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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

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

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه ۲۵0 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

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

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

تسهیالت ۱۷ گانه گمرکی برای ورود 

موقت و استرداد حقوق ورودی کاال

هدف دشمن مخدوش کردن اذهان 

داخلی نسبت به سپاه و بسیج است

افزایِش۲۲ درصدِی صادرات کاال از 

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
به گزارش زمان ،  فرود عسگری : دستورالعمل های تفویض اختیار 
ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در شیوه نامه ای جدید تنظیم و 
به گمرکات سراسر کشور ابالغ شد که در مقایسه با دستورالعمل قبلی، 

تسهیالت گمرکی برای ورود موقت کاال و استرداد...

به گزارش زمان ، مشاور رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان 
اینکه آمریکایی ها سالهاست به سپاه و بسیج حمله می کنند 
گفت:هدف  نهاد هستند،  دو  این  برای  حاشیه سازی  بدنبال  و 

دشمن مخدوش کردن اذهان داخلی نسبت به سپاه است.

به گزارش زمان ،احمد پورحیدر مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس :صادرات کاال از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در 
چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۲۲درصد 

افزایش یافت که میعانات گازی در صدر آن قرار دارد. 736
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سرمقاله
سایه روشن های ناتوی عربی

نگاه روز
نقدی بر فیلم »دارکوب«

مزاحم وضع موجود

عبور دالر از ۱۰ هزار تومان
 در بازار غیر رسمی

ناتوی عربی با چالش های عمده ای روبروست 
که مهم ترین آن بحران و دو قطبی در شورای 
همکاری خلیج فارس است که قرار است ستون 
فقرات ناتوی عربی باشد.ایده گرته برداری از 
پیمان آتالنتیک شمالی »ناتو« و تشکیل یک 
قدرت نظامی عربی به نام »ناتوی عربی« چیز 
تازه ای نیست. اصل این ایده مصری است. در 
وزیر  ژوئن ۱۹۸۸، محمد حسین طنطاوی 
دفاع مصر در نشستی نظامی در قاهره با حضور 
نمایندگانی از عربستان، اردن، امارات، بحرین و 
پاکستان خواستار تشکیل یک سازمان نظامی 
عربی برای مقابله با چالش های فراروی جهان 
عرب شد.در آن زمان این انگاره پیگیری نشد 
تا این که عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر 
در فوریه ۲۰۱۵ در سفر به امان پایتخت اردن 
از ملک عبداهلل دوم پادشاه این کشور خواست 

از تشکیل ناتوی عربی حمایت کند....
 ادامه در صفحه ۲
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2 صابر گل عنبری 

8رویا سلیمی

ظریف: نیازی نداریم پل شکاف بین آمریکا و اروپا باشیم

آمریکا معتاد به تحریم است

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

عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

 نوبت اول

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

:7-36242525 داخلی -366-364(
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

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

دهقان  - شهردار ورامین تاریخ انتشار نوبت اول :1397/5/8 تاریخ انتشار نوبت دوم :1397/5/15

پروژه

ساخت پل عابر پیاده 
مقابل شهرک فاطمیه 

ردیف بودجه 

مصوب سال 1397
ردیف 121

اعتبار )ریال (

2/000/000/000

قیمت بر اساس 

فهرست بهای ابنیه  سال 1397

همایش  اولین  دیروزدر  ظریف  محمدجواد 
ایران  نمایندگی های  روسای  و  سفرا  مشترک 
در خارج از کشور با بخش خصوصی با تاکید بر 
اینکه آمریکایی ها معتاد به تحریم هستند، گفت: 
ان شاءاهلل ما می توانیم به آمریکایی ها نشان دهیم 
که مجبورند اعتیادشان را ترک کنند. ما این باور را 
داریم که دنیا به این نتیجه رسیده که باید آمریکا 

اعتیادش را به تحریم ها برطرف کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزیر امور خارجه 
کشورمان در این نشست مشترک در بخشی از 
ایجاد شده  به شکاف  اشاره  با  صحبت های خود 
بین آمریکا و اروپا در عرصه های مختلف از جمله 
اقتصادی، تصریح کرد: البته من خام نیستم که 
بگویم ما می توانیم بین آمریکا و اروپا درگیری ایجاد 
کنیم. شکافی بین آنها وجود دارد که ما باید از آن 
استفاده کنیم، نیاز نداریم که پل شکاف آنها باشیم.

این دیپلمات عالیرتبه کشورمان تاکید کرد: نباید 
دنیا را مجبور کنیم که بین ما و فشار اقتصادی 
یکی را انتخاب کند، ما راه هایی داریم که از امکانات 
ویژه که در این زمینه برای ما فراهم شده می توانیم 
فرصت  شاید  ویژه  امکانات  این  کنیم.  استفاده 
ویژه ای باشد که باید به آن توجه کنیم، از جمله 
آن تعامل با شرکت های متوسط و کوچک اروپایی 
است،  این یک فرصت است و این می تواند به پویایی 
بخش خصوصی کشور کمک کند.ظریف در ادامه 
صحبت های خود با اشاره به اهمیت تعامل بخش 
خصوصی و همچنین نمایندگی های ایران در خارج 
از کشور، ادامه داد: ما در وزارت خارجه و همچنین 
نمایندگی هایمان در خارج از کشور موظف هستیم 
که به شما فعاالن بخش خصوصی کمک کنیم و 

در خدمت شما هستیم، ما باید کمک کنیم که 
شما صادرات بیشتری داشته باشید و از امکانات 
بیشتری برای پیشبرد اهداف خود برخوردار باشید. 
در این زمینه نیازمند ابتکار و نوآوری هستیم، باید 
با ابتکار و نوآوری از فرصت هایی که پدید می آید 
استفاده کنیم.ظریف ادامه داد: در شرایط کنونی در 
برخی از موارد ظرفیت های جدید و مشتریان جدید 
ایجاد می شود، ما باید این بازارها را با ابتکار و نوآوری 
شناسایی کنیم گرچه کار کردن با رقبا و شرکای 
سنتی راحت تر است ولی ما در حوزه های جدید 
می توانیم شرکای بهتری را پیدا کنیم و در واقع 
باید به این فکر کنیم که ما چه شرکای جدیدی 
را می توانیم به شما معرفی کنیم.محمدجواد ظریف 
با بیان اینکه زمینه های زیادی برای رشد تولیدات 
داخلی و همچنین صادرات غیرنفتی وجود دارد، 
ادامه داد: برای این موضوع نیازی نداریم که درگیر 
مخمصه هایی شویم که همیشه با آن روبرو بوده ایم.

تحریم  به  معتاد  آمریکایی ها  اینکه  بیان  با  وی 

هستند، گفت: تاریخ روابط خارجی آمریکا نشان 
می دهد که این کشور به طور معمول بیشترین 
تحریم ها را علیه بیشترین کشورها اعمال کرده 
است. در زمان اوباما نیز این اعتیاد به تحریم ها مانع 
می شد که آنها وظایف و تعهدات خود را اجرایی 
ادامه  در  کشورمان  عالیرتبه  دیپلمات  کنند.این 
صحبت های خود خاطرنشان کرد: به لطف خداوند 
می توانیم شرایط را از هر روز بهتر کنیم چون دنیا 
در کنار ماست، ما باید از این فرصت استفاده کنیم. 
امروز در شرایط ویژه ای قرار داریم، تمام قوای کشور 
اینکه  برای  منسجم شده اند  و  متحد  یکدیگر  با 
بتوانیم از وضعیت خطیر کنونی عبور کنیم. در این 
راستا همکاری بخش خصوصی بیش از هر زمان 
دیگری نیاز است. ما می توانیم فشار را به افزایش 
تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی تبدیل کنیم 
و به آمریکایی ها نشان بدهیم که باید اعتیادشان را 

ترک کنند.
ادامه در صفحه ۲

ظریف: نیازی نداریم پل شکاف بین آمریکا و اروپا باشیم

آمریکا معتاد به تحریم است

اختصاص 2/8 میلیارد یورو به حوزه دارو 

 ۲.۸ اختصاص  از  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
میلیارد یورو به حوزه دارو و مشتقات آن و واریز 

بخشی از این ارز تاکنون خبرداد.
کیانوش  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جهانپور با اشاره به جلسات ویژه کمیسیون ویژه 
اقتصادی دولت پس از تغییرات ارز در حوزه دارو 
نیز  یافته  اختصاص  ارز  از  اعظمی  بخش  افزود: 
در  آن  تکمیل شدن  با  که  است  حال جذب  در 
با ارز دولتی  ماه های اول نیمه دوم سال جاری 
مناسبی  سازی  ذخیره  توانیم  می  شده  دریافت 
برای مواد اولیه دارویی و دارو های موردنیاز مردم 
مشخصی  مسیر  اینکه  بیان  با  باشیم.وی  داشته 

شده  تعیین  دارو  واردات  و  ارز  دریافت  برای 
و  متقاضی  شرکتهای  مسیر  این  در  گفت:  است 
و  غذا  سازمان  از  دارو  واردات  کننده  درخواست 
این  تایید  مورد  اقالم  برای  را  نامه  معرفی  دارو 
سازمان  به  سپس  کنند و  می  دریافت  سازمان 
توسعه و تجارت و وزارت صنعت و معدن معرفی 
می شوند که پس از تایید ثبت سفارش انجام و به 
بانک مرکزی برای دریافت ارز معرفی میشوند و 
در آخر در بانکهای عامل گشایش اعتبار را انجام 
داده و ارز را دریافت می کنند.سخنگوی سازمان 
غذا و دارو فرآیند واردات دارو را در جهت تنظیم 
اسامی  انتشار  داد:  ادامه  و  دانست  کاال  این  بازار 

دریافت کنندگان ارز دولتی و وارد کنندگان آن 
نیز برای کمک به شفاف سازی این حوزه انجام 
خواهد شد تا مردم، فعاالن این حوزه و جامعه از 
این روند مطلع باشند.جهانپور با اشاره به کنترل 
از گمرک و فرآیند توزیع آن  روند ترخیص کاال 
در بازار از سوی این سازمان افزود: سامانه فعال 
در این بخش برای اکثر اقالم دارویی شناسه ای 
صادر می کند که قابل پیگیری است و به زودی 
با کمک سامانه های فعال کنترل دارو حتی در 
ورود  از  این  که  ممکن خواهد شد  نیز  داروخانه 
جلوگیری  رسمی  غیر  بازار  به  دارو  قانونی  غیر 

خواهد کرد.

