
 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( از درج 
نماد گواهی صادراتی ارز در سامانه پس از معامالت خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، اوراق گواهی صادراتی ارز با نرخ یورو و با نماد 
»یصیورو« در سامانه پس از معامالت درج شد تا شرایط برای آغاز معامالت 
این گواهی در بورس اوراق بهادار تهران مهیا شود.رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار پیش از این درباره نحوه مدیریت عرضه و تقاضا در بورس برای 
معامالت گواهی ارزی گفته بود: به طور طبیعی بورس بر اساس مکانیزم عرضه 
و تقاضا تعریف شده و فعالیت می کند. در همین خصوص دستگاه مرتبط به 
سازمان بورس درخصوص اینکه چه افرادی می توانند گواهی ارزی را خریداری 
یا به فروش برسانند، اطالعات و مستندات الزم را ارائه خواهند کرد.شاپور 
محمدی با بیان اینکه در گام اول صادر کننده و وارد کننده کاالها می توانند 
در بازار گواهی ارزی بورس فعالیت کنند، عنوان کرد: مزیت این موضوع در 
وهله نخست رفع هر گونه مشکل برای خرید و فروش ارز و در یک چارچوب 
شفاف خواهد بود.وی گفت: بازار سرمایه ظرفیت حضور سایر گروه ها و فعاالن 
سرمایه گذاری در کشور را نیز دارد، اما تنظیم سیاست  ارزی بر عهده بانک 
مرکزی است.محمدی در مورد قوانین و دستورالعمل حاکم بر بازار گواهی 
ارزی در بورس تهران گفت: بخشی از این دستورالعمل ها، قواعد بازار سرمایه 
بوده که در قانون بازار اوراق بهادار وضع شده است و شورای عالی بورس و 
سازمان بورس آن را مشخص و تبیین می کند. بخشی از قواعد نیز، از سوی 
بانک مرکزی در حوزه ارزی تعیین می شود.رییس سازمان بورس ، با بیان 
اینکه موضوع راه اندازی بازار ارزی از دو سال قبل با حضور رییس کل بانک 
مرکزی در شورای عالی بورس تصویب شده است، افزود: معامالت حواله های 
ارزی یا به تعبیری گواهی های صادراتی به معنای پوشش تمام بازار ارز نیست 
و بخش محدودی از این بازار را در بر می گیرد. بطور طبیعی این گواهی ها هر 
چه منصفانه تر و منطقی معامله شوند، مقصود نظر تمام سیاست گذاران کشور 
خواهد بود، تا مردم از جمله صادر کننده و وارد کننده بتوانند در این بازار 
وارد شوند.محمدی در خصوص، میزان ارزی که از طریق بازار گواهی ارزی 
قرار است به گروه سوم تخصیص یابد گفت: به نظر می آید حدود این رقم که 

در سال گذشته برای واردات کاال تخصیص یافته، از همین طریق با توجه به 
بخشنامه اعالمی به گروه سوم شامل کاالهای مصرفی تعلق گیرد.وی در مورد 
سازوکار معامالت و پریمیوم مورد رقابت در این فرایند در تابلو معامالت بورس 
تهران گفت: این مکانیزم متناسب با سیاست های ارزی بانک مرکزی تنظیم 
خواهد شد. در مورد پریمیوم و دامنه نوسان معامالت نیز قابلیت انعطاف در 
بازار سرمایه وجود دارد.محمدی با بیان اینکه در حال حاضر دستور العمل 
اجرایی بازار گواهی های ارزی با تعامل و برگزاری جلسات روزانه میان بانک 
مرکزی، سازمان توسعه تجارت و صمت در حال تنظیم و تبیین است، عنوان 
کرد: برای سازمان بورس ظرف یک هفته ارائه زیر ساخت های الزم برای بازار 
امکان  درباره  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  بود.رییس  خواهد  عملیاتی  ارز 
مدیریت تقاضا از سوی سازمان بورس در بازار ارز بورس گفت: ریز ساختارهای 
این بازار بر اساس زمان شروع معامالت،زمان حراج اولیه، دامنه نوسان و اینکه 
چه کسانی مجاز به حضور در بازار و با چه حجمی هستند، از قبل تعیین و 
اعالم می شود.به گفته وی، ساز و کار سازمان بورس یک ساز و کار انعطاف 
پذیر بوده و با دامنه نوسانی ساختار مند و تحت نظارت بازار مدیریت و نظارت 
خواهد شد. اگر دولت نیز بنایی برای مدیریت معامالت و تنظیم قیمت ها 

داشته باشد، همگی بر اساس مکانیزم بازار خواهد بود.

به گزارش زمان،اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری دیروز در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور جمعی از صنعتگران و معدن داران در سالن اجالس سران برگزار شد، با تاکید بر اینکه همواره صنعت و 
معدن به عنوان نقطه اتکای توسعه ایران هستند، اظهار کرد: بار اصلی تحقق آینده رو به توسعه ایران و رویای ایران آزاد و مستقل در سطح بین المللی بر دوش فعاالن اقتصادی به ویژه فعاالن بخش صنعت و معدن است.وی با اشاره به باال 

بودن سهم خدمات در کشورهای صنعتی در مقایسه با سهم صنعت در این کشورها، خاطرنشان کرد: خدماتی که گفته می شود سهم باالیی دارد، خدماتی هستند که به واحدهای تولیدی متکی اند. 
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در پی تخلف اعالم شده از سوی مراجع نظارتی؛

ضرب االجل رئیس جمهور برای معرفی 
متخلفان در صنعت خودرو  

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور :

نداشت کشته  خرمشهر  درگیری های 
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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 ۲۵0 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

اعطای تسهیالت ۱۲ هزار میلیاردی 

به شرکت های دانش بنیان

ارائه خدمات پس ازفروش 

خودروهای وارداتی تا ۱۰ سال آینده  

 نوسازی نازل های سوخت 

برای کاهش هزینه ها
به گزارش زمان ، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب 
سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: در ۵ سال 
گذشته 1۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت به 1400 شرکت دانش 

بنیان اعطا شده است.

به گزارش زمان ،فرهاد احتشام زاد رییس انجمن واردکنندگان خودرو 
تاکید کرد که با وجود ممنوع شدن واردات خودرو، شرکت های 
نمایندگی واردکننده این محصول تا 10 سال آینده به خودروهای 

فروخته شده خدمات پس از فروش ارائه خواهند کرد.

به گزارش زمان ،مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت:هدف از تعویض نازل ها در جایگاههای سوخت؛ افزایش 
به  مربوط  های  هزینه  حذف  زمان  مرور  به  و  کاهش  راندمان، 

تأمین،تجهیز و پشتیبانی از نازل های سوخت است. 376
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سرمقاله

برنامه ترامپ برای نفت ایران!

نگاه روز
بورس ارز، غول دالر را به چراغ 

برمی گرداند

صیدهای جدید گروهک منافقین
 از اسقاطی های غرب

اخبار ضد و نقیضی از احتمال معافیت نفتی 
برخی مشتریان نفت ایران به گوش می رسد. 
بعــد از این که رویترز به نقــل از یک مقام 
آمریکایی از مذاکره دولت ترامپ با خریداران 
نفت ایران برای به صفر رساندن خرید نفت 
از ایران تا نوامبر آینــده خبر داد، یک مقام 
وزارت انرژی آمریکا از احتمال معافیت برخی 
مشتریان سخن راند.هر دو گزاره صحیح به 
نظر می رســد. هدف اصلــی ترامپ به صفر 
رساندن فروش نفت ایران در درازمدت است 
و این هدف با اعالم تحمیل بی ســابقه ترین 
تحریم ها در تاریخ ســازگاری دارد. اساســا 
بدون تصفیر خرید نفــت از ایران این هدف 
ترامپ محقق نمی شود. اما در شرایط فعلی 
بازار جهانی انرژی، حذف نفت ایران بســیار 

شوک آور خواهد بود و مشکل ساز است. 
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2 صابر گل عنبری 

7نازیال مهدیانی    

تعویق درعرضه گواهی
 پیش فروش سکه در بورس کاال

ج نماد گواهی صادراتی ارز در سامانه پس از معامالت در

رئیس جمهوری برای معرفی متخلفان واردات غیرقانونی و یا توزیع در صنعت 
خودرو ضرب االجل تعیین کرد.

و  معدن  وزیر صنعت،  به  رئیس جمهوری  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی 
و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف 
را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعالم نماید.در پی تخلف اعالم شده از 
سوی مراجع نظارتی مبنی بر ثبت سفارش و واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو از 

مسیرهای غیر قانونی، و همچنین دریافت گزارشهایی مبنی بر نارضایتی مردم 
و مصرف کنندگان از نحوه توزیع و یا قیمت گذاری محصوالت خودروسازان 
داخلی؛ حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ضمن 
تاکید بر لزوم شفافیت و مقابله با هر گونه فساد، به دکتر شریعتمداری وزیر 
صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز هر دو موضوع را بررسی 
و چنانچه هر گونه تخلفی صورت گرفته، متخلفان را هر چه سریعتر به مردم 

و دستگاه قضایی معرفی کند.

جهانگیری عنوان کرد: هدف، برهم زدن ارتباط دولت و بخش خصوصی

تصمیم دولت برای عرضه نفت در بورس داخلی 
اعالم کرد: هر کشوری که  اول رییس جمهور  معاون 
بگیرد  اختیار  در  را  نفت  بازار  ایران  جای  به  خواهد 
خیانت بزرگی به ملت ایران و فضای بین الملل انجام 

داده است.
جهانگیری  اسحاق  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
معاون اول رییس جمهوری دیروز در مراسم بزرگداشت 
از  جمعی  حضور  با  که  معدن  و  صنعت  ملی  روز 
صنعتگران و معدن داران در سالن اجالس سران برگزار 
شد، با تاکید بر اینکه همواره صنعت و معدن به عنوان 
نقطه اتکای توسعه ایران هستند، اظهار کرد: بار اصلی 
ایران آزاد و  ایران و رویای  تحقق آینده رو به توسعه 
مستقل در سطح بین المللی بر دوش فعاالن اقتصادی 
به ویژه فعاالن بخش صنعت و معدن است.وی با اشاره 
در  صنعتی  کشورهای  در  خدمات  سهم  بودن  باال  به 
خاطرنشان  کشورها،  این  در  صنعت  سهم  با  مقایسه 
دارد،  باالیی  سهم  می شود  گفته  که  خدماتی  کرد: 
متکی اند.  تولیدی  واحدهای  به  که  هستند  خدماتی 
زمانی که صنعت راه می افتد، در کنار آن ده ها بخش 
با بیان اینکه  خدمات رسانی فعال می گردد.جهانگیری 
توسعه  و  شدن  صنعتی  مسیر  ابتدای  در  هنوز  ما 
و  اقتصادی  فعاالن  صنعتگران،  دولت،  افزود:  هستیم، 
رسالت هایی  و  نقش ها  مسیر  این  در  همه  بنگاه دارها 
بر عهده دارند. در این زمینه دولت باید به طور دقیق 
وظایف خود را انجام دهد.وی خاطرنشان کرد: در آغاز 
دولت یازدهم ،هیات وزیران دو سه موضوع را در دستور 
کار دولت قرار داد. به عنوان دولت که مسئولیت اصلی 
تعامل با دنیا را بر عهده داشتیم به این نتیجه رسیدیم 
که باید فضای مناسبی در اقتصاد برای تعامل با دنیا 
ایجاد کنیم، همچنین با توجه به شرایط آن زمان باید 
سیاست های پولی و بانکی و همچنین اقتصاد کشور را 
تبدیل به فضایی آرامش آفرین و ثبات زا می کردیم. ما 
به دنبال حاکم کردن ثبات در اقتصاد کشور بودیم و 
می دانستیم که اگر فضای بین المللی را فضای تعاملی 
کنیم و ثبات را به اقتصاد کشور باز گردانیم و همچنین 
دعواها در داخل به ویژه دعواها میان مسئوالن و قوای 
سه گانه را که هیچ نفعی در توسعه کشور ندارد، تبدیل 
به آرامش کنیم و صدای واحدی از مسئوالن به گوش 
فعاالن اقتصادی برسد، برای این فعاالن آرامش ایجاد 
توفیقات  بخش ها  این  در  گفت:  می شود.جهانگیری 
خوبی به دست آمد و ما در سیاست خارجی به برجام 
رسیدیم و ایران توانست در مذاکره  نفس گیر ۱8 ماهه 
دست  بین المللی  توافق  به  دنیا  بزرگ  کشور  با شش 
تورم  و  کردیم  ایجاد  ثبات  کشور  اقتصاد  در  ما  یابد. 
 ۱۰ طی  که  اقتصادی  در  همچنین  دادیم،  کاهش  را 
سال گذشته ساالنه 7۰ هزار شغل ایجاد شده بود، در 
کردیم.  ایجاد  شغل  هزار   ۵۰۰ سالی  اخیر  سال  پنج 
که  کردند  احساس  اقتصادی  فعاالن  شرایط  این  در 
اول  است.معاون  شده  فراهم  فعالیت شان  برای  فضا 
وارد شدن چندین شوک  به  اشاره  با  رییس جمهوری 
اظهار کرد: زمانی  تا 92،  اقتصادی طی سال های 8۶ 

که یک شوک اقتصادی به اقتصاد کشور وارد می شود 
باید  دوره طوالنی  مردم کاهش می یابد یک  درآمد  و 
طی شود تا بتوانیم وضعیت درآمد مردم را به قبل از 
شوک اقتصادی باز گردانیم. شوک اقتصادی و اتفاقاتی 
فرصت  افتاد  کشور  اقتصاد  در   92 تا   8۶ سال  از  که 
ویژه  به  مردم  و  داد  کاهش  شدت  به  را  مردم  خرید 
رشد  و  اقتصادی  رشد  نمی توانستند  ضعیف  طبقات 
کاهش  که  تورمی  و  افتاده  اتفاق  که  سرمایه گذاری 
یافته بود را ببینند و درک کنند. ما باید مسیری که 
در دولت یازدهم آغاز کردیم را همچنان ادامه دهیم.

جهانگیری در ادامه با اشاره به روی کار آمدن ترامپ 
در آمریکا با بیان اینکه از سال قبل و در دولت دوازدهم 
با اتفاق جدیدی در فضای بین الملل روبرو شدیم، اظهار 
کرد: اینکه در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه 
گاهی اوقات به قوانین بین المللی توجهی نشود همواره 
وجود داشته، اما وقتی این قوانین بین المللی از طرف 
قدرت های بزرگ که همواره هم و غم شان این بوده که 
باید با گفت وگو مسائل چالش برانگیز را برطرف کنیم 
وقتی از طرف آنها توافقات بین المللی زیر سوال برود 
کشورهای دنیا نگران و مضطرب می شوند.وی ادامه داد: 
رییس جمهوری آمریکا توافق برجام را از دوران تبلیغات 
انتخاباتی خود بدترین توافق دوران آمریکا عنوان کرد، 
این در حالی است که کل تیم مذاکره کننده ایران در 
نفر  الی 3۰  دوره های مختلف شاید تعدادشان به 2۰ 
نمی رسید اما هر کدام از این کشورهای بزرگ از جمله 
نفر  بر ۱2۰  بالغ  جمعیتی  تیم هایشان  با  آمریکایی ها 
ایران  که  گفت  می شود  مگر  شرایط  این  در  داشتند؛ 
است. بوده  آمریکا  نفع  به  همه اش  که  نوشته  توافقی 

جهانگیری با اشاره به مخالفان برجام و تالش آنها برای 
بر هم خوردن این توافق بین المللی، گفت: یک جریانی 
مرکب از آمریکایی ها، اسرائیلی ها و سعودی ها به دنبال 
آرامی که در  توسعه  و  پیشرفت  بودند که فضای  این 
ایران شکل گرفته و بر اساس آن شرکت های خارجی 
و سیاست های  بودند  در حال حرکت  ایران  به سمت 
روشنی در حمایت از بخش خصوصی در کشور در حال 
شکل گیری بود را  مختل کنند ،لذا اقدام به مخالفت 
با برجام و تالش برای بر هم زدن این ثبات و آرامش 
کردند.وی با تاکید بر اینکه در دولت تدبیر و امید تعامل 
میان بخش خصوصی و دولت در طول سال های بعد از 
انقالب بی سابقه بوده است، افزود: در دولت یازدهم و 
و  میان بخش خصوصی  بسیار خوبی  تعامل  دوازدهم 
بازرگانی،   اتاق  رییس  گونه ای که  به  ایجاد شد  دولت 
قبل  دولت  در  رییس جمهوری  دفتر  رییس  عنوان  به 
و دولت فعلی به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور 
میان  اینگونه  تعامل  که  شرایطی  در  می کند.  فعالیت 
بخش خصوصی و دولت ایجاد شده بود، صهیونیست ها 
در  نیز  آمریکایی ها  و  دالیلی  به  سعودی ها  نوعی،  به 
دولت جدید به گونه ای به دنبال بر هم زدن این تعامل 
بودند، همچنین محدودیت هایی در کشورهای منطقه 
علیه فعاالن اقتصادی پیش بینی شد که فعال نمی خواهم 

نامی از آن کشورها ببرم اما در صورت لزوم نام آنها را 
تاریخ خواهند  روسیاه های  این کشورها  خواهم گفت. 
بود. آنها نمی دانند که آرامش و امنیت منطقه فقط به 
دلیل قدرتمندی جمهوری اسالمی ایران است و اگر نه 
که آنها عددی نیستند که بتوانند امنیت خلیج فارس را 
تامین کنند.وی افزود: این کشورها محدودیت هایی آغاز 
کرده اند که این محدودیت ها اغلب در مرحله اول منجر 
به محدودیت در تامین اسکناس در داخل کشور شد. 
اعتباری  ار کارتهای  نمیتوانیم  اینکه  به دلیل  درایران 
استفاده کنیم نیاز به اسکاس برای ارز زیاد  است. در 
نیاز داشته  از اسکانس  این حجم  به  دنیا کشوری که 
باشد یا وجود ندارد یا اگر هم باشد تعدادخیلی کمی 
است. در این شرایط زمانیکه این کشورها روی اسکانس 
محدودیت هایی اجرا کردند فضای تامین اسکانس در 
این  اکثر  که  شده  روبرو  دیگری  تقاضاهای  با  کشور 
نیست.  روشن  نیز  آنها  وحجم  نشده  تعریف  تقاضاها 
دراین شرایط اگر فضا ناامن تر شود عده ای به دنبال 
اسکانس می روندکه ملکی در بیرون از کشور برای خود 
ارز دراین زمینه  تهیه کنند. در نتیجه حجم تقاضای 
مشخص نیست. جهانگیری خاطر نشان کرد: در روزها 
اسکانس  بازار  سمت  به  تقاضاهایی  گذشته  وماه های 
قمیت  دادن  تغییر  به  شروع  اسکناس  بازار  این  آمدو 
ارز کرد این در حالی است که درماه های مهر و آبان و 
آذر سال گذشته نفتمان فروش خوبی داشت و ارز آن 
در اختیار اقتصاد کشور قرار می گرفت همچنین سال 
قبل حدود ۵۰میلیارد دالر صادرات نفت و ۴۵ میلیارد 
دالر صادرات غیر نفتی داشتیم و کل واردات کاالیی 
در سال گذشته حدود ۵3 میلیارد دالر بوده است. با 
همه این تفاسیر  عدم تعادلی در تقاضا و عرضه  ارز 
کشور مشاهده  نمی کردیم اما یک تالطمی رامشاهده 
می کردیم و می دانستیم یک اتفاقی در حال رخ دادن 
است.معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه همه 
مسائل  را نباید بر سر تحریم و توطئه خارجی انداخت، 
گفت:  اقتصاد ایران از بیماری های مزمنی مانند دولتی 
بودن، وابستگی به درآمد نفت، حضور کمرنگ بخش 
خصوصی و عدم وجود فرهنگ تشویق بخش خصوصی 
پیام  مهم ترین  که  است  شرایطی  در  این  می برد  رنج 
بخش خصوصی  که  بود  این   ۴۴ ابالغی  سیاست های 
می تواند  بخواهد  چه  هر  و  ندارد   پرواز  برای  سقفی 
بزرگ شود.وی خاطر نشان کرد: نتیجه این بیماری های 
مزمن در اقتصاد آن می شود که یک تورم  مزمن دو 
می کند  خوش  جا  کشور  در  سال   ده ها  برای   رقمی 
بانکی  نتیجه دیگر این  بیماری عدم ایجاد یک نظام 
متناسب با شرایط کشور است. ایجاد نقدینگی بزرگ 
در اقتصاد ایران از دیگر نتایج این بیماری مزمن است.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه  مشکالت موجود در 
به یک  است که  باروت  اتاق  مانند یک  اقتصاد کشور 
نشان  خاطر  دارد،  نیاز  اتفاقی  دادن  رخ  برای  جرقه 
کرد: گاهی این جرقه می تواند یک تالطم دربازار باشد.                        
ادامه در صفحه 2

در پی تخلف اعالم شده از سوی مراجع نظارتی؛

ضرب االجل رئیس جمهور برای معرفی متخلفان در صنعت خودرو

به  شمالی  کره 
نگه  مخفی  دنبال 

برخی  داشتن 
اتمی  تاسیسات 

است خود 

ttt

روزنامه واشنگتن پست از قول مقام های آمریکایی گزارش داد، کره 
شمالی به دنبال حفظ بخشی از زرادخانه و تاسیسات تولید اتمی 
خود است و به صورت بالقوه آنها را از دید آمریکا مخفی می کند.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، روزنامه واشنگتن پست نوشت، ارزیابی 
موجود پس از نشست تاریخی میان کیم جونگ اون، رهبری کره 
شمالی و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ۱2 ژوئن سال 
جاری میالدی در سنگاپور صورت گرفته است.شواهد از زمانی جمع 
آوری شده که در نشست تاریخی دو طرف به تاسیسات مخفی 
تولید و استفاده از روش های مخفی کردن تسلیحات اتمی اشاره 
کردند.شبکه خبری ان.بی.سی نیز گزارش کرده پیونگ یانگ اخیرا 

تولید سوخت برای تسلیحات اتمی )اورانیوم غنی شده( را در چند 
سایت مخفی و دور از دید افزایش داده است.این شبکه خبری از 
قول منابع آگاهی که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد که 
دولت کره شمالی به دنبال مخفی کردن این تاسیسات از چشم 
هیچ  داد:  گزارش  هم چنین  خبری  شبکه  آمریکایی هاست.این 
شواهدی دال بر اینکه کره شمالی در حال کاستن از زرادخانه اتمی 
خود یا توقف تولید است، در دسترس نیست. شواهدی وجود دارد 
که این کشور به دنبال فریفتن آمریکاست.کارشناسان نگرانی خود را 
بابت این مساله اعالم کردند که واشنگتن ممکن است بدون بررسی 

تمامی جوانب امر، توافق با کره شمالی را پذیرفته باشد.

راهکار ایران برای مقابله  با تحریم نفتی آمریکا؛
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برنامه ترامپ برای نفت ایران!
صابر گل عنبری 
اخبار ضد و نقیضی از احتمال معافیت نفتی برخی مشتریان نفت ایران به 
گوش می رسد. بعد از این که رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی از مذاکره 
دولت ترامپ با خریداران نفت ایران برای به صفر رساندن خرید نفت از ایران 
تا نوامبر آینده خبر داد، یک مقام وزارت انرژی آمریکا از احتمال معافیت 
برخی مشتریان سخن راند.هر دو گزاره صحیح به نظر می رسد. هدف اصلی 
ترامپ به صفر رساندن فروش نفت ایران در درازمدت است و این هدف با 
اعالم تحمیل بی سابقه ترین تحریم ها در تاریخ سازگاری دارد. اساسا بدون 
تصفیر خرید نفت از ایران این هدف ترامپ محقق نمی شود. اما در شرایط 
فعلی بازار جهانی انرژی، حذف نفت ایران بســیار شوک آور خواهد بود و 
مشکل ساز است. جایگزینی روزانه حدود2/۵ میلیون بشکه نفت و میعانات 
کار دشواری است. ترامپ امروز توئیت کرده که پادشاه عربستان متعهد به 
افزایش 2 میلیون بشکه شده است. بماند که این اقدام ریاض ضد اوپکی 
است، اما دور از ذهن است که این کشور بتواند در کوتاه مدت این کمیت 
نفت را یکباره به بازار تزریق کند. حال اگر روسیه هم بخواهد تولید و فروش 
نفت خود را افزایش دهد، شاید بتواند با عربستان نزدیک به این مقدار را 
تامین کند، اما باز سخت است که کل نفت صادراتی ایران را پوشش دهند.

اینجاست که به گفته وزیر نفت اگر صادرات کشور بیش از ۴ میلیون بشکه 
بود، حذف ایران اگر غیر ممکن نبود، بسیار دشوارتر از اکنون بود. از این 
رو، دولت آمریکا برای جبران مقدار باقیمانده، از معافیت برخی خریداران 
نفت ایران سخن گفته است. این تصمیم آمریکا هم با هدف کنترل بازار و 
تبعات منفی حذف یکباره نفت ایران است نه نیاز همپیمانانش.با این وضع 
به نظر می رسد که کاخ سفید در کوتاه مدت برای خرید حدود 7۰۰ هزار 
تا یک میلیون بشــکه نفت ایران به همپیمانان خود از جمله ژاپن و کره 
جنوبی معافیت دهد. برخی مشتریان ایران که در برابر این خواسته آمریکا 
تا حدودی از خود مقاومت نشان می دهند، از آن بیم دارند که تن دادن به 
این خواسته و پذیرش تحریم نفتی ایران موجب افزایش قیمت نفت خواهد 
شد و مجبور می شوند نفت جایگزین را با بهای سنگینی خریداری کنند.

