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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 2۵0 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

ایران بیش از ۲/6 میلیون بشکه نفت 

خام و میعانات گازی صادر کرد 

ساالنه 11۲ هزار نفر در ایران

 به سرطان مبتال می شوند

تردیدها درباره پایبندی کره شمالی 

به توافق هسته ای با آمریکا
:شرکت  به گزارش زمان ، محمدباقرنوبخت به تازگی اعالم کرده 
ملی نفت ایران در ماه ژوئن )خرداد – تیرماه( بیش از 2 میلیون 
و 280 هزار بشکه نفت خام و بیش از 330 هزار بشکه میعانات 

گازی صادر کرده است. 

به گزارش زمان ،ساالنه 112 هزار نفر در کشور به انواع سرطان مبتال
 می شوند و این بیماری تا 1۵ سال آینده علت 80 درصد مرگ و میرها را 
در ایران خواهد بود.  علی مطلق روز بیان اینکه سرطان بعد از بیماریهای 

قلبی و عروقی دومین علت مرگ و میر را در جهان شامل می شود

به گزارش زمان ،انتشار گزارش هایی درباره قصد کره شمالی برای حفظ 
مخفیانه برخی از زرادخانه های هسته ای و تاسیسات تولید اورانیوم 
غنی شده خودش سواالتی را درباره اصرار رئیس جمهوری آمریکا پس از 

نشست تاریخی سنگاپور... 653
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سرمقاله

تبدیل گفتمان تضعیف دولت 
به همراهی با دولت

نگاه روز
رعایت قوانین بین المللی

روحانی در اروپا به دنبال چیست؟

بعد از انتخاب غیرمترقبه دکتر حســن 
روحانی به ریاســت جمهوری در ســال 
۱۳۹۲ و بازگشت اعتدالگرایان و بخشی 
از اصالح طلبــان به مراکز تصمیم گیری 
و تصمیم ســازی کشــور، گفتمان رایج 
جمهوری اســالمی در سال های پس از 
انقالب که تضعیف دولت حرام اســت و 
از بیانات امام راحل سرچشــمه گرفته 
بود، جای خود را به گفتمان مچ گیری، 
زمین زدن و شکســت دادن دولت داده 
بود. این جابه جایی گفتمانی باعث شــد 
در این سال ها فرصت های خوبی که در 
داخل و خارج کشــور پدید آمده بود از 
دست برود و حتی برخی از آن ها تبدیل 

به تهدید شود.
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2 مرتضی داستانی

6 اکبر نعمت الهی 

آغاز پرداخت 2۰ هزار میلیارد 
تسهیالت برای رونق صنایع

روحانی: بقای برجام به نفع منطقه است

 ارائه بسته پیشنهادی اروپا برای تداوم برجام 
در روزهای آینده 

اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
شفافیت راه مبارزه اصلی با فساد است، گفت: اطالع 
این  و  یافته شفافیت است  ارز تخصیص  از  مردم 

اقدام هزینه های نظارتی را کاهش می دهد.
نهاوندیان  محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اظهار داشت: یک ازمحورهای اصلی فعالیت معاونت 
اقتصادی رئیس جمهور حصول اطمینان از اجرای 
کامل و واقعی قانون بهبود  فضای کسب و کار و 
بخش  و  دولت  گوی  و  گفت  شوراهای  رسیدن 
خصوصی به جایگاه مدنظر است .نهاوندیان عنوان 
االن در  ما  اقتصاد  ای که  ویژه  کرد: شاید شرایط 

آن قرار گرفته یک ظرفیت و امکان مضاعف برای 
دستیابی به هدف به ما بدهد و معموال زمانی سختی 
ها زیاد شود به دو صورت می توان برخورد کرد.وی 
گفت: یک مورد این است که نیمه خالی لیوان را 
ببینیم و مرتب درباره مشکالت یادآوری کنیم که 
حاصل آن افزایش و تراکم ناامیدی است. راه دیگر 
نگاه به نیمه پر لیوان و نگاه به روزهای سخت در 
طول تاریخ است که البته به خوبی از آنها عبور کرده 
بیان داشت: روزهای سخت در واقع  ایم.نهاوندیان 
روزهای افتخارآفرینی است و در روز امتحان مشخص 
می شود که چه کسی مرد کار است و چه کسی مرد 

کار نیست؛ البته به این بستگی دارد چه رویکردی را 
اتخاذ کنیم.وی تصریح کرد: زمانی که در جامعه و 
اقتصاد شرایط ویژه و دشوار ایجاد می شود بعضی 
دولت ها رویکرد تحکم گرا اتخاذ می کنند و در مقابل 
بعضی از نظام ها و دولت ها که به مردمشان اعتماد 
دارند کار را پخش می کنند.نهاوندیان عنوان کرد: 
ما تجربه درخشانی در دوران دفاع مقدس داریم و 
اگر آن تصمیم هوشمندانه گرفته نشده بود که مردم 
برای دفاع از کشور و انقالب به میدان بیایند ما جنگ 
را باخته بودیم و علت پیروزی ما در جنگ، مردمی 
بودن آن است.                         ادامه در صفحه 7

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

شفافیت اقتصادی راه مبارزه با فساد است

رئیس جمهور گفت: قرار است در روزهای آینده اروپایی ها بسته پیشنهادی خود را 
برای تداوم برجام ارائه کنند که در مورد آن با سران اتریش بعنوان رئیس اتحادیه 
اروپا گفتگو خواهیم کرد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن روحانی 
رئیس جمهور اسالمی ایران پیش از ترک تهران به مقصد برن پایتخت سوئیس در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: من و هیئت همراه به دعوت رؤسای جمهور اتریش و 
سوئیس عازم این دو کشور دوست اروپایی هستیم و این سفر در پاسخ به سفر این 
رؤسا به تهران در سال های گذشته است.وی با بیان اینکه برای روابط با کل اروپا 
اهمیت فراوانی قائل هستیم، افزود: روابط ما با اتریش به ۱۶۰ سال قبل بر می گردد 
و برای هر دو طرف اهمیت دارد. روابط با سوئیس نیز به دهه ها قبل برمی گردد و 
با هر دو کشور ظرفیت های فراوانی برای روابط اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی 
داریم؛ اما از همه این ظرفیت ها استفاده نشده است. یکی از اهداف سفر این است که 
از همه ظرفیت ها برای روابط دوجانبه استفاده کنیم.رئیس جمهور شرایط امروز اروپا 
را متفاوت با گذشته برشمرد و تصریح کرد: اروپا امروز با صدای بلندتری با یکجانبه 
گرایی مخالفت می کند و با لحن صریح تری اعالم می کند که در مسائل منطقه ای، 
بین المللی و کشورهای تاثیرگذار همکاری خواهد کرد. توافق هسته ای بین ایران و 
۱+۵ به میزبانی این دو کشور صورت گرفت و محل مذاکرات اغلب یا در سوئیس و یا 

در اتریش بود و تالش های زیادی برای زمینه مذاکرات انجام دادند.روحانی ادامه داد: 
امروز که آمریکایی ها بر خالف تعهدات و مقررات بین المللی از برجام خارج شدند، 
ارتباط با اروپا و مذاکره با آنها جایگاه ویژه خود را دارد چراکه هر پنج کشور یعنی سه 
کشور اروپایی و چین و روسیه تالش می کنند که برجام بدون آمریکا باقی بماند. 
همه احساس می کنند که بقای برجام به نفع منطقه است و یکصدا آمریکا را بدلیل 
خروج از قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل محکوم می کنند.وی با اشاره به اینکه از دیروز 
ریاست دوره ای اتحادیه اروپا به عهده اتریش قرار گرفته، اظهار داشت: با سران اتریش 
بعنوان رئیس اتحادیه صحبت خواهیم کرد، چراکه بنا است در روزهای آینده اروپایی 
ها بسته پیشنهادی خود را برای تداوم برجام ارائه کنند که در مورد آن نیز گفتگو 
خواهیم کرد. رئیس جمهور گفت: در مورد مسائل مختلفی از قبیل منطقه، ظلم 
هایی که به ملت سوریه می شود و جنایاتی که در حق مردم یمن انجام می 
شود، مذاکره خواهیم کرد، چراکه ایران می تواند نقش مهمی در ثبات خاورمیانه 
داشته باشد.وی امضای اسناد همکاری در دو کشور در زمینه های صنعتی، 
بهداشت و درمان، مدیریت منابع آب و ... را از دیگر برنامه های خود در این سفر 
برشمرد.وی در پایان گفت: در هر دو کشور جلسه ای با حضور تجار و کارآفرینان 

نیز خواهیم داشت و با ایرانیان عزیز نیز در برن و وین دیدار خواهیم کرد.

روحانی: بقای برجام به نفع منطقه است

ارائه بسته پیشنهادی اروپا برای تداوم برجام در روزهای آینده 
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تبدیل گفتمان تضعیف دولت به همراهی با دولت

مرتضی داستانی  
بعد از انتخاب غیرمترقبه دکتر حســن روحانی به ریاست جمهوری در 
ســال ۱۳۹۲ و بازگشت اعتدالگرایان و بخشی از اصالح طلبان به مراکز 
تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور، گفتمان رایج جمهوری اسالمی در 
ســال های پس از انقالب که تضعیف دولت حرام است و از بیانات امام 
راحل سرچشمه گرفته بود، جای خود را به گفتمان مچ گیری، زمین زدن 
و شکست دادن دولت داده بود. این جابه جایی گفتمانی باعث شد در این 
سال ها فرصت های خوبی که در داخل و خارج کشور پدید آمده بود از 

دست برود و حتی برخی از آن ها تبدیل به تهدید شود.
امروز که آمریکا و دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسالمی بدنبال 
امیال شیطانی خود علیه ملت ایران هستند و شرایط سخت و دشواری 
را دارند برای ما رقم می زنند، خبرهای خوبی ازداخل به گوش می رسد. 
شــواهد حاکی از آن اســت که دوباره عزم و اراده ای در میان مسئوالن 
و شخصیت های تأثیرگذار و جریان های سیاسی برای ایجاد هم دلی در 
کشور برای صیانت از نظام و مقابله با توطئه های دشمنان شکل گرفته 
اســت که بایــد آن را به فال نیک گرفــت و آرزو نمود که این هم دلی 
و هم راهی دوباره به گفتمان همیشگی نظام تبدیل شود. در سال های 
اخیر برخی از دلسوزان نظام و انقالب هرچه هشدار دادند، نهیب زدند و 
نصیحت کردند که این جدال و شیوه ای که برخی برای رقابت و بازگشت 
به قدرت اتخاذ کرده اند، بر شاخه نشستن و بن بریدن است و منجر به 
تضعیف و یاحتی نابودی نظام می شود، کسی به آن ها توجه نکرد و هر 
روز اختالف شــدیدتر شد. علی ای حال کاری که دلسوزان نظام در این 
مدت نتوانستند انجام دهند، دشمنان با به صدا درآوردن زنگ خطر ما 
را کمی از خواب غفلت بیدار کردند. در این میان خوب است اشاره شود 
مهم ترین توطئه ای که زمینه ساز باورمند شدن اختالفات شد، این بود که 
دشمن با عوامل نفوذی خود و با سوءاستفاده از غفلت خیلی از خودی ها، 
چنین وانمود کرد که خطر رقیب از خطر دشمن بیشتر است. بنابراین 
برخی هر چه فریاد داشتند به جای این که سر آمریکا بکشند، سر دولت 

Emai l :  Info@zamandai ly. i r                      .و رقبا کشیدند
  

انتظارات تورمی و رشد تقاضا، دالر را گران کرد
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد 74 درصدی درآمدهای 
ریالی حاصل از فروش نفت، علت افزایش قیمت ارز را انتظارات تورمی 
و رشــد قابل توجه تقاضای ارز دانســت.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 
محمدباقر نوبخت درباره حضور خود در جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون تحوالت 
و نوسانات ارزی کشور مورد بررســی قرار گرفت، اظهار داشت: در این 
جلسه گزارشــی از وضعیت ارزی کشور از نظر سازمان برنامه و بودجه 
به نمایندگان مجلس ارائه شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه ارز یکی 
از منابع مالی است که معادل ریالی آن با یک نرخ تسعیر که در قانون 
بودجه ۳ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دالر در نظر گرفته شده اکنون نیز 
قیمت آن 4 هزار و ۲۰۰ تومان در حال خرید و فروش اســت در خزانه 
قرار می گیرد و ما می توانیم اعتبارات هزینه ای یا عمرانی یا همان تملک 
دارایی های سرمایه ای را با آن انجام دهیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
اضافه کرد: در بودجه سال ۹7 پیش بینی صادرات ۲ میلیون و 4۱۰ هزار 
بشکه ای نفت و میعانات گازی در روز به ازای هر بشکه به قیمت ۵۵ دالر 
لحاظ شــده که البته ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه نفت با قیمت حدود 
۶۵ دالر با توجه به اتفاقات رخ داده به فروش رفته است.سخنگوی دولت 
یادآور شد: با لحاظ نرخ تسعیر دالر ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی در کل سال 
معادل ۱۰7 هزار میلیارد تومان ســهم دولت می شود که براین اساس 
۳۲ درصد از منابع به صندوق توسعه ملی و ۱4.۵ درصد به شرکت نفت 
برای طرح های توسعه ای اختصاص می یابد.نوبخت افزود: خوشبختانه 
74 درصد درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت در ۳ ماهه اول امسال 
با افزایش روبرو شده اما با وجود مطلوب بودن منابع ارزی کشور و افزایش 
حدود ۲۱ درصدی صادرات باید نیازها برطرف شود.وی ادامه داد: با توجه 
به درآمدهای ارزی، نباید قیمت ارز با نوسان روبرو می شد اما به دلیل 
انتظارات تورمی ناشی از شوک سیاسی تحریم ها، میزان تقاضای ارزی 
در کشور با رشد روبرو شد به نحوی که به افزایش قیمت ارز منجر شد.

کشف کاالی قاچاق 60 میلیاردی
 در غرب استان تهران

فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران از کشــف کاالی قاچاق به ارزش 
۶۰ میلیارد ریال از یک انبار درشهرســتان شهریار خبر داد. به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، سردار محسن خانچرلی در تشریح این خبر، اظهار 
کرد: در پی دریافت اخبار و اطالعاتی مبنی بر دپوی کاالهای قاچاق در 
انباری در شهرستان شهریار ، بررسی موضوع در دستورکار ماموران دایره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان با 
انجام تحقیقات پلیسی پس از شناسایی انبار مورد نظر با هماهنگی مقام 
قضائی، در بازرســی از محل 8۳ هزار و ۳87 رول انواع کاغذ دیواری - 
پارکت و دیوار پوش خارجی کشف کردند که ارزش این محموله از سوی 
کارشناســان ۶۰ میلیارد ریال اعالم شد.براساس گزارش سایت پلیس، 
فرمانده انتظامی غرب استان تهران در خاتمه با اشاره به پلمب محل انبار، 
گفت: در این عملیات، قاچاقچی کاالهای غیرگمرکی دستگیر و متهم 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

نیروهای مسلح هیچ تهدیدی را بدون پاسخ 
کوبنده نخواهند گذاشت

 فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( گفت: نیروهای مســلح ایران 
در مقابل هرگونه تهدید تروریستی و شرارت ائتالف منحوس منطقه ای، 
هیچ تهدیدی را بدون پاســخ قاطع و کوبنده نخواهد گذاشت.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، سرلشکر پاسدار غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی 
حضرت خاتم االنبیا)ص( طی سخنانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی 
سپاه اظهار داشت: ملت شریف ایران در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی در برابر آزمون دیگری قرار گرفته اند که غلبه بر آن، همانند تجربه 
سالهای گذشته، نیازمند بصیرت نسبت به ماهیت تهدیدات دشمن است.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح و ملت شریف ایران برای حفظ و دفاع از 
سرزمین ایران در مقابل هرگونه تهدید گروه های تروریستی و تکفیری و 
همچنین شرارت های ائتالف منحوس منطقه ای بیش از گذشته هوشیار و 
آماده است، تاکید کرد: هیچ تهدیدی را در هر سطحی بدون پاسخ قاطع و 
کوبنده نخواهد گذاشت.وی افزود: دشمن قدرت و اراده ملت شریف ایران 
و نظام اسالمی را با توهم آسیب پذیری در برابر تهدیدات به آزمون گرفته 
اســت و گذار از این مرحله بدون وحدت و انسجام سیاسی و اجتماعی و 
هماهنگی و پشتیبانی از سیاستهای نظام و دولت در برابر آمریکا حاصل 
نخواهد شد.وی در پایان با یادآوری این نکته که امنیت و ثبات کنونی در 
منطقه حاصل ایثار خون بهترین عزیزان این ملت و تدابیر و تصمیمات 
نظام اسالمی در برابر تهدیدات گروه های تروریستی و تکفیری است گفت: 
جمهوری اسالمی از دستاوردهای این حماسه آفرینی ها در برابر هرگونه 

توطئه و شرارت تکفیری-صهیونیستی قاطعانه دفاع خواهد کرد.

بررسی واردات با ارز ۴۲00 
تومانی درکمیسیون اصل 90 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اعضای 
این کمیسیون در جلسه روز سه شنبه این هفته 
با حضور مسووالن بانک مرکزی موضوع واردات 

کاال با ارز 4۲۰۰ تومانی را بررسی می کنند.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازایرنــا، محمدرضا 
امیرحســن خانی اظهار داشــت: قرار است در 
جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که با 
حضور مســئوالن بانک مرکزی و دستگاه های 
ذی ربط برگزار می شود، فرآیند تخصیص ارز به 
واردکنندگان مورد بررسی قرار گیرد.وی تصریح 
کرد: در این جلسه از مسووالن خواهیم خواست 
تا توضیح دهنــد واردکنندگانی که ارز 4۲۰۰ 
تومانی دریافت کرده اند، کاالهای وارداتی خود 
را چه زمانی به بازار تزریق می کنند.حسن خانی 
افزود: تالشمان این است با دعوت از مسئوالن 
بانک مرکزی و سایر دستگاه های مرتبط با بحث 
واردات کاال دســتگاه های نظارتی را فعال تر از 
گذشته کند.وی ادامه داد: دولت به طور کامل 
اسامی دریافت  کنندگان ارز 4۲۰۰ تومانی برای 
واردات کاال را منتشر نکرده و این لیست کامل 
نیست، که خواهان انتشار این لیست به صورت 

کامل هستیم.

ضرورت تشکیل بازار ثانویه ارز

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس: اتفاقات 
چند هفته اخیر بازار ارز نشــان داد که آنچه 
پیشتر درباره ضرورت شکل گیریی بازار ثانویه 

ارزی گفته بودیم باید محقق شود.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، محمدرضا 
پور ابراهیمی که در جلســه بررســی آخرین 
تحوالت اقتصادی و تغییرات احتمالی ساختار 
بودجــه ای در کمیســیون اقتصادی مجلس 
ســخن می گفت ، تاکید کرد: تاخیر در ایجاد 
چنین بازاری اقتصاد کشور را با چالشی جدی 
مواجه کرد و حتی بورس را که روند صعودی 
داشــت از این عامــل متاثر شــد.وی گلوگاه 
تصمیم گیری ها در امور اقتصادی کشــور را 
نبود بازار ثانویه ارزی اعالم کرد و افزود: برای 
آرامش بخشی به فضای اقتصادی به ویژه بازار 
ارز تشکیل بازار ثانویه ارز ضرورت دارد.در این 
جلســه رحیم زارع  عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس در ســخنانی یکسان ســازی توام با 
محدودیــت نرخ ارز را مانــع عرضه ارز بخش 
خصوصی به بازار دانست و گفت: پیشنهاد می 
کنم نرخ ارز تعیین شده دولت از 4۲۰۰ تومان 
فعلی به ۵۰۰۰ تومان افرایش یابد، تا شرکت 
های بزرگ ارز حاصل از صــادرات را در بازار 
عرضه کنند.وی با انتقاد از دســت های پشت 
پرده از جمله همکاری  پتروشیمی ها با برخی 
صرافی ها، خواستار تقویت صرافی های طرف 

حساب بانک مرکزی شد.

اخبار

سرمقاله

قناعت  و  دامني  پاك  هر كس 
او  با  سرافرازي  شد،  او  ارمغان 

هم پيمان گشت

کالمامیر

رئیس قوه قضاییه، با تاکید بر الزام دستگاه اجرایی 
با دولت برای رفع مشکالت  و همچنین همدلی 
مردم از سوی دستگاه قضایی، گفت: دادستان ها به 
هیچ عنوان با فرصت طلبانی که قصد سوء استفاده 
از مطالبات برحق مردم را دارند مسامحه نکنند و 
به تخریب گران اموال عمومی و خصوصی مجال 

ندهند.
به گزارش زمان به نقل ازاداره کل روابط عمومی 
قوه قضاییه، آیت اهلل آملی الریجانی به برخی از 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب در دیدار امسال از 
جمله اطالع رسانی دقیق و صریح توام با هنرمندی 
برای اقناع افکار عمومی و همچنین احیا حقوق 
در  قضاییه  قوه  گرچه  افزود:  و  کرد  اشاره  عامه 
طول سالهای گذشته همواره به این نکات توجه 
اذعان  نیز  ها  کاستی  برخی  به  باید  اما  داشته 
کاستی  این  رفع  مسیر  در  که  امیدواریم  و  کرد 
ها و اجرای رهنمودهای بسیار مفید رهبر معظم 
انقالب تالش مضاعفی صورت گیرد البته اطمینان 
دارم که مسئوالن قضایی این نکات را نصب العین 
بیشتر  ریزی  برنامه  و  باتالش  و  دهند  می  قرار 
فرمایشات رهبر  واجرای  در جهت رفع کمبودها 
معظم انقالب گام برمی دارند. رئیس قوه قضاییه 
نوع  این  از  بیشتری  مویدات  امروز  اینکه  بیان  با 
حقوق بشر پیدا شده است به جنایات در یمن با 

حمایت آمریکا از سعودی ها و همچنین شرکت 
مستقیم در برخی حمالت اشاره و اظهار داشت: 
اقدام  بشر  حقوق  شورای  آنکه  دلیل  به  آمریکا 
به محکومیت اسرائیلی ها کرده بود از این شورا 
خارج شد.» از سوی دیگر اخیراً شاهد جدا کردن 
دو هزار و پانصد کودک پناهجو از والدین آنها در 
آمریکا هستیم که با هیچ معیار انسانی و حقوق 
بشری سازگار نیست و به تعبیر کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل، پناهجویی اقدام مجرمانه 
با آن برخورد شود؛  نیست که همانند یک جرم 

حتی اگر جرم باشد، جداکردن کودک از والدین 
هیچ توجیهی ندارد و همه اینها تنها گوشه هایی 
اهلل  است.«آیت  آمریکایی  بشر  تجلیات حقوق  از 
آملی الریجانی با طرح این پرسش که کشورهای 
اسالمی تا کی می خواهند در مقابل این جنایات 
سکوت کنند؟ بیان داشت: رفتار ترامپ و همراهان 
امروز  جهان  در  که  است  هایی  فرعون  رفتار  او 
با قدرت تبلیغاتی و نظامی  اند و  مسلح تر شده 
کمال  با  و  شوند  می  جنایت  مرتکب  بیشتری 
بشری  حقوق  کارنامه  دیگران  برای  نیز  وقاحت 

اقدامات  برخی  به  ادامه  در  تنظیم می کنند.وی 
در  خارجی  معاندان  داخلی  اذناب  آمیز  شیطنت 
جریان اعتراضات اشاره کرد وگفت: مردم مطالبات 
این  از  استفاده  با سوء  ای  اما عده  دارند  برحقی 
فضا اقدام به تخریب اموال عمومی و خصوصی می 
کنند. به آتش کشیدن بانک یا تخریب اموال مردم 
به هیچ عنوان قابل هضم نیست. بر همین اساس 
دادستان ها موظفند به کمک نیروهای انتظامی و 
امنیتی با چنین اقداماتی به اشد وجه برخوردکنند. 
امروزآمریکا،  تاکید کرد:  آیت اهلل آملی الریجانی 
عریان  به صورت  منافقین  و همچنین  آن  اذناب 
و آشکار می گویند که برای این اشوب ها برنامه 
ریزی دارند. البته ممکن است گزافه گویی کنند اما 
تردید نداریم که دشمن در پی برهم زدن امنیت 
کشور است. »منافقین نیز که ادعاهای ضدسلطه 
جهانی خود را فراموش کرده اند امروز در آغوش 
که  هستند  فرصتی  مترصد  و  اند  افتاده  آمریکا 
خودی نشان دهند. گرچه هیچ جایگاهی در بین 
مردم ندارند و ملت ما این فرقه خبیث جنایتکار 
رسانده  شهادت  به  را  نفر  هزار  قریب ۱7  که  را 
است، به خوبی می شناسد اما باید توجه کنیم که 
بهرحال دشمن از هر نقطه ای قصد نفوذ دارد و لذا 
دادستان ها موظفند با هر کس که امنیت مردم را 

زیر سوال می برد به شدت برخورد کنند.«

دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای برخورد با آشوبگران؛     

آملی الریجانی: صف اعتراض از تخریب و آشوب جدا شود 

برگه اجراییه 13/251/95
بابل خیابان شهید صالحی  نشانی  به  عباس  فرزند  له  حسن رضازاده گودرزی  مشخصات محکوم 
المکان  به موجب  درزیکال آخوندی مشخصات محکوم علیه علی مجرد اسبوئی  به نشانی مجهول 
علیه  محکوم  بابل  اختالف شهرستان  تاریخ ۹۵/۶/۲4 شعبه ۱۳ شورای حل  رای شماره ۶۹۳۶۹۳ 
محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۵ میلیون ریال بابت دو فقره چک به شماره ۱8۲۶8۹4۳-۹۳/۵/۲۵و 
۱8۲۶8۹4۲-۹۳/۱۱/۲۵پست بانک بابت اصل خواسته و مبلغ ۳7۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
تاخیر تادیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای کامل محکوم به توسط دایره 

اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد در حق خواهان رای صادره غیابی است 
مدیر دفتر شعبه سیزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

در فصل های گرم برای دسترسی همه به آب ، از مصارف غیرضروری بپرهیزیم.