ارز دیجیتال به زودی قانونی و رسمی می شود  

15شهریور؛ آخرین مهلت بومی شدن تلگرام طالیی و هاتگرام 
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: ۱۵ شهریور ماه امسال آخرین مهلت 

برای بومی شدن تلگرام طالیی و هاتگرام »نسخه های تلگرام فارسی« است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ابوالحسن فیروز آبادی دیروز در حاشیه بازدید از 
نمایشگاه الکامپ ۲4 در جمع خبرنگاران افزود:از ابتدا در سیاست های خروج 
از انحصار تلگرام دوران گذاری را برای فعالیت نسخه های فارسی این شبکه 
در کشور قائل شدیم و پذیرفتیم که شبکه های هاتگرام و تلگرام طالیی بدون 
فیلتر چندماهی در کشور فعال باشند.وی همچنین با بیان این که کمک وزارت 
ارتباطات به فعالیت فیلترشکن ها وجود ندارد، افزود: موضوع اصلی ممانعت 
فعالیت فیلترشکن ها در کشور است که شرکت زیرساخت برای ایمن سازی 
و مصون سازی شبکه مخابراتی کشور باید دقت بیشتری در این زمینه داشته 
باشد؛ یک مقدار نقص هایی در این رابطه دیده می شود که امیدواریم وزارت 
ارتباطات مانند گذشته جلوی فعالیت فیلترشکن ها را بگیرد.فیروزآبادی ادامه 
داد: مطابق با مصوبه شنبه شب این شورا ارز دیجیتال به زودی در کشور قانونی 
و رسمی خواهد شد.وی ادامه داد: هنوز تصمیم گیری برای اینکه کدام یک 
از ارزهای دیجیتال در کشور قانونی شود گرفته نشده اما مقرر شد کمیسیون 

اجتماعی دولت کارگروهی را در این زمینه تشکیل داده و برای بحث راه اندازی 
صرافی های مجازی، صرافی پول های مجازی، داده کاوی پول های مجازی و 

اینکه چه پول هایی در کشور مجاز خواهند بود تصمیم گیری کنند.

الریجانی: دولت مسیردیگری راطی کند

مجلس با اصالح ساختار
 قوه مجریه موافق نیست
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سایه روشن های ناتوی عربی

صابر گل عنبری 
ادامه از صفحه ۱ 

...قرار بود سیسی این موضوع را در مارس همان سال نیز با پادشاه عربستان در 
میان بگذارد.قوام طرح مصری ناتوی عربی 4۰ هزار نیروی نظامی از شش کشور 
عربی مصر، اردن، عربستان، امارات، مراکش و سودان به استثنای قطر بود، اما 
اختالفات درون عربی مانع آن شد. این ایده مصری در آن زمان حامیانی هم در 
دولت آمریکا داشت و ژنرال مایکل فلین رئیس سازمان اطالعات دفاعی آمریکا 
از جمله آن ها بود. این موضوع مسکوت ماند تا این که در دوره ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ و قبل از سفرش به ریاض در می ۲۰۱۷ دوباره بر زبان ها افتاد. 
روزنامه واشنگتن پست در آن زمان به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که ترامپ 
در این سفر خود تشکیل ناتوی عربی اسالمی ُسنی را پیشنهاد خواهد کرد.پس از 
این نشست نه خبری از »ناتوی اسالمی« شد نه »ناتوی عربی«، بلکه بر عکس آن 
ظرف دو هفته پس از سفر »تاریخی« دونالد ترامپ به ریاض شاهد سخت ترین 
شکاف عربی بودیم و چهار کشور عربی )عربستان، مصر، امارات و بحرین( علیه 
قطر وارد عمل شده و از زمین، دریا و آسمان آن را محاصره کردند و نزدیک بود 
مورد تهاجم نظامی هم قرار دهند. این مساله عمال دو قطبی خطرناکی را در کل 
جهان عرب ایجاد کرد؛ البته قبل از آن نیز این شکاف ها وجود داشت، اما این بار 
عمیق تر شد.حال رویترز به نقل از مقاماتی آمریکایی و عربی خبر داده است که 
رئیس جمهور ایاالت متحده، در پی ایجاد ائتالفی امنیتی و سیاسی با کشورهای 
عربی هم پیمان است تا جلوی نفوذ ایران در منطقه را بگیرد. این کشورها شامل 
شش کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس، اردن و مصر هستند.یقینا 
ناتوی عربی در مسیر تشکیل با چالش های عمده ای روبرو است که مهم ترین آن 
بحران و دو قطبی در شورای همکاری خلیج فارس است که قرار است ستون 
فقرات ناتوی عربی باشد.این معضل می طلبد ترامپ ابتدا رهبران چهار کشور 
عربستان، مصر، امارات و بحرین را با امیر جوان قطر آشتی دهد. البته نشانه هایی 
وجود دارد که وقوع این اتفاق تا نوامبر آتی را تقویت می کند. گفته می شود 
ترامپ قرار است از رهبران شورای همکاری خلیج فارس دعوت کند تا آن ها را 
آشتی دهد. بدون این آشتی و قطر ناتوی عربی نافرجام خواهد بود.بماند که این 
آشتی هم در صورت تحقق باز بحران میان آن چهار کشور و قطر را ریشه ای 
حل نخواهد کرد.چالش دیگر اختالفات پنهانی است که از دیرباز میان ریاض و 
قاهره درباره زعامت جهان عرب وجود داشته است و مسائلی چون رهبری ناتوی 
عربی و مقر آن نیز می تواند این اختالفات و حساسیت ها را شدت بخشد. باید 
دید ترامپ چطور این چالش را نیز حل می کند.مساله دیگر اهداف تشکیل ناتوی 
عربی است. گفته شده است تشکیل احتمالی ناتوی عربی با هدف مقابله با ایران 
است. بعید است این تنها هدف باشد. بله، یکی از اهداف اصلی است اما کل آن ها 
نیست. تمرکز رسانه ای بر این هدف برای بازاریابی و سرپوشی بر دیگر اهداف 
است.مقابله با ترکیه در درازمدت نیز بخشی از اهداف ناتوی عربی است. ترکیه 
اردوغان اختالفات اساسی با آمریکا، غرب، اسرائیل، عربستان و مصر دارد که تنها 
در تحوالت بهار عربی خالصه نمی شود. غرب احساس می کند ترکیه دیگر آن 
کشور سربزیر سابق نیست و از موضع رقابت رفتار می کند. عربستان و مصر نیز 
نگران عثمانی گری اردوغان و حضور نظامی این کشور در خلیج فارس و آفریقا 
هستند. در این میان، تل آویو نگران تر از همه نسبت به ترکیِه آینده است.اعضای 
احتمالی ناتوی عربی هر کدام کم و بیش روابطی با تل آویو دارند که در میان آن ها 
روابط قاهره و امان رسمی و آشکار است و بقیه هم غیر رسمی است.به احتمال 
زیاد طرح ناتوی عربی با معامله قرن ترامپ درباره حل یکطرفه نزاع در فلسطین 
نیر مرتبط است و بخشی از آن است. آمریکا وقتی به ابتکاری در خاورمیانه دست 
می زند که در وهله اول تعارضی با امنیت اسرائیل نداشته باشد؛ حال طرح مهم 
و راهبردی چون ناتوی عربی را تنها زمانی عملیاتی می کند که در راستای این 
امنیت و تامین کننده آن باشد. از این رو، بهتر است این ساختار نظامی احتمالی 
را »ناتوی عربی اسرائیلی« بنامیم.ناتوی عربی می تواند سرآغاز ورود آمریکا به عصر 
جدید جنگ های نیابتی در آینده به جای جنگ های مستقیم پرهزینه باشد.    
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

استیضاح وزیر علوم منتفی شد

از  اسالمی  شورای  مجلس  رییسه  هیات  عضو 
منتفی شدن استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری به دلیل از حد نصاب افتادن امضاها خبر 

داد.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، علی اصغر 
یوسف نژاد دیروز از منتفی شدن استیضاح منصور 
غالمی وزیر علوم به دلیل از حد نصاب افتادن 
در  استیضاح  و گفت: موضوع  داد  امضاها خبر 
کمیسیون آموزش با حضور استیضاح کنندگان 
قانع  نمایندگان  از  زیادی  تعداد  و  شد  بررسی 
شدند و اعالم انصراف کردند. عضو هیات رییسه 
مجلس ادامه داد: تعداد امضاهای باقی مانده کمتر 
نامه  آیین  اساس  بر  بنابراین  امضا است  از ۱۰ 
داخلی مجلس موضوع استیضاح وزیر علوم منتفی 

و بایگانی شد.