بعید است ترامپ در درازمدت به فروش این مقدار نفت ایران هم تن دهد. 
اگر به صورت تدریجی نتواند نفت ایران را از بازار جهانی حذف کند و در 
آینده به راه حلی و جایگزینی برای این منظور نرسد، نهایت تالش خود را 
خواهد کرد تا از یک ســو به حداقل ممکن برسد؛ چیزی در حدود ۵۰۰ 
هزار بشکه در روز و از سوی دیگر، درآمد حاصله به شکل ارزی وارد کشور 
نشود و وجهی تهاتری پیدا کند؛ احتماال در ازای کاالهای اساسی مثل دارو 
و غیره. حال باید منتظر ماند و دید اتحادیه اروپا در بسته پیشنهادی خود 
چه راه حلی برای تداوم خرید نفت از ایران و دور زدن تحریم های آمریکا 
پیشنهاد می کند. برای اروپایی ها سخت است بیش از این وابسته به انرژی 
Emai l :  Info@zamandai ly. i r                          .روسیه باشند

پرداخت ۶ هزار میلیارد تسهیالت اشتغال 
روستایی تا پایان شهریور

 وزیرتعــاون ، کار و رفاه اجتماعی اعالم کــرد : ۶ هزار میلیارد تومان از 
تسهیالت اشتغال روستایی تا پایان شهریور پرداخت می شود.به گزارش 
زمــان به نقل از وزارت تعــاون ، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی درباره  
نشست کمیسیون تخصصی اشتغال روستایی که دیروز با محوریت بررسی 
عملکرد دستگاه های مرتبط و  بانک های مشارکت کننده در حوزه اشتغال 
روستایی گفت: در این جلسه بر زنجیره ای شدن کسب و کارهای روستایی 
و انتخاب شرکت های پیشران و دانش بنیان با اولویت فروش محصوالت 
روســتایی و توسعه کسب و کارهای  روستایی درطرح اشتغال روستایی 
تاکید شــد.وی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از تسهیالت اشتغال 
روستایی تا پایان شهریور پرداخت می شود، افزود: براساس تصمیمات این 
نشست تخصصی قرار بر این شد برای استان هایی که عملکرد مناسبی 
در دریافت طرح ها و ایده های اشــتغال روستایی نداشتند کارگروه های 
تخصصی اشتغال  تشکیل شــود تا این استان ها بتوانند از تسهیالت و 

اعتبارات برنامه  اشتغال روستایی استفاده بیشتری کنند. 

روزی 1000000000000 تومان 
به نقدینگی کشور اضافه می شود

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهــران بزرگ تریــن بحران کشــور را نقدینگی 
دانســت و گفت: روزانه حدود هزار میلیارد تومان 

به نقدینگی کشور اضافه می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مسعود خوانساری 
اظهار کرد: سال ۱392 که دولت یازدهم روی کار 
آمــد تورم باالیی داشــتیم و یکی از فعالیت های 
دولت، کاهش و کنترل تورم بود که در دو ســال 
اخیر شاهد تورم یک رقمی در سطح کشور بودیم.

وی افزود: نخستین علت کاهش تورم بحث روانی 
و دومین علت، کنتــرل مخارج و هزینه ها و پایه 
پولی کشور بود.خوانســاری با اشاره به اینکه باید 
برای پایدار ماندن نرخ پایین تورم سیاســت هایی 
اتخاذ می شد، تصریح کرد: از سال 92 تا 9۶ بین 
7۰ تا 8۰ درصد تورم در جامعه داشتیم که روی 
ارز تاثیر نگذاشت و پیش بینی می شد اگر همین 
روال دنبال شــود، جهش بزرگی خواهیم داشت و 
در اتاق بازرگانی کشور مرتبا این مسئله را گوشزد 
کردیــم که در درازمدت ایــن روند اثرات مخربی 
خواهد داشــت.وی بیان کرد: این تحربه ۴۰ ساله 
بعد از انقالب اســت و همواره این جهش نرخ ارز 
مشــکالتی را به وجود آورده است.وی گفت: باید 
بپذیریم قیمت ارز علت نیست و معلول است که به 
شاخص های دیگر از جمله تورم و نقدینگی برمی 
گردد و عوام فریبی در جامعه اســت که فکر می 
کنیم ناتوانی از ســوی دولت در این راستا صورت 
گرفته است.خوانســاری گفت: ثابت نگه داشتن 
قیمت حامل های انرژی، یکی دیگر از اشکاالت و 
مسئله دیگر کسری بودجه دولت است؛ به طوری 
که حداقل ســاالنه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان 
کســری را در دولت شاهد هستیم. از سوی دیگر 
بدهــی دولت به پیمانکاران و بانک ها و ... عواملی 
بود که مشکل اقتصادی در کشور ایجاد کرد.وی با 
بیــان اینکه قطعا تحریم ها در اتفاق امروز اقتصاد 
موثر است اما اگر تحریم ها نبود، این مشکل قدری 
با تاخیر رخ می داد، افزود: خارج شــدن امریکا از 
برجام و تهدید تحریم جدید حتما در پیش روی 
کشور خواهد بود و به نظر می رسد باید متناسب با 
وضعیت های جدید، تصمیم و راهکار جدی اتخاذ 
کرد.خوانساری با تاکید بر اینکه مشکل این است 
که دنبال حل مســائل کمتر می رویم و زمانی که 
راه حلی وجــود ندارد، تصمیم می گیریم تصریح 
کرد: بحران ما بحران عدم تصمیم گیری در کشور 
اســت و اینکه زمانی تصمیم می گیریم که دیگر 

دیر شده است.

اخبار

سرمقاله

هر كه اطمينان داشته باشد كه 
آنچه خدا برايش مقدر كرده است 

به او مي رسد، دلش آرام گيرد

کالمامیر

ادامه از صفحه ۱
با همه این شرایط اعالم می کنم که ما به عنوان دولت 
و ملت ایران قادریم مشکالتی که االن برای برزمین 
زدن اقتصاد کشور طراحی شده است را به خوبی از 
میان ببریم اما تحقق این اقدام شرایطی الزم دارد.

معاون اول رئیس جمهوری نخستین شرط شکست 
توطئه های اقتصادی علیه کشور را وجود روحیه در 
بخش خصوصی و بخش های صنعتی عنوان و اظهار 
کرد:  مشکالت بسیاری امروز  امروز در بخش های 
مختلف از جمله بخش صنعت وجود دارد  اما این 
بخش همانی است که نیازهای جنگ و جبهه را در 
کارخانه های  خود برطرف کرد آنها همچنین اقتصاد 
خود را در بعد از جنگ و زمان تحریم ها مدیریت 
کردند، بنابر این دلیلی ندارد االن که تنها شیپوری 
زده شده این بخش احساس ناامنی کند.وی با  تاکید 
بر اینکه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد افزود: شرایط پیش 
رو بهتر از گذشته رقم خواهد خورد تنها به این شرط 
که راهبرد  خوبی برای این شرایط انتخاب کنیم. 
راهبرد ما در مقابل حرف زور، بی احترامی و توهین 
به مقررات بین المللی است و ما باید شروع کننده این 
حرکت را از اقدام خود پشیمان کنیم.اگر این دفعه 
آمریکایی ها احساس کنند که ما را پای میز مذاکره  
می آورند و با ما توافق می کنند و بعد از توافق با 
تحریم دولت می تواند مقررات بین المللی  را کنار 
بگذارد ، هیچ دلیل دیگری وجود ندارد که در مقاطع 
بنشیند.  مذاکره  میز  پای  بخواهد  کسی  دیگر  
جهانگیری تصریح کرد: باید کاری کنیم که در جهان 
ثبت شود ملت ایران آمریکا را از کار خود پشیمان 
کرد.در این زمینه راهبرد اول در داخل کشور محدود 
میشود در چنین شرایطی در داخل کشور نیازمند 
انسجام و وحدت در قوای سه گانه در مرحله اول و در 
مرحله بعدی میان گروه ها، جریانات سیاسی و احزابی 
که به ایران عالقه مند هستند، هستیم . دراین مقطع 
که عده ای در داخل شروع کردند به متهم کردن یک 
دیگر حتی دیدیم فردی مثل آقای اردشیر زاهدی در 
آمریکا مقاله ای علیه ترامپ وآمریکا نوشت و به آنها 
گفت که شما ایران را نشناخته اید. در این شرایط ما 
کنار  را  واختالفات  باشیم  ومنسجم  متحد  باید 
بگذاریم.وی دومین راهبرد جمهوری اسالمی ایران را 
ادامه گفت وگو با همه کسانی که اهل گفتگو هستند 
عنوان و اظهار کرد:  ما می توانستیم و آمریکاهایی نیز 
این انتظار را داشتند که بعد از خروج از برجام ما هم 
از برجام خارج  شویم، اما روسای جمهور فرانسه، 
چین و روسیه و سران کشورهای اروپایی از ایران 
خواستند به احترام بقیه از برجام خارج نشویدو برای 
مذاکره فرصت بدهید ما با آنها موافقت کردیم. در این 
زمینه نیز تا کنون از زمان آغاز مذاکرات هرگاه در 
شورای امنیت سازمان ملل  درباره ایران  از سوی 

آمریکا بحثی مطرح شده ، چهارده عضو این شورا 
رئیس  اول  اند.معاون  کرده  صحبت  آمریکا  علیه 
جمهور خاطرنشان کرد: امروز آمریکایی ها در فضای 
بین المللی درمقابل ایران به معنای واقعی احساس 
بازندگی می کنند و هیچ کس جز رژیم صهیونستی و 
سعودی از مواضع آنها حمایت نکرده است.جهانگیری 
گفت: ما مسیر گفت وگو را دنبال خواهیم کرد و قرار 
نیست فضای بین الملل را به راحتی از دست بدهیم. 
ما تا جایی که حقوق ملت ایران از طریف گفت وگو 
تحقق پیدا کند قطعا این مسیر را دنبال خواهیم کرد. 
این مسیر نیز از دو طریق انسجام و وحدت ملی و 
فعالیت های اقتصادی تحقق پیدا می کند.وی با بیان 
اینکه  در سیاست های اقتصادی متناسب با  شرایط 
پیش رو تغییراتی را  اعمال می کنیم اظهار کرد: در 
برنامه های اقتصادی دولت متناسب با شرایطی که 
ایجاد می شود تغییراتی انجام خواهیم داد. آمریکایی  
هاگفته اند علیه ایران تحریم های هوشمندی اعمال 
کنیم ما نیز می گوییم که با این تحریم ها باید مقابله 
هوشمندانه انجام گیرد.این  مقابله نیز باید به گونه ای 
و  کنندگان  تولید  و  گران  صنعت  که  باشد 
واردکنندگان نمایشی از فضای ثبات اقتصادی در 
داخل به اجرا دربیاورند،  در این زمینه ممکن است 
در روزهای اول دچار تالطم باشیم اما باید فضا را 
مدیریت کنیم.معاون اول رئیس جمهوری در بخش 
اینکه  بر  تاکید  با  خود  صحبت های   از  دیگری 
آمریکایی ها در تحریم های خود سه نقطه مشخص را 
تعیین کرده اند گفت: نخستین نقطه ای که مشخص 
کرده اند به فروش نرسیدن نفت ایران است. آنها در 
این زمینه با پروریی هفته قبل اعالم کردند که می 
آبان ماه به صفر  را در  ایران  خواهیم فروش نفت 
برسانیم. کسانی که این حرف ها را می زنند ممکن 
داخل کشور  در  روانی  ایجادجنگ  است هدفشان 
باشد اما کسی که کمترین شناختی از فضای بین 
الملل داشته باشد می بیند که آمریکایی ها امروز به 
دست و پای سعودی ها افتاده اند و می خواهند تولید 
نفت خود را افزایش دهند که اگر تولید نفت ایران کم 
نیفتد.جهانگیری  نفت  بازار جهانی  اتفاقی در  شد 
خاطر نشان کرد: آنها فکر می کنند که کار ساده ای 
است که سعودی اراده  کند و چند میلیون بشکه به 
نفت جهان اضافه  کنند. هر کشوری که در این مبارزه 
بخواهد به جای ایران بازار نفت را دراختیار بگیرد 
خیانت بزرگی به  ملت ایران وفضای بین الملل انجام 
داده است وبداند که تقاص این خیانت را پس خواهد 
داد.وی با بیان ایکه ما کشورهای دوستی داریم که 
نفت خود را به آنها می فروشیم ادامه داد: نفت خام 
برای  و  عرضه خواهد شد  داخلی  بورس  در  ایران 
به  فراهم می شود که  امکان  این  بخش خصوصی 
صورت شفاف نفت خریداری کند و آن را صادر نماید. 

البته در این زمینه در حال حاضر روزانه حدود ۶۰ 
هزار بشکه نفت برای فعالیت های داخلی در بروس 
عرضه می شود.معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: 
تالش ما این است که در فروش نفت سیاست های 
آمریکا را با شکست مواجه کنیم و مطمئن هستیم  
که نفت خود را به اندازه نیاز خواهیم فروخت و در این 
انجام شده  برنامه ریزی های الزم  زمینه در دولت 
است. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره 
به تمرکز آمریکا بر تحت تاثیر قرار دادن صادرات غیر 
نفتی کشور گفت: در این بخش از صادرکنندگان 
انتظار داریم مانند سربازان خط مقدم تالش کنند که 
میزان صادرات خود را نسبت به  سال قبل افزایش 
دهند.جهانگیری افزود: ایجاد موانعی برای جابه جایی 
در  آنها   تاکیدات  دیگر  از  آمریکا  ازسوی   ، پول 
تحریم های جدید است . البته محدودیت هایی در این 
زمینه از سال 9۱ ایجاد شده که هنوز برطرف نشده 
اما ان شاءاهلل با راهکاِر هایی که انتخاب می کنیم این 
آنها  شد.  خواهد  برطرف  موانع  و  محدودیت ها 
همچنین در تالش هستند تا در ناوگان حمل ونقل 
کاال در کشور اخالل ایجاد کنند این درحالی است که 
ایران با ۱۵ کشور همسایه است و مسیر راه آهن 
وجاده ای وکشتیرانی به بسیاری از نقاط دنیا دارد 
همچنین در این زمینه بخش خصوصی و شرکت های 
رئیس  اول  کرده اند.معاون  اعالم همکاری  خارجی 
جمهوری در ادامه با بیا ن اینکه سیاست های جدید 
ارزی متناسب با این شرایط و با چند ویژگی اتخاذ 
شده است، خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های این 
سیاست ها این است که باید در آنها شفافیت وجود 
داشته باشد، نمی شود فردی صادرات انجام دهد اما 
ارز صادراتی او وارد چرخه اقتصاد در کشور نشود. در 
سیاست های جدید ارزی مهمترین هدف ما، وارد 
شدن ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است.وی 
بهره گیری از نظرات مشاوران و کارشناسان را از دیگر 
و  کرد  عنوان  ارزی  جدید  سیاست ها  ویژگی های 
افزود: من به عنوان اسحاق جهانگیری معتقدم چیزی 
بیشتر از صنعتگران نمی دانم، بنابر این اعالم می کنم 
از همه نخبگان و صاحبنظران اقتصادی برای اعالم 
نظر مشورتی آنها  نیازمند هستیم.جهانگیری با اشاره 
بخش  در  ارزی  جدید  سیاست های  تاکیدات  به 
واردات اظهار کرد: بر اساس این سیاست ها کسی که 
ارز وارداتی می گیرد باید ما به ازای آن کاال وارد کشور 
کند، در این زمینه دولت نمی تواند قیمت ارز را آن هم 
در زمانی که دشمن می خواهد التهاباتی وارد بازار 
کشور کند، رها کند. همچنین نباید در مورد قیمت 
ارز ، چند دالری که در کوچه وپس کوچه ای مبادله 
می شود، مبنا قرار بگیرد.معاون اول رئیس جمهوری 
با اشاره به طرح مباحثی درباره تعیین قیمت ارز 
اتاق   سوی  از  شده  انجام  های  بررسی  و  دولتی 

قیمت  زودتر  امیدواری کرد هر چه  ابراز  بازرگانی 
اقتصاد  فرمادهی  ستاد  شود.ریس  اعالم  توافقی 
مقاومتی اظهار  کرد:امیدواریم با کمک صنعتگران و  
فعاالن بخش خصوصی با سیاست های ارزی اتخاذ 
شده بتوانیم بخشی از تالطم ارزی که نگرانی هایی 
ایجاد کرده است را  برطرف نماییم، همچنین از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می کنیم 
که با توجه به شرایط موجود نسبت به ثبت سفارشات 
و روند تخصیص ارز اولویت بندی هایی انجام دهد. باید  
تا یکی دوماه که این سیاست ها اجرا می شود همه 
کمک کنیم تا نیازهای اصلی کشور به ویژه نیازهای 
اولیه کارخانه جات برطرف شود تا این کارخانه ها با 
اطمینان  زمینه  این  در  نشوند.  مواجه  مشکالتی 
می دهم که در این شرایط سخت با تمام توان در کنار 
صنعتگران و بخش خصوصی خواهیم ایستاد تا در 
دهیم. عبور  بحران  این  از  را  کشور  یکدیگر  کنار 

جهانگیری در بخش دیگری از صحبت  های خود  به 
بخش  ویژه  به  کشور  بر  خارجی  فشارها  اعمال 
باید  امروز  اینکه   بر  تاکید  با  و  اشاره  خصوصی 
دستگاه ها محدودیت های داخلی پیش روی فعاالن 
اقتصادی را بردارند، خاطر نشان کرد: باید در شرایط 
امروز که فشارهای خارجی به کشور تحمیل شده 
فضای فعالیت را  فراهم کنیم، در این زمینه علی رغم 
قوانین موجود در گام نخست واردات ۴.7 میلیارد 
دالر کاالی خارجی را  ممنوع کردیم تا بازار در اختیار 
تولید کنندگان داخلی قرار بگیرد. بر اساس آمار اعالم 
قابل  نیز  میلیارد دالر  ده  تا سقف  این عدد  شده 
افزایش است.وی ادامه داد: در گام دوم تالش کردیم 
به  را  کارهایی  توانستیم،  می  که  زمینه هیای  در 
داخلی ها واگذار کنیم . در این زمینه قرار بود 29 
میدان نفتی کشور را که به مرحله تولید رسیده است، 
به مناقصه ببریم، اما بر اساس تصمیم شورای اقتصاد 
قرار شد این مناقصه به صورت داخلی برگزار شود. 
اینکه  دوران  به  با توجه  همچنین در گام بعدی 
محدودیت ها به تعبیری بهار رانت خواران و مفسادان 
محسوب می شود، باید تالش کنیم در این شرایط که 
کشور تحت فشار خارجی قرار دارد هم در  برابر عده 
ای که دنبال رانت خواری و فساد هستند بایستیم و 
با آنها مبارزه کنیم در این دوره قرار نیست هر کسی 
که  هرکسی  بلکه  دهد،  انجام  فساد  خواست،  که 
بخواهد جنایتی انجام دهد جنایت او نابخشودنی بوده 
و با جنایت او برخورد می شود. معاون اول  رئیس 
جمهور با بیان این که  در شرایط پیش رو ممکن  
است نفت خود را به جاهای محدودی  بفروشیم 
اظهار کرد: مشتریان نفت ایران از گذشته کشورهای 
هند، چین و کره بوده اند، بر همین اساس درخواست 
ما از فعاالن اقتصادی این است که کاالهای وارداتی 
خود را به سمتی ببریند که ما در آنجا ارز داریم . آنها 
نباید به گونه ای عمل کنند که خودمان برای خودمان 
دردسر ایجاد کنیم.جهانگیری اقشار ضعیف جامعه را 
یکی از بخش هایی معرفی کرد که در مقطع فعلی از 
آسیب پذیر ترین گروه های محسوب می شوند و از 
بخش خصوصی خواست که همزمان که دولت برای 
جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن، قشر ضعیف 
تالش می کند بخش خصوصی هم توجه به این قشر 

داشته باشد. 
وی در پایان  با بیان این که  به لطف خدا امروز رهبر 
انقالب و رئیس جمهوری با قدرت در صحنه حضور 
دارند،  ابراز امیدواری کرد که  با همکاری و هماهنگی 
بخش خصوصی و همه دستگاه ها، کشور از شرایط 

فعلی عبور کند.

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری سمند LX-EF7مدل 93 با شماره شهربانی 8۱۵ص7۵ 

ایران 82 با شماره موتور ۱۴7H۰۰۶۵۴9۶و شماره شاسی NAACRIHS۶EF۵۶۶8۵7بنام 
ابراهیم پور جعفر کالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

مفقودی
موتور  شماره  با   72 82۵م97ایران  پالک  شماره  با   9۵ مدل  تیبا  سبز  برگ   
ظفری  امین  NAS82۱۱۰۰G۱۰۴۶2۵8بنام  شاسی  شماره  M۱۵/828۶۵۶3و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی نوبت دوم 
 سند مالکیت و کارت موتور و برگ سبز اینجانب صفر علی صفرپور سوته مدل ۱39۰ 
ایران دوچرخ  بدنه 9۰۰۰۶۶9با سیستم ۱2۵  با شماره پالک 2۴33۱-۵87شماره 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
فریدونکنار

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل 82 با شماره پالک 
۱۴۱م۶8ایران 82 با شماره موتور ۰۰۴۴۵۴78و شماره شاسی S۱۴۱22829۱۰87۱بنام 

رضا اسماعیل تبار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

متن آگهی 
به شرح  دارای شناسنامه  شماره ۴۶۱۰۵۴۰97۵   هاشمی  احمدرضا  آقای سید 
دادخواست به کالسه 97۰۱۵۶  از این دادگاه  درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سید حشمت اله هاشمی شیخ شبانی  بشناسنامه 
۱9 تاریخ 97/۱/27  در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
۱ ـ زهرا جعفری کاکلکی فرزند محمد حسین به ش ش ۱8)  همسر متوفی ( 

2 ـ سید احمدرضا هاشمی به ش ش  ۴۶۱۰۵۴۰97۵  
3  ـ سید محمد باقر هاشمی  به ش ش ۴۶۱۰2۰3383    

۴ ـ سید محمدرضا هاشمی به ش ش ۶۱۰3۵۰83۱ ) فرزندان ذکور متوفی ( 
   ۵ ـ ام کلثوم هاشمی  فرزند آقا سید علی  به ش ش  ۱2۶۵ ) مادر متوفی ( و غیر 

از افراد نامبرده وارث دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا  هر 
کسی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بن

 آگهی مفقودی
 برگ سبز خودرو پژو پارس تی ال ایکس مدل ۱38۵ رنگ نقره ای متالیک با شماره 
پالک82۶ب7۶ایران ۶2  شماره موتور۱2۶8۵۰۰3۱3۱ و شماره شاسی ۱۱3۰9733به 

مالکیت شعبان بامتی طوسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
نکا

آگهی مزایده نوبت سوم 
 اموال غیر منقول  جهت اخذ محکوم به

علیهم  محکوم  اجرایی   9۵۰23۰ کالسه  پرونده  موجب  به 
 ، ،مصطفی  ،محمدمراد  ،فیروز  ،زوار  عصمت  ماهرخ،  مهتاب، 
اموال  تقسیم  و  فروش  به  محکومند  متضامنا  الیاس  فرزندان 
الیاس خلیلی در حق محکوم له پروانه خلیلی فرزند  مرحوم 
الیاس گردیده اند لذا با توجه به عدم فروش و تقسیم و بنا به 
درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به اموال قید 
اردل توسط  احکام مدنی  اجرای  از سوی  برگه  شده در ذیل 
از طریق  است  مقرر  و  ارزیابی  و  توصیفی  منتخب  کارشناس 
مزایده راس ساعت ۱۱ صبح روزدوشنبه مورخ 97/۴/2۵ در 
محل اجرای احکام مدنی اردل با حضور نماینده دادستان به 
فروش می رسد و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده 
مورد  درصد  ده  المجلس  فی  میبایست  و  بود  خواهد  مزایده 
نماید  تسلیم  اجرا  دفتر  به  راطی چک تضمین شده  مزایده  
و مابقی مبلغ را حداکثرظرف مدت یک ماه ازتاریخ مزایده به 
پس  واریزی  وجوه  درغیراینصورت  واریزنماید  سپرده  حساب 
ازکسرهزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید 
می گردد این آگهی یکبار درروزنامه منتشر همچنین در معابر 
الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد  عمومی 
نسبی  و  سببی  اقربای    ، اجراء  مسئولین  استثنای  به  است 
آنان ضمنا متقاضیان شرکت درمزایده می توانند در مدت پنج 
روز قبل از مزایده از طریق این اجرا نسبت به چگونگی نحوه 