آگهي فراخوان  مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی 
شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان درنظر دارد عملیات مرمت و نگهداري شبکه آبیاري و زهکشي میناب و 
تاسیسات الکتریکال و مکانیکال وابسته را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانکار واجد 

صالحیت واگذار نماید .
 لذا از شرکتهای داراي صالحیت الزم دعوت مي شود از تاریخ درج این آگهی در ساعت های اداری و حداکثر تا مورخ 97/04/21  ضمن اعالم آمادگی 

کتبی ، جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1-دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

2-شرح مختصر عملیات : عملیات مرمت و نگهداري شبکه آبیاري و زهکشي میناب و تاسیسات الکتریکال و مکانیکال وابسته
3-محل اجراي پروژه : استان هرمزگان – شهرستان میناب

4-رشته و پایه پیمانکار : گواهی صالحیت پیمانکاری در زمینه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی از شرکت مدیریت منابع آب 
ایران )پایه )4( یا باالتر( و یا رشته آب ) پایه )۵(یا باالتر (

۵-مدت زمان اجراي کار: 12 ماه
6-برآورد هزینه اجرا کار : بر اساس قیمت پیشنهادي پیمانکار

7-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 6۵0.000.000 ریال است که باید به صورت  ضمانت نامه بانکي و یا واریز وجه نقد ، همراه با سایر اسناد مناقصه 
در پاکت »الف« به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل سه ماه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و براي سه 

ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و عالوه بر آن ضمانت نامه هاي بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول در اسناد مناقصه تنظیم شود.
8-تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد ارزیابي کیفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: واجدین شرایط مي توانند ضمن واریز مبلغ  ۵.000.000ریال به 
شماره حساب سیبا 217۵08۵40۵003 بانک ملی شعبه بندرعباس به نام شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی 

سامانه یاد شده از تاریخ درج این آگهی و حداکثر تا مورخ  97/04/21  نسبت به خرید و دریافت اسناد ارزیابي و اسناد مناقصه اقدام نمایند.
9-تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابي کیفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابي و اسناد مناقصه، 
ضروری است ضمن بارگزاری تصویر کلیه مدارک در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان وقت اداری ساعت 13:30 روز چهارشنبه  مورخ 
97/0۵/03 ، اسناد مربوط را تکمیل و در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه محرمانه اداره حراست دستگاه مناقصه گزار تحویل و رسید دریافت دارند.
10-تاریخ بازگشایي پیشنهادات :  پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران رأس ساعت 10صبح  مورخ  97/0۵/08  بازگشایی خواهد 
شد. حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان با ارائه معرفي نامه معتبر ، در جلسه افتتاح پیشنهادهای قیمت آزاد است. ) تمامی 

فرآیند برگزاری مناقصه ، از قبیل افتتاح پاکات ، تعیین برنده و عقد قرارداد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد.(
11-محل تأمین اعتبار : اعتبارات عمراني 

www. setadiran.ir و www.hrrw.ir و http://iets.mporg.ir   : 12- سایت های منتشر کننده آگهي
13- به پیشنهاد هاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر ، چک شخصي و نظایر آن و یا فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و 

پیشنهادهایي که پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
14-هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابــط عمـومــي  شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

 نوبت اول

شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

 

عضو هیات رئیسه خبرگان رهبری از برگزاری اجالسیه آینده 
مجلس خبرگان رهبری از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ شهریور ماه خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل سیداحمد خاتمی عضو 
هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری دیروز در نشست خبری با 
اشاره به گزارش هیات رئیسه اظهار داشت: نگاه برخی این است 
که خبرگان رهبری، سالی دو مرتبه اجالسیه دارد،  این گزارش 
نشان می دهد که چنین تصوری اشتباه است.وی افزود: بر اساس 
ماده ۲۱ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، طول دوره 
فعالیت هئیت رییسه و کمیسیون ها دو سال است و پس از آن در 
صحن علنی انتخابات برگزار می شود، یعنی در یک دوره فعالیت 
خبرگان، 4 مرتبه انتخابات کمیسیون ها و هیئت رییسه برگزار می 
شود.وی افزود: اگر کسی می خواهد کاندیدای مجلس شود، باید 
کارشناسی ارشد داشته باشد. در آیین نامه خبرگان چنین چیزی 
نیست. به این ترتیب هر کسی برای نامزدی مجلس رد می شد، 
برای نامزدی خبرگان اقدام می کرد؛ در این صورت هزینه شورای 
نگهبان را باال می بردند.وی افزود: در اصالحیه قانون انتخابات 
خبرگان، که قرار است شهریور ماه به تصویب برسد، میزان تعیین 
شده است. اینکه گفته شده نامزد خبرگان باید مدرک سطح 
چهار حوزه داشته باشند، صرفا به این معنی نیست که امتحان 
ازسوی شورای نگهبان گرفته نمی شود.خاتمی با اشاره به هییت 
اندیشه ورز گفت: پس از بیانات راهگشای رهبری در شهریورماه 
سال ۹۶، برای شکل دادن به مطالبات بر اساس اهداف متعالی 

نظام، هییت مقدماتی خبرگان رهبری تشکیل شد،  این هییت 
۱۳ جلسه داشت؛ آنجا تصمیم شد که هییت اندیشه ورز توسط 
صحن علنی انتخاب شود،  امروز عالوه بر ۱۳ جلسه مقدماتی، ۱۱ 
جلسه دیگر تشکیل شده است.وی تاکید کرد: سازوکار اجرایی و 
موضوعات دارای اولویت در این ۱۱ جلسه مشخص شد. اعضای 
این هییت، اعضای مجلس خبرگان و جمعی از کارشناسان و 
صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی هستند که دیدبانی کالن 
نسبت به پیشرفت ها و پسرفت های احتمالی مسیر نظام را 
دارند.عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری زمان برگزاری 
اجالسیه آینده مجلس خبرگان رهبری را ۱۳ و ۱4 و ۱۵ شهریور 
۹7 اعالم کرد.خاتمی با اشاره به موضع مجلس خبرگان درباره 
مسائل روز اظهارداشت: دشمنان ملت تصریح می کنند که در 
صدد براندازی هستند تا قبل از این، به صراحت نمی گفتند، 
تحریم اقتصادی، چالش فرهنگی و چالش سیاسی همگی در 
همین راستاست.وی تصریح کرد: باور خبرگان این است که قطعا 
دشمن ناکام خواهد بود. با وجود رهبری هوشیار و دورنگر و بزرگی 
که توانسته به خوبی کشتی انقالب را به ساحل نزدیک کند و با 
این مردم، مطمئنیم که دشمن راه به جایی نمی برد.عضو هیات 
رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: مردم ما مشکالت دارند 
و نمایندگان مجلس خبرگان که منتخب همین مردم هستند، 
با تمام وجودشان مشکالت مردم را حس می کنند،  آنچه از 
خبرگان برمی آید این است که بگوید مسئوالن قدر نجابت مردم 
را بدانند و برای حل مشکالت از تمام توان خود مایه بگذارند.

خاتمی ادامه داد: دشمن در پی پمپاژ ناامیدی است، دشمن 
می خواهد مردم را از آینده انقالب ناامید کند اما آینده کشور 
روشن است. در چهل سال گذشته مشکالت به مراتب بزرگ تر 
از مشکالت امروز بوده است،  ما در جنگ تحمیلی با همه دنیا 
جنگیدیم،  سیلوها خالی شده بود و گندم نداشتیم اما آن دوران 
با موفقیت به پایان رسید، مشکالت امروز هم با موفقیت به پایان 
خواهد رسید.وی افزود: وحدت حول محور والیت،  مسئولین 
باید برای حل مشکالت مردم با هم متحد باشند. مسئوالن با هم 
تریبونی و رسانه ای صحبت نکنند و مشکالت خود را به میان 
مردم نکشانند.عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره 
به لزوم همراهی مردم گفت: وقتی مسئوالن می گویند مشکل 

آب و برق داریم مردم باید کمک و همراهی کنند،  ما یک کشور و 
رهبر داریم و مسئوالن هم در پی خدمت به مردم هستند.خاتمی 
اظهارداشت: اشرافی گری از سوی هر کسی باشد برای کشور سم 
است اما همه مسئوالن را نباید اشرافی ببینیم،  مسئوالن همراه 
با مردم را هم ببینیم که شبانه روز در خدمت مردم هستند.وی 
با اشاره به خود باوری ملی و فردی بیان داشت: ورزشکاران ما 
در جام جهانی فوتبال، در مجموع خوش درخشیدند،  رهبری، 
مسئوالن و مردم از این ها تجلیل کردند. این از برکات خودباوری 
است،  در عرصه های اقتصادی چنین خودباوری نعمتی برای 
حل مشکالت است.عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
با خستگی  همراه  باید  مدیریت  این  جهادی  مدیریت  گفت: 
ناپذیری باشد، با مدیریت جهادی است که می توان از گردنه 
های مشکالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی عبور کرد.خاتمی 
تصریح کرد: نسخه پیروزی نسخه مقاومت و ایستادگی است. این 
تصریح قرآن است، اگر شما مقاومت کنید، کید دشمن به شما 
آسیب نخواهد رساند. به قول رهبری هزینه سازش بسیار بیشتر 
از مقاومت است،  مردم با مقاومت خود این بار هم دشمن را نا 
امید خواهند کرد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خبرگان 
برای حل مشکالت اقتصادی چه برنامه ای دارد گفت: مجلس 
خبرگان نهادی اجرایی نیست اما خبرگان همراه با همه مسئوالن 
نظام هر کاری از دستش بربیاید انجام می دهد.عضو هیات رئیسه 
مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شما چهل سال با بصیرت 
پیش رفتید، از این پس هم با بصیرت پیش بروید، اینکه هشدار 
داده شود دشمن در پی موج سواری است، از کارهایی است که 
خبرگان انجام می دهد؛ در این راستا باید مسائل توجیه، تبیین 
و به مردم گفته شود.خاتمی در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش 
فاصله میان جوانان و نماز جمعه، گفت: این مساله کلیت ندارد که 
در همه نمازهای جمعه، حضور جوانان کاهش پیدا کرده باشد. 
باید واقع بینانه مسائل را تحلیل کرد. رسانه در این عرصه چه 
نقشی دارد؟ واقعا برای تشویق مردم به حضور در نماز جمعه، آیا 
رسانه ها در برابر تخریب ها، نقش و دین خود را ایفا کرده اند.وی 
تصریح کرد: باید تدبیر داشت. می شود همین االن نقش بیشتری 
به جوانان داد. مثال در ستادهای نماز جمعه جوانان حزب اللهی و 

متعهد شرکت و طرح و برنامه بدهند.

آیت اهلل خاتمی اعالم کرد:

برگزاری اجالسیه مجلس خبرگان رهبری از ۱۳ تا ۱۵ شهریور ماه

ثبات  بی  و  جویانه  مداخله  سیاست های  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
سازمان  تبهکار  و گسترش شبکه های  گیری  زمینه شکل  جهان  در  آمریکا  کننده 

فراهم کرده است. را  انسان  قاچاق  یافته 
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، بهرام قاسمی در واکنش به گزارش سالیانه 
اتهاماتی  آن  از  بخشی  در  که  انسان  قاچاق  موضوع  با  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
جانبدارانه  مغرضانه،  گزارش  این  کرد:  تصریح  است،  کرده  کشورمان  متوجه  را 
و  اساس  بی  اتهاماتی  نامعتبر  اطالعات  و  منابع  از  استفاده  با  که  را  سیاسی  و 
ایران  اسالمی  جمهوری  جمله  از  کشورها  به  انسان  قاچاق  موضوع  در  غیرواقعی 
وارد کرده است مردود می دانیم. وی افزود: دولت آمریکا تالش دارد تا از طریق 
ثبات  بی  و  جویانه  مداخله  های  سیاست  از  را  جهان  عمومی  افکار  اقدامات،  این 
آفریقا  و  آسیا  غرب  در  بویژه  جهان  سطح  در  جدی  صورت  به  که  خود  کننده 
را  انسان  قاچاق  یافته  سازمان  تبهکار  های  شبکه  گسترش  و  گیری  شکل  زمینه 

نماید. منحرف  کرده،  فراهم 
قاچاق  موضوع  در  المللی  بین  جامعه  فزاینده  های  نگرانی  به  اشاره  با  قاسمی   
انسان بویژه در ارتباط با قاچاق زنان و کودکان، اظهار داشت: اقدام های یکجانبه، 
از جمله رتبه بندی کشورها در موضوع جرایم سازمان یافته مانند قاچاق انسان و 
مقررات  با  تنها  نه  مستقل  کشورهای  علیه  مغرضانه  و  یکسویه  های  گزارش  تهیه 
بین  و همکاری های  ها  بلکه تالش  است،  تعارض  الملل در  بین  موازین حقوق  و 
المللی دولت ها را در مبارزه با این جرایم تضعیف می کند و از این جهت دولت 

باشد. های خود  اقدام  پاسخگوی  باید  آمریکا 

سیاست های آمریکا؛
 علت گسترش قاچاق انسان
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روحانی در اروپا به دنبال چیست؟
سفر دکتر »حسن روحانی« رییس جمهوری به اتریش و سوئیس هرچند بر اساس 
برنامه ای از پیش تعیین شده صورت می گیرد اما در موقعیت کنونی تعابیر گوناگونی را 

در فضای بین المللی بازتاب می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، برن و وین نخستین پایتخت هایی غربی به شمار 
می آیند که پس از فرارسیدن نقطه اوج سیاست های ضدایرانی »دونالد ترامپ«، از 
رییس جمهوری ایران میزبانی می کنند. از دید برخی ناظران، رهبران سوئیس و اتریش 
در موقعیتی که باید و به عنوان مناسبترین مقاصد ممکن با رییس جمهوری ایران دیدار 
و گفت وگو خواهند کرد.در نخستین نگاه به سفر پیش روی روحانی، پتانسیل و ویژگی 
های اقتصادی سوئیس و اتریش برای دورزدن تحریم های ضدایرانی آمریکا به چشم 
می آید؛ دو کشوری که هر دو به دلیل درآمد سرانه باال در زمره ۱4 کشور ثروتمند 
جهان قرار می گیرند. این دو کشور در قیاس با ابراقتصادهای اروپایی آلمان، فرانسه و 
بریتانیا نه شرکت هایی بزرگ و پرداد و ستد با آمریکا نظیر »توتال« یا »زیمنس« دارند 
و نه اقتصاد خود را بر مبنای فعالیت این ابرشرکت ها ریل گذاری کرده اند.در اتریش 
صنایع کوچک و متوسط به موتور محرک اقتصاد این کشور مبدل شده و در سوئیس 
این اعتبار سیاسی- اقتصادی است که این کشور را به مرکز صنعت بانکداری، بیمه و 
بورس  های بین المللی اوراق بهادار و کاال مبدل ساخته. برای ایران اما مهم شناسایی 
بنگاه های اقتصادی کوچک با توانایی تامین نیازهای فنی، تبادل مالی و تجاری است که 
طبیعتا در سوئیس و اتریش این هدف قابل حصول تر است.از سوی دیگر شرایط پس 
از خروج آمریکا از برجام نوعی فرصت بادآورده را برای بنگاه های جسور اقتصادی در 
اروپا با پذیرش درجه ریسک باالتر از حد معمول فراهم آورده است.پیامدهای سیاسی 
سفر روحانی به دو کشور اروپایی برای طیفی از تحلیلگران از اهمیت بیشتری برخوردار 
است تا جایی که برخی رسانه های غربی و اخیرا سخنگوی وزارت امور خارجه از اعالن 
ناخرسندی آمریکایی ها از مقامات وین و برن خبر داده اند.این پیامدهای سیاسی را از دو 
زاویه می توان مورد توجه قرار داد. در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی کوشیده 
اند سیاست متحد اروپایی در دفاع از توافق هسته ای را از طریق اثرگذاری بر برخی 
حلقه های زنجیره سیاسی اروپا با اختالل مواجه سازند، رایزنی و گفت وگوهای سیاسی 
میان تهران از یک سو و برن و وین از سوی دیگر پاتکی به این تالش ها محسوب 
می شود.پس از تشکیل نخستین نشست های مقامات اروپایی به دنبال اعالن ترامپ 
مبنی بر خروج از برجام، اتحادیه به صورت یکپارچه مخالفت خود را با تصمیم آمریکا 
اعالم داشت و تصمیماتی چون احیای مقررات انسداد تحریم ها اتخاذ شد. با این حال 
کشورهایی چون لهستان سازی ناکوک را سر داده و خواستار همراهی اروپا با سیاست 
های آمریکا و پرهیز از تقابل با واشنگتن شدند.با توجه به یارکشی آمریکا و اسرائیل از 
میان اروپایی ها به منظور بر هم زدن انسجام و اجماع اتحادیه در حمایت از برجام، توسعه 
روابط تهران با وین و برن و در ادامه ایجاد پیوندهایی متقابل، به تقویت مواضع مستقالنه 
در برابر یکجانبه گرایی آمریکای دوره ترامپ خواهد انجامید.اتریش و سوئیس هر چند 
راهبردهای سیاست خارجی خود را راستای اهداف کالن اتحادیه دنبال می کنند و الین 
هایی در آزادراه اروپایی به شمار می آیند اما تالش برای کنشگری فعاالنه بر اساس 
هنجارها و قواعد پذیرفته شده بین المللی و ارزش های لیبرال اروپایی این الین ها را 
برای پیگیری منافع ملی و همچنین افزایش پرستیژ بین المللی گشاده تر خواهد ساخت.

طی قرن ها افزایش منافع اقتصادی و حوزه نفوذ سیاسی یکی از اصلی ترین محرک های 
تصمیم گیری و عمل قدرت های تراز اول اروپایی بوده و اکنون نیز حاکمیت اقتصاد 
بازار در کشورهای اروپایی موجب شده دولت های حاضر در توافق هسته ای بیش از 
اقدام موثر اقتصادی به تقابلی سیاسی با پیمان شکنی ضدبرجامی ترامپ روی آورند.در 
مقایسه با تروییکای اروپایی، وین و برن به دلیل سال ها استقرار سازمان های بین المللی 
منزلت خود را در توسعه و تقویت حقوق و نهادگرایی بین الملل بر بستر لیبرالیسم می 
جویند و از این منظر تعارضی بنیادی تر را بین اصول و اهداف خود با یکجانبه گرایی 
آمریکا شاهدند.در همین پیوند، کنش سیاسی این دو بازیگر اروپایی در کنار مزیت های 
بالقوه اتریش و سوئیس می تواند فرصت های قابل توجهی را در سفر پیش روی رئیس 
جمهوری به وجود آورد ضمن اینکه تالش وین و برن برای انتفاع از توسعه روابط با ایران 

در شرایط ویژه کنونی منافع مشترک دو طرف را برجسته تر می سازد.  

ابرهای ایران را می  دزدند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تغییرات 
اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت خارجی هاست؛ 
مراکز علمی که در کشور وجود دارد مطالعه ای در این 
خصوص انجام داده اند که نتیجه مطالعات این موضوع 

را تأیید می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار غالمرضا جاللی 
در سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش 
کشاورزی که دیروزدر موسسه تولید و اصالح نهال و بذر 
برگزار شد گفت: آسیب پذیری محل اثر تهدیدات است 
بنابراین اگر آسیب پذیری وجود ندشته باشد چیزی هم 
نمی تواند تهدید کننده باشد.جاللی با بیان اینکه رابطه 
تنگاتنگی میان پدافند غیرعامل و تهدید وجود دارد؛ 
افزود: پدافند غیرعامل براساس سه عنصر شناسایی 
تهدید، رصد و بررسی تهدید و مقابله با تهدید یا کاهش 
پیامدهای آن در سطح قابل تحمل عمل می کند.جاللی 
در ادامه به معضالت تغییر اقلیم در ایران نیز اشاره و 
اعالم کرد: تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت 
خارجی هاست؛ مراکز علمی که در کشور وجود دارد 
نتیجه  که  داده اند  انجام  این خصوص  در  مطالعه ای 
مطالعات این موضوع را تأیید می کند.وی خاطرنشان 
کرد: تیم های مشترکی از اسرائیل و یکی از کشورهای 
غیربارور  را  ایران  به  ورود  حال  در  ابرهای  همسایه، 
می کنند؛ عالوه بر این ما با بحث ابردزدی و برف دزدی 
نیز مواجه هستیم.جاللی افزود: در این مطالعه طی 
چهارسال گذشته ارتفاعات افغانستان تا مدیترانه مورد 
بررسی قرار گرفته است؛ نتیجه اینکه همه ارتفاعات 
باالی دو هزار و ۲۰۰ متر در این محدوده پر از برف 

ولی ارتفاعات ما خشک بوده است.

 مذاکره برای تامین مالی 
هشت طرح آزادراهی

برنامه  سازمان  موافقت  گفت:طبق  وزیرراه  معاون 
وبودجه کلیه سرمایه گذاران می توانندبااستناد به آیین 
نامه ماده۵۶قانون الحاق به منظور تامین مالی 8طرح 

آزادراهی به ارزش4هزار میلیاردسرمایه گذاری کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، خیراله خادمی در دیدار 
همکاری  درباره  مالی  تامین  شرکت های  مدیران  با 
بخش خصوصی در پروژه های آزادراهی گفت: بر اساس 
موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور بخشی از نیازهای 
مالی طرح های آزادراهی کشور از تسهیالت مالی که 
در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصالح 
ماده ۵۶ الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت 
آمده است از سوی سرمایه گذاران داخلی با تضمین 

سازمان برنامه و بودجه تامین می شود.

نگاه روزخبر

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیروز به ریاست معاون اول رییس 
جمهور برگزار شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسحاق جهانگیری با اشاره به شرایط جدید 
پیش روی کشور و احتمال آسیب دیدن طبقات و اقشار ضعیف جامعه، بر 
ضرورت توجه ویژه به این اقشار و کمک به آنها برای تامین نیازهای اصلی 
زندگی شان تاکید کرد.معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: در شرایط 
جدید کشور و افزایش قیمت برخی از کاالها، طبقات ضعیف جامعه در 
تامین نیازهای اصلی زندگی با مشکل مواجه می شوند و درآمد آنها کاهش 
پیدا کند که ضرورت دارد به طور جدی به این طبقات توجه و از آسیب 
رسیدن به آنها جلوگیری شود.وی از رییس سازمان برنامه و بوجه کشور و 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست جلساتی را در این خصوص برگزار 
و راهکارهای تامین منابع الزم را برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه در 
جهت جلوگیری از آسیب دیدن طبقات ضعیف پیدا کنند.جهانگیری با 
بیان اینکه دولت برای شرایط تحریم برنامه ریزی دقیق دارد یکی از برنامه 
های دولت برای تامین کاالهای وارداتی مورد نیاز را استفاده از ساز و کار 

تهاتر دانست و افزود: ایران در مقابل تحریم های آمریکا دست بسته نخواهد 
بود و از روش های مختلف برای بی اثر کردن تحریم ها استفاده خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور خواستار تشکیل کارگروهی تحت عنوان کمیته 
تهاتر با عضویت وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، 
امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد و 
افزود: الزم است کارگروهی که با محوریت وزارت نفت تشکیل شود و برای 
تهاتر نفت با کاالهای اساسی برنامه ریزی و ساز و کار آن تعیین و نتیجه 
تصمیمات گزارش شود.رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه با 
تاکید بر اینکه دولت در تحریم های پیش رو روش های مختلفی را به کار 
خواهد گرفت تا صادرات نفت کشور کاهش پیدا نکند،  تصریح کرد: استمرار 
صادرات نفت کشور نماد پیروزی ملت ایران در مقابل تحریم های آمریکا 
است و با برنامه ریزی و مدیریت توانمند وزارت نفت، امیدوارم شاهد این 
موفقیت بزرگ باشیم و ثابت کنیم که ادعای آمریکا مبنی بر متوقف کردن 
صادرات نفت ایران واهی است.معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
در شرایط تحریم واردات کاال نباید متوقف شود و روند صادرات نیز باید با 

رونق همراه باشد، گفت: باید تالش کنیم تحت هر شرایط کاالهای اساسی 
مورد نیاز به کشور وارد شود و ذخایر کاالهای اساسی وضعیتی اطمینان 

بخش داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با یادآوری اینکه در شرایط جدید ممکن 
است فعاالن اقتصادی و صنعتگران کشور با مسائل و مشکالتی مواجه شوند، 
بر ضرورت رفع بروکراسی و مجوزهای غیرضرور در شرایط تحریم تاکید کرد 
و گفت: باید موانع و مقررات دست و پا گیر را از پیش روی فعاالن اقتصادی 
و مبادالت تجاری کشور برداریم و کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برای 
حذف بروکراسی زائد برنامه ریزی کنند و نتیجه اقدامات خود در این 
خصوص را گزارش نمایند.وی با اشاره به گزارش وزارت جهاد کشاورزی 
از اقدامات صورت گرفته و دستاوردها و نیز راهبردهای این وزارتخانه برای 
مدیریت شرایط تحریم،  اقدامات انجام شده را مناسب و شایسته ارزیابی کرد 
و گفت: وزارت جهاد کشاورزی عملکرد موفقی در دولت یازدهم و دوازدهم 
داشته و اقدامات صورت گرفته توسط این دستگاه اجرایی برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی قابل تقدیر است. جهانگیری همچنین 
با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص ارزیابی عملکرد استان های 
مختلف کشور در اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: استانداران و مدیران استانی 
باید برای اجرای اقتصاد مقاومتی بویژه در شرایط پیش روی کشور،  بصورت 
ویژه وقت بگذارند و پیگیری جدی داشته باشند.در این جلسه  پزشکیان 
نائب رییس اول مجلس شورای اسالمی هم با تاکید بر لزوم توجه ویژه به 
اقشار آسیب پذیر جامعه بخصوص در شرایط پیش روی کشور گفت: اگر 
دولت نیازهای اقشار آسیب پذیر جامعه را تامین کند و زندگی مردم جریان 
عادی خود را داشته باشد،  دشمنان هر چقدر هم که تالش کنند مردم 
پشت مسئولین خواهند ایستاد.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در 
این نشست از آمادگی این سازمان برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت 
ذخیره سازی کاالهای اساسی و اقالم مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی 
نیز با اشاره به برخی فضاسازی ها در جامعه مبنی بر عدم وجود ذخایر 
کافی اقالم کشاورزی و مواد غذایی،  گفت: نگرانی برای واردات مواد غذایی، 
محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی وجود ندارد و این وزارتخانه از ذخایر 

کافی مواد غذایی و محصوالت کشاورزی برخوردار است.