سکه ۴۰۰ هزار تومان پرش کرد!

 رییس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر گفت: 
قیمت سکه تمام طرح جدید به چهار میلیون و ۱۰ 
هزار تومان رسیده که نسبت به روز شنبه 4۰۰ هزار 

تومان افزایش یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ابراهیم محمدولی 
اظهار کرد: سکه از دیروز سیر عجیب صعودی به 
خود گرفته و قیمت سکه تمام طرح جدید چهار 
میلیون و ۱۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم 
نیم سکه یک  سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، 
میلیون و ۸۵۲ هزار تومان، ربع سکه ۹4۰ هزار 
تومان، سکه یک گرمی 4۸۵ هزار تومان، هر مثقال 
طالی ۱۷ عیار یک میلیون و ۳۳۶ هزار تومان، 
هر مثقال طالی ۱۸ عیار یک میلیون و 4۲۱ 
هزار و ۲۰۰ تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۳۰۸ 
هزار و 4۰۰ تومان رسیده است.وی با بیان این که 
متاسفانه کلیه بازارها متاثر از رشد سکه و دالر دچار 
سردرگمی و رکود شده است، گفت: علت افزایش 
عجیب و غریب قیمت طال و دالر به عوامل داخلی 
برمی گردد.محمدولی گفت: تصمیمات آنی بانک 

مرکزی و دولت در ایجاد تالطم موثر بوده است.

اخبار

سرمقاله

 ، سازد  خاطرت  آزرده  گناهی که 
نزد خدا بهتر است از کار نیکی 

که به خود پسندیت اندازد

کالمامیر

ادامه از صفحه ۱
نتیجه  این  به  دنیا  که  داریم  را  باور  این   
به  اعتیادشان  آمریکایی ها  باید  که  رسیده 
تحریم ها را برطرف کنند.وی با بیان اینکه 
فشارهای  علیرغم  که  هستیم  کشوری  ما 
افزود:  برخورداریم،  امنیت  از  آمریکا 
کشورهای  مشروعیت  و  امنیت  متاسفانه 
همسایه ما به بیرون وابسته است، چنان که 
یک  که  هستیم  ناراحت  موضوع  این  از  ما 
به دوران رسیده خطاب  تازه  رییس جمهور 
به کشورهای همسایه ما می گوید که اگر ما 
باقی  شما  نکنیم  حمایت  شما  از  هفته  دو 
رییس جمهور  داد:  ادامه  نمی مانید.ظریف 
است  سال   4۰ حدود  آن  اسالف  و  آمریکا 
که ما را تحریم کرده اند ولی ما هر روز به 
لطف خداوند و همت مردم ایران پیشرفت 
بیشتری کردیم و سربلند شدیم، سختی ها 
نیستم،  شعار  اهل  من  کردیم.  تحمل  را 
سختی ها را می بینم ولی ما این سختی ها را 
تحمل کردیم. شما یک دقیقه تصور کنید 
اگر  که  بگوید  به شما  و  بیاید  نفر  یک  که 
دوام  هم  هفته  دو  حتی  شما  نباشم  من 
نمی آورید، آیا حاضرید این حرف را با تمام 

منابع دنیا عوض کنید؟
به  آسان  سربلندی  این  داد:  ادامه  وی 
سربلندی  این  حفظ  است،  نیامده  دست 

باید  نیازمند همکاری و همفکری است. ما 
عبور  مرحله  این  از  می توانیم  که  بپذیریم 
کنیم و به دنیا نشان دهیم که مردم ایران 
بزرگ تر از کسانی هستند که آنها را تحریم 
رفت. خواهند  آنها  و  می مانیم  ما  کرده اند، 

بین  باید درک مشترکی  اینکه  بیان  با  وی 
وزارت خارجه و بخش خصوصی در عرصه 
داد:  ادامه  ایجاد شود،  اقتصادی  دیپلماسی 
قطعا ارتباط بین بخش خصوصی و دستگاه 
بود  نخواهد  طرفه  یک  کشور  دیپلماسی 
بلکه دو طرفه خواهد بود. از یک طرف شما 
از  خارج  در  ما  نمایندگی های  اطالعات  به 
کشور و همچنین کمک آنها برای پیشبرد 
بازرگانی  و  اقتصادی  عرصه  در  فعالیت تان 
نیازمندید و مهمتر از آن ما به شما نیازمندیم 
انجام چه  اینکه به ما اعالم کنید که  برای 
نیاز  چیزی  چه  است،  امکان پذیر  کارهایی 
داریم و در چه حوزه هایی توانایی رقابت یا 
اینها  دارد.  رقابت وجود  برای  نسبی  مزیت 
حوزه هایی است که ما همواره به همکاری 
در  نیازمندیم.ظریف  آن  با  ارتباط  در  شما 
با اشاره  بخش دیگری از صحبت های خود 
به برخی از مشکالتی که برای فعالیت های 
بخش خصوصی وجود دارد، گفت: علیرغم 
این مشکالت ما معتقدیم که شرایط کنونی 
توسعه  و  ارتقا  برای  را  زیادی  فرصت های 

بخش اقتصادی فراهم کرده است. 
در دنیای کنونی آمریکا علیرغم تمام توان 
اقتصادی خود، خودش را در انزوا احساس 
پیشبرد  برای  که  می کند  فکر  و  می کند 
از  استفاده  نیازمند  خود  خاص  اهداف 

فشارهای آشکار سیاسی است.
علیه  را  تحریمی  آمریکا  وقتی  در گذشته   
از  دیگر  کشورهای  می کرد  اعمال  ایران 
بعضا  تنها  نه  نیز  اروپایی  کشورهای  جمله 
نیز  بلکه خودشان  می کردند  همراهی  او  با 
از  اعمال می کردند.  را  تحریم های جدیدی 
سوی دیگر تحریم های شورای امنیت علیه 
تحریم های  به  نوعی  به  که  بود  نیز  ایران 
داشت  وجود  ایران  علیه  که  غیرقانونی 
تحریم های  آنها  و  می داد  جهانی  مقبولیت 
پرتو  در  را  ایران  علیه  خود  غیرقانونی 
به  ایران  علیه  امنیت  شورای  تحریم های 
نه  آمریکایی ها  امروز  ولی  می بردند  پیش 
کشورها  بقیه  که  ندارند  را  آن  امکان  تنها 
اقتصادی را مجبور کنند که  و شرکت های 
با تحریم های آنها همراهی کنند و علیرغم 
بلکه  کنند،  عمل  امنیت  شورای  مصوبه 
امنیت  شورای   ۲۲۳۱ قطعنامه  می بینیم 
انجام  را  اقداماتی  از کشورها می خواهد که 
ندهند که مانع اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شود.

وی ادامه داد: آمریکایی ها مجبور هستند که 

به بانک ها و دولت های خارجی فشار بیاورند 
خود  بین المللی  تعهدات  علیرغم  آنها  که 
مدعی  گذشته  در  آمریکایی ها  کنند.  عمل 
که  مشکلی  ولی  بودند  جهان  نمایندگی 
امروز پیش آمده این است که آمریکایی ها 
جهانی  اقتصاد  لیبرال  نظم  برابر  در  اکنون 
ایستاده اند، نظمی که خودشان سال ها برای 

ایجاد آن تالش کرده اند.
ظریف ادامه داد: در این چارچوب می بینیم 
که یک نوع رقابت و مقابله حاکم شده است 
این  که  باشیم  داشته  انتظار  نباید  البته 
مقابله به زودی آشکار شود چرا که حضور 
آمریکا در عرصه مالی جهان باعث شده که 
آمریکایی ها با قلدری بخواهند اهداف خود 
برابر یک  دنیا در  اکنون  ببرند،  به پیش  را 
انتخاب قرار گرفته است، این انتخاب برای 
همه جهانیان مشخص و روشن است گرچه 
سال   4۰ حدود  ایران  ملت  و  ایران  برای 

پیش مشخص شده بود.
وی گفت: اروپایی ها و فعاالن اقتصادی اروپا 
باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند با نگاه 
اروپایی منافع اروپا را دنبال کنند یا منافع 
آمریکا و منافع شخص ترامپ که بعضا علیه 
به  این یک فرصت ویژه ای  آنهاست،  منافع 
فرصت  این  از  می توانیم  ما  و  آورده  وجود 

استفاده کنیم.