برگزاری مزایده کسب اطالع نمایند. 
 مشخصات مورد مزایده اموال ) واقع در اردل (

الف مشخصات اموال 
ارزش قطعات اراضی شامل اراضی دیم - فاریاب بهشت آباد و 
زمین بنوار حاج کاظم - اراضی آبی نساء باغ جدیداالحداث و 

باغات قدیمی به شرح زیر:
۱-سهم ارا ضی دیم متوفی واقع در دانگ رییسی ها و  جلیلی 
ها معادل ۴۰۰۰۰ مترمربع مشاع  از قرار هر متر مربع 2۰۰۰۰ 

جمعا 8۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال  
2- سهم یک چهارم اراضی فاریاب بهشت آباد  در چهار قطعه 
به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع از قرار هر متر مربع 2۰۰۰۰۰ ریال 

جمعا به مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
مترمربع  به مساحت ۱۰۰۰  وار حاج کاظم  بنه  آبی  3-زمین 
از قرار هر مترمربع 7۰۰۰۰ ریال جمعا به ارزش 7۰۰۰۰۰۰۰ 

ریال 
از  مترمربع   ۶۰۰۰ مساحت  به  نساء  به  موسوم  آبی  ۴-زمین 

۴8۰۰۰۰۰۰۰ ریال
قرار  از  مترمبع  مساحت ۴۵۰۰  به  نسا  به  موسوم  اراضی   -۵

۴۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۶-قطعه زمین  آبی واقع در دشت اردل به مساحت 28۰۰۰  

متر مربع از قرار ۱9۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال
7- اراضی دیم معروف به دره آب زا به مساحت3۰۰۰  مترمربع 

از قرار هر متر مربع 7۰۰۰۰ ریال جمعا 2۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
8- عرصه باغ موسوم به دره آبزا به مساحت 3۰۰ مترمربع از 

قرار هر مترمربع 7۰۰۰۰ ریال جمعا 2۱۰۰۰۰۰۰ ریال
9- باغ موسوم به دره قلعه بمساحت ۱۵۰ مترمربع از قرار هر 

مترمربع 7۰۰۰۰ ریال جمعا ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال
مساحت  به  دره کل  به  موسوم  اراضی  در  واقع  انگور  ۱۰-باغ 

می  اقتصادی  باردهی  فاقد  اشجار  که  مترمربع   3۰۰۰
باشد و ارزش هر مترمربع عرصه و اعیان از قرار هر مترمربع 

۵۰۰۰۰ ریال جمعا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
۱۱-یک پا از اراضی آبی و دیم روستای شیخ محمود به مبلغ 

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال برآورد میگردد.
۱2- اراضی موسوم به پشت قلعه شامل دو قطعه به مساحت 
۱3۰۰ مترمربع و 2۰۰ متر مربع و یک قطعه به مساحت ۱۰۰۰ 
مترمربع که جمعاً معادل 2۵۰۰متر مربع می گردد از قرار به هر 
به ارزش 2۱2۵۰۰۰۰۰ ریال  متر مربع 8۵۰۰۰ ریال  جمعاً 

برآورد میگردد.
ب بخش ساختمان

 ۱ - ساختمان مسکونی واقع در خیابان شهید بهشتی- پایین 
تر از بهزیستی دارای عرصه به مساحت  ۱۱۶/۴ مترمربع به 

مبلغ 3292۰۰۰۰۰۰ ریال
2- ملک به آدرس اردل - انتهای خیابان شهرداری – این ملک 
به صورت عرصه و فاقد اعیانی به مساحت  397 مترمربع جمعاً 

به مبلغ ۱۱9۱۰۰۰۰۰۰ ریال
3- ملک به آدرس اردل- بلوار شهدا -جنب دادگستری- کوچه 
ارزش  به مساحت 8۰ متر مربع  ای  بازار ملک مذکور عرضه 

عرصه ماترک این ملک برابر است با 28۰۰۰۰۰۰۰ریال 
این  بلوار شهدا جنب دادگستری   - اردل  به آدرس   ۴-ملک 
ملک با کاربری تجاری کل عرصه آن 7۰مترمربع  بوده جمعا به 

مبلغ ۱87۰۰۰۰۰ ریال .

 علی خسروی – رئیس حوزه قضایی و قاضی
 اجرای احکام مدنی اردل

آگهی مفقودی
9۰با  مدل  زامیاد  نیسان  مالکیت  شناسنامه  و  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند   
شاسی شماره  و  موتور۶۱۱72۴  باشماره   82 ۶37م۵۴ایران  پالک  شماره 

NAZPL۱۴۰TBO327389 به نام رقیه آشورون مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد 

بابل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم به آقای محمد طالبی قباقتپه فرزند 

اروجعلی 
به طرفیت خوانده  دادخواستی  مهدیقلی  فرزند  ناغانی  رئیسی  یزدان  آقای  خواهان 
آقای محمد طالبی قباقتپه به خواسته الزام خوانده به استراد مبلغ واریزی اشتباهی 
پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ریال   میلیون  هفتاد  میزان  به 
کالسه 97۰99838۴۴3۰۰۱83 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان شهرکرد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱39/۵/۱۶ ساعت 8:3۰ تعیین که جهت دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست مراتب  یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  ودروقت  دریافت  را  وضمایم  دادخواست  ثانی  نسخه  خود  کامل 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
دبیر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان شهرکرد ـ فروزنده سامانی 

رو نوشت آگهي حصروراثت
شرح  به  جانعلی  فرزند  اردلی   همتیان  پنجعلی  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادگاه   این  از  به کالسه97۰99838۵۵7۰۰۱9۰   ثبت شده  تقدیمی  دادخواست  
اله  عزت  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهي حصر  درخواست 
همتیان اردلی   فرزند پنجعلی  به  ش ش ۱3 سرانجام در تاریخ ۱397/3/2  در 
اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

۱ـ  امیرحسین همتیان اردلی  فرزند عزت اله  به ش ش  ۴۶8۰37329۶ ) فرزند 
متوفی ( 

2ـ   فاطمه همتیان اردلی  فرزند عزت اله  به ش ش  ۴۶8۰2۶97۰7 ) فرزند متوفی (
3ـ هانیه  همتیان اردلی  فرزند عزت اله  به ش ش   ۴۶8۰3293۰۰) فرزند متوفی (
۴ـ پنجعلی همتیان اردلی   فرزند جانعلی  به ش ش ۴۶889۵322۴  ) پدر متوفي(
۵ـ مدینه عسگری کاجی  فرزند حفیظ اله   به ش ش  ۴۶889۶۵۵۶7  ) مادر متوفي(

۶ـ مهناز کریمی   فرزند رضاقلی  به ش ش ۱8۴۱۰93۶۱۰ ) همسر متوفي(
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی 

آگهی فقدان سند
شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  خلیلی  صدیقه  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
۱99۰۱38۵9۴صادره ازدزفول درمقطع کاردانی رشته حسابداری صادره ازواحد دانشگاهی 
اندیمشک با شماره ۱293279۰۰233مفقود گردیده است وفاقد اعتبارمی باشد ازیابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمشک به نشانی خیابان فرمانداری 

ارسال نماید.نوبت اول ۱397/3/۱2-نوبت دوم۱397/3/27-نوبت سوم۱397/۴/۱۱
شهرستان دزفول

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره۱39۶۶۰33۱۰۵7۰۰۴8۱۰هیات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
مهردادسپهری شکیب فرزند اکبر بشماره شناسنامه 23۴ صادره از تهران درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵9/۵۰ مترمربع پالک ۱8۶2 فرعی 
از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای جعفر صراف پور محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۶98م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۰3/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۰۴/۱۱

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای حجت اله چگنی فرزند ..... فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
پرونده کالسه ۱۵۵/۱۰۴/97/ک 2 کیفری این دادگاه متهم است به تهدید و خیانت 
در امانت که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی در تاریخ 97/۵/2۰ ساعت 
۰9:3۰ صبح مراتب در اجرای ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در 
جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام 
انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای 

ماده ۴۰۶ قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سعید سهرابی چگنی . 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

خواهان خانم ژیال اسمعیل زاده خبازی فرزند حسین دادخواستی به طرفیت خوانده گان آقایان 
فرزاد – فریبرز –فرزین –مهرداد شهرتین همگی سربازی دیبازر فرزند حسین به خواسته اثبات 
نسب –نفی نسب مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 97۰998۶۶۱۰9۰۰۵۶8   
شعبه 2دادگاه خانواده دادگستری شهرستان  خرم آباد)نهم حقوقی سابق (  ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ ۱397/۰۵/۱۵ ساعت۰9:۰۰ 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 در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی سابق( مرضیه هوشمند .

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازشادگان  بشناسنامه۵29صادره  پدرمهدی  نام  آلبوغبیش  آقای/بانولمیه 
مرحوم  آلبوغبیش  لمیه  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
عارف پاچیده بشناسنامه۴3۰ صادره آبادان درتاریخ9۶/۱۱/۱7درماهشهراقامتگاه دائمی 
فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی لمیه آلبوغبیش بشناسنامه۵29صادره شادگان نام 
پدرمهدی)مادرمتوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداو باشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جز سری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)۱۶/2۴7(
دبیرشعبه یک شورای حل اختالف ماهشهر

جهانگیری عنوان کرد: هدف، برهم زدن ارتباط دولت و بخش خصوصی

تصمیم دولت برای 
عرضه نفت در بورس داخلی 
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 توطئه جدید آمریکا برای تداوم حضور در منطقه

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح از توطئه جدید آمریکا برای توجیه تداوم 
حضور ارتش این کشور در عراق و سوریه خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی 
در گفت وگویی از پهلوگیری یک کشتی آمریکایی حامل مواد شیمیایی 
در سواحل یکی از کشورهای منطقه خلیج فارس خبر داد و افزود: این 
کشتی به تازگی با اسکورت یک فروند ناوشکن آمریکایی وارد منطقه شده 
 cape Ray است.شکارچی تصریح کرد: بررسی سوابق کشتی آمریکایی
نشان می دهد این کشتی در سواحل مناطقی همچون عراق و سوریه که 
آمریکایی ها تاکنون به بهانه استفاده از سالح شیمیایی دست به اقدامات 
دفاعی  تبلیغات  و  فرهنگی  است.معاون  داشته  حضور  زده اند،  نظامی 
ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه شناور آمریکایی حامل مواد شیمیایی 
با هدف انتقال این مواد به بخش هایی از عراق و سوریه وارد منطقه شده 
است، به عواقب احتمالی اقدام آمریکایی ها هشدار داد و افزود: آمریکایی ها 
پس از تحمل شکست های پی در پی در جبهه مقاومت اکنون به روش های 
خطرناکی برای تداوم حضور در عراق و سوریه متوسل شده اند تا حضور 
نامشروع خود را در منطقه توجیه کنند این در حالی است که پیش از 
این آمریکایی ها و متحدان منطقه ای آنها با استفاده از چنین روش هایی 
در ادعاهایی که هرگز ثابت نشد دولت اسد را به حمالت شیمیایی در 
شهر دوما در غوطه شرقی این کشور متهم می کردند.افشای این خبر نشان 
می دهد که پیش از این نیز حمالت شیمیایی در مناطقی از عراق و سوریه 
با هدایت و طراحی آمریکایی ها صورت گرفته است.شکارچی تصریح کرد: 
اطالعات دقیقی از مشخصات کشتی آمریکایی از جمله تعداد خدمه و مواد 
شیمیایی حامل آن در اختیار می باشد که در آینده جزئیات و اهداف این 

شناور آمریکایی منتشر خواهد شد.

پیشنهاد عجیب ترامپ به رئیس جمهور فرانسه

 واشنگتن پست مدعی شد ترامپ از مکرون خواسته است تا فرانسه را از 
اتحادیه اروپا خارج کند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، روزنامه آمریکایی تلگراف مدعی شده است 
دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا به امانوئل مکرون- رئیس جمهور فرانسه 
گفته است در صورتی که خواهان روابط تجاری و اقتصادی بهتری با آمریکا 
است باید فرانسه را از اتحادیه اروپا خارج کند. این اظهارات در زمان سفر 
مکرون به واشنگتن در ماه آوریل بیان شده است.هنوز مشخص نیست که 
ترامپ این سخنان را به عنوان مزاح بیان کرده است یا تالشی دیگر از جانب 
وی برای تضعیف اتحادیه اروپا بوده است. واشنگتن پست به نقل از دو منبع 
ناشناس اروپایی خود افزوده است ترامپ در جریان جلسه خصوصی خود با 
مکرون در خصوص روابط اقتصادی دو کشور از او پرسیده است چرا فرانسه 
اتحادیه اروپا را ترک نمی کند.هیچ کدام از مقامات کاخ سفید و الیزه حاضر 
به تایید این خبر نشده اند اما این خبر را تکذیب نیز نکرده اند. ترامپ که بارها 
و بارها به اتحادیه اروپا حمله کرده است بار دیگر در سخنرانی هفته گذشته 
خود در داکوتای شمالی از مازاد تجاری اتحادیه اروپا با آمریکا انتقاد کرد و 
گفت اتحادیه اروپا تالش دارد منافع بیشتری از ما و بانک های ما کسب کند.

فرانسه در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا محسوب می شود 
و آلمان نخستین مقصد صادرات کاالهای فرانسوی است و آمریکا سومین 
شریک تجاری بزرگ این کشور محسوب می شود.این خواسته ترامپ در 
شرایطی مطرح شده است که فرانسه نه تنها به فکر ترک اتحادیه اروپا نیست 
بلکه قصد یکپارچگی بیشتر اقتصادی این اتحادیه را با همراهی آلمان دارد.

تعویق درعرضه گواهی پیش 
فروش سکه در بورس کاال 

آماده نبودن دستورالعمل ها و شیوه نامه اجرایی نقل 
و انتقال گواهی سکه های پیش فروش شده در بازار 
سرمایه، مانع از آن شد که دیروزاین مهم کلید بخورد و 
ناگزیر به تعویق افتاد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، طرح 
امکان خرید و فروش گواهی سکه های پیش فروش 
شده، با هدف تنظیم بازار مسکوکات این فلز زرد رنگ 
از سوی بانک مرکزی برنامه ریزی شد تا کسانی که اقدام 
به پیش خرید سکه کرده اند، این فرصت را داشته باشند 
که پیش از سررسید، دارایی خود را به تناسب ماه های 
باقیمانده تا تحویل سکه، نقد کنند.پیش از این دبیر کل 
بانک مرکزی اعالم کرده بود که اجرای این طرح از دهم 
تیرماه ) دیروز( کلید می خورد، اما به دلیل آماده نبودن 
زیرساخت های آن در بانک مرکزی اجرای آن به تعویق 
افتاد، و تاکنون زمان بعدی اجرای آن مشخص نیست.

طبق توافق بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، 
معامالت اوراق گواهی سپرده سکه های پیش فروش 
شده که در حکم سکه فیزیکی است، در بورس کاال 
انجام می شود.طرح پیش فروش سکه که بانک مرکزی 
از بهمن ماه پارسال در سه مرحله اجرا کرد، در مجموع 
موجب شد تا هفت میلیون و ۶۰۰ هزار سکه تا اواسط 
اردیبهشت ماه پیش فروش شود.براساس این طرح بیش 
از یکصد هزار نفر اقدام به پیش خرید سکه کردند که 
تاکنون افزون بر 8۰۰ هزار سکه آن توزیع شده و قرار 
است در تیر و مرداد ماه نیز حدود یک میلیون سکه نیز 

روانه بازار شود. 

آمادگی سوئد برای میزبانی 
مذاکرات صلح یمن

فرستاده ویژه سوئد به یمن و لیبی از آمادگی کشورش 
برای میزبانی از مذاکرات آتی درباره یمن خبر داد.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، پیتر سیمنبی، فرستاده 
ویژه وزارت خارجه سوئد به یمن و لیبی اعالم کرد که 
کشورش آماده ایفای نقش در توقف تشدید اوضاع در 
یمن است و امیدوار است که ژوئیه 2۰۱8 پایان بحران 
یمن باشد.وی گفت که کشورش توجه زیادی به روند 
سیاسی در یمن دارد و با مارتین گریفیتس، فرستاده 
سازمان ملل به یمن ارتباط مداوم دارد.سیمنبی تأکید 
کرد که پرونده یمن امروز مهم ترین پرونده است و این 
مرحله مهمی از جنگ یمن است.از سوی دیگر دولت 
مستعفی یمن اعالم کرد که راهکار سیاسی در یمن باید 
براساس اصول اصلی طرح شورای همکاری خلیج فارس 
و نتایج مذاکرات ملی و قطعنامه های شورای امنیت باشد.

دولت مستعفی یمن تأکید کرد که عقب نشینی کامل و 
غیرمشروط انصاراهلل از الحدیده و بندر آن اصل و پایه 
برای آغاز تدابیر مربوط به روند سیاسی است.همچنین 
یک منبع یمنی اعالم کرد که گریفیتس قصد دارد برای 
با عبدربه منصورهادی، رئیس جمهور  دیدار جدیدی 

مستعفی یمن اواسط هفته جاری به عدن سفر کند

خبرخبر

درگیری های  درباره جزئیات  وزارت کشور  انتظامی  امنیتی  معاون 
شامگاه شنبه خرمشهر، گفت: در این درگیری ها یک نفر از مردم و ۱۰ 

نفر از نیروهای نیروی انتظامی زخمی شدند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار حسین ذوالفقاری در جمع 
خبرنگاران افزود: طبق گزارشی که به ما رسیده یک نفر مسلح در 
داخل جمعیت بوده که هنوز این فرد پیدا نشده است. کشته در 
درگیری ها نداشتیم، فقط یک نفر از سمت پهلو زخمی شده است.

وی همچنین گفت: بخش اول اعتراض درباره آب خرمشهر بود که 
فرماندار چندین مرتبه در جمع مردم رفت و آنها را توجیه کرد و 
جمعیت پراکنده شد، اما عده ای اصرار داشتند تجمع ادامه یابد و در 
شب تجمع حدود ۱۰۰ نفر که دنبال ماجراجویی بودند اعتراض را 
ادامه دادند.ذوالفقاری گفت: پس از آسیب دیدگی لوله انتقال آب به 
خرمشهر به شش تانکر آبرسان داخل شهر 2۰ تانکر دیگر هم اضافه 
شد و آب معدنی هم در شهر توزیع شد. طرح غدیر هم در حال نهایی 
شدن است و قول داده شده تا ۱۵ تیر مشکل آب خرمشهر حل شود.

درگیری های خرمشهرکشته نداشت
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور :

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  محمد جوادپردل  فرزند حیاتقلی به شرح دادخواست 
تقدیمی  به کالسه97۰99838۵۵7۰۰۱7۵  از این دادگاه  درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کیانا پردل فرزند محمد جواد متولد 
۱39۱/۱/2۱ ب ش ش ۴۶۱۱۴۱2۶3۶ سرانجام در تاریخ ۱39۶/7/۱۶  در اقامتگاه  

دائمی خود  بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به: 
۱ ـ ایران رحیمی فرزند ولی به ش ش ۱۵ ) مادر ( 

2 ـ محمد جواد پردل فرزند حیاتقلی به ش ش 979 ) پدر متوفی ( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردل ـ زهرا قنبری

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای بهرام ذبیحی  دارای شناسنامه شماره ۱۰۶  به شرح دادخواست به کالسه 
وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  ش۱س    97۰2۱۴
توضیح داده که شادروان  سیف اله ذبیحی  به شماره ملی ۴۶227۱۰2۰۱ درتاریخ 
۱39۵/۱2/2۰ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
۱-بهمن ذبیحی  به شماره ملی ۴۶229۶۱۰۶7 فرزند ذکور   

2ـ  بهرام ذبیحی به شماره ملی ۴۶23۰89۱3۴  فرزند ذکور   
3ـ  ناهید ذبیحی به شماره ملی ۴۶23۰3۵8۴۰ فرزند اناث

۴ـ پروین ذبیحی به شماره ملی ۶7۶۵۴۶2297  فرزند اناث 
۵ـ  فاطمه ذبیحی به شماره ملی ۴۶232۱2۴2۴  فرزند اناث وال غیر

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 گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه97۰2۱۱ شورای حل اختالف شماره ۱ سامان 

خواهان : آقای کیومرث فرجی فرزند امیر ساکن سامان بلوار جانبازان کوچه بن بست 
خوانده : آقای ابوالفضل رنجبری باغستانی فرزند حمزه در حال حاضر مجهول المکان 

خواسته : الزام به تنظیم سند خودرو سمند Lx به شماره انتظامی 732 ـ ۱9 ایران 7۱ 
وقت رسیدگی : ۱397/۵/22 ساعت ۱8 

شعبه  تقدیم  خوانده  طرفیت  مورخه ۱397/۴/9  در  مذکور  خواسته  به  دادخواستی  خواهان 
شورای حل اختالف شماره ۱ سامان نموده ، که به کالسه 97۰2۱۱ ثبت گردیده و با عنایت به 
مجهول المکان  بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه واخذ نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود. 
دبیر خانه شورای حل اختالف شماره 1 سامان

آگهی
رای شورا تاریخ: 9۶/۱2/7

دادگستری شهرستان تنکابن  شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن
شماره پرونده: 9۶/27۱-ش3* شماره دادنامه :9۶/۱2/۱3-83۴-83۵-83۶

خواهان : خانم زهرا روحانی باوکالت از بانک سینا به نمایندگی آقای عسگر عزیزی به 
آدرس-تنکابن-سه راه خرم آباد-پاساژ لطافت-طبقه دوم-دفتر وکالت آقای محمد قلی زاده
خواندگان: ۱- خانم آناهیتا خالقی بابایی به آدرس میدان هفت تیر ساختمان مانی2-

مصطفی صباغی به آدرس تنکابن- پاساژماهان-ط دوم-باربد موزیک 3- آقای محمد 
حافظیه به آدرس تنکابن-پاساژماهان –نقره فروشی حافظیه

خواسته :  گردشکار- خواهان دادخواستی / درخواستی فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
/ مقرر حوزه به تصدی امضاکنندگان زیرتشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از 

شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
))رای قاضی شورا((

آقای  نمایندگی  به  سینا  بانک  از  باوکالت  روحانی  زهرا  خانم  دعوای  درخصوص   
عسگر عزیزی به طرفیت خواندگان۱- خانم آناهیتا خالقی بابایی2-مصطفی صباغی 
3- آقای محمد حافظیه به خواسته صدورحکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
مبلغ ۶2/۵۰۰/۰۰۰ ریال ناشی از قرارداد مشارکت مدنی و خسارت تاخیر تادیه به 
ازای32/۵ درصد درسال از تاریخ  تقدیم دادخواست الی یوم الوصول مطالبات بانک 
با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، باتوجه به محتویات پرونده، ، 
ازجمله اظهارات وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی ،وتصویر مصدق قرارداد 
شماره ۱7۱/۵۰۰/۱8۶۵7۰2/۱ نظر به آنکه خوانده ردیف اول درقالب قرارداد مشارکت 
مدنی تسهیالت از بانک سینا دریافت نموده و خواندگان ردیف دوم و سوم با امضا ذیل 
قرارداد پرداخت دیون و تعهدات نامبرده را منفرداً و متضامناً با نامبرده بر عهده گرفته 
و هیچ یک از خواندگان با وصف ابالغ قانونی درجلسه رسیدگی حضور نیافته و دلیلی 
بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند لذا شورا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص 
داده و باستناد به مواد۱98و۵۱9 و۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۶2/۵۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته با احتساب 
خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم وفق شاخص اعالمی 
بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی مبلغ 2/82۵/۰۰۰ریال و پرداخت حق الوکاله 
اما درخصوص خسارت  اعالم می دارد.   تعرفه در حق خواهان صادر و  وکیل وفق 
براساس  آنکه  به  نظر  تقدیم دادخواست  تاریخ   از  ازای 32/۵ درصد  به  تاخیرتادیه 
ماده۵22 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر بر مواد 22۱،22۶،228،23۰ قانون مدنی 
می باشد در دعاوی پولی و جایی که دینی که موضوع آن وجه رایج است مورد مطالبه 
قرار می گیرد خسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی مورد لحاظ قرار می گیرد بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن 
تعیین وجهی اضافه به مبلغ دین باشد مستنبط  از ماده ۵2۵ قانون مجازات اسالمی 
ربا محسوب می گردد و چنین شرطی وفق بند 3ماده 232 قانون مدنی نامشروح و 
باطل می باشد لذا شورا دعوای خواهان را دراین قسمت وارد ندانسته و با استناد ماده 
۱97 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی نامبرده را صادر و اعالم می دارد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت2۰ روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در شورا و با انقضا 
این مهلت ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

تنکابن است.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن   طیبه رنجبر

آگهی
رای شورا تاریخ: 9۶/۱2/7

شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن
دادگستری شهرستان تنکابن

شماره پرونده: 9۶/273-ش3*  شماره دادنامه :9۶/۱2/۱3-83۴-83۵-83۶
خواهان : خانم زهرا روحانی باوکالت از بانک سینا به نمایندگی آقای عسگر عزیزی به 
آدرس-تنکابن-سه راه خرم آباد-پاساژ لطافت-طبقه دوم-دفتر وکالت آقای محمد قلی زاده