جهانگیری: ادعای آمریکا برای متوقف کردن صادرات نفت ایران واهی است 

ایران در برابر تحریم های آمریکا دست بسته نخواهد بود

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو سواری پژو تیپ PARSXU7به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۳،نوع سوخت 

بنزین،شماره پالک ایران۲4-۱۲۳ه4۳،شماره شاسی NAAN۰۱CA8EK8۵۵۹۲7،شماره 
ملی  ازشادگان،شماره  عبدالعزیز،صادره  فرزند  حاجیان  سعید  نام  موتور۱۲4K۰۵۰۰48۵به 

۱8۹۹4۹۲۲۲4مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شادگان

شماره :3154 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 ۱۳۹7۶۰۳۰۱۰۲۲۰۰۰۱۳8 مورخ ۹7/۲/8 

هیئت رسیدگی 
به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم بر حسب ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی منبی بر 
تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی نریمان عابدینی فرزند فرمان به شماره 
شنایسنامه 8۰۲ صادر از اهر نسبت به شیش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 84 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  فرعی  مفروز از قطعه۵ تفکیکی از 
۱۵۳ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی عزیز علی اصغری 
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 7۰۵
تاریخ انتشار اولین اگهی : ۹7/4/۱۲  تاریخ انتشار دومین اگهی ۹7/4/۲7 

رییس اداره ثبت اسناد رباط كریم منوچهر كاظم اصالنی

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازآبدانان  صادره  بشناسنامه۵۹  پدرمراد  نام  هواسی  ابوالفضل  آقای 
مراد  مرحوم  پدرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
اهوازاقامتگاه  تاریخ۱۳۹7/۳/۲۶در  در  آبدانان  صادره  بشناسنامه۱۳  هواسی 
الذکر۲-حسین  غیردائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی با مشخصات فوق 
متوفی(4-زهرا  بشناسنامه۶۹74آبدانان)پسران  بشناسنامه447خرمشهر۳-محمد 
متوفی(۶- بشناسنامه۶۶7آبدانان)دختران  ۵-آرزو  بشناسنامه۱8۲۰۰۶۹7۶۱  

قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  بشناسنامه۲۱۵آبدانان)همسرمتوفی(  فتحی  فانوس 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف:۹/۳۲۱
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی مزایده
در پرونده ۹۶۱۳8۱   اجرایی آقای محمود اسکندری  محکوم است به پرداخت 
مبلغ 4۱4/4۵۳/۹۰۰  در حق آقای برج اله قربانی  و مبلغ --- ریال نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به شرح زیر: یکصد و شصت 
و یک سهم مشاع از چهل هزار سهم  عرصه و اعیان پالک ثبتی ۳۱ فرعی از 47 
اصلی شامل تمامی   ۱۶۱ متر مربع مشاع از ۱8۰۰۰ متر مشاع از ۲۰/۰۰۰ مترمربع 
معادل  سه دانگ مشاع از یک قطعه زمین به مساحت شش دانگ 4۰/۰۰۰ متر مربع 
شماره فرعی ۳۱ فرعی از 47 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7 فرعی از اصلی 
مذکور تعرفه شده بنام آقای اسکندری زمین فی الحال در طرح بهسازی شهری و 

فاقد آماده سازی و انشعبات شهری آب و برق و گاز می باشد. 
مبلغ  مربع  متر   ۱۶۱ میزان  به  مزایده  ملکی  سهم  ارزش  کارشناسی  نظریه  طبق 

۱/۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
آدرس زمین: اسالمشهر- انتهای خ ۱۲ متری طالقانی، اراضی ضلع شمال خیابان 

۱-توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور 
گردد.  می  شروع  شده  ارزیابی  مبلغ  از  مزایده  طریق  از  له  محکوم  حق  استیفای 
۲- محل فروش اموال: اجرای احکام مدنی ۵ حقوقی  است. ۳- هر کس می توان 
۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز 
انجام مزایده شنبه ۹7/۰۵/۰۶ از ساعت ۹:۳۰ الی  ۱۰:۳۰ می باشد برنده مزایده ده 
در صد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت 
نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها 
در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کردپرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه 
روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان 

ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف۶۹7 
یغمائی- دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 5  حقوقی اسالمشهر

آگهی ابالغ
محکوم له:علی کوالنی محکوم علیه:حسین روحانی

پیروآگهی های منتشره درجرایدبدینوسیله به نامبرده که مجهول المکان می باشدابالغ 
می شودطبق اجرائیه صادره ازشعبه۳۶درپرونده کالسه۹۶۰۹۹88۶۰۳۶۰۰۲۵8به موجب 

دادنامه شماره۹۶۰۹۹78۶۰۳۶۰۰۳۶۵مورخ۱۹
اسفند۹۶صادره ازشعبه۳۶محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ۱۳۰میلیون ریال بابت اصل 
خواسته ونیزپرداخت خسارت تاخیرتادیه مبلغ مذکورازتاریخ۳۰تیر۹۶لغایت زمان اجرای 
حکم وپرداخت مبلغ۳میلیون و۳۹۰هزارریال بابت خسارات ناشی ازهزینه دادرسی باشد.

پرداخت نیم عشرحق اجراونیزهزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است 
باتوجه به غیابی بودن حکم،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبریااخذتامین 
متناسب ازمحکوم له،یاابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشدلذامفاداجرائیه صادره یک 
نوبت دراجرای ماده7۳ آ.د.م وماده۹قانون اجرای احکام مدنی دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج 
گردد. اقدام  مفاداجرائیه  اجرای  به  نسبت  ازانتشارآگهی  روزپس  ده  گرددتاظرف  می 

درغیراینصورت واحداجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول 
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. مجوزارشاد:۳۳۲۹

 دبیرشعبه36حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهیدبهشتی
 شهرستان كرمانشاه_سمیرامرادی گرصدفی

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم
بطرفیت۱-محمدمرادمهدی  دادخواستی  فرزندروزعلی  شریفی  علی  خواهان 
پورفرزندخدارحم۲-محمد جوادچلداوی۳-حبیب طالب پورفرزندمحمدعلی بخواسته 
پیکان مدل8۳بشماره  انتقال سند یک دستگاه  ومقدمات  تهیه  به  الزام خواندگان 
دادرسی  هزینه  انضمام  شاسی۱۰۰۱۵۱8۹به  انتظامی۶۵ی۶78ایران۲4بشماره 
تقدیم که به شعبه قاضی شورای حل اختالف شهرستان باغملک ارجاع وبکالسه 
مورخه۹7/۵/۱۳ساعت۱7عصرتعیین  روزشنبه  وبرای  ثبت  ۱۶۹/۱/۹7ح.ش 
خواهان  تقاضای  شده،لذابرحسب  اعالم  المکان  مجهول  وچون  گردیده  وقت 
وانقالب  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  ماده7۳ازقانون  ودستورشوراومستندابه 
ازجرایدکثیراالنتشاردرج  دریکی  نوبت  یک  فوق  مصوب۱۳7۹مراتب  درامورمدنی 
روزبه  نشرآگهی ظرف مدت۱۰  ازتاریخ  الذکردعوت می شودکه  فوق  وازخواندگان 
اقامت  محل  آدرس  وضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  وبادریافت  دفترشورامراجعه 
خودرا  اقامت  محل  آدرس  وضمائم  مفاددادخواست  درغیراینصورت  خودرااعالم 
اعالم درغیر این صورت مفاد دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
وشوراتصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمودوچنانچه بعدا نیازی به درج آگهی باشدفقط 

یک نوبت ومدت آن ده روزخواهدبود. شماره م.الف)7/۹7/۱۱۲(
مسئول دفترشعبه یک شورای حل اختالف باغملک-نجفی

متن آگهی
خواسته  به  غافلی  علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  یاسری  فاطمه  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  طالق  صدورحکم 
ثبت  خرمشهر  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۹7۰۹۹8۶۱4۱۳۰۰۲۲۵شعبه۳دادگاه 
دادگاه  دستور  حسب  که  ۱۳۹7/۵/۲4ساعت۱۰:۰۰تعیین  مورخ  رسیدگی  ووقت 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  7۳قانون  ماده  موضوع  طبق 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه  وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.            شماره م الف:۹/۳۳۳
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی ۳۱۹4/۶-بنام محرم ورمزیار ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده سپس نامبرده برابر سند شماره ۶۲۲۳۲-۱۳۹۶/7/۱۶-دفتر ۱ خوی به جیران 
درستی و عمران درستی بالسویه انتقال قطعی یافته است نامبرده با تسلیم استشهادیه 
اعالم نموده اند سند مالکیت مفقود گردیده که تقاضای صدور  سند المثنی را نموده 
توضیح اینکه مورد ثبت نزد بانک مسکن برابر سند شماره ۶۲۲۳۳-۱۳۹۶/7/۱۶ در 
قید رهن میباشد.. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع 
عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله 
ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در 
نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.

رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به آقای جعفرچعب خلوی فرزند نبی

چعب  جعفر  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  ولی  محمد  آقای  خواهان 
و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته  به  خلوی 
عمومی  دادگاه  دوم  ۹۶۰۹۹8۶۱۵۳۲۰۰۳۱8شعبه  کالسه  پرونده  شماره  به 
مورخ ۱۳۹7/۶/۲4ساعت۹تعیین  ووقت رسیدگی  ثبت  رامهرمز  حقوقی شهرستان 
به علت  آئین دادرسی مدنی  که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 7۳قانون 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازانتشارآگهی به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۱۲/۱74
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان رامهرمز-ریاضی

آگهی ماده3قانون 
و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سندرسمی
قانون  موضوع  ۹7/۱/۶هیات  ۱۳۹7۶۰۳۱7۰۰۵۰۰۰۰۱۰مورخه  شماره  برابررای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
محمد  آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  رامهرمزتصرفات  شهرستان  ثبتی 
۱۶۹صادره  ۱۹۱۱۱۰۶۳4۱بشناسنامه  کدملی  دارای  عبدعلی  فرزند  اردشیری 
ازرامهرمزنسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت ۲44مترمربع قسمتی 
ارشاد- رامهرمز-بلوار  آدرس  رامهرمزبه  یک  دربخش  واقع  ۱۲۱۰اصلی  ازپالک 

ذوالفقار۲خریداری شده ازمالکیت رسمی عبدالرضا کالنترهرمزی تائیدگردید.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود درصورتی که 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص 
و  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ 
پس ازاخذ رسید،ظرف یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع 
قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی رابه این اداره ارائه نمایند.بدیهی است درصورت 
صادرخواهد  سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای 
شد.و برابرماده۳قانون مذکورصدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضائی 
انتشار  اول:۹7/۳/۲8-تاریخ  نوبت  انتشار  الف:۱۲/۱۳8-تاریخ  م  شد.شماره  نخواهد 

نوبت دوم:۹7/4/۱۲
شیری –رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
واقع  پالک48اصلی  دارای  کشاورزی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  اینکه  نظربه 
اراضی وساختمان  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  دربخش۵گتوندکه دراجرای 
بشماره۱۳۹۶۶۰۳۱7۱۰۰۰۰۰۱۵مورخ۲۲ فاقدسندرسمی منجربه صدوررای  های 

/۱۳۹۶/۶گردیده وتاکنون تحدیدحدودنگردیده لذابنابه درخواست آقای محمدشاه 
الذکردرروزچهارشنبه  فوق  ازپالک  فرزندحیدرتحدیدحدودقسمتی  نصیری 
درمحل  اداره  برداراین  ونقشه  نماینده  توسط  مورخ۹7/۵/۳ساعت7:۳۰صبح 
میگرددکه  ابالغ  فوق  امالک  وصاحبان  مجاورین  لذابه  میگردد  انجام  ملک  وقوع 
درروزمقرردرمحل وقوع ملک حضوربهم رسانندودرصورت عدم حضورمالک درمحل 
بعمل  مجاورین  طرف  از  باحدوداظهارشده  ثبت  تحدیدحدودبرابرماده۱۵قانون 
الذکراعتراض  فوق  پالک  ارتفاقی  به حدودیاحقوق  نسبت  که  خواهدآمدمجاورینی 
داشته باشندبرابرماده۲۰قانون ثبت می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
به مدت۳۰روز اعتراض خودرابه این اداره تحویل نمایندوبه مراجع قضائی مراجعه 
نموده دادخواست تنظیم نمایندو یک نسخه یاگواهی ازدادخواست تنظیمی راجهت 
نماینددرغیراینصورت  تسلیم  گتوند  اسنادوامالک  ثبت  اداره  به  درپرونده  ضبط 
پس از سپری شدن مدت اعتراض سندبرابرمقررات بنام متقاضی صادر خواهدشد.

نخواهدشد.شماره  دادگاه  به  معترضین  ازمراجعه  جدیدمانع  صدورسندمالکیت 
م.الف)۱۶/4۹(    تاریخ انتشار:۹7/4/۱۲

مسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح   ۳74 شماره   شناسنامه  دارای  فروزش  آذر  خانم 
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین  کالسه۹7۰۶۶۰/ش۳ 
تاریخ۹7/۳/8  در     ۲۶۵ بشناسنامه  ماکوئی  جمشید  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- احسان 
–پسر متوفی/۲-الهه  ماکوئی فرزند   بابل  ماکوئی فرزند جمشید–ش ش  ۱۱۲۹ 
جمشید ش ش4۱۹4—تهران – دختر  متوفی/۳-  آذر فروزش فرزندعباسعلی -ش  
ش  ۳74- بابل –همسر دائمی متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را درسه 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 ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به محسن عزیزی 

کالسه پرونده: ۹7۰۰7۶
وقت رسیدگی:۹7/۵/۲8 ساعت ۱۰ صبح 

خواهان:ریحانه ور مزیار
خوانده:محسن عزیزی 

خواسته:طالق به در خواست زوجه 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی   دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه چهارم  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده  به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستوردادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین 
تا  میشود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید .و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
م الف 541 خ – مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی ورامین 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹7۰۹۹8۶۶۵۵۶۰۰۰4۳ شعبه ۶ شورای حل اختالف مجتمع امام 
 ۹7۰۹۹7۶۶۵۵۶۰۰۱۳4 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  خمینی 
–خواهان : آقای سید عابدین احمدی فرزند سید جمعه به نشانی استان لرستان 
– شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد خ جالل آل احمد باالتر از ک ۹ جالل جلوی 
خیابان پ ۲4۳ – خوانده : آقای ابراهیم تاری به نشانی مجهول المکان – خواسته 

: مطالبه وجه 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست سید عابدین احمدی به طرفیت ابراهیم تاری 
بابت ضمانت تسهیالت دریافتی خوانده  به خواسته مطالبه مبلغ ۶۱/۲4۰/۰۰۰ریال 
به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح که خواهان ضمانت 
تسهیالت دریافتی خوانده از بانک انصار به شماره ۱۶۹۹۳۱۵۰۳88۹ به عهده گرفته 
و به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط مبلغ ۶۱/۲4۰/۰۰۰ ریال بابت مطالبات معوق 
توسط خواهان پرداخت شده است علی ایحال با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد 
دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق رسید الکترونیکی پرداخت وجه و تصویر 
قبض تسویه وام و پاسخ استعالم به عمل آمده از بانک انصار شعبه بقیه اله خرم آباد که 
همگی حکایت از تادیه دین توسط خواهان داشته و مشارالیه به عنوان ضامن حق رجوع 
به مضمون عنه و مطالبه وجوه پرداختی را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در 
جلسه شورا حضور نیافته و دفاع موثر و موجهی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده لذا 
با اوصاف مذکور دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 7۰۹ – ۱۲۵7 قانون 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت  مدنی و مواد ۵۲۲-۵۱۹-۵۱۵-۱۹8 
خوانده به پرداخت مبلغ ۶۱/۲4۰/۰۰۰ ریال بابت ضمانت تسهیالت دریافتی و مبلغ 
۱/۵۳۱/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ شاخص اعالمی بانک مرکزی که در مرحله 
اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – حسین امیری . 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مجتبی کریمی فرزند شابابا 

کریمی  آقای مجتبی  به طرفیت خوانده  دادخواستی  نژاد  خواهان حسین صادقی 
پرونده کالسه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  به خواسته مطرح که  فرزند شابابا 
۹۶۰۹۹8۶۶۱۳4۰۰۱۱۲    شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  
خرم آبادثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/۰۵/۲۲ ساعت۱۰:۰۰ تعیین که حسب 
به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده 7۳  دادگاه طبق موضوع  دستور 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

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

انتشار گزارش هایی درباره قصد کره شمالی برای حفظ 
مخفیانه برخی از زرادخانه های هسته ای و تاسیسات 
تولید اورانیوم غنی شده خودش سواالتی را درباره اصرار 
رئیس جمهوری آمریکا پس از نشست تاریخی سنگاپور 
اینکه پیونگ یانگ »دیگر تهدید هسته ای  بر  مبنی 

نیست«، به وجود آورده است.
واشنگتن  روزنامه  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پست به نقل از چهار مقام دولتی آمریکا بدون ذکر 
نام آنها گزارش داد که یافته های اطالعاتی جدیدی به 
دست آمده است که زمینه چینی برای فریفتن ایاالت 
متحده آمریکا در آن دیده می شود. گزارش واشنگتن 
پست پس از گزارش ان بی سی نیوز منتشر شد که 
تسلیحات  سوخت  تولید  کره شمالی  داشت  تاکید 
هسته ای را افزایش داده است.این گزارش ها همچنین 

بابت تعهد خلع  به دنبال خودستایی دونالد ترامپ 
سالح هسته ای رهبر کره شمالی در نشست سنگاپور 
مطرح می شود؛ مالقاتی که در آن کیم جونگ اون به 
پایان تهدید هسته ای کشورش پس از ماه ها جنگ 
لفظی با آمریکا وعده داد.به گزارش واشنگتن پست، 
شواهدی از فریبکاری کره شمالی از زمان نشست ۱۲ 
ژوئن به بعد دیده شده است. کیم جونگ اون و ترامپ 
اعالمیه ای را با هدف »حرکت به سمت خلع سالح 
هسته ای شبه جزیره کره« به امضا رساندند. در این 
خلع  برای  مشخصی  زمانی  مشترک، جدول  بیانیه 
سالح هسته ای یا توقف تولید تعیین نشد. همچنین 
بودن  بازگشت  قابل  غیر  و  آزمایی  راستی  گزینه 
تسلیحات هسته ای کره شمالی هم در این بیانیه دیده 
نمی شود.رئیس جمهوری آمریکا یکشنبه همچنان با 

جدیت درباره تالش های کره شمالی سخن گفت. او 
در مصاحبه با فاکس نیوز تاکید کرد: »گمان می کنم 
آنها در این رابطه بسیار جدی باشند.« او درباره اینکه 
چطور می تواند به وعده خلع سالح کیم اعتماد کند، 
گفت: »ما خیلی جور هستیم. با او توافق کردم. با او 
این  پایبند است.«  او  واقعا معتقدم که  دادم.  دست 
مصاحبه گرچه یکشنبه منتشر شد اما پیش از افشای 
گزارش »فریبکاری« کره شمالی ضبط شده بود. ترامپ 
هم چنین افزود: ما چیزی نداده ایم. آنچه می خواهیم 
بدهیم و چیز خوبی است، در آینده خواهد بود.جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا یکشنبه تاکید کرد، 
دولت واشنگتن کامال از پیشینه فریبکاری کره شمالی 
سالح  خلع  مذاکرات  وارد  ساده لوحانه  و  است  آگاه 
گفت:  سی بی اس  به  بولتون  است.  نشده  هسته ای 

»هیچگونه احساس شگفتی یا تردید در میان گروهی 
که این کار را انجام می دهد، وجود ندارد.« او همچنین 
در برنامه فاکس نیوز ساندی تاکید کرد: ما از تمام 
ظرفیت های خودمان برای درک آنچه کره شمالی در 
حال انجام است، استفاده می کنیم.با این حال مقام های 
آمریکا در پاسخ به اینکه آیا پیونگ یانگ لیست کاملی 
به همراه جزئیات از برنامه هسته ای یا زرادخانه خودش 
بی اهمیت  یا  مبهم  بسیار  خیر،  یا  است  کرده  ارائه 
بوده اند. کارشناسان نگرانند که واشنگتن احتماال یک 
توافق معمولی را که منحصرا روی سایت یانگ بیون 
زیرزمینی  سایت های  به  اما  بپذیرد  باشد،  متمرکز 
شناخته شده اهمیتی ندهد. تنها سایت غنی سازی 
اورانیوم که کره شمالی علنا به آن اذعان کرده است، در 

یانگ بیون واقع در شمال پیونگ یانگ است.

تردیدها درابره اپیبندی کره مشایل به توافق هسته ای اب آمریکا
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رعایت اصل مشتري مداري در بازارهاي میوه و تره بار کرج سازه های فضای آموزشی گیالن مقاوم در حوادث

اصل مشتري مداري در عرضه و کیفیت محصوالت 
در بازارهاي میوه و تره بار کرج رعایت مي شود.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي سازمان 
ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 
شهرداري کرج  دکتر محمد نبیوني رئیس شوراي 
نهایي  مراحل  از  بازدید  در  کرج  شهر  اسالمي 
اندازی  بازار روز میخک اظهار کرد: راه  بازسازي 
بازار روز ها و حمایت از اصناف نقش کلیدی در 
خدمت  رسانی به شهروندان دارد. وي تصریح کرد: 
ساخت بازارها ي میوه و تره بار توسط شهرداري  
برای تامین کاالهای اساسی شهروندان در فضایی 
توام با آرامش و امنیت مورد توجه شهرداران کالن 
شهرهای کشور قرار گرفته است و شهرداری کرج 
نیز  با مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی 

نخستین گام را در این زمینه برداشته است.
نبیوني ،توجه به ارتقاء ساختارهای خدمت رسانی 

به شهروندان تاکیدکرد و گفت: مهم ترین هدف 
احداث بازار روز ایجاد آرامش، رفاه حال شهروندان 

و تامین مایحتاج آنان است.
اظهار  ضمن  کرج  شهر  اسالمي  شوراي  رئیس 
رضایت از روند راه اندازي مجدد بازار روز میخک 
این پروژه مشارکتي که توسط سرمایه  افزود:در 
گذار بخش خصوصي در حال انجام است غرفه 
های متعدد به فروش مواد غذایی، میوه و تره بار با 
کیفیت می پردازند که عالوه بر رونق فضای کسب 
و کار، نیازمندی های غذایی شهروندان منطقه نیز 

به شکلی متمرکز تامین می شود.
نبیوني تاکید کرد:با توجه به اینکه بازارهاي میوه 
و تره بار  نقش اساسي در افزایش رضایتمندي 
مردم از شهرداري ایفا مي کند، در زمینه امکان 
افزایش بازارهاي  میوه و تره بار در شهرستان کرج 

در دستور کار شهرداري قرار خواهد گرفت.

منکویی- رشت: مدیرکل نوسازی مدارس استان 
گیالن در دیدار با مدیر کل جدید آموزش و پرورش 
استان گفت: فضاهای آموزشی مقاوم ترین سازه ها 

در مقابل حوادث طبیعی هستند.
 مهندس مقدم مدیر کل  نوسازی مدارس استان 
گیالن در دیدار با نادر جهان آرای،مدیرکل آموزش 
و پرورش استان گیالن، با ارائه گزارشی از روند 
ارتقاء معماری مدارس درسالهای اخیر، یادآورشد: 
تحول در معماری فضاهای آموزشی از جمله اصل 
اداره کل  اجرایی  های  برنامه  در  که  بود  مهمی 
نوسازی مدارس استان به آن پرداخته شد و امروز 
ما شاهد افتتاح مدارسی با معماری نوین بر اساس 

سند تحول بنیادین هستیم.
مهندس مقدم با بیان اینکه سازه ها باید در برابر 
زلزله مقاومت بیشتری داشته باشند،افزود: فضاهای 
ترین سازه ها در مقابل حوادث  آموزشی مقاوم 

طبیعی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احداث 
کتابخانه های محله محور برای اولین بار در استان 
گیالن،تصریح نمود:کتابخانه های فضاهای آموزشی 
به  با توجه  را  قرار می گیرند  اصلی  که در معابر 
کمبود کتابخانه ها در سطح استان، به گونه ای در 
مدارس احداث نموده ایم که هم محله محور و هم 

دانش آموز محور باشند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان اذعان داشت: 7 
کتابخانه محله محور در استان در حال اجرا داریم 
بهره  مورد  کتابخانه  سه  همکارانم  تالش  با  که 

برداری قرار گرفته است.
وی به پروژه های نیمه تمام در استان اشاره کرد 
و افزوذ: بر اساس برنامه ریزی انجام شده سعی 
داریم پروژه های اولویت دار را تا مهر ۹8 آماده 

بهره برداری کنیم.

شهردار رباط كریم خبرداد:

سرانه پایین فرهنگی ورزشی  آالرد،کیکاور و پرندک

شهردار رباط کریم با حضور در بین مردم آالرد و در 
پاسخ به خبرنگار برنامه تلویزیونی در استان در خصوص 
مشکالت مناطق آالرد،کیکاور و پرندک اظهار کرد:مناطق 
آالرد،کیکاور و پرندک بالغ بر ۳۰هزار نفر جمعیت دارد و 
علی رغم برگزاری انتخابات شورای شهر در این مناطق 
که بصورت شهری در دوره چهارم و پنجم برگزار شده 
است،اما کد آبادی این مناطق هنوز حذف نشده و در 
وزارت کشور این مناطق دارای کد آبادی هستند. وی 
در خصوص عدم درآمدزائی شهرداری از این مناطق و 
متناسب نبودن سرانه های فرهنگی و ورزشی گفت: تا به 
امروز مدیریت شهری از این  مناطق بدلیل وجود کد آبادی 
هیج درآمدی از محل ارزش افزوده نداشته و الزم به ذکر 
است که عنوان کنم این مناطق از کم برخوردارترین نقاط 
شهر و شهرستان رباط کریم بحساب می آیند و از لحاظ 
سرانه ها هم با توجه به جمعیت ساکن در این مناطق 
به هیچ عنوان هیچ سنخیتی وجود ندارد و ساکنین این 
مناطق بشدت از این لحاظ در سختی قراردارند. شهردار 
رباط کریم از توجه جدی اعضای شورای شهر و مدیریت 
شهری به مناطق کم برخوردار خبر داد و عنوان کرد:نگاه 
اعضای دوره پنجم شورای شهر و مدیریت شهری در این 
دوره توجه ویژه به مناطق کم برخوردا و محروم از سرانه 
ها است.به همین دلیل با یک همدلی و عزم جدی که 
در بین اعضای شورای شهر و تیم  مدیریت شهری وجود 
دارد تا پایان سال سرای محله،زمین چمن مصنوعی،سالن 
ورزشی، بوستان و فرهنگسرا در این مناطق ایجاد خواهیم 
کرد.دکتر میرزمانی با اشاره به ساخت استادیوم ورزشی 
در منطقه آالرد توضیح داد:استادیوم ورزشی در آالرد 
دروسعتی به مساحت دو هکتار و با ظرفیت دو هزار 
نفر در حال ساخت است که تا به امروز باالی ۵۰درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است که با تکمیل و بهره برداری 
ازاین استادیوم ورزشکاران و فوتبال دوستان تمام نقاط شهر 
و شهرستان می توانند از این ورزشگاه استفاده کنند و 
ظرفیت خوبی در این منطقه ایجاد خواهد شد.شهردار 
به مشکالت پیش رو مدیریت شهری در  رباط کریم 
خصوص تامین تملک برای ایجاد سرانه ها اشاره کرد و 
ابراز داشت:مشکل اساسی که شهرداری رباط کریم در این 
مناطق با آن روبرو است بحث قولنامه ای بودن زمینها می 
باشد و همین موضوع منجر شده تا تملک زمین برای 
مدیریت شهری با مشکل مواجه شود. چرا که شهرداری 
مکلف است که زمینهای سند دار را تملک کند و به همین 
دلیل برای تامین سرانه ها با مشکل مواجه هستیم،اما 
این قول را به مردم  و ساکنین عزیز این مناطق می دهم که 
تغییرات ملموسی را مدیریت شهری در ایجاد سرانه ها در 

این مناطق تا پایان سالجاری رقم خواهد زد.