ظریف: نیازی نداریم پل شکاف
 بین آمریکــا و اروپــا باشیم

آمریکا معتاد به 
تحــریم است

مفقودی
 سند مالکیت )برگ سبز (خودرو سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل 82 به رنگ زغالی 
شاسی  شماره  00465728و  موتور  شماره  با   72 733ه54ایران  پالک  شماره  با  متالیک 
S1412282928465بنام مهدی علی زاده بریجانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

نکا

ابالغیه 
خواهان خانم هیرو نقدی دادخواستی به طرفیت خوانده کاوه فتح الهی بخواسته طالق توافقی 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان جوانرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی 
جوانرود واقع در استان کرمانشاه ارجاع و به کالسه 9709988460500355 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن در تاریخ 97/6/21 در ساعت 10 صبح تعیین گردیده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده آقای کاوه فتح الهی درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن و جهت 
تحویل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در 

وقت مقرر فوق در جلسه رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود-ولدی

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی اتوبوس سبز مدل 69با شماره پالک 686ن18 ایران 11 با شماره 
موتور 10029772و شماره شاسی 37207310004060بنام شرکت ساختمانی تاب لیه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای ابراهیم ستوده ئیان فرزند محمد تقی   درخواستی که به شماره 323/97/ش1،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  محمد تقی ستوده ئیان فرزند محمد باقر        به شماره شناسنامه  6 صادره از    
تنکابن     در  تاریخ1/18/ 97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن    بدرود زندگی گفته 

وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
ابراهیم ستوده ئیان فرزند متوفی

کوروش ستوده ئیان فرزند متوفی
مهوش ستوده ئیان فرزند متوفی

مهناز ستوده ئیان فرزند متوفی
شهناز ستوده ئیان فرزند متوفی
مریم ستوده ئیان فرزند متوفی

مرجان ستوده ئیان فرزند متوفی
ام البنین فتح نوری همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسنادو امالک طالقان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی پالک 743فرعی از31اصلی واقع در 
قریه فشندک شهرستان طالقان جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید به عمل آید 
در اجرای ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف ارضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی به استناد رای 
شماره 139660331013000434 بنام آقای غالمعلی تکبیری تعیین حدود آن در ساعت 9 صبح روز 
شنبه مورخه 97/6/10در محل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک 
مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض 
دارند میتوانند به استناد ماده 20ق ث ودر اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک 
طالقان ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض 
به مراجع ذیصالح قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند در غیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد .// م الف- 4750 تاریخ 

انتشار :روز چهارشنبه مورخه 97/5/10
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیر

دادنامه
پرونده کالسه 9609983031301075 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس 

تصمیم نهایی شماره 
خواهان : خانم کبری حسینی فرزند اسدبه نشانی استان البرز -شهر کرج  -فردیس- انتهای 

خیابان 25 غربی - خیابان خیام -کوی مطهری -پالک 7/1
خوانده: آقای امیر براتی فرزند اسمعیل به نشانی مجهول المکان

خواسته:
 ))رای دادگاه((

درخصوص  دادخواست  خانم کبری حسینی فرزند اسد بطرفیت آقای امیر براتی فرزند 
اسمعیل به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بلحاظ تحقق شرایط ضمن القد و 
عسر و حرج ، بدین توضیح که خواهان در جلسه دادرسی والیحه تقدیمی اظهار داشته 
که همسرم بدون دلیل و عذر موجهه زندگی مشترک را رها و بدون خرجی نفقه مارا ترک 
کرده است و مجهول المکان گشته استهشادیه محلی و شهود نیز جهت صحت اظهارات 
خود تعرفه دادگاه نموده رای کیفری ترک نفقه را نیز ضمیمه پرونده نموده است نظر به 
دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن جمله فتوکپی کصدوق رونوشت عقد 
نامه رسمی طرفین رایطه زوجیت ،بقاء ودوام آن محرز است اما در خصوص اصل خواسته 
نظر به اظهار ات خواهان در جلسه دادرسی ...وتالش دادگاه و داوران منتخب نیز جهت 
انصراف از خواسته خود به نتیجه نرسیده ، و خوانده نیز علیرغم ابالغ ونشر آگهی در جلسه 
دادگاه نشده و هیچگونه دفاع و دلیلی بر رد ادعای خواهان ارائه ننموده لذا دادگاه دعوی 
خواهان را وارد تشخیص وبه لحاظ تخلف زوج از بند 8 و 1 شرایط ضمن عقد مندرج در 
سند نکاحیه که به امضاء زوج رسیده و مستندأ به مواد 1146،1145،1120،1119،234،112

9،237،1130 قانون مدنی و مواد 34،33،29،31،27،24، قانون حمایت خانواده گواهی عدم 
امکان سازش بین زوجین  صادر و به خواهان اجازه داده می شود به یکی از دفاتر اسناد 
رسمی ثبت طالق مراجعه و  با توجه به اینکه وی با بذل سیصد عدد سکه بهار آزادی از 
کل مهریه ونفقه و اجرات المثل ایام زندگی طالق خلعی را انتخاب نموده  به وکالت  از 
خوانده قبول بذل و پس از اجرای صیغه طالق خلع با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق 
شرایط ضمن نسبت به ثبت رسمی آن اقدام و اسناد و فاتر مربوطه را اصالتأ و نیز به وکالت 
از خوانده امضاء نماید،نوع طالق خلعی وعده آن سه طهر از زمان جاری شدن ضیغه طالق  
می باشد احراز شرایط صحت اجرای ضیغه طالق بر عهده مجری ضیغه طالق است زوجه 
اظهار میدارد جهیزیه ام در اختیار خود میباشد حسب االقرار زوجه باردار نمیباشد زوجین 
حسب محتویات پرونده مع الظاهر فاقد فرزند مشترک میباشند وزوجه در این پرونده اعادی 
در خصوص مابقی مهریه  مطرح ننموده لذا این دادگاه تکلیفی جهت اظهار نظر ندارد رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست  روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی  در این  دادگاه و سپس 

ظرف بیست روز قایل  تجدید نظر در محاکم تجدیدنظراستان می باشد.الف ..20
دادرس شعبه سوم دادگاه خانواده فردیس – پهلوانی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم سیده زهرا محمدی فرزند رمضانعلی       بشرح درخواستی که به شماره 324/97/
ش1،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  رمضانعلی محمدی فرزند بهرامعلی      به شماره شناسنامه  283صادره 
از    تنکابن     در  تاریخ9/14/ 96دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  زهرا محمدی فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهی مزایده غیر منقول- نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه 960199 این اجرا و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه اول خانواده 
دادگستری فردیس  له:خانم هاجر بابائی خمیران وعلیه: راضیه آذری آبکنار - مهدی پیوندی 
معاف  محکوم علیهم  محکوم هستند به پرداخت مبلغ -/1/698/119/469 ریال بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له و مبلغ پنج درصد نیم عشردولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره 
به محکوم علیه ابالغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به 
درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی  اموال غیر منقول  متعلق 
به ملک قولنامه ای  بشماره 1169668 و همچنین خودروی پرژو 206 با شماره انتظامی 
459 ص 31 ایران 68 از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح زیرتوصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ 97/6/5 از ساعت 11 الی 12 در 
محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس  از طریق مزایده به فروش می رسد،مزایده 
از قیمت 1/050/000/000  ریال برای ملک تو قیفی و  مبلغ 200/000/000 ریال  برای 
خودروی توقیفی نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هرشخص حقیقی و حقوقی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید،فروخته خواهدشد.10 درصد وجه مزایده فی المجلس به 
صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول 
خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار 
منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده 
وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه 
های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه واز محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می 
توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراین 
صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. 
ضمنـأ طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از 
مال مورد مزایده بازدید نمایندو چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد،روز بعد در 

همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

مورد کارشناسی یک واحد آپارتمان مسکونی از چهر واحد آپارتمان مسکونی از چهار 
واحد آپارتمان موجود در ساختمان آدرس فوق است . نمای ساختمان سنگ پنجره ها 
آهنی اسکلت بتن آرمه فاقد آسانسور قدمت بنا حدود یازده سال است. آپارتمان قولنامه 
ای است و تصویر قولنامه ابزار به شماره سریال 1169668 و اطالعات رهگیری به شرح 
فوق حاکی از خریداری مرحوم علی پیوندی معاف در تاریخ 90/3/16 از آقای حسین 
مشکین راد از پالک ثبتی 163/18052 با مساحت 105 متر مربعی دارای پارکینگ و انباری 
است حسب اظهار خانم یوسفی فوق الذکر از این معامله مبلغ بیست و سه میلیون تومان 
بدهی به فروشنده بابت انتقال رسمی سند در منحضر وجود داردو. امکانات ملک مندرج 
در مبایعه نامه آب و گاز  مشترک و برق مستقل میباشد. آپارتمان دارای کف عمومی 
سرامیک و کف خوابها سیمان است و بدنه سفید و نقاشی و تزیینات گچی است بدنه 
آشپزخانه و سرویس ها کاشی ، سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری و شومینه و دارای 
دو اطاق خواب و سالن آشپزخانه وسرویس است در حال حاضر پارکینگ مشاعی و 
انباری مستقل دارد. نظریه با عطف توجه به مراتب مشروحه فوق ودر نظر داشتن جهات 
و جوانب موثر و معلوم در بررسی بنظر این هیئت کارشناسی ؛ محل آپارتمان فوقا اعالم 
شد. ملک محل سکونت است .آپارتمان قولنامه است و هیچ سندی  ابزار نشد. ملک 
در اختیار خانواده مرحوم علی پیوندی معاف است  ودر اجاره نیست . امکان استخراج 
هر حقوق دیگران  برای هیئت وجود ندارد ولی به اظهار این ملک بیست و سه میلیون 
تومان بدهکار به فروشنده است. قیمت عادله روز این آپارتمان به لحاظ عرصه و اعیان و 
قدرالسهم مشاعات و مشترکات و انشعابات به مبلغ 1/050/000/000 ریال معادل یکصد 

و پنج میلیون تومان تعیین واعالم میگردد.6الف 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس -اعظم پور

متن آگهی 
پرونده کالسه 9609986610600867 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد تصمیم نهایی شماره 9709976610600343 خواهان : آقای محمد جمشیدی فرزند محمد علی 
با وکالت آقای محمد جهانی فیضی فرزند جهانشاه به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد خیابان 
امام میدان ژاندارمری –خواندگان : 1-آقای حسن خادمی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد 
میدان اسفند کوچه نگار غربی حیاط سوم سمت چپ منزل مرادی 2-آقای بهفرمرادی فرزند محمد 
قلی با وکالت اصفر رضایی مفرد فرزند موسی  به نشانی خرم آباد خیابان انقالب بین کوچه سه و 
چهار آراسته و خانم فاطمه احمدی فرزند عزت اله به نشانی خرم آباد خیابان انقالب بین کوچه 
سوم و چهارم آراسته جنب بانک توسعه و تعاون دفتر وکالت یوسف رضایی مفرد –خواسته : الزام 