2-آقای  شخصی  نصیرآباد-منزل  افشره  قنبری  طالشی  مهدیه  خانم   -۱ خواندگان: 
حمیدرضاپورصالحی 3- آقای رمضان رئوفیان به آدرس تنکابن- کریم آباد-کوچه مهران 

پالک7۶
خواسته :   گردشکار- خواهان دادخواستی / درخواستی فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
/ مقرر حوزه به تصدی امضاکنندگان زیرتشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از 

شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
))رای قاضی شورا((

 درخصوص دعوای خانم زهرا روحانی باوکالت از بانک سینا به نمایندگی آقای عسگر 
عزیزی به طرفیت خواندگان۱- خانم مهدیه طالشی قنبری 2-آقای حمیدرضاپورصالحی 
3- آقای رمضان رئوفیان به خواسته صدورحکم به محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ 
37/۵۰۰/۰۰۰ ریال ناشی از قرارداد مشارکت مدنی و خسارت تاخیر تادیه به ازای 3۱ درصد 
درسال از تاریخ  تقدیم دادخواست الی یوم الوصول مطالبات بانک با احتساب کلیه خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل، باتوجه به محتویات پرونده، ازجمله اظهارات و تحویل خواهان 
در شرح دادخواست تقدیمی ،وتصویر مصدق قرارداد شماره ۱7۱/۵۰۰/۱3۴۱۵۴/3 نظر به 
آنکه خوانده ردیف اول درقالب قرارداد مشارکت مدنی تسهیالت از بانک سینا دریافت نموده 
و خواندگان ردیف دوم و سوم با امضا ذیل قرارداد پرداخت دیون و تعهدات نامبرده را منفرداً 
و متضامناً با نامبرده بر عهده گرفته و هیچ یک از خواندگان با وصف ابالغ قانونی درجلسه 
رسیدگی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند لذا شورا دعوای خواهان 
را مقرون به صحت تشخیص داده و باستناد به مواد۱98و۵۱9 و۵22 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم برمحکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 37/۵۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل 
خواسته با احتساب خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم وفق 
شاخص اعالمی بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی مبلغ 2/2۰۰/۰۰۰ریال و پرداخت 
حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد.  اما درخصوص خسارت 
تاخیرتادیه به ازای 3۱ درصد از تاریخ  تقدیم دادخواست نظر به آنکه براساس ماده۵22 
قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر بر مواد 22۱،22۶،228،23۰ قانون مدنی می باشد در 
دعاوی پولی و جایی که دینی که که موضوع آن وجه رایج است مورد مطالبه قرار می گیرد 
خسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی مورد لحاظ 
قرار می گیرد بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن تعیین وجهی اضافه به مبلغ 
دین باشد مستنبط  از ماده ۵2۵ قانون مجازات اسالمی ربا محسوب می گردد و چنین 
شرطی وفق بند 3ماده 232 قانون مدنی  نامشروح و باطل می باشد لذا شورا دعوای خواهان 
را دراین قسمت وارد ندانسته و با استناد ماده ۱97 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی 
حقی نامبرده را صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت2۰ روز پس از ابالغ  
قابل واخواهی در شورا و با انقضا این مهلت ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان تنکابن است.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن   طیبه رنجبر

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سمیرا شریف پور  دشتکی  فرزند شمس  به شرح 
دادخواست به کالسه97۰99838۵۵7۰۰۱8۴  از این دادگاه  درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ولی اله ظفری دوازده امامی   فرزند 
لطف اله  به  ش ش  33 سرانجام در تاریخ ۱397/3/۱۶ در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود 

حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-سمیرا شریف پور دشتکی  فرزند شمس  به ش ش  ۴۶8۰۰۰۰9۰2 ) همسر 

متوفي(
2ـ صغری ارکیانی   فرزند هیبت اله  به ش ش 23۱8  ) مادر متوفي(

3ـ لطف اله ظفری  فرزند روح اله  به ش ش ۴  ) پدر متوفي(
۴ـ  آیدا ظفری دوازده امامی فرزند ولی اله  به ش ش ۴۶8۰38۰۰2۰ ) فرزند متوفی ( 
۵ ـ مریم ظفری دوازده امامی فرزند ولی اله  به ش ش ۴۶8۰۴28287  ) فرزند 

متوفی ( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردل ـ زهرا قنبری

آگهی مزایده اموال غیر منقول / نوبت اول 
به موجب پرونده اجرایی به شماره ۰9۶۰۶89محکوم علیه فرامرز وکیلی فرد محکوم 
به پرداخت ۴۰۰ عدد سکه در حق محکوم له زینب احمدی ، نظر به اینکه محکوم 
علیه از مراتب فوق خودداری نموده و اموال مشروحه ذیل که ارزش آن حسب نظریه 

کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید . 
یک باب ساختمان واقع در سامان خ شهید شریعتی ک ساجد به مالکیت فرامرز وکیلی 
فرد دارای سند به شماره ۱3۰ فرعی از 7۴ اصلی به ماحت 399 متر مربع که ارزش 

کل ملک به مبلغ ۱/892/۱۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و اعالم می گردد. 
ملک مذکور در مورخ ۱397/۴/3۰ راس ساعت 9:3۰ صبح از طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود شرکت 
کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای احکام می 
توانند از ملک موصوف بازدید نماند. شرکت برای عموم با در نظر گرفتن ماده ۱27 
قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگاه مزایده می بایست ۱۰ درصد مبلغ مزایده 
را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ مذکور به 
حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا ارائه نمایند. و درصورت عدم انجام در مهلت 
مقرر ۱۰ درصد مبلغ مزایده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و 

مزایده مجدداً برگزار می گردد این آگهی در معابر عمومی الصاق خواهد شد. 
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سامان 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به   محمدطالبی ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.  سلطنت 
استناد  به  بانکی    -پرینت  وجه  مطالبه  بخواسته  دادخواستی  یزدانی      حسابی 
ضمائم به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 239/9۶ شعبه سو م    ثبت و وقت 
دادرسی  به روز    97/۵/۱7 ساعت ۱۰ صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست خواهان 
و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم 

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

آگهی
رای شورا تاریخ: 9۶/۱2/7

دادگستری شهرستان تنکابن
شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن

شماره پرونده: 9۶/2۶9-ش3* شماره دادنامه :9۶/۱2/۱3-83۴-83۵-83۶                                                                                                         
خواهان : خانم زهرا روحانی باوکالت از بانک سینا به نمایندگی آقای عسگر عزیزی 
به آدرس-تنکابن-سه راه خرم آباد-پاساژ لطافت-طبقه دوم-دفتر وکالت آقای محمد 

قلی زاده
خوانده : ۱- خانم پری نجار-به آدرس- خرم آباد-قلعه گردن بلده سفلی-منزل محمد 
حافظیه2-آقای علیرضا احمدی توچائی به آدرس تنکابن-کریم آباد-طبقه فوقانی تریا 

عسل 3- آقای محمد حافظیه به آدرس تنکابن-پاساژماهان نقره فروشی حافظیه
خواسته :  گردشکار- خواهان دادخواستی / درخواستی فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت فوق العاده / مقرر حوزه به تصدی امضاکنندگان زیرتشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

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

 درخصوص دعوای خانم زهرا روحانی باوکالت از بانک سینا به نمایندگی آقای عسگر 
عزیزی به طرفیت خواندگان۱- خانم پری نجار2-آقای علیرضا احمدی توچائی 3- 
آقای محمد حافظیه به خواسته صدورحکم به محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ 
۶2/۵۰۰/۰۰۰ ریال ناشی از قرارداد مشارکت مدنی و خسارت تاخیر تادیه به ازای 32 
درصد درسال از تاریخ  تقدیم دادخواست الی یوم الوصول مطالبات بانک با احتساب 
ازجمله   ، پرونده،  به محتویات  باتوجه  الوکاله وکیل،  کلیه خسارات دادرسی و حق 
اظهارات وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی ،وتصویر مصدق قرارداد شماره 
۱7۱/۵۰۰/۱۴29۴۶3/3 نظر به آنکه خوانده ردیف اول درقالب قرارداد مشارکت مدنی 
با امضا ذیل  بانک سینا دریافت نموده و خواندگان ردیف دوم و سوم  از  تسهیالت 
قرارداد پرداخت دیون و تعهدات نامبرده را منفرداً و متضامناً با نامبرده بر عهده گرفته 
و هیچ یک از خواندگان با وصف ابالغ قانونی درجلسه رسیدگی حضور نیافته و دلیلی 
بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند لذا شورا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص 
داده و باستناد به مواد۱98و۵۱9 و۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۶2/۵۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته با احتساب 
خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم وفق شاخص اعالمی 
بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی مبلغ 2/82۵/۰۰۰ریال و پرداخت حق الوکاله 
اما درخصوص خسارت  اعالم می دارد.   تعرفه در حق خواهان صادر و  وکیل وفق 
تاخیرتادیه به ازای 3۱درصد از تاریخ  تقدیم دادخواست نظر به آنکه براساس ماده۵22 
مدنی می  قانون  مواد 22۱،22۶،228،23۰  بر  ناظر  که  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
باشد در دعاوی پولی و جایی که دینی که موضوع آن وجه رایج است مورد مطالبه 
قرار می گیرد خسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی مورد لحاظ قرار می گیرد بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن 
تعیین وجهی اضافه به مبلغ دین باشد مستنبط  از ماده ۵2۵ قانون مجازات اسالمی 
ربا محسوب می گردد و چنین شرطی وفق بند 3ماده 232 قانون مدنی نامشروح و 
باطل می باشد لذا شورا دعوای خواهان را دراین قسمت وارد ندانسته و با استناد ماده 
۱97 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی نامبرده را صادر و اعالم می دارد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت2۰ روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در شورا و با انقضا 
این مهلت ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

تنکابن است.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  -  طیبه رنجبر

آگهی ابالغ
محکوم له: نوید شیفته

محکوم علیه: عبداله فیضی یاجلو
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به عبداله فیضی یاجلو که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شورای حل اختالف اردبیل در پرونده 
کالسه 9۶۰82۱ به موجب دادنامه شماره 97۰997۰۴938۰۰۰۰2 مورخ 97/۱/۱8 
صادره از شعبه 8 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۱7/۶۰۰/۰۰۰ ریال از 
بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۵۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر 
تادیه از سررسید چک به شماره های ۴77۶۵8- 88/۱/3۰ و ۴77۶۵9 – 88/2/3۰ 
لغایت اجرای حکم با توجه به نرخ تورم ساالنه بانک مرکزی در حق محکوم له پرداخت 
نیم عشر حق اجراء و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی 
است با توجه به غیابی بودن حکم، اجزای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با 
اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا 
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ. د. م و ماده 9 قانون اجرای احکام 
مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ۱۰ روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام 
طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

دبیر شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

مفقودی
پالک  شماره  3۰۴۰۵۱3و  کارت  شماره  با   ایسوزو  ماشین  هوشمند  کارت   

۵8۵ع8۴ایران 73. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

ریاست جمهوری:  فناوری  و  علمی  معاونت  و جذب سرمایه  مدیریت  توسعه  معاون 
در ۵ سال گذشته ۱2 هزار میلیارد تومان تسهیالت به ۱۴۰۰ شرکت دانش بنیان 

اعطا شده است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، علیرضا دلیری افزود: یکی از نیاز های اصلی 
شرکت های دانش بنیان منابع مالی است یعنی وقتی ایده ای شکل گرفت، باید رشد 
شکل  علمی  معاونت  در  که  بستری  اینکه  به  اشاره  با  یابد.وی  توسعه  و  کند  پیدا 
گرفته است در دو بخش منابع مالی و تسهیالت و در راستای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان است، گفت: حمایت از سوی معاونت علمی و فناوری برای شرکت های 
دانش  شرکت های  برای  حمایت ها  این  میزان  البته  می گیرد،  صورت  بنیان  دانش 
حمایت های  راستای  در  بنیان  دانش  شرکت های  توسعه  ولی  است،  متفاوت  بنیان 
از  بیش  گذشته  سال   ۵ در  اینکه  به  اشاره  با  است.دلیری  فناوری  و  علمی  معاونت 
۱2 هزار میلیارد تومان پرداختی به ۱۴۰۰ شرکت دانش بنیان صورت گرفته است 
به  سال  پایان  تا  که  است،  بوده  محدود   93 و   92 سال  در  پرداختی  میزان  افزود: 
اینکه ما می خواهیم بستر  به  اشاره  با  ادامه  ۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد.وی در 
بهتری برای رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان فراهم شود، تاکید کرد: قرار است 
قراردادی مختص شرکت های دانش بنیان با بانک ها منعقد تا دغدغه تسهیالت مالی 
شرکت های دانش بنیان برطرف شود.وی در ادامه با اشاره به اینکه باید بستر سرمایه 
گذاری برای شرکت های دانش بنیان فراهم شود، افزود: بسترسازی برای شرکت های 
از شرکت  از طریق شرکت بورس فراهم و مجوز ۱۴ صندوق جسورانه  بنیان  دانش 
بورس دریافت شده است.دلیری گفت: تابلوی اختصاصی شرکت های دانش بنیان در 
شرکت بورس آماده می شود تا از این طریق تامین مالی پایدار هم برای شرکت های 

دانش بنیان و هم برای شرکت بورس فعال شود.

 پایتخت فرانسه روز شنیه میزبان نشست گروهک تروریستی منافقین بود؛ نشستی 
که با هزینه های هنگفت محلی برای کسب درآمد مقامات از رده خارج کشورهای 

غربی شده است.
خود  ساالنه  نیز سیرک  شنیه  روز  منافقین  ازمهر،گروهک  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  نیافتنی خود  رویای دست  هر سال  همانند  و  برد  روی صحنه  به  پاریس  در  را 
های  نشست  مورد  در  جالب  کرد.نکته  تکرار  را  ایران  در  حکومت  تغییر  خصوص 
گروهک منافقین این مورد است که این نشست ها تبدیل به فرصتی برای شخصیت 
های از رده خارج غربی شده تا با حضور در آن و بیان چند جمله در دشمنی با ایران، 
پاداش قابل توجهی را به دست بیاورند.مقاماتی که سال ها است نامی از آنها شنیده 
نشده و دیگر تاثیری در تصمیم گیری های بین المللی ندارند. افرادی همچون »برنار 
کوشنر« وزیر خارجه فرانسه که از سال 2۰۰7 تا 2۰۱۰ در دولت این کشور حضور 
همچنین  نشست  این  در  ایتالیا.  پیشین  خارجه  وزیر  ترتزی«  »جولیو  یا  و  داشته 

مقامات از رده خارج از کشورهای کانادا، آمریکا و عربستان نیز حضور داشتند.
 رودی جولیانی که با ورود »جان بولتون« به کاخ سفید توانسته خود را به دولت 
بر  و  دارد  منافقین حضور  در نشست های گروهک  نیز همواره  کند  نزدیک  آمریکا 
اساس پول هایی که از این گروهک دریافت می کند اظهاراتی را علیه تهران ایراد 
واقع  طور  به  »اکنون  که  شد  مدعی  روزشنیه  نشست  در  وی  مثال  کند.برای  می 
ریچارد  قبل  رابطه چندی  بود«.در همین  را شاهد  ایران  پایان  رژیم  بینانه می توان 
گفتگو  در  رودی جولیانی  نوشت:  توییتر  در  پیامی  در  نیوز  ان بی سی  انگل خبرنگار 
ایرانی  مخالف  گروه  یک  از  پول  چقدر  آورم  نمی  خاطر  به  گفت  نیوز  ان بی سی  با 
)گروهک منافقین( زمانی که در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا بود، دریافت 

کرده ام.

اعطای تسهیالت 1۲ هزار میلیاردی 
به شرکت های دانش بنیان

صیدهای جدید گروهک منافقین
 از اسقاطی های غرب
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نظر  در  اردبیل  استان  کشاورزي  بانک  مدیریت 
از  به شرح آتي  را  نیاز خود  بر  مازاد  امالک  دارد 
متقاضیان  برساند،  فروش  به  عمومي  مزایده  طریق 
از  بازدید  بیشتر،  اطالعات  کسب  جهت  توانند  مي 
پیشنهادات  تسلیم  و  مزایده  اسناد  دریافت  امالک، 
خود از تاریخ انتشار آگهي تا آخر وقت اداري روز 
سه شنبه مورخ 1397/4/26 به مدیریت شعب بانک 
: اردبیل، خیابان  کشاورزي استان اردبیل به نشاني 
ساختمان  شریعتي  میدان  به  نرسیده  خمیني،  امام 
مراجعه  خدمات  دایره  سوم  طبقه  کشاورزي  بانک 

نمایند.

توضیحات و شرایط:
 1۵0/000 مبلغ  واریز  مزایده   اسناد  دریافت  جهت   )1
ریال به حساب بانک کشاورزي شعبه مرکزی اردبیل 
)حساب درامدهای متفرقه (و ارائه اصل فیش واریزي 

الزامي است. 
۲(مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل ۵ درصد  مبلغ 
پایه مزایده مندرج در آگهي مي باشد که باید توسط 
مرکزي  شعبه  کشاورزي  بانک  حساب  به  متقاضیان 
اردبیل)حساب بستانکاران موقت – متفرقه – کد17۵۲( 
واریز و رسید آن در پاکت مربوطه تحویل گردد.) ضمانت 

نامه معتبر بانکي نیز مورد قبول مي باشد.( 

3(بازدید از امالك و مطالعه مدارك و اسناد و سوابق 
مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامي شرکت 
کنندگان در مزایده ضروري است وامضای اوراق مزایده 
ومطالعه  بازدیدازامالك  منزله  به  درمزایده  وشرکت 
باشرایط  امالك  وپذیرش  مربوطه  وسوابق  مدارك 
ادعایی  وهرگونه  بوده  کننده  شرکت  موجودتوسط 

برخالف ان مردودمی باشد.
4(کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش 
برنده مزایده  مي  مي رسد.)تخلیه وخلع یدبه عهده 

باشد.( 
۵(بانک در رد و قبول یک یا تمامي پیشنهادهاي خرید 

مختار است.
و  کارشناسي  و  مزایده  آکهي  های  هزینه  6(کلیه 
وسندمالکیت  قطعی  قراردادوصدوراسنادانتقال  ثبت 
برنده  به عهده  ثبت   واداره  اسنادرسمی  دردفترخانه 

مزایده مي باشد.
7(مبلغ پیشنهادي باید مشخص و معین وبدون ابهام 
تحویل  شده  مهر  و  الك  و  سربسته  پاك  در  و  باشد 
سپرده  مبهم،مشروط،وبدون  پیشنهادات  به  گردد. 
وپیشنهاداتی که بعدازانقضای مدت مقرردراگهی واصل 

گرددترتیب اثرداده نمی شود.
قبول  منزله  به  پیشنهاد  وارایه  درمزایده  8(شرکت 

امتیازات وتکالیف دستگاه مزایده گزارمی باشد.
درصورت  مربوطه  های  وپروانه  مجوزها  9(اخذکلیه 
برعهده  ذیربط  ازادارات  شرایط  دارابودن 

خریدارخواهدبود.
10(درشرایط برابراولویت باپیشنهادنقدی می باشد.

مورخ  چهارشنبه  روز  در  شده  ارائه  11(پیشنهادات 
1397/04/۲7ساعت 10 صبح در مدیریت شعب بانک 
کشاورزي اردبیل به نشاني فوق الذکر در حضور اعضاي 
کمیسیون معامالت مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور 
پیشنهاد دهندگان در روز بازگشایي پاکات  بالمانع مي 

باشد.

 آگـهي مـزایده امـالک مـازاد
مدیریت استان اردبیلمدیریت استان اردبیل
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روند نزولی شیوع هپاتیت بی در کشور

رییس شبکه هپاتیت ایران ضمن اشاره به روند کاهشی شیوع هپاتیت بی 
در کشور، ابراز امیدواری کرد که با همکاری نفرولوژیست ها، مراکز همودیالیز، 
انجمن تاالسمی و کانون هموفیلی ایران در شناسایی بیماران هپاتیت سی به 

هدف ریشه کنی آن تا سال ۱۴۰۰ دست یابیم
دکتر سید موید علویان در آستانه فرا رسیدن روز جهانی هپاتیت )۶ مرداد(، 
گفت: امروزه بواسطه بهرهگیری از داروهای مؤثر و کارآمد در درمان هپاتیت 
سی و برنامههای جامع واکسیناسیون هپاتیت بی در نوزادان و گروههای 
پرخطر،  شیوع هپاتیت بی رو به کاهش بوده و با توجه به وجود درمان قطعی 
هپاتیت سی، ریشه کنی آن تا سال ۱۴۱۰ جزء اهداف عالی نظام سالمت قرار 
گرفته است. رئیس شبکه هپاتیت ایران الزمه دستیابی به ریشه کنی هپاتیت 
سی در ایران را شناسایی گروههای در معرض خطر دانست و افزود: از آنجا که 
بیماران هموفیلی، تاالسمی و همودیالیزی به دلیل نیاز به تزریق خون همواره 
در معرض بیماری های منتقله از راه خون همچون هپاتیتهای ویروسی هستند،  
شناسایی و پیگری روند درمان آنها نقش موثری در دستیابی به ریشه کنی 
هپاتیت سی در بیماران خاص خواهد داشت. علویان ادامه داد:  بر اساس آمار 
کشوری، ۴۰ درصد بیماران هموفیلی، ۱8 درصد بیماران تاالسمی و پنج تا ۱2 
درصد بیماران دیالیزی کشور به هپاتیت C مبتال هستند و طبق فعالیت های 
صورت گرفته، تا کنون برخی استان ها همچون خراسان جنوبی، جشن ریشه 
کنی هپاتیت سی در بیماران خاص را برگزار کردهاند. وی در پایان اظهار 
امیدواری کرد تا با همکاری همه جانبه پزشکان نفرولوژیست، مراکز همودیالیز، 
انجمن تاالسمی و کانون هموفیلی ایران در شناسایی بیماران هپاتیت سی به 

هدف ریشه کنی آن تا سال ۱۴۰۰ نائل آییم.

»توقف فرآیند اسقاط خودرو« تاثیری در روند 
نوسازی تاکسی ها ندارد

 مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: نوسازی تاکسی های 
فرسوده ارتباطی به توقف فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده به دنبال ممنوعیت 
واردات خودرو ندارد ولی موجب کند شدن روند نوسازی تاکسی های فرسوده 
می شوند.  با انتشار خبری مبنی بر توقف اسقاط خودروهای فرسوده به دلیل 
ممنوعیت واردات خودرو و با توجه به اینکه تاکسی ها هم تقریبا به سن 
فرسودگی رسیده اند و در حال طی کردن فرآیند نوسازی هستند این گمان 

می رود که این توقف در نوسازی تاکسی های فرسوده خللی وارد کند.
مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور دراین باره به 
ایسنا گفت:اسقاط خودرو تابع واردات خودرو است، قاعدتا وقتی واردات خودرو 
ممنوع شود محل مصرف برگه های اسقاط تعریف نشده خواهد بود و ارزش 
ریالی خود را از دست خواهند داد در نتیجه عالقمندی مالکین خودروهای 

فرسوده برای اسقاط خودروهایشان  نیز کم خواهد شد.
وی با بیان اینکه اسقاط تاکسی های فرسوده از محل اعتباراتی که در قالب 
قانون بودجه دیده شده و توسط گمرک برای شرکت خودروساز، کارسازی 
می شود، افزود: نوسازی تاکسی های فرسوده ارتباطی به ممنوعیت واردات 
خودرو ندارد ولی می تواند موجب کند شدن روند نوسازی تاکسی های فرسوده 
شود اما اگر محلی باشد که به غیر از گمرک بتوانیم از برگه های اسقاط استفاده 
کنیم و به موازات طرح گمرک، طرح های دیگری در حوزه نوسازی پیش ببریم، 

سرعت نوسازی بیشتر خواهد شد.