خبر

رسالت سازمان زندانها؛
 اصالح شخصیت و بازپروری 

با  خبری  نشست  در  ها  زندان  سازمان  کل  مدیر  گلستان:  سلیمانی- 
اصحاب رسانه عنوان کرد: اولین نکته ای که باید بنده خدمت عزیزان عرض 
کنم درخصوص وضعیت شغل زندانبانی است.اززندانبانی اگرچه در قوانین ما 
به عنوان یک شغل سخت یاد شده اما مزایای شغل سخت را ندارد.این در 
صورتی است که نتایج مفیدکارهای این عزیزان را همه ما در جامعه احساس 
می کنیم. در خصوص گزارش عملکردی در سازمان زندانها، عالوه بر زندانیان 
یا مددجویان ،خانواده مددجویان نیز جزء جامعه هدف هستند اعتقاد ما بر این 
است که اگر بخواهیم اهداف سازمانی داشته باشیم باید کارکنان پویا و آگاه به 
مسائل روز را در اختیار داشته باشیم. از این جهت برنامه آموزشی زندانهای 
استان نسبت به سالهای گذشته بسیار پیشرفت کرده یکی از نکات برجسته ایی 
که در دو سال اخیر در زندان های استان به عنوان یک اقدام مثبت با تالش 
همکارانم شروع کرده ایم،استقبال مراکز علمی و دانشگاهی در جهت ایجاد 
توافق نامه های علمی و پژوهشی با اداره کل زندانهای استان گلستان است.

رضوانی گفت:زندانیان و مددجویان مشکل خاصی از جهت امکانات رفاهی 
ندارند وبه صورت  نسبی ازامکانات رفاهی برخوردار هستند. از آثار مجازات 
حبس، آسیب به  خانواده زندانیان است و عدم حضور سرپرست در خانواده 

آسیب های شدیدی را در پی خواهد داشت. 
وی اظهار داشت: در سال ۹7 موفق شدیم انجمن حمایت از خانواده های 
زندانیان شهرستان آزادشهر را راه اندازی کرده و اقدامات خدماتی از جمله 
: کمک های مالی، تحصیلی انجام شود همچنین جشن نسیم مهر که هر 
ساله در جهت حمایت از خانواده زندانیان وجمع آوری هدایای مردمی برای 
زندانیانی که از بضاعت مالی برخوردار نیستند را برگزار کردیم حتی تهیه دندان  
مصنوعی، عینک برای زندانیان از اقدامات انجمن حمایت از زندانیان بوده است. 
خیلی از مددجویان باالی 4۰ سال که تا به حال به سفر زیارتی نرفته بودند 

همراه خانواده به مشهد مقدس مشرف شدند. 
وی بیان داشت: در صورت عدم پیگیری مشکالت خانواده با آسیب های جدی 
در بین خانواده زندانیان مواجه می شویم. زندانیانی که محکومیت مالی دارندیا 
محکوم دعاوی حقوقی از صنعت و دعاوی خانوادگی پرداخت مهریه وپرداخت 
نفقه هستند بایستی در محل مناسبی نگهداری شوند. در شهریور سال ۹۶ در 
بازداشتگاه مرکزی استان گلستان دو مورد بهره برداری شد که در این مکان، 
اشخاصی که برای بار اول مرتکب جرم می شود نگهداری میشوند. رضوانی 
گفت: یکی از دغدغه های ریاست محترم قوه قضاییه افزایش روز افزون جمعیت 
در زندان است که اقدامات بسیار خوبی در دستور عمل ریاست محترم قوه 
قضاییه لحاظ شده است.اگرچه ورود افراد به زندان در سال ۹۶ مقدار کمی 
نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته است ولی این افزایش ناشی از کثرت جمعیت 
محکومین مالی است. خوشبختانه در سه ماه اول سال ۹7 ما توانستیم جمعیت 

کیفری را به میزان ۳ درصد کاهش دهیم.
رضوانی بیان داشت: در سال۹۶ موفق شدیم بیش از 4۰۰ نفر از افرادی که در 
زندان های استان گلستان بودند را به محل سکونت خودشان بازگردانیم. وی 
بیان داشت: مرخصی زندانیان را نباید به عنوان یک ایراد به آن نگاه کنید اعطای 
مرخصی به مددجویان در جهت کاهش آسیب خانواده مددجویان می باشد. 
وی همچنین به شوراهای حل اختالف اشاره داشتند که اقدامات بسیار خوبی 

صورت پذیرفته است و ترکیب اعضای شورا هم از کارکنان خودمان هستند.

خبر

چالوس  جمعه  امام  نظري:  - شهرزاد  چالوس 
راشدی(درنشست  مهدی  محمد  )حجت االسالم 
خبري  با خبرنگاران اظهار کرد: ۲۰ مرداد 8۶ به 
عنوان امام جمعه چالوس کار خود را در این شهر 
آغاز کردم و تعامل بسیار زیادی با مدیران شهرستان 

چالوس داشتیم.
وی افزود: در طول این سال های خدمت هیچ تنشی 
در چالوس نداشتیم و در سایه تعامل و همکاری 
چالوس  جمعه  امام  بود.  برقرار  مطلوبی  وضعیت 
عنوان کرد: هماهنگ کردن فعالیت های فرهنگی 
برنامه های بزرگ فرهنگی که  و تالش در اجرای 
تأثیرات چشم گیری در شهرستان، استان و کشور 

داشته باشد، توفیقات خوبی حاصل شد.
از  وی خاطرنشان کرد: شورای مشورتی متشکل 
اساتید، فرهنگیان، روحانیون جوان و فعال فرهنگی 
را در شهرستان چالوس تشکیل دادیم و سعی کردیم 

برنامه های سیاست گذاری فرهنگی داشته باشیم.
راشدی بیان کرد: برنامه فرهنگی »ظهور آفتاب« 
را به شکل بسیار زیبا و مطلوبی برگزار شد و همه 
دستگاه های اداری و اجرایی و فرهنگی شهرستان 
پای کار بودند و در ۵ سال متوالی همین موضوع 
را برنامه ریزی کردیم که آخرین آن در ایام شعبانیه 
امسال بود که برنامه ها تخصصی و کارگروهی بود و 

ده ها مربی مهدویت در این برنامه ها تربیت شدند.
به عنوان سالروز  یادآور شد: در روز ۵ مرداد  وی 

آیت اهلل  امامت  به  جمعه  نماز  نخستین  برپایی 
از  دور  به  و  نوآورانه  و  برنامه های جدید  طالقانی، 
کلیشه  را در قالب همایش های متعدد در چالوس 
برگزار کردیم و به خاطر همین توفیقاتی که حاصل 
شد، مورد لطف مسؤوالن شورای سیاست گذاری به 
عنوان امام جمعه برتر کشوری در برگزاری مراسم 

سالروز ۵ مرداد شدیم.
امام جمعه چالوس تصریح کرد: یکی از اهدافی که 
همیشه در برنامه های خود داشتم و دارم، هماهنگی 
میان دستگاه های اداری برای ارتباط  نزدیک تر مردم 
با مسؤوالن بود که در همین راستا هر جمعه از یک 
مدیر برای پاسخ گویی به مطالبات مردمی در نماز 

جمعه دعوت می کردم و در آنجا مردم به راحتی با 
مدیر مربوطه حرف می زدند و دغدغه ها و مشکالت 
خود را بیان می کردند و گره از کارشان باز می شد 
و سپس مدیر مربوطه، در جمع نمازگزاران به ارائه 

گزارش عملکرد دستگاه اداری خود می پرداخت.
وی افزود: نشست های مختلفی با اصناف، بازاریان، 
رسانه ها، هنرمندان و سایر اقشار برگزار می کردیم و 
مشکالتشان را می شنیدیم و پس از آن در راستای 
حل آنها، به جاهای مربوطه منتقل و پاسخ  دریافت 

می شد.
در  و هفتگی  کرد: حضور مستمر  عنوان  راشدی 
منازل خانواده های شهدا و دیدار با والدین شهدا و 

جانبازان از دیگر کارهایی بود که انجام دادیم و در 
آنجا به حرف ها و درد و دل های خانواده های آنها 
گوش می کردیم و برای حل مشکالتشان تالش و 
گره گشایی می شد. وی با اشاره به اینکه در طول 
این سال های فعالیتم در چالوس، خودم را متمایل به 
هیچ جناح خاصی نکردم ولی با همه جناح ها سعی 
در تعامل داشتم، ابراز کرد: وظیفه همه این است 
تا مردم نسبت به نظام بدبین نشوند و مشکالت 
را سیاه نمایی نکنیم و در عین انتقادات، سعی در 
حفظ ارتباط بین مردم و دولت داشتیم و حمایت ها 
و انتقادها بر اساس مصلحت جامعه و مملکت و بر 
اساس وظیفه ای فردی که کارش ارشاد بود، انجام 

می شد.
امام جمعه چالوس درباره روند احداث مصلی بزرگ 
چالوس، گفت: وقتی احداث مصلی را آغاز کردیم، 
توانستیم با توجه به بحران های اقتصادی در دهه 
۹۰، مجتمع تجاری آن را به بهره برداری برسانیم 
که محل فرهنگی نیز است و در این بین خودمان 
درخواست حضور بازرس مالی را دادیم که پس از 
حضور و بررسی بازرس مالی، نظرات مثبتی داشتند 
پوشش سقف  مرحله  به  مصلی  بنای  نیز  االن  و 
سید  االسالم  حجت  است  گفتني  است.  رسیده 
احمد جباری به عنوان امام جمعه جدید چالوس 
منصوب خواهد بود وحجت االسالم مهدي راشدي 
در نشست خبري با اصحاب رسانه خداحافظي کرد .

امام جمعه چالوس تاكید كرد:

غـلبه بر مشـکالت با تـعامل وهـمکاري

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   
مورخ     ۱۳۹7۶۰۳۰۱۰۵۹۰۰۰۲۹۲/۹۳/4۰ شماره  برابررای  رسمی  سند  فاقد 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۳۹7/۰۲/۱۱
مالکانه  تصرفات  اسالمشهر  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
مرتضی شماره شناسنامه  فرزند  کلیان  عباس شکاری  آقای   متقاضی  معارض  بال 
۱۹  صادره از سراب نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
8۹/۶۲   متر مربع به  پالک ۳7۱۵۶    فرعی از 4۲  اصلی بصورت مفروز و مجزی 
اصلی )4۲/۳۰۱۹۱(  از 4۲  فرعی  باقیمانده پالک ۱۳4۶۶    از  شده  در قسمتی 
مذکور واقع در قریه قاسم آباد شاهی بخش ۱۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی 
خانم مهین حسینعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی 
تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۶۹۳

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/۰4/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/۰4/۲۶
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

آگاهی ابالغ مفاد اجرائیه 
بسمه تعالی

فرد  نژاد  علی  رضا  علیه  مورخ ۱۰/ ۹۶/۱۲محکوم  دادنامه شماره ۹74  موجب  به 
خسارت  پرداخت  و  ریال   ۵4/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  فخیم  
ریال   ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  و   ۹4/۱۱/۳۰ از  ریال   ۳8/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  تادیه  تاخیر 
از ۹4/۱۲/۲8 لغایت اجرای حکم  به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال 
به عنوان هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله وکیل وقف تعرفه 
مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ ۵درصد میزان محکومیت  از بابت نیم 
عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مادتین ۱۱۹ و ۱۱8 
قانون اجرای احکام مدنی اگهی میگردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته می 
شود و بر اساس ماده ۹ قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به 

محکوم علیه نخواهد شد مگراینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید .
م الف  542 خ – رئیس حوزه پنجم شورای حل اختالف ورامین 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  سهراب اعرابی دارای شناسنامه شماره  477۹  بشرح دادخواست به کالسه  ۹7۰۶۳۳/

ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
سکینه ابوالحسن زاده بشناسنامه 4۹در تاریخ ۹7/۳/۲4 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- سهراب اعرابی فرزند علی –ش ش  477۹ خوی –پسر 
متوفی/۲- نادره اعرابی فرزند  علی -ش ش  4778 خوی-دختر متوفی/۳- زینب اعرابی فرزند 
علی -ش  ش478۰ –خوی-دختر متوفی/4-  زهرا اعرابی فرزند علی ش ش۵۲۰4    -خوی-

دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را درسه 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 فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره ۲۰/7۲۲ اصلی بخش ۹ خوی در دفتر امالک جلد 
۱۲ صفحه ۲۱۱ ذیل ثبت ۱۳۳8 بنام آقای محمود سلیمانی ثبت و سند مالکیت 
مدعی  استشهادیه  برگ  ارائه  »با  نامبرده  گردیده سپس  تسلیم  و  آن صادر  برگی 
است  سند مالکیت  صادره  بعلت اسباب کشی  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت برای 
ادعایی  به ملک مورد آگهی هر گونه  : هرکس نسبت  اطالع عموم آگهی میگردد 
انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود  دارد یا معامله ای 
سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار 
میگردد و تجدید نخواهد شد.در ضمن مورد ثبت برابر نامه شماره ۹4۰8۵۶ مورخه 
۹4/۶/۲۲ شعبه اول دادسرای عمومی خوی در قبال مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و نامه 
4۹۱۹/ زندان مورخه ۹4/8/۲۳ اجرای احکام انقالب خوی در قبال ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ 

ریال بازداشت میباشد.
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

آگهی ابالغ اجرائیه
 ماده ۱8 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه ۱۳۵۵ 

)اصالحی 87/۶/۱۱(
کدملی  به   7۳۹ ش  ش  قنبر   فرزند  طاهر  محمدعلی  آقای  به  بدینوسیله 
۲8۰۱۱۵۵۱87 صادره از خوی در آدرس: خوی- خیابان طالقانی – فروشگاه بزرگ 
پوشاک ابالغ میشود که:خانم روژین مجیدی برای وصول مبلغ – ۱884۰۰۰۰ ریال  
ثبت خوی  اجرای  از طریق  که  اجرائی ۹7۰۰۰۶4  پرونده  مستند   بموجب چک 
بشرح  شما  آدرس  پست  اداره  ابالغ  مامور  گزارش  صادرنموده چون طبق  اجرائیه 
نتوانسته  هم  بستانکار  و  نشده  شناخته  چکها   برگشتی  عدم  گواهی  متن  و  فوق 
شمارا برای ابالغ واقعی  اجرائیه معرفی نماید لذا طبق در خواست وارده بشماره 
نامه  آئین   ۱8 ماده  باستناد  و  بستانکار   ۱۳۹7/۲/۵-  ۱۳۹7۰۵۰۱۳447۰۰۰7۲۵
اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیر ماه سال  ۱۳۵۵)اصالحی مورخه 
87/۶/۱۱( مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار آگهی میشود و ۱۰ روز 
پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و چنانچه پس از ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات اجرائی پیگیری خواهد شدو 

جز این آگهی آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک خوی-پرویز سلیمانپور

متن آگهی 
محکوم له :       محکوم علیه :

پیرو اگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محمود نوری که مجهول المکان می 
باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره ۹7/۰۰۰۱77 از در پرونده کالسه ۹۶۰۵84 
از  دادنامه شماره ۹۶۰۹۹7۶۶۱۲۰۰۱8۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ صادره  به موجب 
شعبه دهم محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ ۲۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
تاریخ ۱۳88/۰۱/۳۰  از  مذکور  مبلغ  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  نیز  و  خواسته 
لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 7/۱۵۲/۱۹۶ ریال بابت خسارات ناشی از 
الوکاله وکیل در  هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ 7/۲۲4/۰۰۰ ریال بابت حق 
مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه 
های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم 
، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم 
ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک  یا   ، له 
نوبت در اجرای ماده 7۳ آ.د.م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید 

گوهری سراب . 

دادنامه
فیرورق-خیابان  نشانی  به  فیرورق  شعبه  اختالف   حل  :شورای  رسیدگی  مرجع 

شهید باکری
خواهان:میرجواد شهرت سیدنظری فرزند میرنجف ساکن خوی  .دفتر وکالت حامد 
بیانی.خوانده: جعفر  شهرت عظیم  بوتیک  .نبش  .خیابان سینا  اول  .طبقه  قدرتی 
.کوچه ش حسن  بهداشت  .روبروی شبکه  خانی فرزند محمد علی ساکن فیرورق 
مروتی .گذر سعدی.موضوع : مطالبه وجه یک فقره چک./ قاضی شورا پس از مشاوره 
با اعضای شورا با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از درگاه خداوند 

متعال ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای شورا/ در خصوص دعوی آقای میر جواد سیدنظری بطرفیت جعفر عظیم خانی 
کارگران  رفاه  بانک  عهده   8۵۳8۵۳ بشماره  چک  یکفقره  وجه  مطالبه  خواسته  
داللت  از خواهان  تقدیمی   ریال چک  مبلغ ۱7۰۰۰۰۰۰  به  قره ضالدین   شعبه 
بر اسقراردین به میزان خواسته  در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات 
مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
مطروحه  دعوای  قبال  در  دفاعی  خوانده  چون  ؛لذا  دارد  را  آن  وجه  مطالبهع  در 
؛معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است . مستندا »به 
مواد ۳۱۳و ۳۱4 قانون تجارت ماده ۱۹8 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳7۹ 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
تادیه  تاخیر  بابت چک مورد دعوا و خسارت هزینه دادرسی و  ۱7۰۰۰۰۰۰ ریال 
از تاریخ سررسید تا اجرای حکم طبق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم میدارد . رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شورا می باشد. 
رشتبر –قاضی شورای حل اختالف فیرورق

مفقودی
موتور  8۲ش  ۳۳۲ج۹۹ایران  پالک  ۹۰ش  مدل  سفید  ۱۳۱رنگ  پراید  سبز  برگ   
4۲۹۶۵۱۹ش شاسیS۱4۱۲۲۹۰۰۱7۳۰8 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

مفقودی
پالک ۲87م  روغنی ش  مدل 8۰رنگ سفید  پیکان  سبز  برگ  و  کمپانی   سند 
۵۶ایران 7۲ش موتور۹۱۱۲8۰۰888۵4ش شاسی8۰۵۰7۲۹7 مفقود گردیده و از 

 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد
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ثبت درخواست بیش از۵0 هزار کارگاه برای 
بهره مندی از بخشودگی جرایم بیمه ای

بخشودگی جرائم  درخواست  ثبت  از  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
بیمه ای بیش از ۵۰ هزار کارگاه در سطح کشور خبرداد و گفت: از طرح 
بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب استقبال خوبی شده 
است. به گزارش پیام زمان ،دکتر سید تقی نوربخش در سفر به استان کرمان 
در جمع خبرنگاران با اشاره به کارگاه های مشمول بخشودگی؛ اظهار کرد: 

۵۰ هزار کارگاه در سطح کشور مشمول بخشودگی جرائم بیمه شده اند.
وی با اشاره به اینکه پنج هزار کارگاه در استان کرمان مشمول بخشودگی 
جرائم بیمه ای شده اند؛ افزود: از قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان 

خوش حساب در سطح کشور استقبال خوبی شده است.
اختیار کارفرمایان قرار  را در  قانون مزیت خوبی  این  یادآورشد:  نوربخش 
داده است تا بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند و بار هزینه های مالی 
خود را پایین بیاورند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: طرح 
بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان یکی از اقداماتی است که در سال 
جاری سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از تولید به ویژه تولید داخلی 
با اشاره به نتیجه اجرای چنین طرح هایی در  انجام داده است. نوربخش 
اشتغال پایدار و بهبود کسب و کار در کشور؛ خاطرنشان کرد: سازمان تامین 
اجتماعی اقدامات موثری از جمله بخشودگی جرائم، مشوق های اشتغال ، 
به کارگیری نیروهای تحصیل کرده و بازرسی یک ساله از دفاتر قانونی انجام 
داده است که مجموع این اقدامات سبب ثبات شغلی و ایجاد اشتغال پایدار 

می شود.

 جزئیات شیوع شناسی جدید »اعتیاد« 
و شرط اعالم نتایج آن

 سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر، توضیحاتی درباره شیوع شناسی جدید 
اعتیاد که توسط سازمان بهزیستی انجام می شود، ارائه کرد.

با شیوع شناسی سال ۹4 و ۹۵  انجام می شود  اینکه طرحی که  بیان  با 
تفاوت هایی دارد گفت: شیوع شناسی پیشین ناظر بر مصرف موادمخدر بود 
اما کاری که در سازمان بهزیستی انجام می شود مربوط به شیوع شناسی 

اعتیاد است که در سال های قبل هم انجام شده بود.
وی در ادامه اظهار کرد: براساس شیوع شناسی جدید قرار است بدانیم که 
وضعیت اعتیاد در کشور چطور است و نتایج آن بعد از مدتی اعالم خواهد شد 
و بعد از انجام این شیوع شناسی به این نتیجه می رسیم که از بین دو میلیون 
و 8۰۰ هزار نفر مصرف کننده موادمخدر – که به اشتباه گفته می شود دو 
میلیون و 8۰۰ هزار معتاد – از این تعداد چند نفر وابسته هستند؟. شیوع 

شناسی جدید مکملی برای آمارهای پیشین خواهد بود.
با  مبارزه  اعتیاد، ستاد  درمورد  آمار  اعالم  مرجع  اینکه  بر  تاکید  با  افشار 
موادمخدر است اظهار کرد: درباره آسیب های اجتماعی کشور نیز مرجع 
اصلی اعالم آمار شورای عالی اجتماعی و سازمان امور اجتماعی است به 
همین دلیل در صورتی که تحقیقاتی مبتنی بر اصول و روش های علمی باشد 
و از لحاظ اپیدمیولوژی حجم نمونه و متودولوژی آماری به تایید رسیده باشد 

ابتدا به ستاد مبارزه با موادمخدر و شورای اجتماعی کشور اعالم می شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر  در ادامه تصریح کرد: پس از تایید این 
آمار در صورتی که قابلیت تعمیم به سراسر کشور را داشته باشد اعالم خواهد 
شد اما اگر آمارهای جسته و گریخته که مربوط به پژوهش های محدود در 
یک محله یا منطقه باشد تعمیم آن به سراسر کشور نه منطقی است و نه 
جایگاه علمی دارد به همین دلیل گفته می شود آمارها باید بعد از تایید 

اعالم شود.

خبر

برگزاری کنگره بین المللی شهر هوشمند 
با شرکت ۱0 کشور پیشگام 

رییس کمیته شوراها و شهرداری های مجلس شورای 
اسالمی از برگزاری کنگره بین المللی شهر هوشمند 
پرپایی  این حوزه و  با شرکت ۱۰ کشور پیشگام در 

نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند خبر داد.
به گزارش پیام زمان ، پروانه مافی رییس کمیته شوراها 
و شهرداری های مجلس شورای اسالمی از برگزاری 
 »)۲۰۱8  ISC( هوشمند  شهر  المللی  بین  کنگره 
وزارت  حمایت  با  و  بشتی  شهید  دانشگاه  همت  به 
ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان برنامه و بودجه 
کشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، 
وزارت  و جوانان،  ورزش  وزارت  اجتماعی،  رفاه  و  کار 
جهاد کشاورزی و دانشگاههای معتبر کشور از جمله 
دانشگاه خواجه نصیر و با شرکت۱۰ کشور پیشگام در 
حوزه فناوری اطالعات نظیر ایتالیا، اسپانیا، یونان، کره 
جنوبی... با هدف بررسی مدلهای مختلف ایجاد یک شهر 
هوشمند مطابق با شهرهای هوشمند دنیا نظیر بارسلون 
۲4 مرداد ماه سال ۹7 در مرکز همایش های بین المللی 

دانشگاه شهید بهشتی خبر داد.
وی ادامه داد: بر پایی این کنگره که در آن نخبگان و 
متخصصان ملی و بین المللی این حوزه با سخنرانی و 
ارائه راهکار های عملی و برگزاری کارگاه های آموزشی 
موضوعات  با  هایی  پنل  و  تخصصی  های  نشست   ،
مانند مدیریت شهر هوشمند، آیند شهر و ارتباط آن 
با هوشمند سازی، بهداشت هوشمند و... میتواند مردم 
و مسئولین را با ضرورت، دستاورد ها و راه کار های 
ایجاد شهر هوشمند آشنا کند و قدم بزرگی در تحقق 
این مهم باشد. رییس شورای راهبردی کنگره فناوری 
هوشمند با اشاره به اینکه ساخت یک شهر هوشمند 
به عنوان استراتژی برای کاهش مشکالت ایجاد شده 
توسط رشد جمعیت شهری و شهرنشینی در حال ظهور 
می باشد اعالم کرد نمایندگان مجلس با برنامه ریزی 
و تصویب قوانین جدید در روند هوشمند سازی نقش 
مهمی در این عرصه دارند و حضور مدیران ارشد کشور 
در این همایش و بهره مندی از تجربیات صاحب نظران 
از کشور های پیشگام در حوزه ایجاد شهر هوشمند نظیر 
ایتالیا، اسپانیا، یونان، کره و ... میتواند گام مهمی در این 
موضوع باشد. وی بیان کرد: شهر هوشمند شهری است 
که با مدیریت بر ابزار ها، داده ها و اطالعات الکترونیکی 
شرایط بهینه مصرف را برای مردم آن شهر فراهم می 
کند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با 
بیان اینکه ساخت یک شهر هوشمند به عنوان استراتژی 
برای کاهش مشکالت ایجاد شده توسط رشد جمعیت 
شهری و شهرنشینی در حال ظهور می باشد اعالم کرد: 
نمایندگان مجلس با برنامه ریزی و تصویب قوانین جدید 
در روند هوشمند سازی نقش مهمی در این عرصه دارند 
و حضور مدیران ارشد کشور در این همایش و بهره 
مندی از تجربیات صاحب نظران از کشور های پیشگام 
در حوزه ایجاد شهر هوشمند نظیر ایتالیا، اسپانیا، یونان، 

کره و ... میتواند گام مهمی در این موضوع باشد.