به ایفای تعهد )مالی ( مبنی بر 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای محمد جمشیدی فرزند محمد علی با وکالت آقای محمد 
جهانی فیضی بطرفیت 1-آقای حسن خادمی 2-بهفر مرادی فرزند محمد قلی با وکالت آقای اصغر 
رضایی و خانم فاطمه احمدی بخواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه خودرو 
پراید معمولی و رد دعوی جلب ثالث آقای محمد جمشیدی با وکالت آقای محمد جهانی فیضی 
بطرفیت 1-عصمت اله ترابی نیا 2-حسن خادمی فرزند محمد قلی و 3-بهفر مرادی بخواسته الزام 
به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه خودرو پراید دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست نظر به اینکه مستند دعوی خواهان رسید عادی تحویل 
45/000/000 ریال از طرف حسن خادمی به عصمت اله ترابی نیا در قبال تحویل پراید بوده که 
بداللت ظهر رسید کل پول از محمد جمشیدی )خواهان ( دریافت شده و با این حال هیچکدام از 
خواندگان تعهد به تحویل پراید به خواهان نداشته فلذا دعاوی خواهان بخواسته تحویل پراید متوجه 
خواندگان نبوده با استناد به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوی 
خواهان صادر و اعالم میگردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه 

تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – قوام آذر همایون .

آگهی مزایده  اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
شماره آگهی  139703913447000010

تاریخ آگهی: 1397/05/01
شماره پرونده : 139504013447000150

تاریخ انتشار 1397/5/6
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9500159 ششدانگ یک باب خانه به پالک ثبتی 352/85 – اصلی 
بخش 2 خوی  به مساحت 191/10 متر مربع در جلد 230 صفحه 130 بنام تقی تقی زاده  ثبت شده 
است  به حدود ذیل شماال  اول بطول 18/12 متر به قطعه 58  دوم به طول 14 سانتی متر  به خیابان 
کارگران  شرقا  اول  بطول 6/83 متر بصورت مورب بطول 4/21  متر به خیابان کارگران جنوبا به 
طول 16/78  متر به کوچه غربا بطول 10/41 متر به قطعه 56 در آدرس خیابان سلمانزاده  20 متری 
پائیزان نبش کوچه تقی زاده پالک 18 طبق سند رهنی شماره 25291 مورخه 93/7/17  دفترخانه 12 
خوی  در قبال مبلغ 1/470/000/000 ریال رهن بانک مهر اقتصاد قرار گرفته و طبق نظر کارشناس 
رسمی با احتساب سرقفلی  مفازه های موجود  به مبلغ  2/970/000/000  ریال ارزیابی شده  و 
پالک فوق دارای 243/90  متر مربع اعیانی در سه بخش  می باشد بخش اول :  یک واحد زیر زمین 
که  در کد 1/60  - متری از کد همکف احداث شده  دارای سیستم سازه ای سنتی  دیوار باربر  و 
پوشش سقف تیرآهن و طاق ضربی شامل سرویس بهداشتی بوده و مساحت اعیانی این قسمت در 
حدود  75/30 متر مربع می باشد.بخش دوم : طبقه همکف مسکونی به مساحت تقریبی 119/40 
متر مربع با دیوار های باربر و پوشش سقف آذران  پالستیک و دارای گچبری  و تزئینات جزئی  
اوپن و دوبلکس  با کابینت بندی فلزی و انباری  احداث شده است . بخش سوم:4 دهانه مغازه  با 
سیستم نیمه اسکلت  فلزی و دیوارهای باربر اجری به مساحت  تقریبی 49/20 متر مربع و فاقد  
نماسازی  و فعال در مرحله نازک کاری بوده و دارای کرکره های   آهنی است  که ارتفاع مفید یک 
دهانه واقع  در زیر آشپزخانه و انباری به ترتیب 2 متر و 2/25  متر و در سایر دهانه حدود 4/10 متر 
میباشد و یک سرویس بهداشتی به مساحت تقریبی  2/5 متربع هم در حیاط احداث شده است . با 
توجه به وضعیت ظاهری و قدمت اعیانی های  موجود بیش از 23 سال قابل  تخمین بوده و کف 
حیاط موزائیک سیمانی و ماشین رو بوده و این ملک دارای امتیازات آب  و برق و گاز و متصل 
به شبکه  فاضالب شهری میباشد همچنین سرقفلی سه باب مغازه)چهاردهانه(  که فعال » هم در 
مرحله  نازک کاری بوده و ناقص هست در اختیار خودشان میباشد و واگذار نشده است پالک فوق 
از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 97/5/28 در  اجرای ثبت خوی از طریق مزایده به فروش 
میرسد مزایده از مبلغ 2/970/000/000  ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی   نقدا فروخته 
میشود  . الزم بذکر است  پرداخت بدهی های  مربوط به آب – برق –گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده  دارای آنها باشد  و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری  و غیره تا تاریخ  مزایده   اعم از اینکه  رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده  برنده  مزایده است نیم عشر  و حق مزایده نقدا وصول میگردد .ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد ، مزاید ه روز بعد اداری بعداز تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/5/6 
 معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد خوی-سلیمانپور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان ها:1- سیمین دخت مهرابی کرمانی فرزند محمود2-احمد باغستانی فرزند حبیب اله3- سیما 
باغستانی فرزند حبیب اله 4- محمد علی باغستانی فرزند حبیب اله دادخواستی  به طرفیت خوانده 
حسین علی صدر فرزند * به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال ) ایام تصرف از سال 1369 با جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستری( و خلع ید با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه های 
دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان فردیس نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس واقع در استان البرز - شهرستان فردیس -جاده 
مالرد -کانال شرقی- دادگستری شهرستان فردیس ارجاع  وبه کالسه 9609983030800748 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/06/25 ساعت 9:00  تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود  نسخه دوم  دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضرگردند.الف 16
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس -حسن قصاب زاده

آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا پاریاب دارای شناسنامه بشماره 5447 به شرح پرونده کالسه 590-57 این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود پاریاب به شماره 
شناسنامه 68375 در تاریخ 1397/4/16 در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن 

مرحوم منحصر است به:
1-اکبر پاریاب فرزند محمود به ش ش 134 پسر متوفی.

2-اصغر پاریاب فرزند محمود به ش ش 339 پسر متوفی.
3-مهدی پاریاب فرزند محمود به ش ش 1677 پسر متوفی.

4-محمدرضا پاریاب فرزند محمود به ش ش 5447 پسر متوفی.
5-لیال پاریاب فرزند محمود به ش ش 305 دختر متوفی.

6-مهری پاریاب فرزند محمود به ش ش 26 دختر متوفی.
7-ثریا قاهری فرزند عیسی به ش ش 77612 همسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید. هرکس اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یازدهم اردبیل- بدری
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احتمال اعالم وصول سوال از رییس جمهور
 تا هفته آینده

 یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که در صورت 
داشتن نصاب الزم برای سوال از رییس جمهور، این موضوع هفته 

آینده در مجلس اعالم وصول خواهد شد.
اظهار  فراهانی  امیرآبادی  احمد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد سوال از رییس جمهور 
به هیات رییسه مجلس رسیده و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس 
اگر بعد از هفت روز نصاب الزم یعنی ۷4 امضا را داشته باشد در 
صحن علنی مجلس اعالم وصول خواهد شد.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر سوال از رییس جمهور ۹۲ امضا دارد، از احتمال اعالم 
وصول سوال تا هفته آینده خبر داد.به گفته وی،  ناتوانی دولت در 
افزایش بیکاری، رکود  بانکی،  کنترل قاچاق، استمرار تحریم های 
اقتصادی، افزایش قیمت ارز و کاهش ارز پول ملی از محورهای 

سوال نمایندگان از رییس جمهور است.   

شهرام جزایری در مرز بازرگان دستگیر شد

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: 
شهرام جزایری در حالی که قصد خروج غیرمجاز از مرز را داشت، در 

گمرک بازرگان دستگیر شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علیرضا رادفر افزود: جزایری به همراه 
چند تبعه افغانی قصد داشت با مخفی شدن در داخل یک کامیون 
به صورت قاچاقی از مرز ایران به سمت ترکیه خارج شود که توسط 
دستگاه »ایکس ری« در مرز بازرگان شناسایی و دستگیر شد.وی 
خاطرنشان کرد: جزایری پس از دستگیری خود را تبعه افغانستان 
معرفی کرده بود ولی به هویت خود اعتراف کرده و در حال بازپرسی 
اوایل  ابتدا در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد و در  شدن است.جزایری 
اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، 
فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. 
همین اقداِم او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام 
جزایری که توانسته بود از اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور تبرئه 
شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد.تحصیل مال از طریق نامشروع، 
پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به 
صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی، تصرف 
غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز 

از کشور، مهمترین اتهامات او بودند.