خبر

وزیر بهداشت: 

 نظام ارجاع هزینه های درمانی 
را کاهش می دهد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اجرای 
نظام ارجاع به نوعی صرفه جویی در هزینه های درمانی 

و در دسترس بودن خدمات است.
به گزارش از پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان 
درخصوص  هاشمی  سیدحسن  پزشکی،  آموزش  و 
اجرای طرح پزشک خانواده اظهار داشت: اجرای پزشک 
خانواده در دولت دوازدهم، با اجرای آن در دولت های 
گذشته متفاوت بوده و محدودیت های این طرح بسیار 
کاهش یافته است. وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه برای 
دریافت خدمات پزشک خانواده باید از مسیر درست آن 
وارد شویم، گفت: افرادی که از مسیر پزشک خانواده 
به سطوح بعدی مراجعه کنند، در مناطق روستایی از 
حمایت 9۵ درصدی و در مناطق شهری از حمایت 
9۰ درصدی بهره مند می شوند، یعنی افراد ساکن در 
روستاها اگر از مسیر ارجاع به سطوح بعدی خدمات 
ارجاع داده شوند، تنها ۵ درصد و افراد ساکن در شهرها 

۱۰ درصد هزینه های خدمات را پرداخت کنند.
هاشمی با بیان این که سیستم ارجاع به نوعی صرفه 
بودن  دسترس  در  و  درمانی  های  هزینه  در  جویی 
بیمار  چنانچه  ارجاع،  نظام  در  افزود:  است،  خدمات 
نیاز به آزمایش و یا ارجاع به پزشک متخصص داشته 
باشد، توسط پزشک خانواده ارجاع می شود و در اجرای 
برنامه نظام ارجاع، اگر بیماری خارج از این مسیر به 
طور مستقیم به پزشک متخصص مراجعه کند، هزینه 

بیشتری پرداخت می کند.
وزیر بهداشت، افزود: مراجعه مستقیم بیماران به پزشک 
متخصص و فوق تخصص و دریافت خدمات پاراکلینیکی 
شود.  می  منابع  هدررفت  باعث  غیر ضرور  و  متعدد 
هاشمی تصریح کرد: طرح پزشک خانواده به تدریج اجرا 
می شود. اگرچه اجرای این طرح در استان های فارس 
و مازندران دارای اشکاالتی است، اما شرایط در حال 
تغییر است. برای مثال در طرح پزشک خانواده و نظام 
ارجاع، دیگر نیازی به فرم های دستی نبوده و همه موارد 
به صورت الکترونیکی انجام می شود و چنانچه پزشک 
تشخیص دهد که باید بیمار به مرکز استان معرفی شود 
و عالوه بر مراجعه به متخصص داخلی نیاز به ویزیت 
متخصصین دیگر هم دارد، توسط این متخصصین در 
یک روز ویزیت شوند.  وزیر بهداشت گفت: امیدواریم 
مسیر پزشک خانواده و نظام ارجاع الکترونیک همانند 
آنچه در استان گلستان به اجرا درآمده، در سایر استان 
ها نیز، به اجرا درآید. همچنین مقرر است تا پایان امسال 
این طرح در ۶ استان کشور اجرا شود و استان فارس از 

جمله این استان ها به شمار می رود.

خبر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
گردش مالی مواد مخدر و تاثیر آن بر بازار ارز 
گفت: مصرف مواد مخدر در ایران به گونه ای 
است که اگر هر معتاد در ایران روزانه یک گرم 
ماده مخدر مصرف کند، این میزان سالیانه به 

یک تن می رسد و این رقم وارد بازار می شود.
خبری  نشست  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
خود یکی از تقاضاها در بازار ارز را مربوط به 
مواد مخدر و قاچاق کاال دانست و گفت: وقتی 
ماده مخدر وارد کشور می شود از ارز استفاده 

می شود و سپس تبدیل به ریال می شود.
وی ادامه داد: همچنین این ریال مجدد تبدیل 
به ارز برای وارد کردن کاال خواهد شد که این 
امر بر روند نوسانات بازار ارز موثر است. یکی 
از دالیل تعیین نرخ ارز از طریق بانک مرکزی 
و مراکز آن نیز به همین دلیل بوده است تا 
به تقاضاهای کاذب به طور مناسب پاسخ داده 

شود.
وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه کاال، واردات 
دلیل  به  شرقی  یا  غربی  مرزهای  از  کاال 
عراق،  و  ایران  دقیق  کنترلی  سیاست های 
است  کنترل شده  درصد  تا 8۰  کاال  قاچاق 

افزود:  البته این امر روی وضعیت معیشتی 
مردم تاثیراتی داشته اما با دستورالعملی که 
در دولت تصویب شده، ساماندهی خواهد شد.

رحمانی فضلی درباره حادثه ایرانشهر و تجاوز 
به دختران نیز گفت: این مساله در نماز جمعه 
به گونه ای مطرح شد که خالف واقع بود و خود 
این فرد نیز صحبتش را اصالح کرد. ادعای 

است. در کوتاه ترین  نفر کذب  به ۴۰  تجاوز 
بازداشت شدند. فردی  زمان مجرمان حادثه 
که شکایت کرده بود ابتدا یک نفر بود اما 3 

نفر دیگر اضافه شدند.
وی ادامه داد: دادستانی هم اعالم کرد کسانی 
افراد  کنند.  قانونی  اقدام  دارند  شکایتی  که 
است  قرار  و  نیستند  نفر  از ۴  بیشتر  شاکی 

بعداز  شود.  رسیدگی  آنها  به  نوبت  از  خارج 
توضیح ما که تعداد افراد شاکی بیشتر از ۴ 
افزایش  تعداد  این  نیست، درصورتی که  نفر 
یابند اعالم خواهیم کرد. نسبت به این مسائل 
حساس هستم و عواطفم نیز جریحه دار شده 

است.
گزارش  امروز  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
دیگری از استانی به ما رسید که از استاندار 
ادامه  شود  انجام  مجازات  اشد  خواستیم 
شورای  با  سریع  برخوردهای  مورد  در  داد: 
تابه  کردیم  صحبت  دادستان  و  امنیت 
پرونده ها سریع رسیدگی شود ولی با توجه 
رسیدگی هرکسی حق  فرایند  در  اینکه  به 
دارد در چند نوبت از خودش دفاع کند که 
همین روند رسیدگی را طوالنی می کند. از 
آملی  آقای  خود  و  ندارم  رضایت  روند  این 
شود  کوتاه  روند  این  است  امیدوار  نیز 
عواطف  حوادث  این  وقوع  از  بعد  چراکه 
از  بعد  وقتی  اما  می شود  دار  جریحه  مردم 
مردم  می شود،  اعالم  پرونده  نتیجه  یکسال 
فراموش کردهاند و دیگر اثر بخشی الزم و 

بازدارندگی را الزم را ندارد.

وزیر کشور تشریح کرد:

تاثیر گردش مالی موادمخدر بر بازار ارز

وزیر نیرو درباره قطعی برق پایتخت در روزهای گذشته گفت: 
آنچه که مردم در هزینه خانوار برای مجموع آب و فاضالب و 
برق پرداخت می کنند تنها مقداری بیشتر از هزینه ای است که 

برای دخانیات می پردازند.
رضا اردکانیان اظهار کرد: براساس آمار ارائه شده از مرکز آمار، 
آنچه که مردم در هزینه خانوار برای مجموع آب و فاضالب و 
برق پرداخت می کنند تنها مقداری بیشتر از هزینه ای است که 
برای دخانیات می پردازند. این سخن به آن معناست که چنانچه 
دخانیات کمترین سهم در سبد هزینه خانوار را داشته باشد، 
سهم مجموع آب و فاضالب و برق اندکی بیشتر از دخانیات و 

رقم خیلی ناچیزی است.
وی با اشاره به مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه برق اظهار 
کرد:  آنچه که دولت برای تعرفه برق تصویب کرده، هفت درصد 
افزایش قیمت نسبت به سال گذشته برای مصارف خانگی و 2۰ 
درصد افزایش قیمت در ساعات اوج مصرف برای سازمان های 
دولتی است و امیدواریم این تعرفه 2۰ درصدی موجب شود تا 
سازمان های دولتی صرفه جویی بیشتری نسبت به آنچه که از 

مردم انتظار می رود داشته باشند.

وزير نريو :هزينه آب خانوارها بيشرت 
از دخانيات است

جمشید تقی زاده، از ارائه بسته ویژه خدمات درمانی به بازنشستگان 
کشور خبر داد و با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و 37۰ هزار 
بازنشسته کشوری تحت پوشش این صندوق قرار دارد، اظهار کرد: با 
قوانین فعلی و تا دو سال آینده ۴۵۰ هزار نفر به جمع بازنشستگان 
کشوری افزوده خواهد شد.  وی با بیان اینکه از یک میلیون و ۶۰ 
هزار نفر از شاغالن کسورات کسر می شود، ادامه داد: به دنبال پراکنده 
کردن یاس و نا امیدی در مجموعه ها نیستیم، ما ساختار تصمیم گیری 
و مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری را در آینده ای نزدیک تغییر 
می دهیم. تقی زاده با تاکید بر اینکه بازنشستگان در بخش معیشت، 
بهداشت و درمان و منزلت با مشکل مواجه اند، تصریح کرد: تمرکز بر 
این بخش ها جزء دغدغه های اصلی ما است که برنامه ریزی های کالنی 
را نیز برای آن انجام داده ایم. وی با بیان اینکه در زمینه ارائه وام به 
بازنشستگان خبرهای خوشی در راه است، تصریح کرد: سال 9۶ به 
3۰۰ هزار بازنشسته وام ۴ میلیون تومانی اعطا شده و تالش می کنیم 

امسال نیز تعداد و میزان وام افزایش یابد.
تقی زاده با تاکید بر حفظ شان و منزلت بازنشستگان بیان کرد: 
وزارتخانه ها  امکان  صورت  در  تا  دادیم  انجام  زیادی  رایزنی های 

تسهیالتی که به شاغالن خود می دهند به بازنشستگان هم بدهند.

افزايش وام ابزنشستگان 
صندوق ابزنشستگان

کشور  بهزیستی  سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  مرکز  معاون 
اظهارکرد: جامعه ایران از سازمان بهزیستی انتظار دارند تا ظرف مدتی 
۶ ماهه بتواند یک معتاد متجاهر را درمان کرده و به عنوان فردی کامال 

سالم به جامعه تحویل دهد.
روند  در  بهزیستی  سازمان  که  این  به  اشاره  با  براتی  فرید  دکتر 
فعالیتهای درمانی اعتیاد در میان نهادهای مختلف تنها مانده است، 
گفت: فعالیت های نیروی انتظامی در چرخه درمان اعتیاد ساده ترین 

اقدامی است که می توان در مرحله اجرا به آن اهتمام ورزید.
وی در ادامه افزود: مهمترین بخش بهبود یک فرد معتاد زمانی است 

که در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.
معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره 
به 3 هزار منطقه حاشیه نشین در کشور، عنوان کرد: در حال حاضر 
۱۱ تا ۱9 میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق حاشیه نشین کشور 
زندگی می کنند. وی با اشاره به این که تمامی افراد حاضر در مناطق 
حاشیه نشین معتاد یا مجرم نیستند، اظهار کرد: مناطق حاشیه نشین 
به دالیل بومی مختلف با جرم ها و آسیب های اجتماعی مختلفی رو 
به رو هستند، در حالی که تمامی افراد ساکن در این مناطق بر خالف 

شرایط بومی بزه کار یا معتاد نیستند.

۱۱ ات ۱۹ میلیون نفر در مناطق 
حاشیه نشین زندیگ یم کنند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول(
شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان آموزش و پرورش استان البرز

تاریخ انتشار: 1397/4/11
به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند، مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول( این 
شرکت تعاونی راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه، مورخ 1397/5/14 در محل دارالقرآن، واقع 
بلوار ماهان، کوچه آموزش و پرورش کانون رشد تشکیل  ابتدای  در کرج، 4راه طالقانی، 

می گردد حضور بهم رسانید.
حق  تواند  می  نباشد  میسر  مجمع  در  عضوی  حضور  صورتی که  1-در  می شود:  یادآوری 
حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت 
هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک رای 
مدیره  هیات  از  نفر  دو  امضاء  با  مزبور  نمایندگی  برگه های  می شود  اضافه  داشت.  خواهد 
تعاونی )خانم هاجر اسحاقی و خانم نوریه رستم منش( معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو 
به همراه  این آگهی  انتشار  تاریخ  از  باید حداکثر ظرف 20روز  نمایندگی  اعطای  متقاضی 
نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در 
محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، 
برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده 

صادر گردد.
2-اعضایی که تمایل به کاندیداتوری بازرسان را دارند درخواست کتبی )فرم مشخصات( 
حداکثر ظرف مدت )7( روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی با همراه داشتن 
مدارک الزم )کپی صفحات شناسنامه - مدرک تحصیلی، تخصصی و تجربی - کارت ملی 

-کارت پایان خدمت )آقایان( و 2قطعه عکس(  به دفتر تعاونی تحویل نمایند. 
3-این مجمع با نصف به عالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با 

ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان

2-طرح و تصویب صورت های مالی سال 1396
3-طرح و تصویب بودجه سال 1397 و تعیین خط و مشی آتی تعاونی

4-طرح و تصویب و تغییرات اعضاء و سرمایه تعاونی 
5-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان

رئیس هیات مدیره - هاجر اسحاقی   

تاریخ انتشار :1397/04/11

 شرکت تعاوني رفاهي فرهنگیان ناحیه  البرز )4 کرج (
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول 

بدینوسیله به اطالع اعضاي محترم شرکت تعاوني )سهامداران زائر سراي مرکز رفاهي مهر 
امام رضا )ع(مشهد مقدس (مي رساند در جلسه مجمع نوبت اول که ساعت 14  روز یک 
شنبه مورخ 1397/05/14 در مکان نماز خانه آموزش و پرورش ناحیه 4کرج شرکت نمایند 
تواند  مي  یابد  فوق حضور  نتوانددر مجمع عمومي  اعضا  از  : درصورتیکه هریک  توجه   .
استفاده از حق خود را براي حضور واعمال راي به یک نماینده تام االختیار واگذار کند 
.تعدا دآراي وکالتي هر عضو حداکثر سه راي وهرشخص غیر عضو تنها یک راي خواهد 
بود ودر این صورت تایید نماینده تام االختیار با یک بازرس وبا دوعضویت هیات مدیره 
دردست  با  آگهي  این  ازانتشار  20روز  ظرف  حداکثر  منظور  وبدین  بود  خواهد  تعاوني 
داشتن مدارک موید عضویت تعاوني وکارت شناسایي معتبر به محل دفتر شرکت تعاوني 

مراجعه وورقه ورود به مجمع را دریافت نمایند .
دستور جلسه : 1-گزارش هیات مدیره وبازرسان 

2-    طرح وتصویب صورتهاي مالي سال 1396
3- طرح وتصویب بودجه سال جاري جهت هزینه کردهاوپرداخت حقوق کارکنان تعاوني

4-طرح وتصویب تغییرات اعضاءوسرمایه تعاوني طبق کارشناسي  
5-طرح وتصویب آیین نامه نحوه استفاده از مرکز فرهنگي رفاهي مشهد مقدس 

6-انتخاب اعضاي اصلي وعلي البدل بازرسان 
7-طرح وتصویب خرید سهام بیشتر توسط بعضي از اعضاءتعاوني )ماده 9  اساسنامه (

 تذکر : 1-اعضایي که مایل به کاندیداتوري سمت بازرسي را  دارند اسناد ومدارک خود 
-مدرک تحصیلي وحکم کارگزیني (به  -یک قطعه عکس  - کارت ملي  را )کپي شناسنامه 
انتشار به دفتر تعاوني آقاي  همراه درخواست کتبي حداکثر ظرف مدت 15روز از تاریخ 

ناصر بخت تحویل نمایند .
 4 ناحیه  وپرورش  بازنشسته آموزش  ویا  میان سهامداران شاغل  از  بازرسي  2-کاندیداهاي 

کرج انتخاب خواهند شد .)تبصره :بازرسان از شاغلین کاندیدا شوند منع قانوني ندارد .( 
3-مجمع با حضور نصف +1 اعضاء به رسمیت شناخته خواهد شد .

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاوني رفاهي فرهنگیان ناحیه 4 البرز

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت دوکابین به شماره پالک ایران ۵9-۱۶۱ج97 و شماره موتور 
F E۱22۱89و شماره شاسی NAGCPX2PN۱2G۰79۱8CNG مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

آگهی مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری به نام سید حسن علی ضیاء تبار به شماره سالح 2۴8۴۰۴ 
مدل چخماخی ته پر تک لول کالیبر ۱2 ساخت ترکیه به شماره حمل جواز 8۶۴۶۵7 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره۱39۶۶۰33۱۰۵7۰۰۴793هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدقاسم 
یکباب  از ساوه در ششدانگ  بشماره شناسنامه ۵ صادره  فرهاد  فرزند  هاشم خانی 
ساختمان به مساحت ۶۶/7 مترمربع پالک 2۱78 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی آقای جعفر قلی امیر بیات محرز گردیده است. لذا  به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد ۶9۶ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۰3/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۰۴/۱۱

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   جواد باقری دارای شناسنامه شماره 279۰39۰۰۱۰ بشرح دادخواست به 
و  نموده   وراثت  گواهی حصر  خواست  در  دادگاه  این  کالسه  97۰۶۰۵/ش3     
چنین توضیح داده که شادروان قلی باقری بشناسنامه    ۱2۰2   در تاریخ 97/3/۱۶  
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- جواد باقری 
فرزند  قلی –ش ش 279۰39۰۰۱۰ خوی –پسر متوفی/2- یاسین  باقری فرزند قلی 
-ش ش  279۱۰۰۰۱8۶ خوی-پسر متوفی/3- میالد  باقری فرزند قلی -ش  ش 
فرزند احمد ش ش ۱۱7۵   –خوی-پسر متوفی/۴- زهرا رحیمی    279۰۶99۰۵۴
-خوی –همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی حصر وراثت
آقای حمید مسعودی ،نام پدرعبدالحسین ،بشناسنامه ۵9صادره از رامهرمزدرخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم قدم خیر 
رحیمی اصل بشناسنامه ۱89۶8صادره بهبهان درتاریخ 97/3/9دررامهرمز اقامتگاه دائمی 
اش فوت ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی حمید مسعودی فرزند عبدالحسین بشناسنامه 
۵9و کد ملی ۱9۱۱۰۵۱۴۰7متولد۱339/۵/۱صادره ازرامهرمز2-محمدرضامسعودی فرزند 
عبدالحسین بشناسنامه۵3وکدملی۱9۱۱۰۶92۴۱  متولد ۱3۴۴/۵/۱صادره از رامهرمز3-
شهین مسعودی فرزند عبدالحسین بشناسنامه ۱۶۶وکدملی۱9۱۱۰۴287۴متولد۱/۱۱/3

33۶صادره از رامهرمز. 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:۱2/۱77
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

تاریخ رسیدگی:97/3/6 شماره:138/4/97
آگهی رونوشت حصر وراثت

ملیحه زاده مرادهیر دارای شماره شناسنامه 23۶۶ فرزند محمد قلی متولد ۱33۶/۵/۴ 
صادره از اردبیل شرح دادخواست و به کالسه ۱38/۴/97 از این شورا درخواست حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی دیدارهیر فرزند سلطانعلی 
به شماره شناسنامه ۵2 در تاریخ 97/2/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ – علی دیدارهیر فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 37۴8 نسبت فرزند
2 – ولی دیدارهیر فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۴3۵۴ نسبت فرزند
3 – ایرج دیوارهیر فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۱272 نسبت فرزند

۴ – معصومه دیدارهیر فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 9۵3۰ نسبت فرزند
۵ – لیال دیدارهیر فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 8۴28نسبت فرزند

۶ – ملیحه زاده مرادهیر فرزند محمد قلی به شماره شناسنامه 23۶۶ نسبت همسر
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نز او باشدازتاریخ انتشارآگهی طرف 

یکماه به شوراتقدیم داردوال گواهی حصروراثت صادرخواهدشد.م الف ۴۵2
حوزه چهارم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

رای دادگاه 
در رابطه با دعوی آقای علی شیراوند فرزند علی سوار به طرفیت خانم ها ۱-صغرا 
الزام   : ی  خواسته  به  عبدالحسین  فرزند  کاهی  2-معصومه  یداله  فرزند  خویشاوند 
به  مسکونی  زمین  قطعه  یک  دانگ  الباقی شش  رسمی  سند  تنظیم  به  خواندگان 
مساحت ۱7۰ متر مربع تحت پالک ثبتی شماره 2۱9۶ فرعی از سه اصلی بخش ۴ 
خرم آباد واقع در ۶۰ متری با احتساب کلیه هزینه های دادرسی  و خسارات قانونی 
به  ای  ارزش منطقه  از حیث  و  ریال  به 2۰۱/۰۰۰/۰۰۰  مقوم  دادخواست  به شرح 
اسناد و  اداره ثبت  از  به عمل آمده  به استعالم  با عنایت  مبلغ ۵۶/۱۰۰/۰۰۰ ریال 
امالک شهرستان خرم آباد که پاسخ آن با شماره ۱397۰۶۰2۵۰۰۱۰۰۰۶۵۰ مورخ 
۱397/2/۱۶ واصل شده حاکی از مالکیت آقای علی فالحی مورث خواندگان نسبت به 
ملک مورد ادعا می باشد و مالحظه ی قولنامه و سند وکالت انجام کلیه امور اداری از 
مورث خواندگان آقای علی فالحی به خواهان آقای علی شیراوند صادره از دفتر اسناد 
رسمی شماره دو حوزه ثبتی خرم آباد پیوست دادخواست و اینکه خواندگان وارثین 
مالک ملک مورد نزاع می باشند نظر به مراتب پیش گفته دادخواهی را موجه تشخیص 
داده و با مصداق اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست با استناد به مواد ۱98 و ۵۱9 
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 22۰ قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال و 
تنظیم سند رسمی باقی مانده شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۱7۰ 
متر مربع تحت پالک ثبتی شماره 2۱9۶ فرعی از سه اصلی بخش چهار خرم آباد 
واقع در ۶۰ متری به نام خواهان صادر و اعالم می نماید )آن چه که در دادنامه شماره 
9۶/33 این مرجع که منجر به صدور اجرائیه شماره 9۶۱۰۴2۶۶۱۰7۰۰3۱۶ گردیده 
به لحاظ عدم معرفی خواندگان انتقال نیافته ( و نیز حکم به الزام خواندگان به پرداخت 
هزینه دادرسی به مبلغ 2/۵۱8/۵۰۰ ریال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل رسیدگی تجدید نظر در یکی از دادگاه های 

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

آگهی ابالغ تصمیم اداری 
نظر به اینکه  خانم آمنه سیادت مالک یک سهم مشاع از ۱8 سهم چهاردانگ مشاع 
از ششدانگ  باستثنای ثمنیه اعیانی پالک ۴/2۶2- اصلی بخش ۴ خوی به عنوان 
خواهان و بقیه مالکین مشاعی به عنوان خواندگان با تقدیم دادخواستی تقاضای افراز 
پالک مرقوم را از این اداره نموده است که به علت  نامعلوم اقامتگاه خواندگان  از طریق 
انتشار آگهی در روزنامه سراسری  عصر رسانه  به شماره ۱۴39 مورخه ۱397/3/۱3 
مراتب بازدید محلی به اطالع رسانده و از ایشان دعوت  به عمل آمده و نماینده و 
نقشه بردار  این اداره نیز در موعد مقرر از محل بازدید ، ابتدا نقشه وضع  موجود ملک 
توسط نقشه بردار این اداره تهیه و ترسیم گردیده مراتب  از مدیریت بنیاد مسکن 
شهرستان خوی استعالم و مدیرت بنیاد مسکن  نیز باعالم نموده افراز پالک مرقوم 
بدلیل کمتر بودن میزان سهمی خواهان از حد نصاب  های اعالم شده مقدور نمی 
باشد  علیهذا در اجرای مواد ۱و2و3 قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 
۱3۵7 تصمیم بر غیرقابل افراز  بودن سهمی خواهان  از پالک  ۴/2۶2 –اصلی  بخش 
۴ خوی اتخاذ مینماید  علیهذا مقرر میدارد که دفتر امور اداری به استناد ماده ۶ آیین 
نامه افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱3۵7 تصمیم اداری به طرف خواهان 
افراز ابالغ نموده و مراتب غیرقابل افراز بودن آنرا جهت اطالع خواندگان در یکی از 
جراید کثیراالنتشار چاپ و انتشار یافته و متذکر شوند چنانکه احدی از مالکین مشاعی 
رسمی نسبت به تصمیم ابرازی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار آگهی ابالغ تصمیم اداری  اعتراض خود را به دادگاه شهرستان محل 
وقوع ملک تسلیم و گواهی الزمه اخذ و جهت ضبط در پرونده ثبتی به این اداره تسلیم 
دارند و اال پس از انقضا مدت مزبور ود رصورت عدم اعتراض تصمیم متخذه قطعی 
بوده و برای خواهان و کلیه مالکین  مشاعی پالک فوق الذکر الزم االجرا خواهد بود . 

رئیس ثبت اسناد خوی- سلیمانپور

رای اصالحی 
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 9۶۰998۶۶۱22۰۱۰73 شعبه ۱۰۱ 
خرم آباد )۱۰۱ جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره 97۰997۶۶۱3۵۰۰2۰۴ شاکی: 
خانم توران دریکوند فرزند رحیم به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد بخش 
مرکزی شهرستان خرم آباد دهستان کرگاه شرقی روستای سرخده –متهم : آقای علی 

شمس بیرانوند به نشانی –اتهام ها : ۱-افتراء 2-ضرب و جرح عمدی 
دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه پیوست تحت 
نظر است و اینکه پس از مطالعه پرونده مالحظه اظهارات و مداقه الزم در مندرجات 
پرونده پایان دادرسی را اعالم و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر انشاء رای می 

نماید 
رای اصالحی دادگاه : پیرو دادنامه شماره 97۰997۶۶۱3۵۰۰۰۶7 صادره از همین 
شعبه با توجه به اینکه رای صادره در خصوص محکومیت آقای علی شمس بیرانوند 
فرزند روح اله غیابی می باشد و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع است سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
استان لرستان خواهد بود که مهلت واخواهی  در مفاد دادنامه قید نشده و اشتباها رای 
مذکور حضوری اعالم گردیده که می بایست غیابی اعالم شود لذا دادگاه در اجرای 
ماده 38۱ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱392 دادنامه مذکور را به شرح فوق 
اصالح و مطالب فوق را به متن دادنامه اضافه می نماید این رای در اصالح و تکمیل 

دادنامه بدوی صادر و ابالغ آن بدون ابالغ رای اصلی ممنوع است 
رئیس شعبه  101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد –آرش قاسمی . 