خبر

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه پرسش رئیس 
جمهوری مبنی بر تحمل افکار دیگران و احترام به 
افکار دیگران نمونه ای از توجه به اهداف پرورشی 
است، گفت: امروز در مدرسه جای اهداف پرورشی در 

فرایند یاددهی و یادگیری کاهش یافته است.
سید محمد بطحایی روز دوشنبه در کنگره ملی 
رئیس  مهر  پرسش  مسابقات  دوره  هجدهمین 
جمهوری افزود: بخش مهمی از سهم تعلیم و تربیت 
حافظه  های  الیه  در  هم  آن  شناختی  اهداف  به 

محوری سپرده شده است. 
ادامه داد:بچه ها به سمتی هدایت شده اند که  وی 
و  امتحانات  برای  و  را حفظ کرده  دانشی  مفاهیم 
آزمون ها استفاده می کنند و بعد از آن اثری از آن 

محفوظات در ذهن بچه ها باقی نمی ماند. 
وزیر آموزش و پرورش گفت: در این فرآیند آنچه نیاز 
امروز جامعه برای دانش آموزان در خارج از فضای 
بعد  در  و  شده  سپرده  فراموشی  به  است  مدرسه 
آموزشی و محتوای شناختی نیز صرفا به محفوظه 

محوری اکتفا شده است. 
بطحایی یادآور شد:برای اینکه بر اساس سند تحول، 
مدرسه را با یک چرخش تحولی از آنچه که امروز 
داریم به آنچه که مورد نیاز است تبدیل کنیم باید 
موانع موجود بر سر راه این چرخش تحولی را از میان 
برداریم زیرا این موانع اجازه نمی دهد که مدرسه از 

شرایط فعلی به وضعیت بهتر تبدیل شود. 
وزیر آموزش و پرورش افزود:یکی از موانع، نگرش و 
باور خانواده ها درباره محتوای آموزشی است که تغییر 

دادن آن کار بسیار مشکلی است. 
اهداف  روی  بر  بخواهند  مدارس  اگر   : گفت  وی 
پرورشی سرمایه گذاری کرده و سهم اهداف شناختی 

را کمتر کنند با عکس العمل خانواده ها مواجه خواهند 
شد؛ مبنی بر اینکه چرا بچه هایمان نباید فرمول های 
بیشتری از فیزیک و شیمی را حفظ کنند و یا اینکه 
چرا نباید آزمونهایی متعددی برای آنها برگزار شود. 
بطحایی ادامه داد : این در حالی است که تمرین 
در تحمل افکار دیگران، مهارت گفت و گو کردن و 
استدالل آوردن باید در مدارس برای دانش آموزان 

ارائه شود. 
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید تالش شود تا 
خانواده ها به این باور برسند که همین مقدار محتوای 
موجود در کتاب های درسی هم زیاد است، تصریح 
کرد : بنا داریم اهداف شناختی را کاهش داده و این 
فرصت را در کالس درس برای معلمان ایجاد کنیم تا 
بتوانند تعامل بیشتری با دانش آموزان داشته باشند و 

مهارت های اجتماعی را به آنان بیاموزند. 
به گفته بطحایی خانواده ها باید بدانند که نیازی 

به کتاب های کمک آموزشی در دوره های پایین 
تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول نیست زیرا تمامی 

اهداف آموزشی را تحت الشعاع قرار می دهد. 
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه با کم کردن 
محتوای آموزشی باید به فضای تربیتی مدارس اجازه 
نفس کشیدن داده شود، گفت : مساله مهم دیگر 
تامین امکانات برای چرخش تحولی در نظام آموزشی 
است و تا زمانی که مدرسه مهارت های پرورشی را 
تمرین نکند مسائل اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و 
سیاسی حل نخواهد شد و هر روز باید شاهد چالش 

ها در همه شئونات زندگی باشیم. 
که  زمانی  تا  همچنین   : داشت  بیان  بطحایی 
فرآیند  در  تحولی  چرخش  برای  الزم  استلزامات 
قرار  آموزان  دانش  اختیار  در  یاددهی  و  یادگیری 
نگیرد و شایستگی و صالحیت و انگیزه معلمان برای 
آموزش با کیفیت ایجاد نشود، این چرخش تحولی راه 

به جایی نخواهد برد. 
تمامی  پرورش  و  آموزش  وزارت   : کرد  اضافه  وی 
همت خود را با کمک دستگاه های مختلف اجرایی 
تا  به کار بسته  نمایندگان مجلس  و  و حاکمیتی 

استلزامات را برای چرخش تحول ایجاد کند. 
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پرسش مهر رئیس 
جمهوری مبنی بر اینکه چگونه می توان در محیط 
مدرسه تحمل و احترام به دیگران و اخالق ادب را 
تمرین کنیم؟، گفت: نظام آموزشی نیز مصرانه به 
دنبال این است که در راستای اهداف سند تحول 
بنیادین تالش می کند تا در مدارس مهارت های 
اسالمی،   - ایرانی  زندگی  الگوی  در  توجه  مورد 

پرورشی و تربیتی را بیش از گذشته محقق سازد. 
بطحایی اضافه کرد : بنا بر سند تحول به عنوان نقشه 
راه نظام آموزش و پرورش باید مدرسه را تبدیل به 
محیطی از یادگیری کنیم که نه صرفا در حیطه 
شناختی بلکه در تمامی ساحت های تربیتی بتواند به 
سطح قابل قبولی برسد.  وی اظهار داشت: موضوعی 
که رئیس جمهوری در پرسش مهر بر آن تاکید کرده 
مصادیقی از توجه به پرورش است که باید در مدارس 
محقق شود تا دانش آموزان تحمل افکار دیگران را 

بتوانند تمرین کنند. 
۱8۰ نفر از منتخبان پرسش مهر رئیس جمهوری 
که اول مهرماه سال تحصیلی ۹۶-۹7 مبنی بر اینکه 
چگونه می توان در محیط مدرسه تحمل و احترام به 
دیگران و اخالق ادب را تمرین کنیم؟ مطرح شد، در 
آئینی با حضور شهیندخت موالوردی دستیار ویژه 
ریاست جمهوری، سید رضا صالحی رئیس کمیته 
ملی المپیک و تعدادی از دانش آموزان و فرهنگیان 

در موزه دفاع مقدس تجلیل شدند. 

وزیر آموزش و پرورش:

جای اهداف پرورشی در فرایند یادگیری و یاددهی خالی است

بر اساس اعالم عربستان تمامی کشورهای شرکت کننده در کنگره 
عظیم حج باید داروهای مورد نیاز برای حجاج خود را از ۱۵ شوال 
تا ۱۵ ذی القعده به این کشور منتقل کنند و پس از این زمان امکان 

انتقال دارو برای کشورها وجود ندارد.
بر همین اساس مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت با برنامه ریزی 
انجام شده هفته گذشته مقداری داروی مورد نیاز را بسته بندی و 
بارگیری کرده بود که در روزهای گذشته این داروها به عربستان 

منتقل شد.
در  حجاج  درمان  برای  نیاز  مورد  داروهای  بر  عالوه  بار  این  در 
ایرانی،  زائران  استقرار  محل  هتل های  و  درمانگاه  بیمارستان ها، 
تجهیزات پزشکی نیز وجود دارد تا جایی که بیش از 4۰۰ قلم 
دارو از جمله داروهای تخصصی، دیابت و مسکن های متنوع در این 
بسته ها وجود دارد تا در صورت نیاز زائران، با تجویز پزشکان اعزامی 

در اختیار آن ها قرار گیرد.

انتقال  دارو از ایران به عربستان 
برای حجاج

دانش  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
آموزان نظام قدیم و افرادی که اکنون با ساختار جدید ۱۲ ساله 
تحصیل می کنند نباید هیچ گونه نگرانی داشته باشند زیرا سال 

۹8، دو کنکور برگزار می شود.
علی زرافشان  اظهار داشت: دانش آموزانی که در کنکور امسال 
اند اگر به هر دلیل امکان حضور در دانشگاه ها و  شرکت کرده 
مراکز آموزشی را پیدا نکنند مشکلی برای حضور آنها در کنکور سال 
آینده وجود ندارد زیرا آزمون جداگانه ای متناسب با منابع درسی 
که در دوران تحصیل خوانده اند، برای این گروه از فارغ التحصیالن 

برگزار می شود.
وی ادامه داد: همچنین دانش آموزانی که در مهر ماه امسال وارد 
پایه دوازدهم می شوند و داوطلب شرکت در کنکور سال ۹8 هستند 
نیز بر اساس منابع آموزشی جدید در آزمون شرکت می کنند و 

سواالت برای هر دو گروه متفاوت خواهد بود.

 سال٩٨دو كنكور برگزار 
 مي شود

رئیس اداره مبارزه با سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
می گوید: ساالنه ۱۱۲ هزار نفر در کشور به انواع سرطان مبتال می شوند 
و این بیماری تا ۱۵ سال آینده علت 8۰ درصد مرگ و میرها را در ایران 
خواهد بود.  علی مطلق روز بیان اینکه سرطان بعد از بیماریهای قلبی 
و عروقی دومین علت مرگ و میر را در جهان شامل می شود، افزود: 
سرطان در ایران رو به افزایش است به طوری که به ازای هر ۱۰ هزار نفر 
در مردان ۱77 نفر و در زنان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱4۰نفر به این 
بیماری مبتال هستند. وی، سرطانهای سینه، روده بزرگ، معده و تیروئید 
را شایعترین سرطان در زنان ایرانی دانست و اظهار کرد: سرطان های 
معده،پوست و پروستات از سرطان های شایع در مردان کشور است.  
رئیس اداره مبارزه با سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با بیان اینکه برنامه ملی مدیریت سرطان از سال ۹۲ طراحی و تا سال 
۱4۰۰ برنامه ریزی شده است، تصریح کرد: این برنامه با نظرات سازمان 
جهانی بهداشت و نخبگان و صاحبنظران تدوین شده و اجرایی می شود.

ساالنه 112 هزار نفر در ایران به 
رسطان مبتال یم شوند

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودروی پراید به رنگ نقره ای - متالیک به شماره موتور ۳۲۱۰7۹۹ و شماره 

شاسی s ۱4۱۲۲88۳7۵۶۲۲ مدل ۱۳88 تیپ جی ال ایکس آی و پالک ۲۱-8۵۲ س ۳۲  
به نام زهرا تاجیک ورامینی پوئینکی فعلی  به کد ملی ۰4۲۰۱7۶47۰ فرزند حسین صادره 

از ورامین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای صید نبی دارابی فرزند شیخ کرم 
و علی جعفر خوشابه و حاج خدایار کرمی نژاد و علی فرهاد نظری و سید محمد 
حسین خیر الموسوی و سبز علی یوسف پور رمضان آباد و علی یار کرمی نژاد و 
ابراهیم غریب زاده واحدی فر و محمد ناصری و امیر فالح نژاد و نادر محمدی و 

غالمرضا الهیاری و یوسف حسنوند و محمد بهرامی 
خواهان آقای احد قبادی الوار دادخواستی به طرفیت خوانده گان به خواسته الزام 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  رسمی  سند  تنظیم  به 
۹۶۰۹۹8۶۶۱۰8۰۰8۶۰    شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/۰۵/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
کثیر  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  درخواست خواهان  و  گان   بودن خوانده 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –سعید ولی 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

برابررأی شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰8۰۵۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا تقیان مفرد 
کاشانی فرزند ماشاء اله به شماره شناسنامه ۲۰8 صادره از کاشان درسه دانگ مشاع 
از  از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۹/۲۹ مترمربع پالک ۳78 فرعی 
۱۶۳ اصلی واقع در فردیس- بلوار شهید بیات - ۲۲ شرقی - بن بست یاران - پالک 
4۹ خریداری  از مالک رسمی علی رهنما محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
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 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۳۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/4/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/4/۲7

  محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم
به موجب پرونده کالسه ۹۵۰۲۵4/۲ این اجراء نیابت واصله از شعبه دوم اجرای احکام شهرستان 
سنندج مبنی بر ضبط وثیقه آقای هومن خدابنده لو به پالک ثبتی 7۰۹۶ فرعی از ۳ اصلی باتوجه 
به نیابت واصله از دادسرای شهرستان سنندج اموال غیر منقول متعلق به پالک ثبتی ۳/ از سوی 
این اجراء توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر 
است در مورخ ۱۳۹7/4/۲۶ از ساعت ۱۱ الی ۱۲ در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی 
فردیس از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از مبلغ ۵8۱/7۰۰/۰۰۰ ریال نظریه کارشناسی 
شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار 
اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد. و پس از انجام مراحل قانونی و صدور 
حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه 
مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت 
خواهد شد طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض 
نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل 
نخواهد شد. ضمنا« طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطالع 
این اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند. چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد 

درهمان ساعت و مکان برگزار خواهدشد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است: شش دانگ یک دستگاه 
آپارتمان به مساحت 77/۵۶ مترمربع به پالک ۳/7۰۹۶ مفروز از پالک ۱7۱۰ فرعی قطعه ۱۳ 
تفکیکی واقع در سمت مرکزی طبقه دوم که ۲/۹ مترمربع آن بالکن است بانضمام انباری 4۲ 
تفکیکی به مساحت ۰/77 مترمربع واقع در همکف و پارکینگ قطعه 44 تفکیکی به مساحت ۱۱ 
مترمربع واقع در همکف ذیل ثبت صفحه ۳۹۲ دفتر ۳۶۱ به نام هومن خدابنده لو ثبت و سند 
صادر شده است. سپس طی سند ۱۱۰8۹ دفتر ۱8۱ کرج در رهن بانک مسکن قرار گرفته است. 
طی نامه شماره ۲4 مورخ ۹۲/۹/۱8 به سیار شعبه بازپرسی دادسرای کرج و ۹4۱۶۶۱ مورخ 
۹4/۵/۲7 دادیار شعبه ۶ دادسرای فردیس بازداشت گردیده است. باتوجه به موقعیت مکانی و 
قدمت ساخت و رکود بازار مسکن و سایر جهات موثره در امر ارزیابی ششدانگ پالک مذکور از 
قرار متری 7/۵۰۰/۰۰۰ ریال معادل هفتصد و پنجاه هزارتومان که جمعا« به مبلغ ۵8۱/7۰۰/۰۰۰ 

ریال )معادل پنجاه و هشت میلیون و یکصد و هفتاد هزارتومان( ارزیابی می گردد.م/الف ۱4۰۰
آدرس ملک : فردیس - فلکه پنجم - ورودی شهرک ناز - فلکه بیمارستان - مجتمع نرگس - 

طبقه دوم - واحد شمالی 
داورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردیس – كولیوند

اداره كل ثبت اسنادوامالک استان البرز
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک كرج-ناحیه یک 

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

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

برابر آرای شماره 
 ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۶77 مورخ ۹۶/۱۱/۱ و شماره  ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۶78 
شماره   و   ۹۶/۱۱/۱ مورخ   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۶8۵ شماره   و   ۹۶/۱۱/۱ مورخ 
۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۶7۹ مورخ ۹۶/۱۱/۱ و شماره  ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۶8۰ 
شماره   و   ۹۶/۱۱/۱ مورخ   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۶8۱ شماره   و   ۹۶/۱۱/۱ مورخ 
۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۶8۲ مورخ ۹۶/۱۱/۱ و شماره  ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۶8۳ 
مورخ ۹۶/۱۱/۱ و شماره  ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۶84 مورخ ۹۶/۱۱/۱ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیان خانم پرگل احمدوند  فرزند کریم بشماره شناسنامه ۱۶7۱ نسبت به یک 
دانگ و نیم مشاع و خانم زهره خدابخشی فرزند حاجی محمد به شماره شناسنامه 
غالمحسین  فرزند  خدابخشی  رمضانعلی  آقای  و  مشاع  دانگ  نیم  به  نسبت   ۹۵۶
بشماره شناسنامه ۱۶۲4 نسبت به نیم دانگ مشاع و آقای سامع خدابخشی فرزند 
خانم  و  مشاع  دانگ  نیم  به  نسبت   ۰۳۱۰4۵۶444 شناسنامه  بشماره  رمضانعلی 
راحله افضلی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه ۳۵8 نسبت به ۰/7۵ دانگ مشاع و 
آقای غالمرضا افضلی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۵۳ نسبت به ۰/7۵ دانگ 
نسبت   ۶۶ شناسنامه  بشماره  غالمحسین  فرزند  خدابخشی  منصور  آقای  و  مشاع 
 7۳۹ شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  میرآلی  مرضیه  خانم  و  مشاع  دانگ  نیم  به 
نسبت به نیم دانگ مشاع و آقای سامان خدابخشی فرزند منصور بشماره شناسنامه 
۰۳۱۰۵۱۹۰7۱ نسبت به نیم دانگ مشاع و به صورت شش دانگ یک قطعه زمین 
 ۱۵4 از  فرعی  پالک۲۰4۹  از  مفروز  مترمربع   ۲47 مساحت  به  احداثی  بنای  با 
اصلی واقع در حسن آباد خریداری از مالک رسمی خانم زهره خدابخشی و آقای 
خانم  و  منصور خدابخشی  آقای  و  آقای سامع خدابخشی  و  رمضانعلی خدابخشی 
مورخ   ۳۰۶4۶ شماره  سندرسمی  طبق  خدابخشی  سامان  آقای  و  میرآلی  مرضیه 
8۰/۱۱/۲۵ دفترخانه 4۲ کرج و قولنامه ای ووکالتی می باشد. )توضیحا خانم زهره 
منصور  آقای  و  سامع خدابخشی  آقای  و  رمضانعلی خدابخشی  آقای  و  خدابخشی 
می  مشاعی  مالکین  خدابخشی  سامان  آقای  و  میرآلی  مرضیه  خانم  و  خدابخشی 
باشند( که مالکیت نامبردگان در صفحه ۵۰7 دفتر ۱۲۵۳ 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.  ۹7/۱۰7۰7/ف م/الف 
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 عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالک
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رعایت قوانین بین المللی
* اكبر نعمت الهی 
 مدیر طرح موزه های صنعت نفت

کنفرانس وزیران نفت اوپک در حالی به پایان 
رسید که تالش برای حداکثر افزایش تولید و 
با شکست روبرو شد. روسیه  صادرات در آن 
قصد  به  تولید  افزایش  خواستار  عربستان  و 

جبران کمبود صادرات ایران در نتیجه تحریمهای احتمالی آمریکا 
بودند، اما وزیر نفت ایران در مذاکره با وزیر نفت عربستان او را به 
کمترین میزان افزایش تولید قانع کرد. این به معنای آن است که 

عربستان و روسیه ناکامان بزرگ اجالس بودند.
راه  مشکالت،  برای  دیپلماتیک  راه حل  باور  و  دیپلماسی  منطق 
ایران را در خیلی از زمینه ها هموار می کند. این مهمترین نکته ای 
کارهای  و  وقتی ساز  به دست می آید.  اوپک  اجالس  از  است که 
بین المللی را پذیرفتی و خود را با آن وفق دادی، می توانی خیلی 

از امور را بی دغدغه تر از سر بگذرانی.
در امور بین المللی، توجه به این نکته که جهانیان برای رسیدن به 
امروز راهی طوالنی را پیموده اند مهمترین رکن است. این که بازی 

را طبق قواعد آن انجام دهی، وزنه تو را باال می برد.
در ماجرای اوپک، کشورهای عضو آمده بودند تا به تاسی از روسیه 
را  بازار  ممکن،  سقف  تا  صادرات  و  تولید  افزایش  با  عربستان  و 
بترکانند. اما هوشیاری وزیر نفت ایران باعث شد که این امر تحقق 
نیابد. میزان افزایش تولید و صادرات تا سقف معینی محدود شد و 
در نتیجه بازار نشان داد که برای تحریم ایران اکیدا آماده نیست.

است.  نیامده  وجود  به  شبه  یک  جهان  دیپلماتیک  دستاوردهای 
باید  جهان در تعامل درک کرده است که چه آداب دیپلماتیکی 
داشته باشد و از همین رو رسیدن به توافقات دیپلماتیک بهترین 
راه حل مشکالت است. نمی توان بدون دست یازیدن به راه حلهای 
راعایت  را  ایران  مردم  که حقوق  داشت  توقع  دنیا  از  دیپلماتیک 
کند. اگر قاعده بازی را برهم بزنیم خودمان قربانی اول خواهیم بود.

در امور بانکی برای برهم زدن چرخه بانکداری سوییفت که تحت 
برای  قانونی  باید  شویم.  همراه  اروپا  با  باید  آمریکاست،  مدیریت 
دست  به  بهانه  تا  باشیم  داشته  تروریسم  منابع  تامین  با  مقابله 
المللی  بین  بانکداری  نهایت در چرخه  تا در  آمریکایی ها ندهیم 

جایی به ما بدهند.
متاسفانه آنها که منافع خود را از رهگذر اوضاع هر دم بیلی دنبال 
می کنند، نمی خواهند و نمی توانند تحمل کنند که یک راه جدید 

فراروی ملت ایران گشوده شده است.
اختالفات اروپا و آمریکا به مرحله ای رسیده است که با برخوردهای 
هوشمندانه بخشی از معادله روابط اروپا و آمریکا با ایران باشیم. 
ترامپ با حماقت و وضع تعرفه های جدید روی کاالهای اروپایی 

بیشترین زمینه همکاری را به دست ایران و اروپا داد.
باهوش بودن ما اکنون بیش از هر زمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

است.
ما برای یک بازی فوتبال همه قوانین و قواعد بین المللی را رعایت 
خود  دل  به  نمی توان  هم  دیپلماتیک  الزامات  دیگر  در  می کنیم، 

رفتار کرد.
email: Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

ایران صادرکننده بنزین می شود 

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که ایران جزو 
پرمصرف ترین مردم در بخش انرژی است، گفت: با 
اندکی صرفه جویی و مصرف بهینه بنزین می توانیم 

به صادرکننده این فرآورده تبدیل شویم.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، غالمعلی 
نفت  وزارت  تالش های  از  ایمن آبادی  جعفرزاده 
ستاره  پاالیشگاه  دوم  فاز  بهره برداری  برای 
با  گفت:  و  کرد  قدردانی  و  تشکر  خلیج فارس 
بهره برداری از این پروژه، تولید بنزین ایران افزایش 
فشارهای  آمریکا  که  کنونی  در شرایط  و  یافت 
مهم  اقدامی  می کند،  وارد  ایران  بر  اقتصادی 
محسوب می شود. وی افزود: متاسفانه بدمصرفی 
در حوزه انرژی به ویژه بنزین سبب شده است تا ما 
با وجود افزایش تولید این فرآورده هنوز در گروه 
کشورهای صادرکننده بنزین قرار نگیریم که البته 
معتقدم با اندکی صرفه  جویی، به این مهم دست 
خواهیم یافت. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
شاهد هستیم که خودروهای چند صد میلیونی 
بنزین  اما  در خیابان های کشور تردد می کنند، 
با نرخ ۱۰۰۰ تومان دریافت می کنند. به نظرم 
این موضوع معقول نیست. جعفرزاده ایمن آبادی 
عنوان کرد: با برنامه ریزی صحیح می توان امیدوار 
بود که ایران تا پایان سال ۹7 به جمع کشورهای 

صادرکننده بنزین بپیوندد.

ایران بیش از ۲,6 میلیون بشکه نفت 
خام و میعانات گازی صادر کرد 

ایران در ماه ژوئن )خرداد - تیرماه( در مجموع 
بیش از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار بشکه نفت خام 

و میعانات گازی صادر کرده است. 
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران 
 ۲ از  بیش  تیرماه(   – )خرداد  ژوئن  ماه  در 
و بیش  نفت خام  میلیون و ۲8۰ هزار بشکه 
از ۳۳۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر کرده 
است. میانگین صادرات نفت خام ایران در سال 
به طور میانگین ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار   ،۹۶
محمدباقرنوبخت  است.  بوده  روز  در  بشکه 
ماه  سه  در  که  است  کرده  اعالم  به تازگی 
درصد   ۵۹.8 ریالی  نظر  از  امسال  نخست 
درآمدها نسبت به سه ماه پارسال بهتر شده و 
74 درصد درآمد ناشی از فروش نفت افزایش 
از  ایران  نفت  قیمت  میانگین  است.   داشته 
برای  از ۶۶ دالر  بیش  تاکنون  امسال  ابتدای 

هر بشکه بوده است. 