جایگزینی سرشماری سنتی با 
مدرن تا هشت سال دیگر

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه به دنبال اجرای 
مسیر سرشماری از مدل سنتی و ترکیبی سنتی و 
اینترنتی به سمت سرشماری مدرن هستیم، گفت: 
پیش بینی می کنیم تا هشت سال آینده به طور 
کلی سرشماری سنتی، اینترنتی ترکیبی و برمبنای 
سرشماری  و  گذاشته  کنار  را  مردم  خوداظهاری 
مبنایی  ثبتی  آماری  اطالعات  بر  مبنی  را  مدرن 

محقق کنیم.
پارسا  امیدعلی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دیروز در نشست خبری در سالن دولت الکترونیک 
نمایشگاه الکامپ گفت: موضوع یکپارچه سازی سه 
از  و کسب وکارها  اماکن  اشخاص،  اختصاصی  کد 
جمله برنامه های در دست اقدام مرکز آمار با همکاری 
دستگاه های مرتبط دولتی است تا با یکسان سازی 
این کدها در کشور بتوانیم موضوع آمارگیری را به 
با  ببریم.وی  پیش  موردنظر  استانداردهای  سمت 
بیان اینکه موضوع آدرس جغرافیایی یکی از مواردی 
است که در کشور باید به سمت یکسان سازی پیش 
برود، افزود: هم اکنون هر نفر در کشور دارای آدرس 
جغرافیایی یکسان نیست و این باید اصالح شود. در 
عین حال یکسان سازی کد کسب وکارهای فعال در 
کشور از دیگر ملزومات آمارگیری استاندارد است 
که در این زمینه پیش نویس آیین نامه این موضوع 
تدوین شده و به زودی در دولت به تصویب می رسد.

اجرایی  دستگاه های  تمامی  اینکه  بیان  با  پارسا 
موظفند که در اطالعاتشان این سه کد را نصب 
کنند تا تمامی آمارها به صورت یکسان ارائه شود، 
افزود: مطابق با ابالغیه معاون اول رئیس جمهوری 
و بر مبنای ماده ۹ قانون مرکز آمار مصوب سال 
۵۳، هر دستگاه اجرایی موظف است تکالیف آماری 
خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد. در این زمینه 
مطابق با اباغیه سازمان برنامه و بودجه نیز در صورتی 
که دستگاه های اجرایی تکالیف نظام آماری خود را 
انجام ندهند، تخصیص اعتبارشان معلق خواهد شد 
که تاکنون برخی دستگاه ها در این زمینه کم کاری 
کرده اند و تکالیف خود را به اتمام نرسانده اند.رئیس 
مرکز آمار ایران با بیان اینکه طبق قانون دستگاه های 
دولتی و اجرایی موظف به ارائه داده ها و ریزداده های 
مورد نیاز مرکز آمار هستند، گفت: باید بتوانیم به 
با  که  ایران«  مبنایی  ثبتی  آمارهای  »نظام  طرح 
نام ایران استارز شناخته می شود، دست یابیم. این 
نظام مربوط به یکپارچه سازی داده ها و ریزداده ها بر 
مبنای سه کد )اشخاص، اماکن و نقاط و کسب وکار( 
می شود تا اطالعات دستگاه ها قابل اتصال به یکدیگر 
باشد.وی با تاکید بر محرمانه بودن اطالعاتی که در 
اختیار مرکز آمار قرار می گیرد، اظهار کرد: موضوع 

امنیت اطالعات در این آمار رعایت می شود. 

خبرخبر

مخالفت  به  واکنش  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نمایندگان با تشکیل وزارتخانه های صنعت، معدن و توسعه 
قوه  تشکیالت  تغییر  با  مجلس  گفت:  بازرگانی  و  صادرات 

مجریه موافق نیست و دولت باید مسیر دیگری برود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی بررسی دو فوریت طرح تشکیل وزارتخانه های 
صنعت و معادن و توسعه صادرات و بازرگانی در دستور صحن 
علنی مجلس قرار گرفت.سبحانی فر نماینده مردم سبزوار و 
حامی دولت به عنوان طراح این طرح مشکالت اقتصادی را 
در بخش صنعت و بازرگانی ناشی از عدم تثبیت وزارتخانه ها 
دانست و با تاکید بر لزوم تفکیک وزارتخانه صنعت معدن و 
قول  از  غیرعلنی  در جلسه  رئیس جمهور هم  تجارت گفت: 
رهبر انقالب گفتند که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 
به چهار وزارتخانه صنایع کوچک، صنایع بزرگ، بازرگانی و 
معادن تقسیم شود.وی معتقد بود تفکیک وزارتخانه ها بدون 

ساختارها و بزرگ شدن وزارتخانه ها انجام می شود.در ادامه 
تقی کبیری نماینده خوی با اشاره به رد الیحه اصالح ساختار 
دولت در مجلس شورای اسالمی گفت: پس از رد این الیحه 
ارائه شده که  به مجلس  قالب طرح  این موضوع در  مجددا 
رباط  نماینده  است.نوروزی  اساسی  قانون   ۷۵ اصل  مخالف 
کریم نیز در موافقت با این الیحه عدم نظارت بر بازار و افزایش 
قیمت ها را ناشی از عدم تفکیک وزارتخانه ها دانست.ابراهیمی 
نماینده شازند در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: هیچ 
ندارد.  و طویلی  عریض  تشکیالت  دولت چنین  دنیا  کجای 
فقط کشورهای کمونیستی چنین تشکیالتی دارند؛ این طرح 
سخنگوی  نعمتی  است.بهروز  توسعه  ششم  برنامه  برخالف 
هیات رئیسه مجلس و نماینده حامی دولت نیز در دفاع از دو 
فوریت این طرح گفت: هجوم نقدینگی به سمت بازار خودرو 
به دلیل عدم توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت به صنایع 
است.وی مشکالت بخش صنعت و بازرگانی را ناشی از عدم 

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.در پایان 
نمایندگان با ۱۰4 رای موافق، ۱۲۰ مخالف و ۹ رای ممتنع 
از مجموع ۲4۵ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این 
طرح مخالفت کردند.پس از آن درخواست بررسی یک فوریت 
با ۹۱  ملت  وکالی  و  گذاشته شد  نمایندگان  رای  به  طرح 
رای موافق، ۱۳۱ مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲4۷ 
نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این طرح نیز مخالفت 
کردند.رئیس مجلس شورای اسالمی در واکنش به مخالفت 
نمایندگان با تشکیل وزارتخانه های صنعت، معدن و توسعه 
قوه  تشکیالت  تغییر  با  مجلس  گفت:  بازرگانی  و  صادرات 
مجریه موافق نیست و دولت باید مسیر دیگری را طی کند.

این طرح دارای ۸ ماده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
به دو وزارتخانه صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی 
تقسیم می کرد.چندی پیش نمایندگان با کلیات الیحه اصالح 
ساختار دولت مخالفت کردند، در این الیحه دولت خواستار 
راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و  تفکیک وزارت 
ورزش و جوانان بود.پس از رد این الیحه، دولت مجددا هفته 
گذشته الیحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را 

به مجلس تقدیم کرد.

الریجانی: دولت مسیردیگری راطی کند

مجلس با اصـالح 
ساختار قوه مجریه 
موافــــق نیست

 آگهی مناقصه عمومی
 شهرداری بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات  و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی   به شرکت 

های حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

اطالعیه
شرکت خدماتی شهرک صنعتی بناور گلستان

بناور  صنعتی  شهرک  خدماتی  شرکت  سهام  صاحبان  کلیه  اطالع  به 
گلستان می رساند جلسه مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی 
 10 ساعت  راس   1397/05/21 مورخه  یکشنبه  روز  در  گلستان  بناور 

صبح در دفتر شهرک صنعتی بناور و به شرح دستورات ذیل :
1.تصویب تراز مالی و صورتهای مالی با ارائه گزارش حسابرس قانونی 

طبق مفاد اساسنامه
 2. انتخاب روزنامه رسمی جهت نشر آگهی

 3.انتخاب بازرس )حسابرس قانونی( و تعیین حق الزحمه
سایر  و  خدماتی  شرکت  جدید  ی  اساسنامه  تصویب  و  4.بررسی   

موضوعات مربوطه برگزار می گردد. 
مدیریت شرکت خدماتی
شهرک صنعتی بناور گلستان

1-برآورد بر اساس فهرست بهای ابنیه  و آبیاری و زهکشی سال 97 می باشد.
2-متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  8/ 5 /97 تا تاریخ  97/5/17 همراه با معرفی نامه به واحد قرار دادهای شهرداری مراجعه 
و اسناد را دریافت و پس از بررسی پیشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به 

همین مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل  دبیر خانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/5/17 می باشد.