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

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره۱39۶۶۰33۱۰۵7۰۰۴78۶هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نامعلی 
کاظمی فرزند کریم بشماره شناسنامه ۱۱22 صادره از اردبیل درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۵۴/2۰ مترمربع پالک ۱98۱ فرعی از 9 اصلی 
واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله گروسی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 7۰۰م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۰3/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۰۴/۱۱

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ تصمیم اداری 
نظر به اینکه  خانم آمنه سیادت مالک 2۴ سهم مشاع از ۴32 سهم دو دانگ مشاع از 
ششدانگ باستثنای ثمنیه اعیانی پالک ۴/۱۱3-اصلی بخش ۴ خوی به عنوان خواهان 
و بقیه مالکین مشاعی به عنوان خواندگان با تقدیم دادخواستی تقاضای افراز پالک 
مرقوم را از این اداره نموده است که به علت  نامعلوم اقامتگاه خواندگان  از طریق انتشار 
آگهی در روزنامه سراسری  سایه  به شماره ۱۴7۱ مورخه ۱397/2/2۶ مراتب بازدید 
محلی به اطالع رسانده و از ایشان دعوت  به عمل آمده و نماینده و نقشه بردار  این 
اداره نیز در موعد مقرر از محل بازدید ، ابتدا نقشه وضع موجود ملک توسط نقشه بردار 
این اداره تهیه و ترسیم گردیده مراتب طی نامه 97/3/۱2/۱2-۱۰9/۱۰3/97/۵3۰۵ 
از مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان خوی  استعالم و مدیریت جهاد کشاورزی نیز 
بدلیل  مرقوم  افراز پالک  نموده  اعالم  نامه شماره 87۰9۶/م خ -۱397/3/۱7  برابر 
باشد   نمی  اعالم شده مقدور  از حد نصاب های  بودن میزان سهمی خواهان  کمتر 
علیهذا در اجرای مواد ۱و2و3 قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱3۵7 
تصمیم بر غیرقابل افراز  بودن سهمی خواهان  از پالک ۴/۱۱3-اصلی  بخش ۴ خوی 
اتخاذ مینماید  علیهذا مقرر میدارد که دفتر امور اداری به استناد ماده ۶ آیین نامه 
افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱3۵7 تصمیم اداری به طرف خواهان افراز 
ابالغ نموده و مراتب غیرقابل افراز بودن آنرا جهت اطالع خواندگان در یکی از جراید 
مالکین مشاعی  از  احدی  و متذکر شوند چنانکه  یافته  انتشار  و  کثیراالنتشار چاپ 
رسمی نسبت به تصمیم ابرازی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار آگهی ابالغ تصمیم اداری  اعتراض خود را به دادگاه شهرستان محل 
وقوع ملک تسلیم و گواهی الزمه اخذ و جهت ضبط در پرونده ثبتی به این اداره تسلیم 
دارند و اال پس از انقضا مدت مزبور ود رصورت عدم اعتراض تصمیم متخذه قطعی 
بوده و برای خواهان و کلیه مالکین  مشاعی پالک فوق الذکر الزم االجرا خواهد بود . 

رئیس ثبت اسناد خوی- سلیمانپور
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نارضایتی برخی واحدهای پتروشمی
 از ارائه ارز در سامانه نیما

 طبق دستورالعمل ارزی قرار شده دالر حاصل از صادرات اقالم عمده 
صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴2۰۰ تومان جذب و معادل ریالی 
آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق 
تامین شود. در این راستا به صادرکنندگان پتروشیمی نیز شش ماه 
فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند. 
با این حال همچنان برخی تولیدکنندگان پتروشیمی با این تصمیم 
به دالیل مختلف مخالف هستند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طبق 
مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده 
که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند که با توجه به میزان 
صادرات تاکنون دو میلیارد یورو به سامانه نیما وارد شده و شش ماه 
فرصت برای واریز ۱۰ میلیارد یورو به سامانه نیما است.در این راستا 
حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی 
گفت: در این جلسه شرکت های پتروشیمی اعالم کردند اگر شرایط شان 
همانند قبل باشد و خوراک با تخفیف به آنها ارائه شود حاضر هستند 
ارز خود را در سامانه نیما ارائه کنند، زیرا در این صورت ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
تومان اختالف بین قیمت خوراک و کاالیی که صادر می کنند خواهد 
بود.حسینی از ناراضی بودن تولید کنندگان اتیلن در مورد ارائه ی ارز در 
سامانه نیما خبر داد و گفت: این واحدها اتان را تبدیل به اتیلن می کنند 
و ۴۰ تا ۵۰ دالر اختالف قیمت دارند که بخشی از آن به دلیل حمل و 
نقل و بخشی هزینه تبدیل است. آنها انتقاد دارند که این تصمیم برای 
آنها سودآور نیست و سهام آنها افت می کند و اصرار دارند دولت به آنها 

کمک کند و شرایط را تحمیل نکند.

 تحریم ایران قیمت نفت را 
به باالی ۹0 دالر می رساند 

بانک آمریکایی مریل لینچ اعالم کرد تحریم های ضدایرانی آمریکا 
می توانند قیمت نفت را به زودی به باالی 9۰ دالر برسانند.

از وزارت نفت، هوتن یزهاری- کارشناس  نقل  به  به گزارش زمان 
رئیس  ترامپ،  دونالد  تالش  که  کرد  اعالم  لینچ  مریل  آمریکایی 
به  ایران می تواند  نفت  اختالل در صادرات  برای  آمریکا،  جمهوری 
زودی قیمت نفت را به باالی 9۰ دالر برای هر بشکه برساند.افت فراتر 
از انتظار ذخیره سازی نفت در آمریکا، اختالل در تولید نفت کانادا، 
نگرانی درباره صادرات نفت لیبی در کنار تالش ترامپ برای تحریم 
صادرات نفت ایران، سبب شدند قیمت نفت خام در هفته گذشته به 
باالترین حد در چند سال اخیر نزدیک شود.یزهاری گفت: فضای 
کنونی قیمت نفت بسیار جذاب است و دیدگاه مؤسسه ما این است 
که قیمت نفت تا پایان سه ماهه دوم سال آینده میالدی به 9۰ دالر 
می رسد. وی افزود: ما به سوی شرایطی حرکت می کنیم که اختالل 
در عرضه نفت در همه جای دنیا مشهود است و البته ترامپ در تالش 
برای منزوی کردن ایران و وادار کردن متحدان آمریکا به توقف خرید 
نفت از ایران، بسیار فعال بوده است.از سوی دیگر، کارشناسان مؤسسه 
انرژی اسپکتس اعالم کردند: عربستان درباره توقف عرضه نفت ایران و 
جهش محتمل قیمت نفت، واقعا نگران است و شاید حتی وحشت زده 

است، موضوعی که نمی تواند به طور علنی اعالم کند.

کوتاه از انرژی

نوسازی نازل های سوخت برای 
کاهش هزینه ها

نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
گفت:هدف از تعویض نازل ها در جایگاههای سوخت؛ 
افزایش راندمان، کاهش و به مرور زمان حذف هزینه 
های مربوط به تأمین،تجهیز و پشتیبانی از نازل های 

سوخت است.
به گزارش زمان به نقل از مهر، محمدرضا موسوی خواه، 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره 
میزان و محل تأمین هزینه اجرای طرح آزمایشی کارت 
خوان های جدید سوخت، گفت: تأمین هزینه طرح از 
محل سرمایه گذاری شرکت های ارائه کننده خدمات 
پرداخت در کشور که شامل ۱2 شرکت دارای مجوز 
است می باشد و از محل بودجه عمومی کشور هیچگونه 
هزینه ای در این خصوص نخواهد شد. پاسخگویی در 
خصوص میزان آن برعهده شرکت های PSP است. 
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا نصب این کارتخوان 
ها برای همه جایگاه ها الزامی است یا مختص جایگاه 
های صاحب نشان است، تصریح کرد: برنامه ما این است 
که نسل جدید کارتخوان ها  در جایگاههای سوخت 
سراسر کشور جایگزین شود. این مقام مسوول هدف 
از نوسازی سامانه هوشمند سوخت را افزایش راندمان 
عنوان کرد و ادامه داد: افزایش راندمان، کاهش هزینه 
های تأمین و تعمیرات و هدف اصلی ، حذف کلیه 
هزینه های مرتبط با تأمین، تجهیز و پشتیبانی سامانه و 
استفاده از تجهیزات به روز و از همه مهمتر ارائه خدمات 
مناسب تر به مردم می باشد. موسوی خواه ادامه داد: 
شرایط انتخاب و خرید ترمینال های سوخت جدید 
بانکی دقیقاً همانند فرآیند تأمین تجهیزات پرداخت 
بانکی )POS( توسط شرکت های PSP است و این 
شرکت PSP است که در این خصوص تصمیم گیری 
می کند. در مورد POS های بانکی، بانک مرکزی به 
عنوان رگوالتور، استانداردها و الزامات را تعیین می کند. 
وی در ارتباط با بومی سازی تجهیزات مورد نیاز نازل 
های سوخت کشور نیز گفت: در خصوص بومی سازی 
تجهیزات نیز اقدام کرده ایم و با وزارت علوم و وزارت 
صنعت ، فراخوان بومی سازی تجهیزات را انجام داده 
ایم. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، با توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسالمی 
مبنی بر الزام توزیع فرآورده با استفاده از کارت هوشمند 
سوخت و با توجه به فرسودگی تجهیزات که از طرف 
تولید کننده نیز تولید مشابه آنها خاتمه یافته بود و 
امکان تأمین آن وجود نداشت، موضوع نوسازی سامانه 
در دستور کار قرار گرفت. این مقام مسئول پیشتر نیز 
گفته بود که 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.

خبر

وزیر نفت کشورمان در نامه ای خطاب به وزیر انرژی و 
صنعت امارات متحده عربی و رییس کنفرانس اوپک 
ضمن یادآوری تصمیماتی که در جلسه اخیر اوپک 
گرفته شد، با اشاره به اقدام برخی اعضای اوپک به 
افزایش تولید فراتر از توافق و انجام درخواست آمریکا 
هشدار داد:ما درخصوص واگذاری سهم تولید یک 

کشور به اعضای دیگر تصمیمی نگرفتیم.
به گزارش زمان به  نقل از ایسنا، بیزن زنگنه خطاب 
به سهیل محمد المزروعی نوشت: »براساس تصمیم 
گرفته شده توسط کنفرانس اوپک مقرر شد کشورها 
و  عضو  اوپک ۱2  کلی  پایبندی  برای  خود  تالش 
کاهش میزان آن به ۱۰۰ درصد از تاریخ اول ژوییه 
2۰۱8 تا پایان بازه زمانی مندرج در قطعنامه یاد شده 
به کار گیرند و قرار شد کمیته مشترک وزارتی نظارت 
بر توافق اوپک – غیراوپک تولید را رصد کرده و مراتب 

را به رییس دوره ای کنفرانس اوپک گزارش کنند.
ایران در خصوص واگذاری سهمیه تولید یک کشور 
عضو به اعضای دیگر تصمیمی اتخاذ نکرده است. 
درخواست  با  قطعنامه  مندرجات  براساس  واقع  در 
از کمیته مشترک وزارتی نظارت به توافق اوپک – 
غیراوپک به منظور رصد بازار و گزارش دهی به رییس 
دوره ای اوپک بررسی این موضوع به رییس دوره ای 
کنفرانس واگذار شده تا از طریق برگزاری کنفرانس 
فوق العاده و یا مکاتبه با کلیه اعضای اوپک و رسیدن 

اجماع این موضوع را حل و فصل کند.

هرگونه افزایش در تولید توسط هر عضوی از اوپک 
فراتر از تعهدات درج شده در بیانیه کنفرانس های 
است.  مورد بحث  توافق  ناقض  اوپک  و ۱7۴   ۱7۱
اوپک  از رییس کنفرانس  نامه  این  از طریق  زنگنه 
تقاضا کرد که به کلیه کشورهای عضو منعکس کند 
که نسبت به تعهدات خود و تصمیمات گرفته شده 
توسط اوپک در کنفرانس های ۱7۱ و ۱7۴ پایبند 
بوده و از انجام هرگونه اقدام یک جانبه که موجب 
وارد آمدن آسیب به وحدت و استقالل سازمان اوپک 

می شود، خودداری کند.
ایران در جلسه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق 
اوپک – غیراوپک، اعالم کرد که هرگونه افزایش یک 

جانبه تولید توسط کشورهای عضو بیش از میزان 
تصمیمات  جلسه  صورت  در  شده  درج  آنها  تعهد 
اوپک آمریکا را تهییج می کند تا علیه ایران اقدام کند. 
متاسفانه رفتارهای یک جانبه برخی کشورهای عضو 

باعث تضعیف بنیان و اساس سازمان ما می شود.
آن  پایه  بر  نیست که  به گونه ای  اوپک  تصمیمات 
بتوان اقدام برخی از کشورهای عضو را در دنباله روی 
از خواست آمریکا برای افزایش تولید که با انگیزه های 
سیاسی علیه جمهوری اسالمی ایران اتخاذ شده و به 
صورت عمومی نیز اعالم شده توجیح کند. از آنجایی 
که ما همگی در خصوص سیاست زدایی از تالش های 
اوپک اتفاق نظر داریم، نباید به دیگران اجازه دهیم 

که با اقدامات سیاسی، وحدت و استقالل اوپک را 
خدشه دار کنند. در حالی که ما ممکن است مواضعی 
مشابه نظرات اعالم شده توسط هر یک از شرکای 
غیراوپک خود مثال روسیه داشته باشیم، اما من از 
حضرت عالی می خواهم که به عنوان ریی دوره ای 
اوپک در این برهه تاریخی از اصول بلندمدت، وحدت 
و منافع اوپک صیانت کنند.« زنگنه در پایان نامه 
درخواست کرد:چنانچه دستور فرمایید که نامه حاضر 
در بین عالیجنابان و هیات های نمایندگی کشورهای 
عضو اوپک توزیع شود موجب مزید امتنان خواهد بود. 
بر اساس این گزارش، حدود ۱۰ روز پیش اعضای 
اوپک در جلسه ۱7۴ اوپک گرد هم جمع امدند و 
درمورد آینده این سازمان تصمیم گرفتند. در این 
جلسه مقرر شد اعضای اوپک با هدف کاهش میزان 
وفاداری به تعهد کاهش تولید از ۱۵۰ درصد به صد 
درصد تولید خود را یک میلیون بشکه افزایش دهند. 
بعد از این جلسه آمریکا که پیش از جسله مذکور 
خواستار افزایش تولید اعضای اوپک شده بود مجدد 
از عربستان درخواست کرد تولید خود را روزانه دو 
دونالد  راستا  این  در  دهد.  افزایش  بشکه  میلیون 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا، روز شنبه در توییتی 
اعالم کرد پادشاه عربستان سعودی با درخواست وی 
برای افزایش تولید حداکثر به میزان دو میلیون بشکه 
در روز به منظور مالیم کردن رشد قیمت ها موافقت 

کرده است.

نامه هشدارآمیز زنگنه خطاب به رییس اوپک

مفقودی
مدرک کاردانی ناپیوسته در رشته تربیت بدنی- مربیگری از دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد قشم مرکز هرمز متعلق به آقای مصطفی سرخوش فرزند احمد به شماره ملی 

3392۱2۰732 متولد ۱3۶3 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره۱39۶۶۰33۱۰۵7۰۰۴8۰9هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بهمن  آقای  مالکانه بالمعارض متقاضی  ناحیه دو تصرفات  حوزه ثبت ملک کرج - 
سپهری شکیب فرزند اکبر بشماره شناسنامه 7۱۶ صادره از تهران درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵9/۵۰ مترمربع پالک ۱8۶2 فرعی از 9 
اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای جعفر صراف پور محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 7۰۱م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۰3/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۰۴/۱۱

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره۱39۶۶۰33۱۰۵7۰۰۴78۵هیات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
مجیدکاظمی فرزند نامعلی بشماره شناسنامه ۴۰2۶7 صادره از تهران دریک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۵۴/2۰ مترمربع پالک ۱98۱ 
فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله گروسی 
محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
۶97م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۰3/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۰۴/۱۱
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره۱39۵۶۰3۰۱۰۵7۰۰3۶37هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن 
ثمانی فرزند عین اله بشماره شناسنامه 339 صادره از بستان آباد در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۱۰ مترمربع پالک ۱92۱ فرعی از 9 اصلی 
واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای حسین فیلو محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶93 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰3/27  تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰۴/۱۱

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

شماره :3130 تاریخ : 97/4/6 
آگهی ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره ۱397۶۰3۰۱۰22۰۰۰3۰۴ مورخ 97/2/۱7 

هیئت رسیدگی 
به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم بر حسب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی 
منبی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی محمد صیادی آذر   فرزند 
علی حسین به شماره شنایسنامه ۱۰۱72 صادر از تهران نسبت به شیش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 98/89 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  
فرعی  مفروز از قطعه تفکیکی از ۱۵7 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم 
مالکیت رسمی نادر درخشانی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاص نسبت به صدور 
سند ما لکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به داد گاه 
صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به داد گاه 

نخواهد بود  م الف 7۰۴
تاریخ انتشار اولین اگهی : 97/۴/۱۱  تاریخ انتشار دومین اگهی 97/۴/2۶ 

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی

آگهی صورتجلسه مزایده
درراستای اجرای نیابت به شماره 9۶۰۰۵۱واصله ازاجرای احکام مدنی آبادان که به 
شماره 97۰۴۰۶این اجرا ثبت گردیده که محکوم علیه آقای حمید خالقی فرزند علی 
محکوم به پرداخت مبلغ ۵88۴۱9۵۵9ریال محکوم له ونداد فخری زاده فرزندرضا و 
نیم عشر دولتی درحق دولت محکوم گردیده است ومحکوم علیه پالک ثبتی شماره 
است  نموده  معرفی  به  ۱2۶۰/۶ناحیه ۱و2خرمشهر بخش 3را جهت وصول محکوم 
که ملک ارزیابی شده و نظریه کارشناس مصون ازاعتراض باقی مانده است و اجرا ی 
تشریفات مقرر،درجلسه 97/۵/۱ساعت 9صبح به مزایده گذاشته می شودکه مزایده از 
قیمت کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی به فروش می رسد.خریدارمکلف 
الباقی ظرف  و  المجلس  فی  پیشنهادی  قیمت  از  )۱۰درصد(  درصد  ده  پرداخت  به 
مدت یک ماه می باشد که درصورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده درمهلت مقررده 
درصد )۱۰درصد( ازقیمت تودیعی ضبط می گرددو ضمنا هزینه نقل و انتقال به عهده 
خریداراموال است و خریدار می تواند جهت رویت اموال تا پنج روزقبل از مزایده با مراجعه 
به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهراقدام نماید.محل و مشخصات ملک:یک 
قطعه زمین به نشانی خرمشهر خیابان شهید کریم پورجنب کنزالمال انتهای کوی آریا 
سابق،کوچه حقایق ،دارای سند به شماره ملک ۱2۶۰/۶وشماره ثبت ۶۴۴،دفتر۵،صفحه 
۶87/۰3مترمربع  میزان  به  سند  طبق  مساحت  ،بخش3خرمشهر،به  ۱و2  88،ناحیه 
ودرحال حاضر فاقد ملک اعیانی می باشد وارزش کل ملک ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل 

یک میلیارد وششصدو پنجاه میلیون ریال ارزیابی می گردد.
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-مطوریان

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای شهریار رضایی )مدیریت شرکت هفت چشمه گریت ( فرزند خانجان 
فعال مجهول المکان با توجه به محتویات پرونده کالسه ۱9۶/۱۰۴/97  ک 2 کیفری 
موضوع  کار   اداره  اختالف  حل  هیات  رای  اجرای  عدم  به  است  متهم  دادگاه  این 
شکایت علی جان خیری نژاد که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی نامبرده 
در تاریخ ۱397/۵/۱7 ساعت ۰8:3۰ صبح مراتب در اجرای ماده 3۴۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در 
جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم 

حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده۴۰۶ قانون صدور الذکراتخاذ تصمیم می نماید .
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری ۲ خرم آباد – سعید سهرابی چگنی . 

کربنات  پلی  محصوالت  صادرات  ساله،  چندین  توقفی  از  پس 
پتروشیمی خوزستان به کشورهای مختلف اروپایی همچون انگلیس، 

ایتالیا، سوئیس، بلغارستان، ترکیه، روسیه و ... از سرگرفته شد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، 
محصوالت  تولید  غول  عنوان  به  خوزستان  پتروشیمی  شرکت 
پلی کربنات صنعت پتروشیمی کشور، پس از سال ها زیر ظرفیت اسمی 
فعالیت کردن و قرار گرفتن در لیست شرکت های زیان ده هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس، امسال رکورد تحقق باالترین تحقق برنامه های 
تولید را شکست. اردیبهشت ماه امسال امکان تحقق ۱2۴.۵ درصدی 
برنامه های تولیدی در پتروشیمی خوزستان محقق شده ضمن آنکه 
متوسط این نسبت برای دو ماه نخست امسال به حدود ۱2۶ درصد 
رسیده که باالترین نسبت در بین تمامی شرکت های پتروشیمی ایران 
است. همزمان با افزایش تولید، با رفع گلوگاه های واحدهای فرآیندی 
کیفیت و استاندارد محصوالت تولیدی پتروشیمی خوزستان هم ارتقا 
یافته که ارتقای کیفیت منجر به افزایش تقاضا برای خرید پلی کربنات 

این مجتمع پتروشیمیایی در کشورهای آسیایی و اروپایی شده است.
پیگیری ها نشان می دهد که صادرات محصوالت پلی کربنات پتروشیمی 

خوزستان به کشورهای اروپایی پس از توقفی چند ساله از سرگرفته 
سوئیس،  ایتالیا،  انگلیس،  همچون  کشورهایی  طوری که  به  شده 
بلغارستان، ترکیه، روسیه و ... در فهرست مشتریان محصوالت این 
مجتمع پتروشیمیایی قرار گرفته اند. به گزارش انرژی نیوز، پتروشیمی 
خوزستان از ظرفیت تولید ساالنه حدود 3۵ هزار تن انواع محصوالت 
پلیمری، پلی کربنات ها، اپوکسی جامد و مایع، کامپاندهای پلیمری و ... 
برخوردار است که پیش بینی می شود امسال امکان تحقق تولید بیش 
از 2۰ هزار تن محصول در این مجتمع پتروشیمیایی کشور با استمرار 

وضعیت فعلی فراهم شود.

صادرات پیل کربنات ایران به کشورهای ارواپیی از رسگرفته شد

وزیر کشور در جلسه شورای معاونان وزارت کشور، استانداران سراسر کشور به 
ویژه استاندار تهران را مکلف به پیگیری صرفه جویی و نظارت بر نحوه مصرف 

آب و برق در دستگاه های اجرایی کرد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو)پاون(، سیدسلمان 
سامانی، سخنگوی وزارت کشور گفت: وزیر کشور در جلسه شورای معاونان 
وزارت کشور، استانداران سراسر کشور به ویژه استاندار تهران را مکلف به 
پیگیری صرفه جویی و نظارت بر نحوه مصرف آب و برق در دستگاه های 
اجرایی، کاهش 2۰ درصدی در مصرف آب و ۱۰ درصدی در مصرف برق، 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کرد. وی افزود: در صورت نیاز به اختیارات 
بیشتر کلیه اختیارات الزم جهت اجرایی نمودن این امر به استانداران محول 
می شود. سامانی با اشاره به اینکه مقرر شد، در صورت عدم رعایت صرفه 
جویی در دستگاه ها ، استانداران نسبت به قطع آب و برق آن ها اقدام نمایند، 
افزود: وزیر کشور از استاندار تهران خواست اجرای این ماموریت را از ستاد 
وزارت کشور و استانداری تهران آغاز کند. وی همچنین خواستار ارائه برنامه 
جهت تنظیم ساعت کار کارکنان دستگاه ها در تهران به منظور کمک به 

صرفه جویی و بهره وری هر چه بیشتر و طرح آن در هیئت دولت شد.