خبر

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: یکی از 
افزایش  نیرو،  وزارت  امسال  های  برنامه  ترین  اصلی 
تعرفه برق پرمصرف ها تبیین شده که در حال حاضر 

اولین برنامه های این طرح اجرایی شده است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، همایون حائری دیروز 
با تاکید بر اهمیت واقعی شدن قیمت برق، اظهار کرد: 
برای آغاز این طرح تعرفه برق ادارات دولتی که الگوی 
مصرف را رعایت نکنند، ۲۰ درصد افزایش قیمت اعمال 
می شود. وی با بیان اینکه تعرفه گذاری باید بر اساس 
الگو های مصرف باشد، عنوان کرد: این الگو در بخش 
خانگی، تجاری و صنعتی متفاوت است اما در مجموع 
وزارت نیرو به دنبال این است که تعرفه های برق برای 
حائری،  گفته  به  شود.  واقعی  مصرف  پر  مشترکان 
دریافت واقعی قیمت برق از مشترکان پرمصرف که 
یارانه بیشتری از دولت دریافت می کنند جزو برنامه های 
اصلی وزارت نیرو است که امسال اولین مرحله آن که 
دریافت قیمت برق براساس الگوی مصرف و قیمت 
واقعی خواهد بود، اجرا می شود و مشترکان پرمصرف 
پول برق بیشتری پرداخت خواهند کرد. وی با اشاره 
به وضعیت تامین برق نیروگاه ها در زمان پیک مصرف 
گفت: در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاه های 
پیش  به  توجه  با  و  است  مگاوات  هزار   8۰ کشور 
خاموشی های  بر  مبنی  قبل  سال  از  که  بینی هایی 
تابستان سال جاری صورت می گرفت، از انتهای سال 
گذشته روی موضوع مدیریت مصرف تاکید کرده ایم. 
حائری با بیان اینکه امسال سدهای نیروگاه های برق - 
آبی با کاهش تولید مواجه بوده اند، عنوان کرد: ظرفیت 
تولید نیروگاه های برق- آبی ۳۰ درصد است که امسال 
نتوانسته ایم از تمام پتانسیل نیروگاه های آبی استفاده 

کنیم؛ به گونه ای که سال گذشته ۹۶۰۰ مگاوات از 
نیروگاه های برق- آبی تولید صورت گرفت و امسال 
با  وی  است.  مگاوات شده  تنها ۵۰۰۰  ظرفیت  این 
تاکید بر این مسئله که شرایط فعلی ایجاب می کند 
هر مشترک ۱۰ درصد صرفه جویی برق را انجام دهد، 
گفت: اگر این اتفاق بیفتد و صرفه جویی در کشور 
افزایش یابد، می توان مانع بسیاری از خاموشی ها شد. 
معاون وزیر نیرو افزود: در حال حاضر قابلیت تامین 
برق در کشور وجود دارد. به طوری که هفته گذشته 
با تمام ظرفیت وارد مدار  نیروگاه های حرارتی  تمام 
بوده اند اما با افزایش ناگهانی مصرف به دلیل افزایش 
درجه حرارت با مشکالتی در تامین برق مواجه شدیم. 
اما باید تاکید کرد که هیچ گونه خاموشی برنامه ریزی 
شده ای وجود نداشته است. وی با تاکید بر این مسئله 
که باید در این شرایط یک مدیریت اضطراری ایجاد 
شود، گفت: امیدواریم با افزایش صرفه جویی ها شاهد 

این  و  نباشیم  در کشور  پراکنده  بروز خاموشی های 
مسئله را نیز می توان صراحتا اعالم کرد که اگر مدیریت 
مصرف صورت گیرد، یک سوم ظرفیت نصب شده ای 
که در حال حاضر داریم، اضافه است. حائری تصریح 
کرد: افزایش هفت درصدی قیمت برق نیز در مدیریت 
مصرف مشترکان تاثیرگذار نبود و همین مسئله نیز 
باشیم  پراکنده ای  های  خاموشی  شاهد  موجب شد 
که یکی از علت های آن عالوه بر عدم صرفه جویی، 
مشکالت سیدر و ترانس نیز مطرح می شود اما باید 
به این موضوع نیز توجه کرد که در برخی از استان ها 
که مدیریت مصرف به خوبی در آن صورت گرفت با 
مشکالت چندانی نیز مواجه نبوده ایم. وی افزود: شرایط 
امسال این مسئله را به ما گوشزد کرد که نمی توانیم 
با توجه به وضعیت منابع آبی به سدهای نیروگاه های 
برق- آبی تکیه کنیم و الزم است به دنبال افزایش 
ظرفیت نیروگاه های حرارتی باشیم. بر همین اساس نیز 

برنامه وزارت نیرو این است تا ساالنه ۲۰۰۰ مگاوات را 
نیروگاه جدید حرارتی را وارد مدار کنند. معاون وزیر 
نیرو با اشاره به افزایش مصرف وسایل سرمایشی در 
کشور گفت: سال گذشته از ۵4 هزار مگاوات میزان 
مصرفی که صورت گرفت ۲۱ هزار مگاوات مربوط به 
وسایل سرمایشی بود که این میزان معادل مصرف کل 
چهار کشور همسایه ماست.؛ لذا الزم است که راهکار 
اساسی برای این مسئله صورت گیرد. به گفته وی، 
امسال تفاهم نامه ای را با بخش صنایع و کشاورزی در 
راستای مدیریت مصرف ۱۳۰۰ مگاوات امضا کرده ایم 
که امیدواریم بتوانیم از این طریق از خاموشی ها دور 
کمبود  که  مگاواتی   ۵۰۰۰ از  افزود:  حائری  شویم. 
داریم با کمک مردم و صرفه جویی های صورت گرفته 
۱۶۰۰ مگاوات جبران شد اما باید گفت که پتانسیل 
صرفه جویی تا ۱۵۰۰ مگاوات در این میان وجود دارد 
که الزم است به این مسئله اهتمام بیشتری ورزیده 
شود. وی در خصوص وضعیت واردات برق نیز گفت: 
با کشور آذربایجان تفاهم نامه ای را منعقد کرده ایم تا 
در تابستان بتوانیم ۱۶۰ تا ۱8۰ مگاوات برق را از این 
کشور وارد کنیم عالوه بر این از کشورهای ارمنستان 
و ترکمنستان نیز برق به ایران وارد می  شود که باید 
از کشورهای  گفت در مجموع 7۰۰ مگاوات برق را 
همسایه وارد می کنیم. معاون وزیر نیرو تصریح کرد: در 
حال حاضر ۶۵۰ مگاوات برق توسط بخش خصوصی و 
سرمایه گذاران خارجی در حوزه احداث نیروگاه بادی و 
خورشیدی صورت گرفته است و علی رغم تحریم های 
برای  اروپایی  کشورهای  موضع  هنوز  آمریکا  جدید 
فعالیت در ایران مشخص نیست و شرکت های حاضر 

فعالیت خود را انجام می دهند.

معاون وزیر نیرو:

قـبض بـرق پرمصـرف ها گـران مـی شود

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پژو ۲۰۶ آریان به شماره پالک ایران ۶۶-۵۱۲ط۱8 و شماره موتور ۳۳8۶۰۰774۳ 

بهشهرو شماره شاسی ۲۲۶۰۰۲۲۹ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول- نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه ۹۶۰۳44 این اجراء و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه 
اول دادگاه خانواده شهرستان فردیس /له خانم فرشته باالخانی فرزند عزت اله و 
علیه نازنین زهرا و محمد امین زینی و طاهره باالخانی )ورثه مرحوم یداله زینی( 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت 7۲ قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت اصل 
خواسته به همراه مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له و مبلغ 
محکوم  به  صادره  اجرائیه  اینکه  به  توجه  با  عشردولتی  نیم  ریال   ۵/۰۰۰/۰۰۰
علیه ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده اند بنا به 
درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی امول منقول 
و غیر منقول متعلق به پالک ثبتی ۱۶۳/۱8۹۹۵ و همچنین یک دستگاه خودرو 
پژو 4۰۵ مدل ۹۳ با مشخصات ذیل آگهی منتشره از سوی این اجراء توقیف و 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر 
است درمورخ ۹7/۵/8 از ساعت ۱۱ الی ۱۲ در محل اجرای احکام مدنی دادگاه 
حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال برای ملک توقیفی و مبلغ ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای خودرو توقیفی شروع 
می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک 
بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد 
شد. و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار 
پرداخت  را  مزایده  مقرر خریدار وجه  مهلت  در  منتقل خواهد شد. درصورتیکه 
ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است و از محل 
مزایده  تاریخ  از  توانند ظرف یک هفته  پرداخت خواهد شد طرفین می  فروش 
به  رسیدگی  تا  این صورت  در  که  نمایند  اعتراض  مزایده  انجام  نحوه  به  نسبت 
ضمنا«  شد.  نخواهد  منتقل  خریدار  بنام  مزایده  مورد  دادگاه  سوی  از  اعتراض 
طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطالع این 
اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند. چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل 
باشد روز بعد درهمان ساعت و مکان برگزار خواهدشد. مال مورد مزایده و بهای 

آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
دستگاه  یک  ششدانگ  از  است  عبارت  کارشناسی  مورد  ملک  کارشناس:  نظریه 
آپارتمان مسکونی واقع در طبقه 4 به مساحت 8۶/7۲ مترمربع قطعه 4 تفکیکی به 
شماره پالک ۵۱۶۹۹ فرعی مفروز از پالک ۱8۹۹۵ فرعی از پالک ۱۶۳ اصلی به 
انضمام انباری قطعه 4 و پارکینگ قطعه دوم تفکیکی با قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائی آن به آدرس 
ذیل بوده که طبق سند مالکیت تک برگی ارائه شده با شماره چاپی ۹۳-۹7۵۹۲۱/

الف تمامی ششدانگ آن ذیل صفحه ۲۲ دفتر ۵47 اداره ثبت اسناد و امالک فردیس 
به نام اسکندرباادب ثبت و صادر و برابر سند 44487 مورخه ۱۳۹4/۱/۳۱ دفترخانه 
۶۰ اسناد رسمی کرج به آقای یداله زینی منتقل گردیده است و زمان بازدید در 
تصرف آقای جمشید زینی قرارداشت برروی پالک مفروزی تعداد 4 واحد آپارتمان 
مسکونی در 4 طبقه و به ازای هر طبقه ۱ واحد بر روی طبقه همکف با سازه اسکلت 
با قدمت ساخت حدود ۱۶ سال احداث گردیده  نمای آجر۳ سانتی متری  بتن و 
است. ملک مورد ارزیابی شامل : سالن- ۲ اتاق- آشپزخانه - بالکن مسقف و سرویس 
های بهداشتی با امکانات آب، برق، گاز، تلفن، سیستم گرمایش آب گرمکن و بخاری 
به شرح  ارزیابی  باشد. قیمت ملک مورد  آبی می  گازی و سیستم سرمایش کولر 
فوق با رعایت جمیع جهات و شرایط تاثیرگذار مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل 
یکصد میلیون تومان برآورد و جهت اقدام تقدیم میگردد. آدرس ملک مورد مزایده: 

فردیس- شهرک ۱۱۰- خ سعدی - کوچه رز ۲ - طبقه 4 - واحد 4 
مشخصات خودرو: ش انتظامی 47۵/۳8 ب 7۵ - رنگ خاکستری- ۲ محور - نوع 
سواری- ش شاسی NA 8 M ۳۱ FF ۶  EK 877874 - 4 سیلندر- سیستم 
و تیپ پژو 4۰۵ - ش موتور B ۰۰۵4۰۳۵ ۱۳۹ - بنزین سوز- مدل ۱۳۹۳- 4 

چرخ - ۵ نفر ظرفیت 
موتور  : درب  بدنه  و  اطاق  بازدید(:  )درزمان  فنی خودرو  و  - وضعیت ظاهری  ب 
خوردگی دارد- داشبورد در حال حاضر سالم است- صندلی و تودوزی در حال حاضر 
سالم است- تجهیزات در حال حاضر ضبط پنل ندارد- نقایص ظاهری درب موتور 
سالم  در حال حاضر  گیربکس  است-  سالم  در حال حاضر  موتور  دارد-  خوردگی 
است- دیفرانسیل درحال حاضر سالم است- تایرها در حال حاضر سالم ۶۰درصد 

آج دارد.
با عنایت به مراتب فوق و همچنین میزان استهالک بر مبنای سال تولید و کیلومتر 
پانصد  و  میلیون  نوزده  معادل  ریال   ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  خودرو  قیمت  کارکرد 

هزارتومان به نظر می رسد. 
کارشناس: توضیح اینکه مبلغ هشتصد و پنجاه هزار ریال خالفی دارد.  م/الف ۱4۰7

داورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردیس - اعظم پور 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۱۱۲۰۰4۶8 شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )۱۰۳ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹7۶۶۱۳7۰۰۲8۰ شاکی : 
آقای فرود رضائی تاری فرزند محمد حسن به نشانی لرستان – خرم آباد دادگستری 
شهرستان خرم آباد – متهم : آقای حسین عطایی فرزند رضا به نشانی لرستان –

خرم آباد – اتهام : مزاحمت تلفنی 
گردش کار : دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات با اعالم ختم رسیدگی و با 

استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشای رای مینماید .
رای دادگاه :  در خصوص اتهام آقای حسن عطایی فرزند رضا مالک خط تلفن شماره 
۰۹۱۶7۱7۲۹۶۶ دائر برمزاحمت تلفنی نسبت به آقای فرود رضایی فرزند محمد 
حسین با عنایت به شکایت شاکی ، پرینت مکالمات خط تلفن متعلق به متهم که 
با خط تلفن شاکی تماس داشته است ، استعالم به عمل آمده از شرکت ایرانسل 
که خط تلفن مذکور بنام متهم می باشد و اینکه متهم در تمام مراحل تحقیقات 
( حاضر  کارت  فرم خرید سیم  در  مذکور  اقامت  محل  در  شناسایی  عدم  )بلحاظ 
نشده و در جلسه رسیدگی دادگاه نیز علیرغم ابالغ از طریق نشر در روزنامه حاضر 
به ماده  لذا مستندا  بزهکاری وی محرز است  نکرده  ارسال  نیز  نشده و الیحه ای 
۶4۱ قانون تعزیرات و مواد 8۶-8۳-7۰-۶۶-۶4 قانون مجازات اسالمی در خصوص 
جایگزینهای حبس حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت نه میلیون ریال جزای 
از  نامبرده  نماید در صورت عجز  اعالم می  و  ماه حبس صادر  نقدی جایگزین دو 
پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا می شود رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از ان ظرف بیست روز قابل 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
 آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی ۹۱۰۰۵۰۰

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۱۰۰۵۰۰*۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
با بنای احداثی در آن به مساحت بیست هزار متر مربع پالک ثبتی ۲۳۳ فرعی از 
۲4۲ اصلی واقع در قلعه خواجه مشهور به ساداتی بخش بهنام عرب ورامین که سند 
مالکیت آن ذیل شماره ۲۰۶۲۱ صفحه 4۵4 دفتر 88 به نام آقای احمد تاجیک 
باالئی ثبت و صادر گردیده است و محمدود است به حدود : شماال به طول ۱۰۳/۲۰ 
متر مرزیست به متصرفی ایرج عالی دایی ازپالک ۲4۲/۱ شرقا اول به طول 4۰/۲4 
متر به متصرفی ایرج عالی دایی دوم به طول ۱۱۶/۳۵ متر مرزیست به جاده جنوبا به 
طول ۱۶7/7۰ متر مرزیست به متصرفی اقای بزرگینی از پالک ۲4۲/۱ غربا به طول 

۱۶۹/۱۰ متر مرزیست به متصرفی اکبر بختیاری از پالک ۲4۲/۱ اصلی 
*توصیف اجمالی ملک طبق گزارش کارشناس رسمی :ملک واقع است در ورامین 
اقای احمد تاجیک  از ایستگاه پمپاژ آب گلخانه  باال بعد  اباد – حصار  جاده جواد 
باشد  بدون مالت سیمان می  و  اجر  با  دارای حصار موقت  بازدید  باالئی در زمان 
حدودا ۱۵۰۰۰متر مربع گلخانه با لوله گالوانیزه و روکش نایلون و وسایل گرمایی که 
در زمان بازدید به کشت خیار اختصاص داشته است – استخر ذخیره آب در ابعاد 
۳۳*4 متر به ارتفاع 4 متر با حجم ابگیری ۵۲8 متر مکعب با سیستم تحت فشار 
برای گلخانه که آب استخر از چاه آب حفر شده به عمق 7۰ متر با لوله جدار ۱۲ 
تامین می گردد ساختمان مسکونی ۲ طبقه به مساحت ۳۰۰ متر مربع و ساختمان 
مرغداری به مساحت ۱۱۳۱ متر مربع با سقف گنبدی و روکش سیمان که مرغداری 
در زمان بازدید غیر فعال و از آن به عنوان انبار استفاده می شده است استفاده از چاه 
آب با یک دستگاه پمپ شناور ۲۰ اسب صورت می گیرد که آب مورد نیاز را تامین 
می نماید این مجموعه دارای برق سه فاز 7۵ آمپر و گاز شهری و اب روستا می باشد 
که با وجه به وضعیت ملک و ابعاد و نوع کاربری و اعیانی ها و کلیه امتیازات توسط 

کارشناس رسمی جمعا به مبلغ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است .
*۲- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۰8 متر مربع بع پالک ثبتی ۱۹87 
فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در باغ نصرت بخش بهنام وسط ورامین که سند مالکیت 
بانو فرح اثنی عشری ثبت و  آن ذیل شماره ۲4۱۰ صفحه ۱۶۶ دفتر ۱۹ به نام 
قطعی  انتقال  باالئی  تاجیک  احمد  آقای  به  الواسطه  الواسطه  ومع  گردیده  صادر 
گردیده است و محدود است به حدود : شماال به طول 8 متر به قطعه ۱4۶ شرقا به 
طول ۲۶ متر به قطعه ۱۵۶ جنوبا به طول 8 متر به خیابان ۱۰ متری غربا به طول 
۲۶ متر به قطعه ۱۵4 تفکیکی *توصیف اجمالی مکلک طبق گزارش کگارشناس 
رسمی : ملک واقع است در ورامین – خیابان مهدیه ۱۱- پالک ۱۶ و پالک ۱۳ 
با کاربری مسکونی شامل یک باب ساختمان ویالیی با قدمت بیش از ۳۰ سال و 
دارای ساختمان همکف و زیر زمین با زیر بنای مجموعا ۱7۶ متر مربع نیمه اسکلت 
با دیوار باربر و طا ق ضربی و نما سنگ پنجره های فلزی و کف حیاط موزاییک 
با کف موزاییک و  و مساحت زیر زمین حدودا ۳۶ متر مربع دارای دو قسسمت 
بدنه کاشی و طبقه همکف با زیر بنای حدودا ۱4۰ متر مربع دو خوابه بدنه اتاقها 
کاغذ دیواری و اشپزخانه کاشی با کابینت فلزی سیستم گرمایش بخاری گازی و 
سرمایش کولر آبی دارای امتیاز آب و برق و گاز که ملک حسب اظهارات در تصرف 
مالک می باشد که ملک موصوف طبق گزارش هیئت کارشناسان رسمی به مبلغ 
نگردیده قطعی شده است  اعتراضی واصل  ارزیابی و چون  7/۱۰۰/۰۰۰/۰۰ ریال 
مالک هر دو ملک خود را طبق اسناد رهنی شماره ۵۵۳۹ و 4۲۶۹و ۲۶78 دفتر 
خانه ۵ ورامین در قبال مبلغ ۶/۵۵۱/7۱8/۹۶۱ ریال باب اصل به انضمام سود روز 
شمار در رهن بانک صادرات قرار داده و لیکن جهت پرداخت بدهی خود اقدامی 
ننموده است و هر دو ملک مورد وثیقه به شرح فوق طبق نظر کارشناسان جمعا 
به مبلغ ۱8/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است ،پالک فوق از ساعت ۹ الی 
۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹7/۰۵/۰۲ در اداره اجرای اسناد رسمی ورامین واقع 
در ورامین – خیابان سینما – اداره ثبت اسناد و امالک واحد اجرا از طریق مزایده 
به فروش می رسد . مزایده از مبلغ ارزیابی طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ 
به حروف هجده میلیارد و ششصد میلیون ریال شروع  ۱8/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به اب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
عوارض  و  مالیاتی  بدهی های  نیز  و  باشد  انها  دارای  مزایده  مورد  که  در صورتی 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده 
روزاداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . همچنین 

بستانکار از بیمه ملک اطالعی ندارد .
تاریخ انتشار:۱۳۹7/۰4/۱۲

م الف 196 ث- محمد رحیم پور – رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک ورامین  

 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

برابررأی شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰8۱8۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا خاکی فیروز فرزند فریدون به شماره شناسنامه 
۵8۶  کد ملی۰۳۲۲۰۳۱۹۶۶ صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱44/77 متر مربع پالک ۱۵۳4 فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع در سرحدآباد بعد از راه 
آهن بعد از گلزار شهدا- خ بهرامی غربی - پالک ۱ خریداری از مالک رسمی فریدون خاکی 
به منظور اطالع  لذا  از وراث مرحوم محمد خاکی فیروز محرز گردیده است،  فیروز احدی 
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 ۱۳۹4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/4/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/4/۲7 

  محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

 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

برابررأی شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰8۰۵۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تقیان  مهدیه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
اراک درسه  از  به شماره شناسنامه 4۹۰۲۰ صادره  اله  ماشاء  فرزند  کاشانی  مفرد 
پالک  مترمربع   ۶۹/۲۹ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
۳78 فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع درفردیس- بلوار شهید بیات - ۲۲ شرقی - بن بست 
یاران - پالک 4۹ خریداری از مالک رسمی علی رهنما 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 ۱۳۱4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/4/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/4/۲7

  محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با یک دالر و 7 
سنت، معادل ۱.۳۵ درصد کاهش به 78 دالر و ۱۶ 

سنت رسید.
در حالی که عرضه نفت عربستان افزایش یافته و بروز 
نشانه هایی از کاهش رشد اقتصادی آسیا چشم انداز 
تقاضا برای نفت را کاهش داده است، قیمت نفت دیروز 
بیش از یک درصد کاهش یافت. بر اساس این گزارش، 
قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با یک دالر و 7 سنت، 
معادل ۱.۳۵ درصد کاهش به 78 دالر و ۱۶ سنت 
رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا 
هم دیروز با ۹4 سنت، معادل ۱.۳ درصد کاهش به 
7۳ دالر و ۲۱ سنت رسید. هفته گذشته قیمت نفت 

خام آمریکا بیش از 8 درصد افزایش یافته بود.

قیمت جهانی نفت دیروز 
کاهش داشت 

ایران  نفت  ملی  شرکت  الملل  بین  امور  مدیر 
به  گازی  میعانات  افزایش خیره کننده عرضه  از 
به  و گفت:  داد  داخلی خبر  پاالیشی  واحدهای 
منظور تسهیل عرضه داخلی، بارگیری میعانات 
گازی از بندر شهید رجایی از روز یکشنبه آغاز 

شده است.
سعید  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
واحدهای  خوراک  که  این  یادآوری  با  خوشرو 
میعانات  تولید  از محل  تاکنون  داخلی  تولیدی 
گازی خانگیران و ایالم تامین شده است، تصریح 
کرد: شرکت ملی نفت ایران به منظور حمایت از 
صنایع داخلی و جلوگیری از خام فروشی افزون بر 

تامین میعانات گازی از میدان های فوق تصمیم 
گرفته است عرضه میعانات گازی پارس جنوبی 
تکمیل  با  سپس  و  بندرعباس  مبدأ  از  ابتدا  را 
زیرساخت های مربوط از منطقه عسلویه ازسرگیرد.

وی با بیان این که در یک ماه گذشته 4۰ هزار 
تن میعانات پارس جنوبی از مبدا بندرعباس عرضه 
میعانات  این  برداشت  کرد:  تصریح  است،  شده 
ازسوی پاالیشگران کوچک داخلی از دیروز آغاز 

شده است.
خوشرو با تاکید بر این که عرضه میعانات گازی 
تصریح  است،  افزایش  قابل  بازار  نیاز  در صورت 
کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، زمان 

تحویل محموله های میعانات گازی به متقاضیان 
به گونه ای تنظیم می شود که واحدهای تولیدی 
نسبت به تامین چندماهه خوراک مطمئن باشند .

خوشرو با یادآوری این که شرکت ملی نفت ایران 
در سال های اخیر و به منظور تامین خوراک مورد 
نیاز پاالیشگران کوچک داخل کشور نسبت به 
عرضه مستمر میعانات گازی از طریق بورس انرژی 
اقدام کرده است، افزود: با توجه به افزایش تقاضای 
داخلی و عدم امکان تامین آن از منابعی همچون 
میعانات گازی ایالم و خانگیران، شرکت ملی نفت 
امکانات مورد نیاز برای بارگیری زمینی میعانات 

گازی پارس جنوبی را فراهم کرده است.

افزایش خیره کننده عرضه میعانات گازی به واحدهای پاالیشی داخلی
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اسب سرکش نقدینگی عامل بحران های اقتصادی

مثل  نقدینگی  گفت:  ملی  تولید  از  حمایت  ویژه  کمیسیون  رییس   
اسب سرکش راه خود را در بخش های مختلف اقتصادی پیدا کرده و 

بحران های اقتصادی را تشدید می کند.
داشت:  اظهار  فوالدگر    ازایسنا،حمدرضا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و گسترش  ایجاد  پی  در  تومانی  ارز 4۲۰۰  کنندگان  دریافت  اسامی 
نابسامانی های اقتصادی، بی ثباتی بازار و التهاب افکار عمومی و کسبه 
منتشر شد.نماینده مردم اصفهان در مجلس انتشار اسامی واردکنندگان 
با ارز 4۲۰۰ تومانی توسط سایر دستگاه های اجرایی عالوه بر وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات از طریق سامانه ای جامع را مورد تاکید قرار 
داد و افزود: این تصمیم، اگر اجرایی شود افکار عمومی پی خواهند برد 
که چه افرادی چه کاالهایی را با ارز 4۲۰۰ تومانی وارد کرده و با ارز بازار 
آزاد به مردم فروخته اند. پیش قدم شدن وزیر ارتباطات در این مسیر اقدام 
انظباطی خوبی بود که امیدوارم سایر وزرای دولت هم بدون تعارف این 
اقدام خوب جهرمی را عمل کنند.وی توجه بیشتر دستگاه های نظارتی 
ارز 4۲۰۰ تومانی را خواستار  انتشار اسامی دریافت کنندگان  در پی 
شد و افزود: دستگاه های نظارتی باید نظارت شان را به حدی قوی کنند 
از  به نحوی اجرایی شود که  اقتصادی  که تعرفه ها و تعهدات فعاالن 
کل  بازرسی  سازمان  شود.  پیشگیری  اقتصادی  بی ثباتی  و  نابسامانی 
کشور، سازمان تعزیزات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان باید طبق ضوابط و قوانین، مصادیق احتکار، گران 
برخورد  اقتصادی  مجرمان  با  و  بررسی  را  اقتصادی  اخالل  و  فروشی 
مناسب کنند.رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برخورد قضایی 
با اخاللگران اقتصادی را به معنای تشدید فضای امنیتی ندانست و افزود: 
هر سوء استفاده گر اقتصادی، واردکننده یا تاجر و کاسبی که به نحوی 
نظام اقتصادی کشور را مختل کند و وضعیت اقتصادی را به هم بریزد 
که ضرر هنگفتی به عموم مردم تحمیل کند و سود ناحقی عاید عده ای 
محدود کند مصداق افساد فی االرض و اخاللگر اقتصادی خواهد بود و 

مجازات آن طبق اعالم رییس قوه قضاییه »مرگ« است.  

مدرسه اشتغال دانشگاه تهران راه اندازی شد

 مدرسه اشتغال به عنوان قوی ترین مرکز آموزش حوزه کسب وکار کشور 
در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران راه اندازی شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، این مرکز که هم اکنون تحت نظارت 
معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت قرار دارد، فعالیت خود را با تمرکز 
راستای  در  سازمان ها  و  دانشجویان  دانش آموزان،  به  ارائه خدمات  بر 
بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه و آماده سازی افراد برای ورود به بازار 
کار از تابستان ۹7 آغاز خواهد کرد.از مهمترین برنامه های این مرکز 
استعدادیابی دانش آموزان و دانشجویان، برگزاری دوره های توانمندسازی، 
کاریابی  و  مختلف  هدف  گروه های  برای  کارآفرینی  و  مهارت آموزی 
دفتر  مسئول  امین،  است.دکتر  سازمان ها  به  توانمند  افراد  معرفی  و 
ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مدرسه اشتغال، 
رسالت اصلی این مدرسه را افزایش روحیه ارزش آفرینی و کارآفرینی 
در بین دانش آموزان، دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها، شناسایی 
استعدادها و توانمندی های آنها و ارائه برنامه های توسعه فردی به افراد 
در راستای بهبود سطح معلومات عمومی و تخصصی در حوزه کسب وکار 
و کارآفرینی و توانمندسازی و توسعه شایستگی های افراد برای ورود به 

بازار کار دانست.