 بازگشائی پاکات رسیده در تاریخ 97/5/17 راس ساعت 14 می باشد.
به پیشنهاد مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات32221423یا32223401 داخلی 219 می باشد.

http://www.babolcity.ir
محسن کبود فیروزجائی - شهردار بابل

پروژه

احداث کانال با لوله 
مسلح  500 – 600 

منطقه دو

برآورد اولیه)ریال(

5/291/531/542

سپرده شرکت در 
مناقصه)ریال(

264/576/577

صالحیت

راه یا آب

مدت اجرا)ماه(

3

مفقودی 
موتور  شماره  با   82 ایران  567ق92  پالک  شماره  با   90 مدل   206 پژو  سبز  برگ 
مفقود  نوایی  مرتضی  شاسی NAAP03EE4H830210بنام  شماره  165A0066415و 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
موتور  شماره  با   82 ایران  191ص11  پالک  شماره  96با  مدل  پارس  پژو  سبز  برگ 
مفقود  آری  پروین  شاسی NAAN01CE1HH014708بنام  شماره  124K1136580و 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو 206 مدل 89 با شماره پالک 178ج91 ایران 72 شماره موتور 
قاسمی   احمد  سید  شاسی  NAAP03ED7AJ141567بنام  شماره  14189037625و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای هادی شویلی فرزندقاضی

به  شویلی  هادی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کرمی  پری  خانم  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  مهریه  مطالبه  خواسته 
رسیدگی  وقت  و  ثبت  کرمانشاه  شهرستان  خانواده  9709988312300603شعبه8دادگاه 
مورخ10شهریور1397ساعت08:30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک 
ازتاریخ  پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده  می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی  نوبت 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.مجوزارشاد:4325 

منشی شعبه هشتم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه_سمیه احمدی

آگهی احضار متهم
    بدینوسیله طبق ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای میالد 
نوری که  به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی در پرونده کالسه  
960698   در شعبه 11 دادیاری  دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر تحت تعقیب می 
باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف 
مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید، در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم  معرفی وکیل این شعبه بصورت غیابی 
اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نمایید تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه 

نبایدکمتر از یکماه باشد.م/الف 895
دادیار شعبه 11 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- حاج  محمدی 

متن آگهی 
خواهان خانم نسرین دالوند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سعید نظام دوست فرزند حشمت اله 
به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد میدان 
عدالت ارجاع و به کالسه 9709986610900378 ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ظرف 
هفت روز  پس از ابالغ یک نفر داور مرد متاهل و باالی سی سال به این شعبه معرفی و اعالم نماید. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی 

سابق ( –تیموری . 

 چاپ دوم نوبت دوم

با  مسلح  نیروهای  ستادکل  رئیس  مشاور 
بیان اینکه آمریکایی ها سالهاست به سپاه و 
بسیج حمله می کنند و بدنبال حاشیه سازی 
برای این دو نهاد هستند، گفت:هدف دشمن 
مخدوش کردن اذهان داخلی نسبت به سپاه 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار مسعود 
نیروهای  کل  ستاد  رئیس  مشاور  جزایری 
مسلح در برنامه »رویداد« رادیو با اشاره به 
آمریکایی  سیاستمداران  و  رسانه ها  هجمه 
این  گفت:  آن،  فرمانده  و  قدس  سپاه  به 
سابقه  اگر  نیست.  جدیدی  چیز  موضوع 
تهاجمات آمریکا در عرصه های مختلف را 
رصد کنیم به نکات مهمی دست پیدا می 

به  کنیم. آمریکایی ها همواره تالش کردند 
نقاط اصلی قوت نظام ضربه وارد کنند و آن 
اند  داده  قرار  دائمی خودشان  برنامه  در  را 
روانی  با عناصر عملیات  و سعی می کنند 
این استراتژی را ادامه دهند.وی افزود: حمله 
به مدل حکومت و والیت فقیه یک موضوع 
بدیع در جهان امروز است که از روز نخست 
انجام داده اند و امروز نیز ادامه می دهند. 
همچنین سال های سال است که به سپاه 
و بسیج حمله می کنند و خسته هم نمی 
شوند. منطق آنها این است که پدیده ها را 
باید تکرار کنیم و اگر می خواهیم در یک 
موضوع نتیجه بگیریم، باید مرتب برای آن 
حاشیه سازی کنیم تا بعدا اثرگذار باشد. این 

سیاست را علیه سپاه در منظر افکار عمومی 
داخلی و خارجی به کار برده اند تا ذهنیت 
آن ها را مخدوش کنند.مشاور رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمنان 
در مسیر سمپاشی علیه سپاه موفقیت های 
جزئی کسب کرده اند، افزود: البته با وجود 
تریبون های حرفه ای که در اختیار دارند، 
نتوانستند روی مخاطبشان اثری که انتظار 
داشتند، بگذارند.وی تصریح کرد: آمریکایی 
و  ناراحت  اسالمی  انقالب  دست  از  ها 
عصبانی هستند و دچار انفعال شدند و به 
هر دری که زدند، در برابر انقالب اسالمی 
روزهای  همان  از  شدند.  مواجه  ناکامی  با 
شکل  ایران  علیه  زیادی  اقدامات  ابتدایی 

دادند، به عنوان نمونه جنگ طوالنی هشت 
ساله را علیه ایران ترتیب دادند. 

در آن جنگ عراق در ظاهر با ما می جنگید 
اما اصل صحنه را آمریکایی ها می چرخاندند؛ 
اسناد  بلکه  نیست  بنده  تحلیل  و  ادعا  این 
در  کنند.جزایری  می  تائید  را  موضوع  این 
ادامه با اشاره به وضعیت کنونی و موقعیت 
جمهوری اسالمی در منطقه و جهان گفت: 
نظامی  و  فرهنگی  سیاسی،  وضعیت  وقتی 
آمریکایی ها را ببینید، متوجه می شوید آنها 
از دست ایرانی ها عصبانی هستند. آمریکایی 
سلطه  نفی  و  اسالمی  انقالب  روحیه  با  ها 
گری و سلطه پذیری که پیام انقالب است، 

مشکل دارند.

سردار جزایری:

هدف دشمن مخدوش کردن اذهان داخلی نسبت به سپاه و بسیج است
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احتمال تجدید نظر دادستانی کل در خصوص 
فیلترینگ تلگرام

ظرفیت  بتوانند  داخلی  رسانهای  پیام  اگر  گفت:  ارتباطات  وزیر 
موجود در کشور را جذب کنند، این احتمال وجود دارد که دادستانی 

کل در فیلترینگ تلگرام تجدید نظر کند.
و  ارتباطات  نقش  بین المللی  در سمینار  آذری جهرمی  محمدجواد 
فناوری اطالعات در توانمندسازی زنان افزود: شاید کمتر تحولی را 
می توان در طول تاریخ یافت که زنان در آن نقش محوری نداشته 

باشند؛ زنان همواره کلید مسائل بشری بوده اند.
وی با بیان اینکه طیف وسیعی از کارآفرینان، متخصصان، هنرمندان 
دلسوز  رهبران  زنان  کرد:  اظهار  هستند،  بانوان  از  سیاستمداران  و 
جامعه هستند، آن ها 50 درصد جمعیت کشور را دربرگرفته اند؛ مگر 
می شود آنها را نادیده گرفت و با یک موتور از جامعه انتظار پیشرفت 

داشت؟
عنوان  به  زن   10 فعالیت  از  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
مدیران ارشد در این وزارتخانه خبر داد و گفت: امیدواریم از این 
پشتوانه استفاده شود و الگوی مدیریت خالقانه برای همگان باشد.

آذری جهرمی با بیان اینکه مساله عدالت جنسیتی مساله همه انسان ها 
گر  تسهیل  اطالعات  فناوری  کرد:  تصریح  است،  بانوان  فقط  نه  و 

حضور پر رنگ بانوان در هر کشور است.
وی با بیان اینکه راه انتقال مطالب، رسانه ها و ظرفیت ICT است، 
طریق  از  بانوان  و  است  رسانه  یک  منزله  به  فرد  هر  کرد:  اظهار 
شبکه های اجتماعی در سراسر جهان به همدلی مشغول اند. مشارکت 
عمومی بانوان در روند اطالع رسانی و رسانه، سبب حل آسیب های 

احتماعی بسیاری می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  با تاکید بر اینکه حضور بانوان 
یک فرصت است و نه یک تهدید، افزود: برای توسعه پایدار، بانوان 
بگیرند.  قرار  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل  کلید حل  عنوان  به  باید 
توانمندسازی بانوان نباید یک شعار باشد بلکه باید به یک حقیقت 
زنده تبدیل شود. وی با اشاره به اینکه مساله زنان از خانواده جدا 
نیست و نمی توان فضای تربیت نسل آینده را فدای اهداف توسعه 
کرد اظهار کرد: 23 درصد توسعه دهندگان اپلیکیشن های موبایل از 

جامعه زنان هستند.
ایجاد  و  مناسب  لوایح  باالدستی،  قوانین  از  استفاده  بر  پایان  در  او 
حمایت های مالی مناسب برای رسیدن به اهداف توسعه ارتباطات 
تحت  دورافتاده  مناطق  و  روستاها  از  بسیاری  گفت:  و  کرد  تاکید 
پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفته اند و طرح های کارآفرینی مانند 

» تکاپو« و »نوآفرین« درحال پیگیری هستند.
ظرفیت  بتوانند  داخلی  رسانهای  پیام  اگر  گفت:  ارتباطات  وزیر 
موجود در کشور را جذب کنند، این احتمال وجود دارد که دادستانی 

کل در فیلترینگ تلگرام تجدید نظر کند.
رفع  گفت:  مراسم  این  حاشیه   در  جهرمی  آذری  محمدجواد 
فیلترینگ تلگرام صرفا با دستور دادستانی ممکن است و فکر می 
کنم اگر پیام رسانهای داخلی بتوانند ظرفیتهای موجود در کشور را 
جذب کنند، این احتمال وجود داشته باشد که دادستانی کل در این 
مورد تجدید نظر کند. وی در مورد فیلترینگ توئیتر هم تاکید کرد: 
در مساله فیلترینگ توئیتر دادستانی حکمی صادر کرده و در حال 
دادستانی  تجدیدنظر  بر  مبنی  را  امضاهایی  هم  وزرا  برخی  حاضر 

جمع آوری کرده اند و در دستور کار است.