آب و برق ادارات در صورت عدم 
صرفه جویی قطع می شود
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بورس ارز، غول دالر را به چراغ برمی گرداند
* نازیال مهدیانی    

بخشی از گرانی های اخیر دالر به رفتار سوداگرانه دالالن در بازار ارز برمی گردد 
که با راه اندازی »بورس ارز« قیمت ها در شرایط رقابتی با رعایت اصل شفافیت 

به تعادل می رسد.
 با کاهش نرخ سود بانکی سیل نقدینگی ها به خروش آمد و همزمان با تحرکات 
سیاسی و اقتصادی، نقدینگی به سمت بازارهای سنتی هجوم برد که یکی ازآنها 
بازار ارز به ویژه دالر بود و با افزایش تقاضا در این بازار، غول دالر از چراغ خود 
بیرون آمد و قیمت هر دالر روند صعودی به خود گرفت . هر چند با تدبیر دولت 
نرخ دالر بالفاصله با کاهش قیمت روبرو شد اما واقعیت این است که بازار ارز 
همواره بستر خوبی برای فعالیت های دالالنه و سوداگرانه بوده است و فعاالن در 
این بازار بدون اینکه ارزش افزوده ای ایجاد کنند توانسته اند با ایجاد نوسان به 
سود قابل توجهی برسند که شامل مالیات هم نمی شود. مهار این نقدینگی از 
سمت بازارهای غیرمولد مانند بازار سیاه دالر راهکارهایی دارد که یکی از آنها می 
تواند ایجاد »بورس ارز« باشد. راه اندازی بورس ارز سال ها است که مطرح می 
شود و هر چند که راه اندازی بورس ارز یا همان بازار آتی ارز به تصویب شورای 
عالی بورس رسید و بانک مرکزی موافقت کلی خود را با این طرح اعالم کرده اما 
هنوز به مرحله اجرا نرسیده و عملیاتی نشده است. علت شکل نگرفتن این بازار 
تاکنون این است که برای راه اندازی صندوق ارزی در بورس شرطی  گذاشته شده 
مبنی بر این که شرکت هایی که بانک در آنها سهم ۵۰ درصدی دارند یا این که 
امکان نفوذ در هیات مدیره آنها را داشته باشند، برای ایفای نقش در صندوق ها 
باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. متقاضیان راه اندازی صندوق های 
ارزی هم شرکت های تامین سرمایه هستند که بانک ها در این شرکت ها حضور 
دارند. از این رو مانعی برای فعالیت صندوق ارز در بازار سرمایه وجود دارد که 
بانک مرکزی باید نسبت به رفع آن چاره اندیشی کند. حال در شرایطی که بازار 
ارز ملتهب است، بورس ارز می تواند راهکاری برای کاهش التهاب بازار باشد و 
رفتارهای سفته بازانه در بازار را کنترل و مهار کند و به همین دلیل برخی مقامات 
کشور اخیرا نسبت به راه اندازی بورس ارز تاکید کرده اند و آن را یکی از عوامل 
برگشت انضباط ارزی به اقتصاد دانسته اند. طبق گفته سخنگوی دولت، منابع 
ارزی کشور حداقل 3۰ میلیارد دالر بیشتر از مصارف است بنابراین بازار با کمبود 
ارز مواجه نیست که این کمبود عامل گرانی باشد و در این شرایط هجوم تقاضا و 
سوءاستفاده دالالن از شرایط موجود می تواند دلیل تب دالر در بازار باشد. حال 
اینکه یکی از مهم ترین مزیت های راه اندازی بورس ارز شفافیت است که می 
تواند رفتار سفته بازانه در بازار را مهار کند به عبارت دیگر دالل ها، صراف ها و 
هر فروشنده دیگری می توانند در یک شرایط مساوی و بر مبنای اصل رقابت ارز 
را مانند کاال در این بازار عرضه کنند و متقاضیان ارز آزاد هم آن را تهیه کنند 
و همین اصل رقابت موجب به تعادل رسیدن قیمت در بازار می شود. از سوی 
دیگر راه اندازی بورس ارز می تواند باعث کاهش نوسانات کاذب شود و انجام 
معامالت آتی ارز در نهایت بازار را پیش بینی پذیر و ریسک را کاهش می دهد 
که همین پیش بینی پذیری موجب رشد سرمایه گذاری در کشور خواهد شد 
چرا که یکی از مهم ترین مشکالت سرمایه گذاران در ایران، تبدیل ارز به ریال یا 
به عبارتی نرخ تسعیر ارز است. از سوی دیگر یکی از مهم ترین عوامل گرانی ارز 
نبود اسکناس کاغذی آن در بازار است که با راه اندازی بورس ارز این مشکل هم 
رفع خواهد شد به طوری با راه اندازی صندوق ارزی به جای اینکه افراد فیزیک 
ارز را خریداری کنند، واحد صندوق ارزی را می خرند که همان نوسانات ارز را 
خواهد داشت اما مدیر صندوق، پولی را که از افراد به ازای فروش واحد ارزی 
گرفته را در بانک سپرده گذاری می  کند بنابراین موجودی فیزیکی اسکناس ارز 

در بازار حفظ می شود و یقینا با کمبود ارز مواجه نخواهیم شد. 

خبر

کارت زرد مجلس به وزیر جهاد کشاورزی 

وزیر  توضیحات  از  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
جهاد کشاورزی درباره علت انحصار در واردات نهاده های 

کشاورزی قانع نشدند.
ازمهر، در جلسه علنی دیروز  به نقل  به گزارش زمان 
مجلس شورای اسالمی سوال ملی جواد کریمی قدوسی 
نماینده مردم مشهد و کالت از محمود حجتی وزیر جهاد 
کشاورزی در خصوص علت ایجاد انحصار در بازار نهاده 
های مرغ توسط شخصی به اسم »مدلل« و زیرپاگذاشتن 
قوانین این حوزه در دستور کار قرار گرفت که پس از 
مجلس  وزیر،  پاسخ  و  کننده  سوال  نماینده  اظهارات 
به وی کارت زرد داد.  و  قانع نشد  اظهارات حجتی  از 
حجتی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اظهارات کریمی 
قدوسی با بیان اینکه هیچ انحصاری در این بخش وجود 
ندارد، گفت: در سال 97 واردکنندگان ذرت ۶7 شرکت، 
واردکنندگان جو ۶7 شرکت و واردکنندگان کنجاله سویا 
هر کدام 7 شرکت بوده اند.وی افزود: ما اصال در جریان 
نیستیم که چه کسی وارد می کند؛ آنها خودشان در 
سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش می کنند و از بانک 
مرکزی ارز می گیرند و کار ما فقط کنترل روند کار است 
تا با کسری مواجه نشویم.وی تاکید کرد: اگر کسی موردی 
از انحصار سراغ دارد بگوید تا ما پیگیری کنیم. سیاست 
ما تقویت تعاونی ها و اتحادیه ها در جهت واردات نهاده 
های کشاورزی است و وظیفه داریم تا در این خصوص 
شرایط را تسهیل کنیم.در نهایت به دلیل قانع نشدن 
نماینده سوال کننده از اظهارات وزیر، واردبودن سوال 
به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۱3 رای موافق، 
۵۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱98 نماینده 
حاضر در صحن ضمن وارددانستن سوال، اظهارات وزیر 
را قانع کننده تشخیص ندادند و به این ترتیب حجتی از 
مجلس کارت زرد گرفت.این دومین کارت زرد مجلس به 
حجتی در سال جاری است؛ در اول خردادماه نیز مجلس 
به دلیل قانع نشدن از اظهارت وزیر جهاد کشاورزی در 
موضوع »نوسانات قیمت گوشت سفید، قرمز، علت عدم 
صادرات سیب و مرکبات، علل کاهش تعرفه های واردات 

محصوالت کشاورزی« به وی کارت زرد داده بود.

انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی

بانک مرکزی ایران دیروز فهرست شرکت هایی را که در 
چارچوب طرح مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، از تاریخ 
به نرخ  ارز رسمی  تاکنون  2۱ فروردین ماه سال جاری 
۴2۰۰ تومان برای واردات کاال دریافت کرده اند، منتشر 
کرد. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، این فهرست شامل 
نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی 
است و در آن نام واردکنندگان میوه، حبوبات، چای، برنج، 
گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین لوازم خانگی، تلفن 
های همراه، لپ تاپ و لوازم تاسیساتی مشاهده می شود.بر 
مبنای بیانیه روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی، 
انتشار این فهرست »با هدف شفاف سازی و دسترسی آزاد 
شهروندان به اطالعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رییس 

جمهوری« صورت گرفته است.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید اجازه داد 
که صادرکننده و واردکننده با نرخ توافقی، ارز خود 
را به فروش برسانند؛ اگرچه ما هم محدودیت ها و 

حساسیت های بازار ارز را می دانیم.
محمد  ازخبرآنالین،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
معدن  و  ملی صنعت  روز  مراسم  در  شریعتمداری 
ایران مورد هجوم  این برهه ملت  اظهار داشت: در 
اقتصادی آمریکا قرار گرفته است و شرایط خطیری 
است که باید تمهیداتی برای آن اندیشید.وی افزود: 
در ابتدای انقالب 8۵۴ واحد صنعتی در کشور وجود 
به ۱۰۰برابر  حاضر  حال  در  تعداد  این  که  داشت 
افزایش یافته است.وی با بیان این که ارزش افزوده 
بخش صنعت از سال ۵7 تاکنون 9 برابر شده و در 
سال 9۴ به بیش از ۱۵درصد رسیده است، تصریح 
دو   ۵7 سال  در  صنعتی  زیرساخت های  در  کرد: 
شهرک صنعتی داشتیم که اکنون به ۵92شهرک 
در  این که  بیان  با  است.وی  یافته  افزایش  صنعتی 
سال های گذشته شاهد رشد منفی صنعتی بودیم، 
تاکید کرد: ضایعاتی که در برخی سال ها به 23 درصد 
رسید، در حال حاضر در حال نشان دادن خود است.

شریعتمداری در ادامه، از معاون اول رییس جمهور 
درخواست کرد تا معامله ارز را به نرخ توافقی میان 
و سقفی  کرده  آزاد  واردکنندگان  و  صادرکنندگان 
برای آن تعیین نشود.وی عنوان کرد: باید اجازه داد 
که صادرکننده و واردکننده با نرخ توافقی، ارز خود 
را به فروش برسانند و البته ما هم محدودیت ها و 
حساسیت های بازار ارز را می دانیم، بنابراین تقاضای ما 
این است که مکانیزمی را فراهم کنند که با معامله آزاد 
ارز، صادرات و واردات را آزاد کنند.وزیر صنعت، معدن 

و تجارت گفت: تخصیص منابع 23 هزار میلیارد تومان 
که برای تولید تصویب شده است، پرداخت شود، این 
از پرداخت حقوق کارمندان واجب تر است.وی کمبود 
نقدینگی و تامین سرمایه در گردش را مشکل 7۰ 

افزود:  و  تولیدی کشور دانست  از واحدهای  درصد 
واحدهای تولیدی ما امروز از پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده رنج می برند، البته این موضوع در دستور کار 
مجلس قرار دارد و حتی یک روز رسیدگی زودتر با 

آن، به نفع تولیدکننده است.شریعتمداری، استقبال از 
خرید کاالی ایرانی و کاهش قیمت تمام شده را دو 
اقدام اساسی برای حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: 
در این راستا به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده، به 
حداقل رساندن مالیات بر درآمد در شرایط رکودی و 
نیز تامین مالی پروژه ها و طرح ها هستیم.وی متذکر 
شد: کاهش هزینه های تامین اجتماعی نیز موضوع 
کارفرما  سهم  و  یابد  کاهش  باید  که  است  مهمی 
بسیار باال است؛ اگرچه وضع صندوق ها خوب نیست، 
ولی تولید را اگر سرپا نگه داریم، مالیات می دهند و 
کمک رسانی دولت خواهیم داد.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت عنوان کرد: تقاضای مطمئن برای تولید را 
یک موهبت الهی می دانیم، ما تشویق می کنیم که 
مردم کاالی ایرانی بخرند و خود کاالهای ایرانی به 
خریداران تشویق بدهند.وی همچنین از رشد 2۴.۶ 
درصدی تولید خودرو و ۱2 درصدی تولید فوالد در 
دو ماهه ابتدایی امسال در همسنجی با پارسال خبر 
داد. وی با بیان اینکه در حوزه تولید، سیاست های 
جدیدی اتخاذ شده است، گفت: از جمله این سیاست 
ها، راه اندازی واحدهای تولیدی جدید است که در 
این رابطه پارسال ۵8۰۰ واحد تولیدی جدید پا به 
عرصه گذاشت.شریعتمداری از وجود حدود ۵7۰۰ 
معدن فعال در کشور خبر داد و افزود: به تازگی ۴۰ 
پهنه امیدبخش معدنی شناسایی شده و بهره برداری 
از آنها، افزایش تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در فضا 
اقتصادی کشور است، افزود: شورای هماهنگی سران 
قوا در فعالیت های اقتصادی به دنبال تحقق این مهم 

هستند. 

وزیر صنعت: ارزش افزوده بخش صنعت در چهار دهه 6/9 برابر شد

تاکید برفروش ارز به نرخ توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان

اگهی مزایده نوبت اول مال غیر منقول
 در پرونده به کالس ه 9۶۰۰33اجرای احکام مدنی دادگاه دابودشت بابت طلب بانک 
اقتصادنوین با وکالت خانم قاسمیان از محکومان علیها محمد شریعتی محمود و ابراهیم 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر به میزان  داوودی به مبلغ۱92۱۱38۰82 ریال 
۱3۰9۵7۴ ریال که در زمان اجرا مزایده مبلغ 9۱32۰۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و 
مبلغ 9۱۰۴۶۵7۵ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز بدهی. محکوم علیه  بابت نیم عشر 
دولتی که در زمان مزایده محاسبه خواهد شد در حق دولت ملک احدی از محکوم علیه 
ها  آقای داوودی با کاربری مرغداری  توقیف و توسط کارشناس رسمی مورد بازدید و 
ارزیابی قرار گرفته است عرصه  مورد تصرف شامل دو بخش می باشد بخش اول آن 
شامل یک واحد مرغداری قطعه ای دارای پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی  
ف سازمان  جهاد کشاورزی استان مازندران به نام محمود آهی می باشد واحد مرغداری 
انباردان خانه کارگری موتورخانه سرویس بهداشتی و غیر  شامل یک سالن پرورش 
می باشد واحد مرغداری دارای امتیازات آب برق سه فاز و گاز شهری می باشد امکان سالن 
پرورش واحد مربوطه نیز شامل دانخوری اتوماتیک آبخوری نیپلف دو عدد جت  هیتر 
تک گانه تعداد 9 عدد تهویه ۱۴۰ و همچنین تعداد 2۰ عدد پنجره در طول سال می 
باشد از وسط مرغداری نهر آب عبور می نماید بخش دوم شامل شالیزاری در امتداد جاده 
و در ضلع جنوبی واحد مرغداری می باشد که کل مساحت دو بخش برابر۵9/۴7۴۵ متر 
مربع می باشد هر سه مورد تعرفه به صورت شش دانگ در وقت می باشد بخشی از زمین 
کشاورزی قبال و در مزایده برگزاری همین اجرا فروش رفته است کارشناس ششدانگ را 
به میزان جمع یک میلیارد و دوبیست و پنجاه میلیون  ریال برای زمین کشاورزی و مبلغ 
۴ میلیارد و 7۵۰ میلیون ریال بابت مرغداری ارزیابی نموده است اجرای احکام دادگاه 
عمومی بخش دابودشت بنا به درخواست وکیل محکوم له های پرونده در نظر دارد ملک  
فوق را به میزان محکوم به با شرایط موجود از طریق مزایده حضوری به فروش برساند 
لذا مزایده در روز چهارمورخ 97/۴/2۴ از ساعت ۱۰ الی ۱2 در محل اجرای احکام دادگاه 
عمومی دابودشت از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
خواهد شد برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس  پرداخت 
نماید و الباقی را ظرف مدت یک ماه تودیع  نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد مبلغ 
پیشنهادی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین و خریداران می توانند 

تا ۵ روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید به عمل آورند 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه دابودشت  ولیان 

آگهی مزایده 
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی به کالسه 9۶۱2۴7 
له جواد نوری علیه رسول عباسیان  جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 
قطعه زمین واقع در آیش قریه  مشهدی کال به متراژ 2۰۰۰ مترمربع دارای درختان 
از نوع تامسون حدود شش ساله آبیاری از طریق لوله کشی متعلق به محکوم علیه را 
از طریق مزایده در تاریخ 98.۴.3۱روز یکشنبه ساعت ۱۱ صبح در محل دفتر اجرای 
دادگستری بابل به فروش برساند مزایده از قیمت پایه به مبلغ 8۰۰ میلیون ریال آغاز 
و به باالترین بها یی پیشنهادی واگذار خواهد شد برنده مزایده بایستی ۱۰ درصد بهاراا 
فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ 
پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های 
انتقال نیز با خریدار میباشد متقاضیان می توانند تا ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی 

اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم سیده زینب میرحسینی فرزند خواهان 
حمید کالنتری دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه خسارت مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 97۰998۱۱۱۰۶۰۰2۵7شعبه ۶ دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت و وقت رسیدگی مورخ۰97/7/3۰ ساعت هشت و 
نیم 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 کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
 مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل احمد عباسی

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک انزلی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع  97/۰3/۶هیات  ۱397۶۰3۱8۰۰2۰۰37۶-مورخ   شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ترابی  آقای تقی  انزلی تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی  ثبتی حوزه ثبت ملک 
جفرودی  فرزند محمد به شماره  شناسنامه 8۵8صادره ازخمام  در ششدانگ یک 
قطعه  زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۰۴7مترمربع پالک  فرعی 3۵۱7 از 
۱3۴ از 9  اصلی  واقع  در بندر انزلی  ،جفرود  بخش ۵  گیالن خریداری از مالک  
رسمی آقای  رمضانعلی شهبازی  جفرودی محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ  انتشار اولین 
آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضائی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .  رم الف : ۱۵3۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/3/28 تارخ انتشار نوبت دوم :  ۴/۱۱/ 97

رئیس ثبت اسناد و امالک – پرویز حیدری  

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره۱39۶۶۰33۱۰۵7۰۰۴787هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرزانه  حوزه ثبت ملک کرج - 
حضرتی فرزند نجفقلی بشماره شناسنامه 732 صادره از اردبیل دریک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۵۴/2۰ مترمربع پالک ۱98۱ فرعی 
از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله گروسی محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۶99م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۰3/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۰۴/۱۱

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم اقبال زندی فرزند عبداهلل

خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده اقبال زندی و باقر رویین تن 
نادیا سبحانی و صابر رویین تن به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 97۰99887۵2۴۰۰۰97 شعبه چهارم شورای حل اختالف 
شهرستان سنندج ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰ 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 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شور ای حل اختالف شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان سنندج 

م الف:5894                   

آگهی دعوت
 به مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی استان ایالم )سهامی خاص(به شماره ثبت 3۶۶۶ و شناسه 

ملی ۱۰3۰۰۰۶۰88۰
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان 
بطور  عادی  و  فوق العاده  )سهامی خاص( می رساند که جلسه مجامع عمومی  ایالم 
فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب رأس ساعات 9 و ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 
97/۵/2 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان واقع در خیابان آیت 

اله حیدری برگزار می گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید 
تا با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود در روز و ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور بهم رسانند.
الف- دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 9 صبح

۱( تصمیم گیری در خصوص سود انباشته مصوب شده مجمع عمومی عادی 9۶/۱2/7
2( قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه 

3( بررسی و تصویب افزایش سرمایه
ب- دستورات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت ۱۰ صبح

۱( بررسی و تصمیم گیری در خصوص خرید ملک مناسب 
هیئت مدیره شرکت

متن آگهی
به  وضمائم  شهودودادخواست  شهادت  استماع  جهت  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
فرزندالیاس  حاجتی  غالمعباس  آقای  فرزندعباسعلی.خواهان  اسدی  معصومه  خانم 
اسدی  معصومه  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  محمدرضامیرزایی  باوکالت 
وابطال  ازهبه  ورجوع  هبه  براثبات  مبنی  صدورحکم  خواسته  به  فرزندعباسعلی 
شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  شماره2۱/2۵۶۴)2۱/۱27۴(مطرح  سندمالکیت 
عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه  اول  پرونده کالسه9۶۰998۶۱27۱۰۱2۱3شعبه 
استماع شهادت  مورخ۱397/۵/29ساعت8:۰۰جهت  وقت رسیدگی  و  ثبت  باغملک 
شهودتعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از 
جرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به 
ثانی دادخواست وضمائم  دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 
دردادگاه  شهودورسیدگی  شهادت  استماع  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت 

حاضرگردد.   شماره م.الف)7/97/۱۰9(
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان باغملک-اسحاق شیخ رضایی

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازشادگان  پدرمجیدبشناسنامه۱۴829صادره  نام  حمیدخنفری  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که فرزندمرحوم مجیدخنفری 
خمینی)ره( تاریخ92/۱۰/۱3دربندرامام  در  شادگان  بشناسنامه۱۱۰7۰صادره 

به  فرزندعبداهلل  کریمی  بسنه  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  اقامتگاه 
بشماره  البوخنفرحسنی  ازشادگان)همسرمتوفی(2-منهیه  بشناسنامه۶۶9۱صادره 
خنفری  تولد۵۶/9/2۰)همسرمتوفی(3-فاطمه  تاریخ  ۱89837۱229به  ملی 
فرز خنفری  ازشادگان)دخترمتوفی(۴-رحیمه  صادره  فرزندمجیدبشناسنامه۱۱۰73 

خنفری  )دخترمتوفی(۵-عزیزه  ازشادگان  ندمجیدبشناسنامه۱9۴۰29۴797صادره 
فرزندم خنفری  ازماهشهر)دخترمتوفی(۶-رحیم  فرزندمجیدبشناسنامه۴788صادره 

فرزند  ازماهشهر)پسرمتوفی(7-کریمه خنفری  جیدبشناسنامه۱9۴۰2۵۱3۱۱صادره 
ازماهشهر)دخترمتوفی(8-حمیدخنفری  مجیدبشناسنامه۱9۴۰۰۵۵7۴۱صادره 
خنفری  ازشادگان)پسرمتوفی(9-سبیحه  ۱۴829صادره  فرزندمجیدبشناسنامه 
خنفری  )دخترمتوفی(۱۰-حسنه  ازشادگان  فرزندمجیدبشناسنامه۱۴828صادره 
خنفری  ازشادگان)دخترمتوفی(۱۱-حیات  فرزندمجیدبشناسنامه۱۱۰72۰صادره 
خنفری  ازماهشهر)دخترمتوفی(۱2-سلیمه  فرزندمجیدبشناسنامه۱۶صادره 
ازشادگان)دخترمتوفی(۱3-حمیدخنفری  83۰صادره  فرزندمجیدبشناسنامه 
تولد۱3۶3/3/29)پسرمتوفی(والغیر.  تاریخ  فرزندمجیدبشناسنامه۱9۵۰89۱72۰به 
نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-حمیدخندانی

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ابراهیم فتاحی فرزند احمد

علی  و  فتاحی  ابراهیم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
رنجبر به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
97۰99887۵2۴۰۰۱2۵ شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان سنندج ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۰۵/۱۶ ساعت ۰9:۰۰ 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 کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م الف:۵893       
مسئول دفتر شعبه شور ای حل اختالف شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان سنندج

رای دادگاه
(دادگستری  )حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه   97۰998۴۴3۵3۰۰۰29 کالسه  پرونده 

شهرستان خوی تصمیم نهایی شماره 97۰997۴۴3۵3۰۰38۰- خواهان آقای شهرام خلیل لو 
فرزند اسماعیل به نشانی استان آذربایجان غربی –شهرستان خوی- شهر خوی- روستای وشلق 
علیا .خوانده آقای افشین حیدر پور فرزند محمد به نشانی استان آذربایجان غربی-شهرستان 
خوی- خوی- بلوار 22 بهمن –الستیک آراز.خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی .رای 
دادگاه : در خصوص دعوی آقای شهرام خلیل لو فرزند اسماعیل به طرفیت آقای افشین حیدر 
پور فرزند محمد به خواسته اعسار  از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی ،نظر به اینکه حسب 
اظهارات گواهان ،نامبرده ،کشاورز بوده و در زمین دیگران کار می کند  به عالوه دارای یک 
خودروی پراید مستعمل و یک منزل مسکونی یک طبقه در روستا می باشد ، لذا با در نظر 
گرفتن وضعیت معیشتی و در آمدی خواهان ،به استناد مواد ۵۰۴و ۵۰۶و۵۰7 قانون  آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب )در امور مدنی(حکم به قبولی اعسار و معافیت موقت نام 
برده از پرداخت پنج ششم هزینه دادرسی  کالسه حاضر صادر و اعالم می دارد و در خصوص 
مابقی هزینه دادرسی متعلقه ،به لحاظ اینکه نام برده ،با در آمد حاصله از شغل خود ،قادر به 
پرداخت چنین مبلغی می باشد ، لذا به استناد ماده ۱97 قانون مذکور ،حکم به بطالن دعوای 
مطروحه صادر  و اعالم می دارد حکم صادره حضوری بوده و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر  استان آذربایجان غربی می باشد.
موال قلی زاده –رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خوی-بلوار مطهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   امین مرندی دارای شناسنامه شماره   3۴   بشرح دادخواست به کالسه  
97۰۴82/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدرضا مرندی بشناسنامه  ۴۴3  در تاریخ 7۱/۱2/۶  اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  جوادمرندی فرزند  
محمدرضا –ش ش۵ خوی –پسر متوفی/2- امین مرندی فرزند  محمدرضا –ش ش 
3۴  خوی-پسر متوفی/3- شمسی  مرندی فرزند محمدرضا -ش  ش ۶ –خوی-دختر 
متوفی/۴- طیبه مرندی فرزند محمدرضا ش ش 373۵۴ -خوی-دختر متوفی/۵-قمر  
مرندی فرزند محمدرضا ش ش ۱۱9   خوی- دختر متوفی/۶- لیال مرندی فرزند 
محمدرضا ش ش۱۰     خوی –دخترمتوفی/7- خیرالنساء مرندی فرزند قربان  ش 
–همسر  متوفی/8-  محمد ولی مرندی فرزندرضا   ش ش 2۴۵    ش ۵۴۵ خوی 
خوی-پدر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه 
بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست ملک نیاز سپهوند به طرفیت اسکندر 
سپهوند و غیره قرار تحریر ترکه مرحوم نصیر سپهوند طی شماره ۱۴9۶9۰   در شورای حل 
اختالف بیرانشهر شعبه ۱ صادر و وقت اجرایی قرار ساعت ۱۰:3۰ صبح مورخه 97/۵/۱3 
)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