خبر

بانک ملی میزبان نشست مشترک مدیران 
و معاونان امور پشتیبانی بانک ها

نشست مشترک مدیران و معاونان امور پشتیبانی بانک 
های کشور به میزبانی بانک ملی ایران برگزار شد.

بانک ملی  از روابط عمومی   به گزارش زمان به نقل 
ایران، در این نشست که در محل موزه بانک )ساختمان 
صندوق پس انداز سابق( برگزار شد، مباحث پیرامون 
کارپردازی، تدارکات و مهندسی و امالک بانک ها به 
بحث و تبادل نظر گذاشته شد.همچنین بررسی شرایط 
امور پشتیبانی مربوطه،  و  بازار و خرید کاال، خدمات 
هزینه های نگهداری و استفاده از اموال به ویژه امالک، 
فروش اموال و مقررات و سامانه ها از دیگر مباحث طرح 
مذکور،  نشست  بود.در  نشست مشترک  این  در  شده 
همچنین بر تشکیل کمیسیون هماهنگی امور پشتیبانی 
بانک ها تاکید شد.مدیران و معاونان امور پشتیبانی بانک 
ها در پایان نیز از موزه بانک ملی ایران و گنجینه و 

اشیای ارزنده آن بازدید کردند.

پول های سرگردان عامل گرانی

نقدینگی  و  پول ها  تجارت  توسعه  سازمان  معاون    
از  گفت:  و  دانست  بازار  در  گرانی  عامل  را  سرگردان 
ارز وجود  آزاد  و  نرخ رسمی  میان  آنجاکه هماهنگی 
و حتی  نیست  نرخ  ثبات  برای  تضمینی  هیچ  ندارد، 
ارز،  نوع  یک  خرید  برای  تقاضا  باوجود  است  ممکن 
مردم  در چنین شرایطی  و  کند  پیدا  ریزش  آن  نرخ 
در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  می شوند.به  متضرر 
پی افزایش قیمت برخی از محصوالت در بازار و اینکه 
گفته می شود حتی برخی از کاالهایی که با ارز دولتی 
4۲۰۰ تومانی وارد می شود، با ارز آزاد فروخته شده و 
با افزایش قیمت همراه شده اند، محمدرضا مودودی - 
معاون سازمان توسعه تجارت - اینگونه توضیح داد که 
به نظر می رسد نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود 
دارد و این ظرفیت را برای ایجاد شوک در اقتصاد و 
بازار دارد و یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت ها و تورم 
می تواند  سرگردان  نقدینگی  افزود:  است.وی  کنونی 
بسیار اثرگذار باشد و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد کند 
تا از این طریق افزایش قیمت به بار آورد و صاحبان 
این نقدینگی سرگردان صاحب سودهای بیشتر شوند. 
به عنوان مثال شاید عده ای بخواهند منابع مالی خود 
را  تا ارزش نقدینگی خودشان  ارز تبدیل کنند  به  را 
به  پاسخ  در  دهند.مودودی  افزایش  و  کرده  حفظ 
برای  تومانی   4۲۰۰ دالر  تخصیص  وجود  با  اینکه 
واردات کاالهای مختلف چرا شاهد افزایش قیمت در 
بازار چیست؟ گفت:  اقتصاد و  بازار هستیم و مشکل 
از آنجاکه هماهنگی میان نرخ رسمی و آزاد ارز وجود 
ندارد، هیچ تضمینی نیست که نرخ ارز ثابت بماند و 
حتی ممکن است زمانی که مردم به سمت خریدن یک 
نوع ارز سوق پیدا می کنند، نرخ آن ریزش پیدا کند و 

در چنین شرایطی مردم متضرر می شوند.

خبر

ادامه از صفحه ۱
ای  ریشه  دنبال حل  به  اگر  افزود:  نهاوندیان 
انسجام،  و  همدلی  با  باید  هستیم  مشکالت 
فرصت اصالح ساختار را فراهم کنیم.وی تا کید 
کرد: جشن 4۰ سالگی انقالب به این است که 
نقد و ارزیابی دلسوزانه و طبیب بانه ای در مورد 
سیاست های 4۰ ساله انقالب اسالمی داشته 
باشیم و اگر از گذشته درس بیاموزیم، فردایمان 
بهتر از گذشته خواهد بود و اگر همان اشتباهات 
را تکرار کنیم در واقع به بلوغ 4۰ ساله نرسیده 
قانون بهبود فضای  ایم.نهاوندیان عنوان کرد: 
کسب و کار فرازهای درخشانی دارد که متاسفانه 
همه فرازها به منصه ظهور نرسیده و باید امسال 
تک تک آنها را پیش ببریم که یکی از آنها بحث 
مشورت با فعاالن اقتصادی است.وی ادامه داد: 
در سیاست ارزی جدید این تصمیم گرفته شده 
اقالم  برای عمده  ارز صادرکنندگان  است که 

صادراتی در اختیار صادرکننده باشد اما اجرای 
این مسئله طول کشید و صادرکننده در شرایط 
صبر و انتظار قرار گرفت و اثر نامطلوب آن را 
دیدیم.نهاوندیان  واقعی  نرخ  گیری  شکل  در 
بیان داشت: سیاست دولت در صادرات کامال 
براساس نظر صادرکنندگان است که این مهم 

است. گاهی در  اقتصادی کشور  استقالل  راه 
با  اجرای سیاست ها و ابالغ دستورالعمل ها 
کندی هایی برخورد می کنیم که آثار ناگواری 
دارد و اگر نزدیکی عملیاتی بین دولت و بخش 
خصوصی صورت گیرد، این ُکندی ها نیز کمتر 
می شود.معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره 

به اینکه اعتماد  یک مفهوم متقابل بوده و جاده 
یک طرفه نیست، تصریح کرد: فضایی که نقشه 
ریزان بیرون می خواهند ایجاد کنند، این است 
که مرتب در هر جایی که یک ترک و شکاف 
در جامعه است برآن بکوبند و آن شکاف را زیاد 
کنند و چرا در اثر این شکاف ها بی اعتمادی 
به وجود خواهد آمد.نهاوندیان بیان داشت: اگر 
می خواهیم سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم، 
همه باید در مسیر اعتمادسازی مشارکت کرده 
و یک سویه عمل نکنند. باید فضای جدید در 
اعتمادسازی متقابل ایجاد کنیم که خود سبب 
افزایش شفافیت خواهد شد.وی با اشاره به اینکه 
راه مبارزه اصلی با فساد، شفافیت است، عنوان 
کرد: هرچه شفافیت بیشتر شود جلوی فساد 
ارز  از  گرفته خواهد شد و اعالم اطالع مردم 
تخصیص یافته، شفافیت است و شفافیت نیز 

هزینه های نظارتی را کاهش می دهد.

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی یعقوبی الموتی 

شاکی آقای عبداهلل شفیع زاده شکایتی به طرفیت متهم آقای علی یعقوبی الموتی به اتهام 
تحصیل مال از طریق نامشروع و سواستفاده و تقلب از امتیازات مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۱۲۱۳8۰۱۱۳4 شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان 
آمل)۱۰۱ جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۰۶/۰۵/۹7 ساعت ۰8:۳۰ تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیئن دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواست شاکی 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 ۱888
شعبه 101 دادگاه كیفری دو شهرستان آمل )101 جزایی سابق(

مفقودی نوبت اول 
خودرو  ایران  نمایندگی  فاکتور  شماره   به  سیلندر  تعویض  مجوز  برگ 
مدل  ای  نقره  رنگ  به  ایکس  ال  جی   4۰۵ پژو  سواری  ۹۶۰84۱۶7۵خودروی 
موتور   شماره  وبه   7۲  -- ایران   ۳4 ص   ۶۳۲ انتظامی  نیروی  شماره  به   ۱۳84
۱۲484۲۱۰۲۳8 وبه شمار شاسی ۱4۲7۶۶۶4 به نام انوشیروان متاجی آبندانک 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
نوشهر 

دادنامه
 کالسه پرونده ۳/۶۲4/۹۶شماره دادنامه 8۱۶-۹۶/۹/۲۹خواهان محمد علی خاکی داودی 
فرزند امامقلی به آدرس بابل خیابان طالقانی موزیرج ارشاد ۶ لوازم تحریر دانیال خوانده مهدی 
عباسی فرزند رمضانعلی به آدرس مجهول المکان خواسته مطالبه وجه رای  قاضی شورا 
در خصوص دعوی خواهان محمد علی خاکی داودی به طرفیت خوانده به خواسته مهدی 
عباسی مطالبه طلب به مبلغ 4۰ میلیون ریال به شرح مندرج در پرونده نظر به اینکه مستند 
دعوی خواهان فتوکپی مصدق یک فقره چک به شماره ۹۲۲۵/۵۳۲۲۶4-۹۶/۱/۲۳برعهده 
بانک اقتصاد نوین و گواهینامه عدم پرداخت مربوط به آن می باشد که داللت براشتغال ذمه  
به خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسی شورا هیچگونه دلیل موجه و محکمه پسندی در 
رد ادعای خواهان مبنی بر برائت ذمه  خویش و یا پرداخت دین  ارائه ننموده است لذا به 
لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات آن از خدشه  و تعرض دعوی مطروحه را محمول بر 
صحت تشخیص و با استصحاب و بقاء دین بر ذمه خوانده و مستندا به مواد ۱۹8 قانون آیین 
دادرسی مدنی و ۳۱۳ و ۳۱۰ و ۳۱۵ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 4۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته مستندا به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی 
مدنی و مبلغ ۲7۰۰۰۰هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله وکیل 
وفق تعرفه در حق خواهان محمد خاکی صادر و اعالم می نماید ضمناً در مرحله اجرای 
حکم اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید و دریافت 
آن از خوانده به نفع خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت ۲۰ 
روز قابل واخواهی در این شورا سپس ظرف مهلت  قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های 

عمومی دادگستری بابل می باشد
 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بابل حسن پور

ابالغ وقت 
دادرسی به آقای یاسر صبا فرزند عباس نظر به اینکه خواهان آقای علیرضا قاسم پور 
فرزند رشید دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت یاسر صبا فرزند عباس در 
این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالس ۱۲/۲۱۱/۹7 ثبت برای 
مورخه ۹7/۵/۱7ساعت ۱۰:۳۰ صبح تعیین وقت گردیده است و لذا به لحاظ مجهول 
المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که 
در وقت رسیدگی در شعبه ۱۲ حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم آن به دفتر شعبه ۱۲ مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم 

ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

دادنامه
محمود  ۹7/۳۰/۲۰/۲۱8خواهان  دادنامه  ۲/۱۱۰7/۹۶شماره  پرونده  کالس    
شیرافکن به وکالت رحمت خابخشی  به آدرس بابل میدان هالل احمر دادگستری 
المکان  مجهول  طبری  جلیلیان  جواد  محمد  خوانده   ۱۰8 پوشه  اجرائیات  واحد 
خواسته  مطالبه وجه رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان محمود شیرخان 
مبلغ  به  طلب  مطالبه  خواسته  به  طبری  جلیلیان  محمدجواد  خوانده  طرفیت  به 
اینکه مستند دعوی خواهان  نظربه  پرونده  به شرح مندرج در  ریال  ۱۱۰ میلیون 
فتوکپی مصداق دو فقره چک به شماره های ۱۶۹۲۶۰8۹/۵44۲۶4و۱۶/۵44۲۵۳

۹۲۶۰8۹برعهده بانک کشاورزی و گواهینامه عدم پرداخت مربوط به آن می باشد 
که داللت بر اشتغال ذمه به خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسی شورا هیچگونه 
دلیل موجه و محکمه پسندی در رد ادعای خواهان مبنی بر برائت ذمه خویش و 
یا پرداخت دین ارائه ننموده است فلذا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات 
با  از هرگونه خدشه و تعرض دعوی مطروحه را معمول بر صحت تشخیص و  آن 
استصحاب دین بر ذمه خوانده به استناد مواد ۱۹8 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ و ۳۱۵ قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ ۱۱۰ 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مستنداً به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی 
مدنی مبلغ یک میلیون و 4۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی بعنوان  حق 
الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان محمود شیرافکن صادر و اعالم می نماید 
ضمنا  در مرحله اجرا احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
۹۵/۲/۳۰مبلغ ۵۰ میلیون ریال و۹۵/۲/۳۰ مبلغ ۶۰ میلیون ریال و دریافت آن از  
خوانده به نفع خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی و تاریخ ابالغ ظرف مهلت ۲۰ 
روز قابل واخواهی و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های 

عمومی دادگستری بابل می باشد
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل حمید حمید نتاج

 آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده 4/۳4۳/۹7وقت رسیدگی 
سرگزی  داوود  خوانده  تجنکی  زاهدیان  خلیل  خواهان  صبح   ۱۰ ۹7/۵/۱۵ساعت 
افراشته خواسته مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های  – حکمت  
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 شورای حل اختالف ارجاع گردیده 
به درخواست  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  تعیین شده  و وقت رسیدگی 
خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
به هم رسانند چنانچه بعد از ابالغ به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود
 شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی مزایده مال غیر منقول
 نوبت اول اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های 
آذر  در حق  امامی  محمود  علیه  محکوم  به  متعلق  ملک  فروش  به  نسبت  اجرایی 
دفتر  در  مزایده  طریق  از  صبح   ۱۰ ۹7/4/۲۳ساعت  تاریخ  در  شنبه  روز  حسینی 
اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش ششدانگ عرصه و اعیان و سرقفلی 
یک باب مغازه به پالک ثبتی 8 باقی مانده از ۲۲8۲ اصلی بخش دو غرب بابل به 
مساحت ۱۱8/۶۰متر مربع و به شماره ثبت ۵44۶ دفتر ۵۰ صفحه ۱۳۶ شمال به 
طول ۱7/۶متر مربع دیواریست  به پالک ۲۲۹۱ اصلی شرق بطول ۱۲/۶۵متر درب 
دیواریست به خیابان جنوب بطول ۱۲/۵ متر دیواریست به دیوار باقیمانده ۲۲8۲ 
غرب به صورت مورب به طول 4/۵مترو دیواریست به پالک ۲۲8۳ اصلی شامل یک 
باب مغازه که به اجاره جهت فروش تجهیزات آشپزخانه واگذار شده است این مغازه 
در دو قسمت بوده که در قسمت جلو به صورت نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه کاربرد 
داشته و در پشت جهت انبار همین مغازه کاربرد دارد دارای امتیاز برق و در سند 
مالکیت این مغازه به نام ابوالقاسم امامی بوده که به محمود و احمد و ابوالفضل هر 
سه امامی هر یک نسبت به ۳۱ سهم مشاع از ۱۱7 سهم  ششدانگ ملک متنازع 
فیه  مجموعاً ۹۳ که هر سهم مبین یک متر مربع می باشد را۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
باالترین  به  کارشناسی شده شروع  پایه  قیمت  از  مزایده  است  نموده  برآورد  ریال 
قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید ۱۰ درصد مبلغ خرید را فی 
المجلس  و مابقی را ظرف یکبار پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت 
مابقی مبلغ ۱۰ درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد شد ضمنا هرگونه هزینه 
بعدی بر عهده خریدار می باشدضمنا متقاضیان خرید ظرف ۵ روز قبل از مزایده 

می توانند از ملک بازدید نمایند 
 دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی 

آگهی
 خواهان شاکی بانک صادرات مازندران با مدیریت آقای علی حسینی خوانده علی 
حبیبی خاکی محمود ماهیچی خواسته /اتهام مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطالبه 
وجه بابت مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه عمومی شهرستان بابل نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع 
روز  صبح   ۹:4۵ ساعت  آن۹7/۶/۱۱  رسیدگی  وقت  و  ۹7۰۱78ثبت  کالس  به  و 
یکشنبه است به علت مجهول  المکان بودن خوانده علی حبیبی خاکی فرزند حسین 
آیین دادرسی مدنی دادگاههای  قانون  ماده 7۳  به تجویز  و  و درخواست خواهان 
عمومی و انقالب  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده یک ماه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه ضمن دریافت ضمائم جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید
 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل انسیه عسکری فیروزجایی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای

به  احمدی  علی  آقای  متهم  طرفیت  به  شکایتی  زاده  شفیع  عبداهلل  آقای  شاکی 
اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و سواستفاده و تقلب از امتیازات مطرح که به 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۱۲۱۳8۰۱۱۳4 شعبه ۱۰۱  این شعبه 
دادگاه کیفری دو شهرستان آمل)۱۰۱ جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
۰۶/۰۵/۹7 ساعت ۰8:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ 
قانون آیئن دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی 
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 الف۱887
شعبه 101 دادگاه كیفری دو شهرستان آمل )101 جزایی سابق(

آگهی مفقودی
بژمتالیک  رنگ  GLXIبه  صبا  پراید  خودروسواری  ماشین  وکارت  سبز  برگ 
CNGوگاز بنزین  سوخت  ۲4-۲7۱ج۲۹،نوع  ایران  پالک  ۱۳87،شماره  مدل 

علیرضا  نام  شاسیS۱4۱۲۲87۵88744به  موتور۲7۵۵۲47،شماره  شماره 
ملی  خرمشهر،بشناسنامه۱4۱۹،شماره  از  پدرعبدالهادی،صادره  پور،نام  ضرغام 

۱8۲8۳۶۳۵۳7،متولد ۱۳۵7/8/7مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شادگان

آگهی مربوط به تجدیدنظر
آگهی ابالغ 

محسن  و  ویوسف  دهقان  پریسا  به  تجدیدنظرخواهی  ضمائم  و  دادخواست 
طرفیت  به  تجدیدنظرخواهی  دادخواست  بختیاروند  ایرج  خواه  تجدیدنظر  نجفیان 
تجدیدنظرخوانده پریسا دهقان و یوسف ومحسن نجفیان نسبت به دادنامه شماره 
حقوقی  دادگاه  سوم  ۹۶۰7۳۲شعبه  کالسه  ۹7۰۹۹7۶۱4۱۳۰۰۲7۱درپرونده 
به  مدنی  دادرسی  آئین  و۳4۶قانون  ماده7۳  موضوع  طبق  که  تقدیم  خرمشهر 
علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس ازتاریخ 
ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  انتشارآگهی 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به 
این دادگاه ارائه نماید.درغیراینصورت پس ازانقضاءمهلت مقررقانونی نسبت به ارسال 

پرونده به دادگاه تجدیدنظراقدام خواهد شد.
مدیردفترشعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر -معصومه باقری

آگهی مفقودی
مدل  روغنی  سفید  رنگ  PARSXU7به  تیپ  پژو  سواری  سبزخودرو  برگ 
شاسی  ایران۲4-۱۲۳ه4۳،شماره  پالک  بنزین،شماره  سوخت  ۱۳۹۳،نوع 
محمد  نام  ۱۲4K۰۵۰۰48۵به  موتور  NAAN۰۱CA8EK8۵۵۹۲7،شماره 
۱8۹۰7۱۵۰۳4مفقود  ملی  ،شماره  ازشادگان  صادره  قاسم  فرزند  زاده  مقدمی 

گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شادگان

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له : حسین کنعاني  نام پدر:محمدسعید  نشانی محل اقامت 

:جوانرود روستای صفی آباد –شماره تماس  ۰۹۱87۲۲۵7۹7
سینا  ابن  خ  جوانرود  اقامت:  محل  ویسی-نشانی  :حسن  علیه  محکوم  مشخصات 

روبروی نانوایی سنگکی منزل حسن ویسی
محکوم به/بموجب دادنامه شماره۳4 مورخ ۹4/۱/۳۱  شورای حل اختالف جوانرود 
پانصدهزار  و  میلیون  یک  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  اول  شعبه 
تومان در حق محکوم له و مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان به دولت محکوم می باشد 

عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازشوشتردرخواستی  پدرباقربشناسنامه۱88۱۹4۱7۶۰صادره  نام  قمرعسکری  خانم 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پسرش مرحوم سیدسعیدعسکری بشناسنامه 
با  عبارتنداز:۱-متقاضی  اش  ورثه  شوشتردرتاریخ۹7/۳/۶دراهوازفوت  ۱88۲۰۳۳۲48صادره 
مشخصات فوق الذکر)مادرمرحوم(والغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله 
یک ماهی یک مرتبه آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشداز تاریخ 
نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.    شماره م.الف)۱۶/۵۰(
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه بایگانی ۱۶/۹7۰۲۹7ش  .وقت رسیدگی ۹7/۵/8 

مرجع رسیدگی :شعبه شانزدهم شورای حل اختالف خوی
خواهان  :حسن دشت بانی  با وکالت سعید قلیزاده 

خوانده :مسعود زهرائی-خواسته  مطالبه مبلغ ۱8۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت یکفقره چک 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده )مسعود زهرائی( وفق  ماده 
7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ 
وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت 
دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور 

موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.. 
احتشام فر-مسئول  دبیرخانه شعبه  16 شورای حل اختالف خوی

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹7۰۹۹8۶۶۹۰۱۰۰۱۶۵ این شعبه با توجه به فوت مرحوم حاتم 
دالوند بوده توسط آقای سفید علی دالوند درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر 
ترکه صادر گردیده و برای ۱۳۹7/۵/۱7 راس ساعت ۹ صبح وقت تحریر ترکه تعیین 
شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان و بستانکاران 
از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ 
می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل 

استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 

شهرستان خرم آباد –ماهرخ محمودوند. 

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
موضوع  هیات   ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۳۱۱۰مورخ  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد کاظم نعمتی زاده بشناسنامه شماره ۲۶4 صادره از بوشهر فرزند علیباش در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲۱۱/78 مترمربع از 
باقیمانده پالک شماره 4۲۱ فرعی از ۱7۰ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای 
علیرضا رحیمی و با مالکیت مالک اولیه آقای محمدعلی صادقی تایید می نماید. 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. ۹7/۹۹۵4/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹7/۰۳/۲7 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹7/۰4/۱۲

سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه كرج

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز وانت زامیاد مدل ۹4 با شماره پالک ۲۵۹ م ۶۲ ایران 8۲ با شماره 
موتور ۶77۹۰4 و شماره شاسی NAZpL۱4۰BE۰۳۹۱۵۳۳ بنام علی بازیاری دالور 

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

معاون وزیر راه و شهرسازی جزئیات طرح ۱۰ میلیاردی دولت برای نوسازی ناوگان فرسوده 
برون شهری را تشریح کرد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالهاشم حسن نیا از احتمال آغاز عملیات 
نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری و درون شهری در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به تسریع 
فرایند پیگیری و تصویب شورای اقتصاد، مصوبه صندوق توسعه ملی، صدور ابالغیه از جانب معاون 
اول رئیس جمهوری به کلیه بانک ها و صدور ابالغیه از جانب مرکزی به بانک های عامل این طرح با 
سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.وی یادآور شد: در بخش برون شهری از مجموع ۱4۰ 
هزار دستگاه  کامیون فرسوده ۱۲۰ هزار دستگاه، از ۱۳ هزار اتوبوس فرسوده ۹ هزار دستگاه، از ۵7 
هزار دستگاه مینی بوس فرسوده 48 هزار و ۵۰۰ دستگاه و ۶هزار دستگاه وانت در این طرح نوسازی 
خواهند شد.وی ضمن تأکید بر مسئولیت نظارت بر فرایند نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری از 
سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: در این طرح ۲۰۲ هزار دستگاه اتوبوس، مینی بوس، 
کامیون و کامیونت فرسوده در حوزه درون و برون شهری با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۶۶۶ میلیون 
دالر نوسازی خواهد شد. البته پیشنهاد این مصوبه از سوی »وزارت صنعت، معدن و تجارت« با هدف 
نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی درون و برون شهری مطرح شد و پیگیری امور مربوطه نیز بر 
عهده همین وزارتخانه است. که شهرداری ها در بخش درون شهری و سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای بخش برون شهری، عملیات اجرایی را  بر عهده دارند.وی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد برای 
نوسازی ناوگان عمومی فرسوده حمل ونقل بار و مسافر کشور اظهار داشت: در این طرح، مابه التفاوت 
صرفه جویی انجام گرفته در نوسازی خودرو از سوی وزارت نفت به ازای اسقاط یک خودرو فرسوده و 
جایگزینی یک خودرو نو، محاسبه و پرداخت  می شود.وی ادامه داد: پس از تحویل خودرو نو به خریدار، 
شرکت ملی نفت ایران مکلف است در مقاطع ۶ماهه پس ازآن، بسته به نوع خودرو، در سررسیدهای 
بازپرداخت مبالغ ذکرشده در جداول محاسباتی، معادل صرفه جویی سوخت حاصله تا سقف کل مبلغ 
جدول مصوب، پس از تخصیص سازمان برنامه وبودجه کشور از محل سرجمع درآمد حاصل از صادرات 
مجموع نفت گاز یا کاهش واردات فرآورده های نفتی، از طریق بانک مرکزی به حساب اعالمی از سوی 

خزانه داری کل کشور واریز کرده و به حساب بدهکار دولت منظور نماید.

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن اجرای طرح رونق تولید در سال ۱۳۹7 جهت 
پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان به حداقل ۱۰ هزار واحد صنعتی خبر داد.به گزارش زمان به 
نقل ازایسنا، طرح رونق تولید در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۵ کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت 
تسهیالت ۱۶ هزار میلیارد تومانی به 7۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر قرار گیرد؛ 
طرحی که یکی از پروژه های اقتصادی کشور به حساب می آمد و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در کنار شش برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.در 
ابتدای اجرای طرح رونق تولید، پرداخت تسهیالت ۱۶ هزار میلیارد تومانی فقط برای واحدهای 
تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شد اما با پیشرفت کار، واحدهای کوچک و متوسط بخش 
کشاورزی نیز مشمول طرح مذکور شدند تا با مراجعه به بانک ها تسهیالت مربوطه را دریافت 
کنند.با توجه به حجم متقاضیان دریافت تسهیالت با در نظر گرفتن نیاز واحدهای تولیدی برای 
احیاء و رونق چرخه تولید، میزان متقاضیان برای اخذ تسهیالت بیشتر از 7۵۰۰ واحد در نظر 
گرفته شد و در نهایت در قالب طرح رونق تولید به ۲4 هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی 
حدود ۱7 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد که در این بین تعداد واحدهای صنعتی 
معادل ۱۲ هزار مورد بود.با آغاز سال ۱۳۹۶ مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه 
طرح رونق تولید در این سال خبر دادند و اظهار کردند که در ابتدای سال پرونده واحدهای 
تولیدی کوچک و متوسط متقاضی تسهیالت بسته خواهد شد تا اگر واحدی درخواست وام کرده 
و موفق به دریافت آن نشده رقم مربوط به آن تعلق گیرد و پس از اعطای تسهیالت به کلیه 
واحدهای متقاضی ادامه طرح رونق تولید برای متقاضیان جدید در سال گذشته کلید بخورد.در 
نهایت تصمیم بر این شد که طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۶ به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
ارسال و رقم مورد نیاز برای ارائه تسهیالت به متقاضیان اعالم شود تا تسهیالت ۲۰ هزار میلیارد 
تومانی به ۱۰ هزار واحد صنعتی تعلق گیرد.در نهایت نیز پرونده طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۶ 
نیز با پرداخت اعتباری معادل ۱8 هزار میلیارد و 8۶4 میلیون تومان به 4۲ هزار و 4۰۵ بنگاه 

تولیدی، بسته شد.

جزئیات طرح ۱0میلیاردی نوسازی 
ناوگان فرسوده برون شهری

آغاز پرداخت ۲0 هزار میلیارد 
تسهیالت برای رونق صنایع

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

شفافیت اقتصادی راه مبارزه با فساد است



 سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در 
سیاست ، خنده آور است.

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 
 چیست یاران طریقت بعد ازین تدبیر ما

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم، چون 
 روی سوی خانه ی َخّمار دارد پیر ما

امروز با حافظ

چاپ سیزدهم داستان مردی که 
نمی ُمرد به بازار نشر آمد

رمان »همه می میرند« نوشته 
سیمون دوبوار با ترجمه مهدی 
سحابی توسط نشر نو به چاپ 

سیزدهم رسید.
»همه  رمان  مهر،  گزارش  به 
می میرند« نوشته سیمون دوبوار 
به  سحابی  مهدی  ترجمه  با 
تازگی توسط نشر نو به چاپ سیزدهم رسیده است. این 
کتاب، چهارمین عنوان از مجموعه »کتابخانه ادبیات 
معاصر« است که این ناشر چاپ می کند. نسخه اصلی 

این رمان در سال ۱۹4۶ به چاپ رسید.
سیمون دوبوار به عنوان یکی از فعاالن جنبش حمایت 
از حقوق زنان و همچنین جنبش ضد جنگ ویتنام 
شناخته می شود. او در سال ۱۹۵4 جایزه کنگور را 
به دست آورد. همچنین در سال ۱۹78 نامزد دریافت 
جایزه نوبل ادبی شد. آثاری که از این نویسنده به جا 
مانده اند، در قالب تحقیق و بررسی و عموما در چارچوب 
ادبیات جا می گیرند. »همه می میرند« یکی از مهم ترین 
و مشهورترین آثار دوبوار است. داستان این رمان در 
قرن چهاردهم میالدی جریان دارد. رایموندو فوسکا بر 
شهر کارمونا در ایتالیا فرمانروایی می کند اما سروری بر 
این شهر کوچک که چون قارچی بر فراز کوهی سنگی 
نشسته، او را راضی نمی کند.چاپ سیزدهم این کتاب با 
4۱۳ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۳4 

هزار تومان به بازار عرضه شده است.
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اوقات شرعی

گزارش تخلف دهید ۱0 میلیون تومان جایزه بگیرید

 نادر معماری مدیر امور استان ها در ستاد صیانت از 
آثار سینمایی در همایش ساماندهی عرضه محصوالت 
محصوالت  های  پخش  پرسنل  کرد  عنوان  فرهنگی 
فرهنگی با ارایه گزارش تخلف شامل پاداش ۱۰ میلیونی 

می شوند.
به گزارش  گروه فرهنگی پیام زمان، ۱۰ تیرماه همایش 
ساماندهی عرضه محصوالت فرهنگی با حضور مهدی 

یزدانی دبیر کل و نادر معماری مدیر امور استان ها در ستاد صیانت از آثار سینمایی 
و همچنین برخی از مدیران و پرسنل پخش های محصوالت فرهنگی در پردیس 

سینمایی ملت برگزار شد.
نادر معماری در ابتدای این مراسم گزارشی از این برنامه ارایه داد و بیان کرد: از مهدی 
یزدانی دبیرکل ستاد صیانت تشکر می کنم که اجازه داد این گردهمایی برگزار شود 
چراکه ما نیاز زیادی داشتیم که یکبار دور هم جمع شویم و مشکالتمان را مرور کنیم. 
از همین رو باید بگویم در چند ماه گذشته برای ارتباط با دوستان و مدیران در شرکت 
های پخش مختلف برنامه ریزی کردیم و در پی ارزیابی مشکالت مشترک بین این 

شرکت ها بودیم.
وی افزود: با توجه به عرضه غیرقانونی محصوالت در شبکه نمایش خانگی، بازار روز 
به روز ضعیف تر شده و برخی یه این نتیجه رسیده اند که کارشان را تغییر بدهند از 
همین رو می دانیم که مشکالت زیاد است و شبکه به نسبت سال های گذشته ضعیف 
شده است ولی ما به فکر ساماندهی به این اوضاع هستیم چراکه می دانیم تعدادی 
زیادی از طریق شبکه نمایش خانگی ارتزاق می کنند به همین دلیل وظیفه داریم این 

شبکه را حفظ کنیم.
معماری بیان کرد: اخیرا در ستاد صیانت از آثار سینمایی به این نتیجه رسیدیم که اگر 
بتوانیم برخی از افرادی که به صورت غیرمجاز فعالیت و آثار غیر مجاز را در برخی مراکز 
توزیع می کنند ساماندهی کنیم اوضاع بهبود پیدا می کند زیرا فکر کردیم که همه 
دوستان را تحت یک خانواده ببینیم از همین رو برای همه یک کارت متحد الشکل 
تدارک دیدیم که به افراد داده می شود و اعتبار سه ماهه دارد و به افراد هویت بیشتری 

می دهد که افراد می توانند از آن به نفع شرکت استفاده کنند.
مدیر امور استان ها در ستاد صیانت از آثار سینمایی اظهار کرد: فروشگاه ها از طریق 
همین کارت می توانند مطلع شوند که از شرکت های مجاز خریداری می کنند یا نه 
باید بگویم طبق بازدیدی که از فروشگاه ها کردیم متوجه شدیم که آنها نمی دانستند 
باید از شرکت های معتبر خریداری کنند. فرم دیگری هم تدارک دیده شده که به 
عنوان اخطاریه است زیرا برخی از فروشگاه ها محصوالت غیرمجاز دارند که اگر این 

محصوالت در آن فروشگاه ها دیده شود به آنها اخطار داده می شود.
وی ادامه داد: می دانم که برخی از دوستان با وجود اینکه در شرکت های پخش فعالیت 
می کنند و به آنها تاکید می شود فقط محصوالت مجاز را توزیع کنند، محصوالت غیر 
مجاز ارایه می دهند اما ما برنامه ای طراحی کردیم که آدرس و نام همه فروشگاه ها 
در آن موجود است و مشخص می شود کدام بازاریاب به آنها سرویس می دهد و می 
شود تشخیص داد در کدام منطقه کدام بازاریاب حضور دارد. بنابراین وقتی کارت را 
می گیرید موظف به حفظ شرکتی هستید که در آن فعالیت می کنید. شما بازوی 
اجرایی ستاد هستید و اگر جایی تخلفی وجود داشت می توانید به ستاد گزارش دهید.

معماری در پایان عنوان کرد: اگر بازاریابی تخلف را گزارش ندهد نشانگر این موضوع 
است که یا بی تفاوت است یا خودش از این موضوع سود می برد پس بهتر است این 
فضا به خوبی رصد شود. البته برای موارد خاص هم برنامه ریزی کردیم برای مثال اگر 
کسی متوجه شود که به صورت گسترده تخلف وجود دارد و تعداد زیادی محصول 
غیرمجاز وجود دارد و آن را گزارش دهد به او بین یک تا ۱۰ میلیون تومان پاداش 

می دهیم.

 اولین نمایشگاه هتل، کافه و رستوران در تهران
 برگزار می شود

مدیر اولین نمایشگاه هتل، رستوران، کافه و صنایع 
وابسته گفت: این نمایشگاه ۱۶ تا ۱۹ مردادماه امسال 
در سایت نمایشگاهی برج میالد تهران برگزار می شود.

به گزارش پیام زمان  در نشست خبری اولین نمایشگاه 
هتل، رستوران، کافه برگزار شد، محمدرضا صفری مدیر 
این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه شانزدهم تا 
نوزدهم مردادماه سال جاری در سایت نمایشگاهی برج 
میالد  با حضور صاحبنظران این حوزه برگزار می شود.

 وی با بیان اینکه چنین نمایشگاهی در این حوزه تاکنون به صورت کامل و جامع در 
کشور برگزار نشده است، گفت: پیش از این، نمایشگاه تنها محدود به مسابقات قهوه 
و جشنواره قهوه بود ولی امروز این نمایشگاه به صورت کامل و جامع در نظر گرفته 

شده است.
مدیر اولین نمایشگاه هتل، رستوران،  کافه و صنایع وابسته با اشاره به اینکه موضوع 
این  افزایش است، گفت:  امروزه در حال  و فرهنگ کافه رفتن  و کافه روی  کافه 
نمایشگاه مخاطب خاص و عام داشته که در آن مردم عادی و کافه روها مخاطبین 
عام و دوستداران و فعالین فرهنگ، هنر، سینما، موسیقی، گالری نویسندگی و نقادی 

مخاطبان خاص به شمار می روند.
 وی یادآور شد: حدود 4۲۰۰ کافه و 4۰۰۰ رستوران در تهران فعال بوده و باالی ۳۰ 
درصد مردم تهران کافه رو هستند که میانگین سنی آنها ۱۵ تا ۳۵ سال است و از 
آنجایی که موضوع کافه داری و کافه رفتن بر روی سالمت مردم ارتباط مستقیم دارد 

برگزاری این نمایشگاه می تواند نتایج موثری را به همراه داشته باشد.
 صفری خاطرنشان کرد:  امروزه به دلیل نبود فرهنگی مناسب در حوزه کافه داری 
در برخی از کافه ها  قلیان ارائه می شود که این موضوع اشتباه بوده و می تواند سالمت 
مردم را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و آسیب های زیادی را به همراه داشته باشد که 
ما از طریق برگزاری این نمایشگاه سعی کرده مخاطبانمان را با این موضوع آشنا کنیم و 

سالمت مردم را با اشاعه فرهنگ صحیح کافه  داری مورد توجه قرار دهیم.
وی در پایان با اشاره به اهمیت مقوله گردشگری در دنیای امروز به وابسته بودن و مرتبط 
بودن سه بخش هتل، رستوران و کافه گفت: در کشورهای پیشرفته به گردشگری غذا 
و کافه در کنار سایر بخش های گردشگری به چشم یک مسئله توسعه ای، کارآفرینی 
و درآمدزا نگریسته می شود که ما در این نمایشگاه به دنبال گسترش این دیدگاه  در 

کشور هستیم..

خبر

آهنگساز پیشکسوت ایرانی از اجرای قطعات خاطره 
انگیز هنرمندان نام آشنای موسیقی ایران در آکادمی 
فیالرمونیای آستانه در کشور قزاقستان خبر داد و 
گفت: موسیقی زیباترین راه برای بیان ارزش واقعی 
یک ملت در دنیا است. به گزارش یام زمان از معاونت 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، فرهاد 
فخرالدینی با اشاره به اجرای ارکستر سازهای ملی 
در قزاقستان اظهار داشت: موسیقی می تواند نقشی 
مهمی در داخل و خارج از کشور داشته باشد، این 
شبانه  را  خود  عمر  که  می گوید  کسی  را  مطلب 
روز با موسیقی گذرانده است.  این آهنگساز افزود: 
ارکستر  توسط  شده  اجرا  کارهای  از  مجموعه ای 
سازهای ملی، به دعوت آکادمی فیالرمونیای آستانه 

در قزاقستان اجرا می شود.
این رهبر پیشکسوت ارکستر اظهار داشت: در این 
برنامه، قطعاتی خاطره انگیز از جمله بهار دلکش 
از درویش خان، بهار من از علی تجویدی، قطعه ای 
بی کالم از علی اکبر قربانی و سه تابلوی بسیار زیبا 
از استاد ابوالحسن صبا اجرا می شود و در این اجراها، 
چند قطعه از آثار من، شامل »ابن سینا« و قطعه 
»موج« که اجراهای مختلفی با خواننده های متعدد 

داشته اند؛ نیز اجرا خواهد شد.
فخرالدینی درباره نحوه اجرای آثار یاد شده در این 
به شکل های  قبالً  این قطعات  داد:  توضیح  برنامه 
مختلف تنظیم شده اند، به عنوان مثال چند تابلو از 
سوییت سمفونی ابن سینا است که علی اکبر قربانی 
به سازهای ملی برگردانده و با همان ارکستراسیون و 
ملودی ها به شکل جدیدی اجرا می شود؛ البته رنگ 

سازها در این اجراها اندکی عوض شده اند. 
به گفته وی، عالوه بر آن، علی اکبر قربانی آثاری را که 

قبالً برای ارکستر موسیقی ملی نوشته شده و آماده 
بود؛ نیز برای ارکستر سازهای ملی تنظیم کرده است. 
این آهنگساز درباره ترکیب نوازندگان و نقش خود در 
این اجراها یادآور شد: انتخاب نوازنده ها بسیار حرفه 
ای انجام شده و به نظر می رسد نوازندگانی با وجه 
اخالقی و هنری مناسب در این گروه حضور دارند و 
در این ارکستر، علی اکبر قربانی به عنوان رهبر و من 
به عنوان ناظر در کنار کار، حضور دارم. فخرالدینی 
درباره تمرین های ارکستر سازهای ملی برای اجرا 
در قزاقستان نیز گفت: روند کار تاکنون خوب پیش 
رفته و همه قطعات آماده شده است، ما در هر جلسه 
تمرین، شاهد پیشرفت هستیم زیرا هر کسی نسبت 
به کاری که انجام می دهد؛ متعهد است و در هر 
تمرین، آثار، زیباتر و احساسی تر نواخته می شوند. 
وی در خصوص زمان اجرای ارکستر ملی نیز بیان 
داشت: در قزاقستان گروه ارکستر سازهای ملی، دو 
اجرا خواهد داشت که پیش بینی من استقبال از 
اجراهاست؛ زیرا موسیقی و صدادهی متفاوت سازهای 

ایرانی، نشان از یک فرهنگ موسیقایی خاص دارد. 
این آهنگساز پیشکسوت کشورمان ادامه داد: ارکستر 
سه شنبه ۱۲ تیرماه عازم قزاقستان است و ۱۳ تیر، 
برنامه گروه با تمرین و بررسی سالن و امکانات، آغاز 
می شود، بررسی سالن قبل از اجرا، حتما باید انجام 
شود چون باید در فرآیند اجرا، سازها را به طور کامل 
هم سطح کنیم. فخرالدینی با اشاره به صدای ساز نی 
به عنوان بخشی از هویت موسیقی ملی گفت: نی، 
سازی است که تقریباً بسیاری از کشورها آن را به 
شکل های مختلف اجرا می کنند اما همین نی می تواند 
ویژگی مشخص برای معرفی داشته باشد به نحوی که 
وقتی نواخته می شود، همه بدانند متعلق به کجاست.  
به گفته وی، این نوع شاخصه و ویژگی در نی ایران 
وجود دارد و این مساله بسیار مهمی است زیرا این نی 
بخشی از هویت موسیقی ما است که به طور مثال 
در کار هنرمندانی چون استاد حسن کسایی خاص تر 
دیده می شود، داشتن این هویت نشان از یک فرهنگ 
دیرینه دارد. فخرالدینی در ادامه گفت: موسیقی ایران 

همچون شعر ما پیشینه بسیار خوبی دارد به این 
معنا که گوش کردن به موسیقی ایران از یک نوای با 
اصل و نسب نشان دارد و یک فرهنگ غنی در پشت 
آن است.  وی با بیان اینکه موسیقی ایرانی همیشه 
تاثیرگذار بوده و زیاد تاثیرپذیر نیست، ادامه داد: این 
موسیقی در هر کجا حضور دارد همه را به سمت خود 

جذب می کند و تفاوت ها خودنمایی می کند. 
در  قزاقستان  ورزش  و  فرهنگ  وزیر  سفر  از  پس 
تابستان ۹۶ و امضای تفاهم نامه همکاری فرهنگی 
هنری بین ایران و این کشور و همچنین سفر رهبران 
ارکستر دو کشور برای بررسی زمینه های همکاری، از 
ارکستر سازهای ملی برای اجرا در شهر آستانه و در 

قالب فستیوال »سرپر« دعوت شد. 
ملی  سازهای  ارکستر  رسمی،  دعوت  این  پی  در 
متشکل از سازهای ایرانی با نظارت فرهاد فخرالدینی، 
رهبری علی اکبر قربانی و خوانندگی وحید تاج در 

آستانه قزاقستان برنامه اجرا می کند. 
در این مراسم هفت ارکستر از آکادمی فیالرمونی 
آستانه و همچنین ارکسترهای ملی از چندین کشور 
از جمله کره جنوبی، داغستان، مقدونیه و قرقیزستان 

برای اجرای برنامه دعوت شده اند.
ارکستر سازهای ملی به همت معاونت امور هنری 
توسعه  موسسه  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
هنرهای معاصر و همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در قزاقستان از ۱۲ تا ۱۵ تیرماه امسال 
به قزاقستان سفر می کند و دو اجرا به دعوت آکادمی 
فیالرمونیای آستانه در این شهر خواهد داشت. این 
نخستین بار است ارکستری که تمام ترکیب آن را 
سازهای ایرانی تشکیل می دهند در خارج از ایران به 

روی صحنه می رود.

کاریکاتور

فیلمنامه سریالی که قرار است حسن فتحی آن را در تلویزیون بسازد 
به »ده پهلوان« تغییر نام داد. حسن فتحی کارگردان سریال های 
تلویزیونی پیش از این قرار بود سریالی با نام »هفت پهلوان« در 
تلویزیون بسازد که در سال ۹۵ تا حدی نگارش متن فیلمنامه این 
اثر نیز پیش رفت. این مجموعه اکنون دوباره به جریان افتاده و به 
»ده پهلوان« تغییر نام داده است همچنین متن فیلمنامه نیز به 
زندگی ۱۰ پهلوان از مناطق مختلف ایران اختصاص دارد. فیلمنامه 
»ده پهلوان« اکنون توسط تیمی از نویسندگان زیر نظر حسن فتحی 

در حال نگارش است و برآورد بودجه نگارش نیز انجام شده است.

 رسیال حسن فتحی به 
»ده هپلوان« تغییر کرد

هزار جالد هزار اشرف

موسیقی زیباترین راه برای بیان ارزِش واقعی یک ملت در دنیاست

مهدی فخیم زاده که حین فیلمبرداری 
فیلم »مشت آخر« تصادف کرده بود از 
وضعیت جسمانی بهتری برخوردار است 
از  زمانی  نیست چه  هنوز مشخص  اما 

بیمارستان مرخص خواهد شد.
سینما  کارگردان  زاده  فخیم  مهدی   ،
پروژه  در  کار  حین  در  که  تلویزیون  و 

سینمایی »مشت آخر« تصادف کرد همچنان در بیمارستان است اما 
اوضاع جسمانی وی بهتر شده است. وی روز یکشنبه ۱۰ تیر توانسته 
است قدم بزند و به راحتی تکلم می کند اما برای اطمینان بیشتر چند 
روزی دیگر در بیمارستان بستری خواهد بود تا بخیه هایش نیز بهتر 
شود. فخیم زاده حین کار در آخرین روز فیلمبرداری فیلم »مشت 
آخر« به کارگردانی خودش بود که دچار تصادف شد و پروسه تولید 
این فیلم در شمال کشور متوقف ماند، با بهبود کامل وضعیت جسمانی 

این کارگردان عوامل دوباره به شمال کشور خواهند رفت.

 حال عمویم فخیم زاده
  هبرت است

دبیر  سینما  بازیگر  کریمی  نیکی 
سینمای  عکاسان  جشن  چهارمین 

ایران شد.
به گزارش  از روابط عمومی انجمن 
عکاسان سینمای ایران، نیکی کریمی 
به عنوان دبیرچهارمین جشن عکاسان 
سینمای ایران انتخاب شد. همچنین 
فراخوان مسابقه جشن عکاسان سینما به زودی منتشر می شود.

دبیر چهارمین جشن  عنوان  به  نیکی کریمی  انتصاب  خبر 
عکاسان سینمای ایران در حالی از سوی روابط عمومی انجمن 
عکاسان سینمای ایران ارسال شده که هیچ اشاره ای به سابقه 

نیکی کریمی در عرصه عکاسی سینما نشده است.
نیکی کریمی که تاکنون کمتر از ۵ نمایشگاه عکاسی برگزار 
کرده در عکس های قبلی خود بر موضوع طبیعت متمرکز بوده 

است.

نییک کریمی دبیر چهارمین 
جشن عکاسان سیمنا شد

آگهی مناقصه عمومی
 آشپزخانه بیمارستان قدس پاوه

شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه درنظردارد امورات آشپزخانه بیمارستان 

قدس پاوه خود را در سال1397ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به 
پیمان واگذارنماید لذا   ازکلیه شرکتهاوموسسات واجدشرایط که تایدیه 
اداره کارواموراجتماعی استان رادارامیباشنددعوت میشودازتاریخ نشراین 
آگهی لغایت پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ19تیر1397به دبیرخانه 

بیمارستان قدس پاوه واقع درخیابان کمربندی مراجعه نمایند.
1_سپرده شرکت در مناقصه 7۵4000000 »هفتصدوپنجاه وچهارمیلیون 
ریال« بصورت فقط ضمانتنامه بانکی ویاواریزنقدی وجه مذکوربه حساب 
شماره0107281433007بانک صادرات شعبه پاوه »کرمانشاه به نام دانشگاه 

علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد.
2_آخرین مهلت تحویل پیشنهادات توسط شرکت کنندگان درمناقصه 

تاساعت14روزشنبه تاریخ30تیر1397 می باشد.
3_محل تحویل پیشنهادات کرمانشاه،بلوارشهیدبهشتی ساختمان شماره 

ی یک، طبقه سوم، دبیرخانه ی محرمانه می باشد.
4_هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

۵_تاریخ بازگشایی پیشنهادات واصله روز »یکشنبه« تاریخ 31 تیر 97 
ساعت 10 صبح درمحل کرمانشاه،بلوارشهیدبهشتی،ساختمان شماره یک 

دانشگاه علوم پزشکی،طبقه اول،دفترمدیریت امورعمومی  می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

فرهنگ سرای معرفت در آستانه روز قلم 
و  تلویزیونی«  »ژورنالیسم  کتاب  دو  از 
»مدیریت منابع انسانی در صنایع خالق« 

رونمایی می کند.
خبری  رسانه  از  زمان  پیام  گزارش  به 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
تجلیل  هدف  با  و  قلم  روز  آستانه  در 

از پدیدآورندگان کتاب، از دو کتاب »ژورنالیسم تلویزیونی« و »مدیریت منابع انسانی در 
صنایع خالق« نوشته سید مهدی شریفی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در فرهنگ سرای 
معرفت رونمایی می شود. در این مراسم که در ساعت ۱7 روز سه شنبه ۱۲ تیرماه برگزار 
می شود، عالوه بر نویسنده، پرفسور علی اکبر فرهنگی چهره ماندگار و پدر مدیریت رسانه 
ایران به سخنرانی می پردازد و چهره های فرهنگی، دانشگاهی و رسانه ای مانند حجت االسالم 
سید محمود دعایی، طاهر روشندل، مجتبی امیری، صادق عابدینی و جمعی از مسئوالن 
ارشد حوزه فرهنگ و رسانه دولت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شورای اسالمی 
شهر تهران نظرات خود را درباره موضوعات مندرج در این کتاب ها با مخاطبان برنامه به 
اشتراک می گذارند. کتاب ژورنالیسم تلویزیونی )معرفت شناسی، فلسفه و روش ها( در بهار 
۱۳۹7 توسط نشر نیسا به بازار کتاب عرضه شده و در آن سعی شده پنجره ای تازه بر اساس 
آخرین منابع و تجربیات این حوزه برای مخاطبان باز شود تا اصول و تکنیک های دانشی 
ژورنالیسم تلویزیونی برای عالقه مندان مدیریت خبر تشریح شود.   کتاب مدیریت منابع انسانی 
در صنایع خالق نیز که با مقدمه علی اکبر فرهنگی و سید رضا سیدجوادین چند روزی است 
توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی به کتاب فروشی ها عرضه شده، پاسخی به نیازهای 
مدیریتی برای شناسایی افراد مناسب برای فعالیت در این مشاغل و رسته های کاری نوظهور 
عصر رسانه هاست. از این نویسنده پیش از این کتاب هایی با عنوان مدیریت رسانه )با همکاری 
طاهر روشندل و سمیه لبافی( و از سرمایه شهرتی تا شهرت رسانه )با همکاری طاهر روشندل( 
منتشر شده بود. عالقه مندان برای شرکت در این نشست می توانند به فرهنگ سرای معرفت به 
نشانی میدان شهر زیبا، بلوار شهران، بعد از زیرگذر شهید همت مراجعه کنند و برای دریافت 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 44۳۱۹۳۰4 تماس بگیرند.

بازپخش سریال »در جست و جوی آرامش« به کارگردانی سعید سلطانی در کنداکتور 
پخش شبکه ۵ قرار گرفت.

سریال »در جست و جوی آرامش« به کارگردانی سعید سلطانی که سال گذشته از 
شبکه ۵ پخش شد و علی رغم زمان پخش نامناسبی که این سریال داشت اما مورد 
توجه قرار گرفت، قرار است که از ۱۶ تیر به صورت هر شبی بار دیگر روی آنتن این 
شبکه برود. این در حالی است که معموال رسالت شبکه »آی فیلم« بازپخش سریال 
های روی آنتن است. اما این بار شبکه ۵ تصمیم گرفته که سریال خودش را پس از 
چند ماه که از پخش آن گذشته به صورت هر شبی روی آنتن بفرستد. مهدی هاشمی، 
داریوش فرهنگ، جمشید مشایخی ، پژمان بازغی، فرشته سرابندی ، حدیث میرامینی، 
کمند امیرسلیمانی، محمد متوسالنی، عطا ا… عمرانی از بازیگران این سریال هستند 

که سال گذشته روزهای پنج شنبه و جمعه از شبکه پنج پخش می شد.

 رونمایی از دو کتاب حوزه فرهنگ
 و ارتباطات در فرهنگ سرای معرفت

بازپخش »در جستجوی آرامش« از 16 تیر