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱39۶۶۰33۱۰۱۰۰۰8۰9۶  برابررأی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمزه علی 
کرمی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 22  صادره از زنجان دریک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱۰۴/8۰ مترمربع پالک ۶288 فرعی از ۱۶3 اصلی واقع 
در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای صفرعلی عزیزیان محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱2۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۴/۱۱

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

استفاده از توان بخش خصوصی برای دور زدن تحریم ها  
»محمد شـریعتمداری« در حاشـیه گرامیداشـت روز ملی صنعت و معدن در خصوص 
نقـش بخش خصوصی در تسـهیل تجـارت خارجـی و دور زدن تحریم ها افـزود: در 
شـرایط تحریم ها و فشـارهای اقتصـادی بخش خصوصـی به دلیل انعطـاف پذیری 
باالتـر و همچنیـن بر پایـه ادعـای بدخواهان ایـران که مـی گوینـد تحریم ها علیه 
دولت اسـت نـه علیه ملـت، به  راحتـی می تواند مناسـبات خـود را با جهـان خارج 
منظم تر و گسـترده تـر برقرار کند.شـریعتمداری تاکید کـرد: باید همـواره و در هر 
زمـان چـه ایـام تهدیـد تحریم هـا و چـه زمانی که مشـکلی وجـود نـدارد، بخش 
خصوصـی را در متـن همـه فعالیت هـای اقتصـادی قـرار دهیم، زیـرا مـی تواند به 

مـردم و کشـور کمک جدی برسـاند.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد که با وجود ممنوع شدن 
واردات خودرو، شرکت های نمایندگی واردکننده این محصول تا ۱۰ سال 
آینده به خودروهای فروخته شده خدمات پس از فروش ارائه خواهند 

کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فرهاد احتشام زاد در پاسخ به اینکه با 
توجه به اظهارات برخی از واردکنندگان خودرو مبنی بر احتمال تعدیل 
)بیکاری( نیروهای شاغل در این بخش، نگرانی مبنی بر احتمال عدم 
ارائه خدمات پس از فروش از سوی شرکت های واردکننده خودرو مطرح 
شده است، اظهار کرد: اظهارات صورت گرفته در این زمینه دقیق نبوده 
و اطمینان می دهیم که براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خودرو، تا ۱۰ سال پس از فروش آخرین دستگاه خودروی وارداتی، 
خدمات پس از فروش به دارندگان این خودروها ارائه خواهد شد.وی با 

بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار نفر در شرکت های واردکننده خودرو مشغول 
به کار هستند، خاطرنشان کرد: حدود هفت هزار نفر از این افراد در 
بخش فروش خودرو و دیگر بخش های مرتبط مانند لجستیک و بازرگانی 
واردات،  یافتن ممنوعیت  ادامه  فعال هستند که در صورت  خارجی 
احتمال بیکاری این افراد وجود دارد.رییس انجمن واردکنندگان خودرو 
ادامه داد: این هفت هزار نفر اگر هر کدام متعلق به یک خانواده سه نفره 
باشند با تصمیم اخیر دولت احتمال به خطر افتادن اقتصاد 2۱ هزار نفر 
وجود دارد.وی افزود: ما نمی دانیم سرنوشت ممنوعیت واردات خودرو چه 
خواهد شد. متاسفانه تصمیم گیری ها پشت درهای بسته صورت می گیرد 
و رویکرد خاصی در این رابطه وجود دارد.احتشام زاد در پاسخ به اینکه 
برخی کارشناسان از تصمیم اخیر دولت در ممنوعیت واردات خودرو و 
دیگر کاالهای لوکس و غیرضروری دفاع کرده و معتقدند که در این 

شرایط واردات خودرو باعث وارد آمدن فشار مضاعف به منابع ارزی کشور 
خواهد شد، اظهار کرد: اگر ما دچار برخی محدودیت های خارجی هستیم 
نباید به سمت خودتحریمی حرکت کنیم. ممنوع کردن واردات خودرو 
نوعی خودتحریمی در راستای تحریمهای صنعت خودرو در دوره 9۰ 

روزه اعالمی است.

ارائه خدمات پس ازفروش خودروهای واردایت ات ۱۰ سال آینده  



گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از 
اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد.

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست 
 گشاد کار من اندر کرشمه های تو بست

مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند 
 زمانه تا َقَصب نرگس قبای تو بست

امروز با حافظ

ترجمه جدید فردوسی پور چاپ 
پنجمی شد

کتاب »هنر خوب زندگی 
رولف  نوشته  کردن« 
عادل  ترجمه  با  دوبلی 
توکلی  بهزاد  فردوسی پور، 
و علی شهروز توسط نشر 

چشمه به چاپ پنجم رسید.
به گزارش  مهر، کتاب »هنر خوب زندگی کردن« 
نوشته رولف دوبلی با ترجمه عادل فردوسی پور، بهزاد 
توکلی و علی شهروز به تازگی توسط نشر چشمه به 
چاپ پنجم رسیده است. این کتاب پنجاه و چهارمین 
عنوان از مجموعه »علوم انسانی« است که این ناشر 

چاپ می کند.
»هنر  کتاب  این،  از  پیش  مترجم،  سه  این 
شفاف اندیشیدن« را از این نویسنده ترجمه کردند که 
چاپ اولش در سال 9۴ عرضه شد و تا سال 9۵ به 
چاپ سی و دوم رسید. »هنر خوب زندگی کردن« 
همزمان با سی ویکمین نمایشگاه کتاب تهران عرضه 
شد و به تازگی چاپ پنجمش راهی بازار نشر شده 
سال  در  کتاب  این  فارسی  ترجمه  نشر  حق  است. 

2۰۱7 از ناشرش در برلین خریداری شد.
در  مخاطب  که  همان گونه  فردوسی پور  تعبیر  به 
ذهنی  خطاهای  با  شفاف اندیشیدن«  »هنر  کتاب 
آشنا می شود، در این کتاب با جعبه ای شگفت انگیز 
از ابزارهای ذهنی آشنا خواهد شد و با بهره گیری از 
این ابزارهای هوشمند، بسیاری از انگاره های ذهنی اش 
جعبه ابزار  این  با  آشنایی  اگرچه  می شود.  دگرگون 
به تنهایی تجربه یک زندگی خوب را تضمین نمی دهد، 
دست کم کمک می کند تا در زندگی عملکرد بهتری 

داشته باشد.
کردن«  زندگی  خوب  »هنر  کتاب  ترتیب،  این  به 
مجموعه ای از روش های عملی و کاربردی است که 
به تاکید نویسنده، حاصل سال ها تحقیق و گردآوری 
مطالب گوناگون در حوزه روان شناسی، فلسفه، علوم 
اقتصاد، ریاضی و تجارت هستند. دوبلی چکیده این 
مطالب را در کتاب پیش رو آورده و می گوید: چند 
سال پیش شروع کردم به گردآوری مجموعه خودم 
از ابزارهای ذهنی ای که به درد ساختن یک زندگی 
از  مجموعه ای  به  کار  این  برای  می خورند.  خوب 
و  باستان  دوران  از  فراموش شده  کمابیش  ابزارهای 
همچنین تحقیقات به روز روان شناسی متوسل شدم. 
حتا می توانید این کتاب را به عنوان فلسفه کالسیک 

زندگی برای قرن بیست ویکم توصیف کنید.
»هنر خوب زندگی کردن« ۵2 فصل دارد. در قسمتی 
از این کتاب می خوانیم: بوئتیوس یکی از آخرین پیروان 
رواقی گری بود،  تا این که مسیحیت، مانند ِمه،  به ذهن 
اروپاییان احاطه پیدا کرد و مسئولیت زندگی  همه 
انسان را به یک نیروی برتر )خدا( واگذار نمود. تا هزار 
سال بعد هم این تصور به قوت خودش باقی ماند. حتا 
رواقی گری  از طلوع شکوهند عصر روشنگری،  پس 
متاسفانه نادیده گرفته شد و امروزه هم چندان رایج 

نیست.
چاپ پنجم این کتاب با 2۴9 صفحه، شمارگان 2 هزار 
و۵۰۰ نسخه و قیمت 28 هزار تومان عرضه شده است.
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پرواز

عارفه جالینوس
پرواز میکنی، پروازی میان افکارت، انتهایی نمیبینی اینجا تنها جاییست که در آن 
انتهایی نمیبینی. فارغ از قوانین جهان مادی قدم میگذاری در دنیایی که خودت 
ساختی دنیایی که تنها برای توست. اینجاست همانجایی که زندگی جریان دارد، 
سوای نفس کشیدن اینجاست جایی که واقعا زندگی میکنیم. اینجا جاییست که 
رویای دیرینه انسان جامه حقیقت بر تن میکند، پرواز. با بالهایی از اندیشه قدم 
میگذاری میان ذهنی که از آن هیچ نمیدانی. اینجاست که همه چیز آغاز میشود، 
اینجا زندگی شکل میگیرد، ترس، شادی، اینجاست که احساس متولد میشود و 
همینجا عشق چشم باز میکند برای اولین بار. اینجاست که قلب شروع به تپیدن 
میکند. همه جهان در اینجا حاضر است. زندگی اینجاست، جهان اینجاست بیرون از 
این جا هیچ نیست، تاریکیست، خودت. تا زمانی که خود را نظاره ننشینی و تماشاگر 
جهان در خود نباشی، تا آن هنگام که بالهای افکارت را باز نکنی و این مسیر پر پیچ 
و تاب ذهنت را طی نکنی و به شکوفه زندگی در قلبت نرسی، جهانت طمع زندگی 
را نخواهد جست. در خود جست و جو کن هر آن چه را که میخواهی، همه چیز 

اینجاست.

هفته سینمای ایتالیا در خانه هنرمندان ایران

هفته سینمای ایتالیا از تاریخ ۱۰ تا ۱۵ تیرماه ۱397 
»سمینارهای  و  فیلم«  های  »نمایش  بخش  دو  با 
تخصصی« در خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان 
آیت اهلل طالقانی، خیابان موسوی شمالی،برگزار می 
شود. به گزارش رسیده،جزییات این برنامه به شرح 

زیر است:
نمایش فیلم ها:    یکشنبه ۱۰ تیر ماه ساعت ۱7:3۰ 

افتتاحیه هفته فیلم. ساعت ۱8 »پدر جواننا« پوپی آواتی
دوشنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۱8:۰۰ »شیاطین سن پترزبورگ« مونتالدو
سه شنبه ۱2 تیر ماه ساعت ۱8:۰۰ »دوران کودکی دوم« پوپی آواتی

چهارشنبه ۱3 تیر ماه ساعت ۱8:۰۰ »جشن« کالو پرستی
پنجشنبه ۱۴ تیر ماه ساعت ۱8:۰۰ »ایتالیا در یک روز« سالواتورس

جمعه ۱۵ تیر ماه ساعت ۱8:۰۰ »ورود وانگ« برادران مانتی
سمینارهای تخصصی:۱( » بودجه خالقیت را محدود می کند؟ « با مدیریت طراح 

صحنه و لباس ایتالیایی نوئمی مارکیکا              زمان برگزاری: ۱3 تیر ساعت ۱۶
2( » جلوه های ویژه و تولید نهایی « با مدیریت کارشناس جلوه های ویژه تولید 
نهایی ویتو پینکه ننا                                          زمان برگزاری: ۱۵ تیر ساعت.

یادداشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، در پایان سفر پنج 
بازار  گفت:  آذربایجان  جمهوری  به  خود  روزه 
محصوالت فرهنگی را در کنار محصوالت اقتصادی 

باید جدی بگیریم.
سید عباس صالحی در آخرین روز سفر خود به 
جمهوری آذربایجان پیش از عزیمت به تهران ، در 
خصوص نتایج این سفر و برگزاری هفته فرهنگی 
ایران در شهری باکو و گنجه ، اظهار داشت :بحث 
بازار محصوالت فرهنگی یکی از محورهای مورد 

توجه در این سفر بود.
وی افزود: به دلیل وجود اشتراکات فرهنگی زیاد 
بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان این کشور 
برای محصوالت فرهنگی کشرمان  بازار مناسبی 

است .
جدی  های  رویکرد  از  یکی  کرد:  اضافه  صالحی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دوره جدید ، 

توسعه بازار محصوالت فرهنگی است.
وی حضور مجید مجیدی در باکو ،همزمان با اکران 
فیلم ارزشمند محمد )ص ( ساخته این کارگردان 
در هفته فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان را 

بخشی از این رویکرد عنوان کرد .
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،با اشاره به استقبال 
هفته  های  برنامه  از  آذربایجان  جمهوری  مردم 
فرهنگی ایران در این کشور ، به ایرنا گفت : این 
استقبال نشان می دهد زمینه های زیادی برای 

گسترش روابط فرهنگی دو کشور وجود دارد.
صالحی اضافه کرد :هفته فرهنگی ایران در جمهوری 
آذربایجان، فرصتی برای ارتباطات وسیع تر و عمیق 
تر حوزه های فرهنگی دو کشور پدید آورد. وی افزود: 
برنامه های هفته فرهنگی ایران شامل نمایش فیلم 
محمد )ص ( ، اجرای ارکستر ملی ایران و اجرای 
تئاتر از سوی هنرمندان کشورمان ، در باکو و گنجه 

با استقبال جمع کثیری از عالقمندان به هنر و ادب 
ایران مواجه شد که نشانگر ظرفیت باالی همکاری 
های فرهنگی بین دو کشور دوست و همسایه است . 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر اینکه روابط 
فرهنگی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، نباید 
به پایتخت ها محدود شود، افزود: استان ها ی دو 
کشور نیز از این پس باید تعامل بیشتری با یکدیگر 
داشته باشند.گسترش روابط فرهنگی استان های 
مرزی دو کشور در این سفر مورد توجه قرار گرفت. 
وی افزود: مراودات استان ها ی دو کشوردر این سفر 
مورد بررسی قرار گرفت و بر گسترش روابط فرهنگی 
استان های مرزی دو کشور و ارتباط مدیران استان 

ها تاکید شد.
استان های مرزی می  برخی  تاکیدکرد:  صالحی 
توانند در زمینه ارتباطی قوی تر هم داشته باشند .

نتایج  مورد  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
دیدارهای هیات ایرانی در این سفر ، اظهار داشت 
: در کنار برگزاری هفته فرهنگی ، فرصت برای 

دیدار با مقامات جمهوری آذربایجان و تقویت روابط 
فرهنگی فراهم شد و با توجه به زمینه خوبی که در 
مقامات جمهوری آذربایجان وجود دارد چشم انداز 

بهتری در روابط فرهنگی دو کشور دیده می شود.
صالحی، با اشاره به امضادی سند مبادالت فرهنگی 
ایران و جمهوری آذربایجان در فروردین ماه امسال 
تدوین   : گفت  کشور  دو  جمهوری  روسای  بین 
به گفت و گو  نیاز  این سند  اجرایی  برنامه های 
میان مقامات فرهنگی دو کشور داشت که در این 
سفر در دیدار با رئیس جمهوری آذربایجان ، وزیر 
فرهنگ این کشور و همچنین دیدار های معاونان 
وزارت ارشاد با همترازان خود فرصتی را فراهم کرد 
که بتوانیم در مورد سند امضا شده با برنامه های 
روشن حرکت کنیم . صالحی در ادامه افزود: تولید 
مشترک در حوزه های مختلف فرهنگی در این سفر 
مورد توجه بیشتری قرار گرفت و اینکه ما در حوزه 
سینما ، موسیقی ، تئاتر و هنرهای تجسمی فرصت 

های تولید مشترک را جدی تر بگیریم 

در پاره ای از این موضوعات کارهای مشترک شروع 
شده و در سایر موارد نیز تولیدات مشترک را دنبال 
می کنیم . وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
زیر ساخت های آموزشی فرهنگی و هنری در ایران 
و باتوجه به فعالیت دانشگاه های متعدد فرهنگ و 
هنر در کشورمان و تحصیل 3۰۰ هزار دانشجو در 
این دانشگاه ها ، گفت : به اعتبار این زیر ساخت 
ها می توانیم تجربه های آکادمیک و اموزه های 
خود را در اختیار مراکز هنری جمهوری آذربایجان 

قرار بدهیم .
فرهنگی  پایه  بلند  هیات  یک  راس  در  صالحی 
متشکل از محمد سلطانی فر معاون امور مطبوعاتی 
و سید مجتبی حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ 
برای  ، سه شنبه هفته گذشته  ارشاد اسالمی  و 
برگزاری هفته فرهنگی ایران در آذربجان آذربایجان 
وارد باکو شد ، وی در طول این سفر عالوه بر شرکت 
در برنامه های هفته فرهنگی با رئیس جمهوری ، 
وزیر فرهنگ و نائب رئیس مجلس ملی جمهوری 
آذربایجان دیدار و گفت و گو کرد. وزیر فرهنگ 
با شیخ االسالم اهلل  نیز  ارشاد اسالمی دیداری  و 
شکور پاشازاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز داشت 
. صالحی روز جمعه در ادامه هفته فرهنگی ایران 
به شهر تاریخی گنجه سفر کرد و روز شنبه پس از 
بازگشت به باکو در آخرین روز از سفر خود از خانه 
شهریار رایزنی فرهنگی ایران در باکو باز دید کرد و 
از نزدیک در جریان فعالیت های این مجموعه قرار 
گرفت . وی با حضور در کالس های زبان فارسی ، 
خطاطی ، خیاطی ، نقاشی و سرود این مجموعه با 

زبان آموزان و هنر آموزان و مربیان گفت وگو کرد.
هفته فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان ششم تا 
دهم تیر ماه به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در 

این کشور برگزار شد.

کاریکاتور

به  دقیقه ای   87 مستندی  بنان«  آقای  دست  به  »برسد 
کارگردانی و تهیه کنندگی زهره محقق است که در آن زندگی 
شخصی و هنری غالمحسین بنان، به واسطه نامه ای که به او 
نوشته می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. در این مستند افرادی 
مانند پریدخت آور )همسر بنان(، هومن صدر )پسرخوانده بنان(، 
کاوه دیلمی )از تنها شاگردان بنان(، ایرج خواجه امیری، مزدا 
انصاری، حریرشریعت زاده حضور دارند و از خالل گفت وگو با 
آن ها، با آثار و زندگی غالمحسین بنان بیشتر آشنا می شویم. به 
گزارش ایلنا،عوامل مستند »برسد به دست آقای بنان« عبارتند 
از: کارگردان، تهیه و تدوین گر: زهره محقق، مشاور کارگردان: 
موسوی،  محمود  سید  تصویربرداری:  مدیر  یداللهی،  لقمان 
صدابردار: احسان حیدری، عکاس: زنده یاد نیلوفر حسنی، طراح 
کاور و پوستر: صباجعفری، مریم ساربان ها، مشاور رسانه ای: 

سعیده اهلل  دادی.

»برسد به دست آقای بنان« 
مستندی به کارگرداین زهره محقق

پادشاه عربستان، مزه آب زمزم تغییر کرده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

بازار محصوالت فرهنگی را باید جدی بگیریم

وقت  »به  سینمایی  فیلم 
گذشته  شب  خماری« 
با  تیرماه(  هشتم  )جمعه 
و  بازیگران  عوامل،  حضور 
چند چهره دیگر در پردیس 

آزادی به نمایش درآمد.
به گزارش رسیده، فیلم سینمایی »به وقت خماری« که در 
روزهای آغازین اکرانش با استقبال بی نظیر مخاطبان مواجه شده 
و به چندین سانس فوق العاده رسیده، شب گذشته )جمعه هشتم 
تیرماه( با حضور محمدحسین لطیفی، پوریا پورسرخ، هومن 
برق نورد، بهنام تشکر، فرخ نعمتی و بهروز بقایی در دو سانس 
در پردیس آزادی به نمایش در آمد. بازیگران حاضر در این مراسم 
قبل از آغاز نمایش فیلم با مخاطبان به گپ و گفت پرداختند و 
در نهایت با مردم به تماشای این فیلم نشستند. در این مراسم 
همچنین مهمانان و تماشاگران برای مهدی فخیم زاده که این 
روزها در بیمارستان به سر می برد آرزوی بهبود و سالمتی کردند. 
»به وقت خماری« مضمونی کمدی دارد. اسامی کامل بازیگران 
این فیلم به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: رعنا آزادی ور، هومن 
برق نورد، بهروز بقایی، پوریا پورسرخ، ابوالفضل پورعرب و... همراه 

با هنرمند خردسال: آرمین جداخانی.

منایش مردیم »به وقت خماری« 
در سیمنا آزادی برگزار شد

اولین  جزو  »نقطه چین« 
که  بود  مجموعه هایی 
حضوری  اسپانسر  آن  در 
یکی  اصالً  داشت.  مستقیم 
از لوکیشن های ثابت سریال 
خانگی  لوازم  فروشگاه 
سعید  صاحبش  که  بود 
پیردوست بود و محصوالت یکی از برندهای معروف در آن به 
فروش می رسید. لوگوی این برند در ابعادی بزرگ روی یکی از 
دیوارهای فروشگاه بود که در اغلب نماها بخشی از تصویر را به 
خودش اختصاص می داد. به خاطر وجود این اسپانسر بازپخش 
»نقطه چین« امکانپذیر نبود. آی فیلم که در حذف این قبیل 
اسپانسرها به تبحر خاصی رسیده، با حذف لوگوی این شرکت در 
نماهای سریال، امکان بازپخش »نقطه چین« را مهیا کرده است. 
آی فیلم در بازپخش »پایتخت 3 و ۴« هم اسپانسرهای این سریال 
را از تمامی پالن ها حذف کرده بود. روابط عمومی شبکه آی فیلم 
با تأیید پخش این سریال از فردا شب به جای »پایتخت۵« به 
خبرنگار، گفت: مجموعه تلویزیونی »نقطه چین« به کارگردانی 
مهران مدیری برای نخستین پخش در کنداکتور ساعت 2۱ شبکه 
آی فیلم قرار گرفت و هر شب دو قسمت از آن روی آنتن می رود.

 »نقطه چین« جای »اپیتخت «
 را یم گیرد

زمان  خاص«  »شرایط  و  »پدر«  های  سریال  سرانجام 
پخش گرفتند. طبق شنیده های ما از یک منبع آگاه قرار 
است که کنداکتور پخش شبکه های تلویزیونی از اواسط 
تیر تغییرکرده و سریال های »شرایط خاص« و »پدر« و 
بازپخش »در جستجوی خوشبختی« روی آنتن شبکه های 
سه و دو و پنج بروند.به گزارش بانی فیلم،این در حالی است 
که پیش از این قرار بود سریال »پدر« در ماه رمضان پخش 
شود، اما به دالیلی »بچه مهندس« جایگزین این سریال شد.

گرچه هنوز زمان پخشی به عوامل و دست اندرکاران این 
دو سریال اعالم نشده است و ممکن است حتی به خواست 
معاونت سیما باز هم تغییری در شبکه پخش سریال ها 
به وجود بیاید، اما یک منبع آگاه به بانی فیلم گفت که به 
احتمال خیلی زیاد پیش از پایان جام جهانی و در نیمه های 

تیر ماه سریال های جدیدی روی آنتن خواهد رفت.
»پدر« به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تنویسندگی و تهیه 
کنندگی حامد عنقاست که در خالصه داستان آن آمده 

است: »حامد پسر جوانی است که طی یک ماجرا درگیر 
داستانی عشقی می شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که 
برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار 

می گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت ساز بزند…«.
از بازیگران اصلی »پدر« می توان به مهدی سلطانی، لعیا 
مجید  رییسی،  نیما  فروتن،  مسعود  مهراد،  سینا  زنگنه، 
مشیری، اکبر رحمتی، مژگان ترانه، الهام طهموری، ساناز 
طاری، شهاب مهربان، مهتاب شیروانی، پوریا سلطانزاده، 
سید حسام میثاق با حضور بیژن امکانیان و با معرفی ریحانه 
پارسا در نقش لیال اشاره کرد. این مجموعه قرار است از 
شبکه دو پخش شود. »شرایط خاص« به کارگردانی وحید 
امیرخانی و تهیه کنندگی مرتضی فاطمی یک کمدی قصه 
گوی موقعیت است که در گروه فیلم و سریال شبکه سه 
سیما تولید شد و این سریال نگاهی گذرا به دفاع مقدس 
دارد و مضامین اجتماعی جدی با زبانی طنز در آن طرح 

می شود.

»پدر« و »شرایط خاص« به زودی روی آنتن می روند