خبر

 کیفیت مواد غذایی نسبت به قبل 
از تحریم ها تغییر نمی کند

غذایی،  مواد  مدیریت،  گفت:  بهداشت  وزیر 
کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی سخت 
است، اما وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد 
و  خدمات  کیفیت  که  دهند  می  را  اطمینان  این 
محصوالت غذایی و تجهیزات پزشکی، نسبت به 

قبل از تحریم ها تغییر پیدا نکند.
در جلسه مشترک وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
تسهیل  استاندارد،  ملی  سازمان  رئیس  و  پزشکی 
پزشکی  تجهیزات  و  ملزومات  داروها،  واردات 

مورد نیاز کشور در شرایط تحریم بررسی شد.
شنبه  روز  بهداشت،  وزیر  هاشمی  سیدحسن 
ملی  سازمان  رئیس  با  مشترک  جلسه  حاشیه  در 
وزارت  گفت:  بهداشت  وزارت  در  استاندارد 
بهداشت و سازمان ملی استاندارد این اطمینان را 
می دهند که کیفیت خدمات و محصوالت در این 
حوزه، نسبت به قبل از تحریم ها تغییر پیدا نکند.
و  بهداشت  وزارت  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
مشترکی  های  همکاری  استاندارد  ملی  سازمان 
بهداشت  وزارت  اینکه  به  توجه  با  گفت:  دارند، 
و سازمان ملی استاندارد مورد اعتماد قاطبه مردم 
هستند، از هم اکنون برای روزهای سخت، تدبیر 
رعایت  که  باشند  مطمئن  مردم  و  کرد  خواهیم 

کامل مقررات برای وزارت بهداشت مهم است. 
هاشمی افزود: وزارت بهداشت، عمدتا در حوزه 
پزشکی  تجهیزات  آب،  هوا،  غذا،  مردم،  سالمت 
های  ،همکاری  استاندارد  ملی  سازمان  با  دارو  و 

مشترکی دارد.
این جلسه  برگزاری  بهداشت تصریح کرد:  وزیر 
کمک بیشتری به انجام دقیق نظارت ها و رعایت 
حقوق شهروندان می کند و در عین حال از انجام 
چندباره امور و اختالفاتی که ممکن است بین دو 
دستگاه که هرکدام وظایف مهمی برعهده دارند، 

ایجاد شود، پیشگیری می کند. 
این  در  که  نکاتی  از  یکی  کرد:  تصریح  هاشمی 
این است که در  قرار گرفت،  تاکید  جلسه مورد 
شرایط پیش رو، تالش شود تا استانداردها حفظ 
اقداماتی صورت  مختلف  های  بهانه  به  و  شوند 
نگیرد که به آسیب به مردم منجر شود و اعتمادی 
که مردم به سازمان ملی استاندارد و حوزه سالمت 

دارند، پایدار بماند و خدشه دار نشود. 
مواد  غذا،  حوزه  در  کار  گفت:  بهداشت،  وزیر 
تجهیزات  و  دارو  اساسی،  کاالهای  غذایی، 
و  بهداشت  وزارت  اما  است،  سخت  پزشکی 
سازمان ملی استاندارد این اطمینان را می دهند که 
کیفیت خدمات و محصوالت غذایی و تجهیزات 
پزشکی، نسبت به قبل از تحریم ها تغییر پیدا نکند 

و در این راستا تالش خواهیم کرد. 

خبر

وزیر رفاه از ارائه سبد معیشت و کاالهای 
بی بضاعت  فقیر و  افراد  به  اساسی روزمره 

خبر داد.
علی ربیعی گفت:  سعی ما در برنامه کاهش 
این  مطلق  فقر  کردن  محدود  و  فقر شدید 
بخش های  در  دریافتی  حداقل  که  است 

مددجویی را به حداقل مزد نزدیک کنیم.
وی افزود: از طرفی با برنامه اشتغال فراگیر 
و اشتغال روستایی و متصل کردن این ها به 
توانمند شدن در هر سال حداقل 20 درصد 
تا  کنیم  خارج  چرخه  را  مددجویان  از 
بتوانیم به افراد جدیدی خدمت ارائه دهیم.

فقر  مختلف  ابعاد  اینکه  بیان  با  رفاه  وزیر 
شناسایی شده اند، افزود: موضوع بازماندگی 
قرار  بحث  مورد  شدت  به  را  تحصیل  از 
و  مادران  تغذیه  بحث  همچنین  داده ایم 
بچه های دارای سوءتغذیه را بررسی کردیم 
گرم  غذای  وعده  یک  تعبیه  حال  در  و 

هستیم.
از  ناشی  فشارهای  کاهش  برای  ربیعی 
درآمد  کم  و  ضعیف  اقشار  برای  تحریم 
تأمین  غذا  سبد  گروهها  این  برای  گفت: 

اثر  در  که  افرادی  برای  عبارتی  به  می کنیم 
غذایی  فقر  دچار  فشارها  و  تحریم ها  این 
دهک ها  این  که  داریم  برنامه ای  می شوند، 
و  کنند  تهیه  روز  قیمت  به  را  خود  غذای 

دستخوش  صورت  این  به  آنها  خوراک 
تحریم نشود.

از  دهک   5 برای  را  برنامه  این  گفت:  وی 
و  داشت  خواهیم  مستقیم  طور  به  مردم 
تبعات تحریم را برای دو دهکی که دچار 

فقر  غذایی شدید هستند ادامه می دهیم.
وزیر رفاه گفت: به این صورت سبد معیشت 
و کاالهای اساسی روزمره مردم را به قیمت 
روز بدون آنکه تحریم ها و تغییرات ارز بر 

آن اثری گذارد به دستشان می دهیم.
به  را  برنامه  این  می خواستیم  افزود:  وی 
مردم  آحاد  تمام  ای  بر  گسترده تر  صورت 
اما بررسی کردیم و دیدیم  12  اجرا کنیم 
این  و  دارد  مالی  بار  تومان  میلیارد  هزار 
با حفظ قیمت ها،  کشش وجود ندارد پس 
از  حمایت  برای  میلیاردی   2300 بودجه 
دهک های در معرض فقر غذایی اختصاص 

دادیم.

تأمین سبد غذایی برای اقشار کم درآمد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به 
اینکه مجلس شورای اسالمی نیز در حال بررسی قانون 
قانون  این  در  گفت:  است،  کودکان  حقوق  از  حمایت 
مجرمانی  و  اینترنت  مجازی،  فضای  به  مربوط  مسائل 
که از این طریق به سوء استفاده از کودکان و نوجوانان 

می پردازند، گنجانده شده است.
و  ارتباطات  نقش  بین المللی  سمینار  در  ابتکار  معصومه 
طرح  افزود:  زنان،  توانمندسازی  در  اطالعات  فناوری 
 ICT اشتغال» تکاپو« موجب توان افزایی زنان می شود و
کلیدی است که به سطح توانمندی، نوآوری و خالقیت 

زنان به ویژه در اشتغال و کارآفرینی کمک  می کند.
برای  خانواده  و  زنان  معاونت  آمادگی  اعالم  وی ضمن 
 101 ماده  در  کرد:  اظهار  ارتباطات  وزارت  با  همکاری 
قانون برنامه ششم توسعه به عدالت جنسیتی و عدالت در 
دسترسی پرداخته شده است که بر اساس اعالم وزارت 
در  جنسیتی  درصدی شکاف   4 کاهش  شاهد  ارتباطات 

حوزه دیجیتال هستیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه 
امیدواریم این روند ادامه پیدا کند، تصریح کرد: ماده 102 
موضوع  به  جدی  توجه  نیز  توسعه  ششم  برنامه  قانون 

خانواده و سطح تاب آوری آن دارد.
ابتکار با اشاره به اینکه طرح گفت وگوی ملی خانواده در 
حال اجراست، افزود: در این طرح توان افزایی خانواده از 

طریق گفتگو مورد توجه قرار گرفته است. 

ابتکارخربداد: کاهش ۴ درصدی 
»شکاف جنسییت« در حوزه دیجیتایل

رییس پلیس فرودگاه های کشور از دستگیری 18 نفر به 
دلیل حمل مواد مخدر حین سفر به عربستان خبر داد و 

لیست اقالم داروهای ممنوعه حجاج را تشریح کرد.
سردار حسن مهری در نشست خبری به منظور تشریح 
اقدامات پلیس فرودگاه های کشور در عملیات حج امسال 
برگزار شد، گفت: از نوزدهم ماه گذشته عملیات حج در 
فرودگاه های سراسر کشور آغاز شده و بر این اساس بیش 
از 86 هزار مسافر به سرزمین وحی اعزام خواهند شد که 
به سرزمین  نفر  هزار  از 21  بیش  کنون  تا  تعداد  این  از 
وحی اعزام شده و مابقی این افراد تا 20 مرداد ماه به حج 

اعزام خواهند شد.
استفاده  اینکه  بیان  با  کشور  فرودگاه های  پلیس  فرمانده 
از دستگاه های ایکس ری و دستگاه های جدید را برای 
در 19  کرده ایم، گفت: همچنین  بکارگیری  سفر حجاج 
تعالی  آموزش  کارکنان مان  از  بسیاری  برای  و  فرودگاه 

رفتار را برگزار کرده ایم.
نفر شامل هفت زن و  از دستگیری 18  مهری همچنین 
11 مرد به دلیل حمل مواد مخدر به خارج از کشور خبر 
داد و گفت: این افراد که دارای سنین باالیی بودند عمدتا 
مواد مخدر سنتی را در کیف و لباس خود جاسازی کرده 

بودند.
زائران  به  همچنین  کشور  فرودگاه های  پلیس  فرمانده 
هشدار داد که به هیچ عنوان بار و وسایل دیگران را قبول 
نکرده و بار و وسایل خود را نیز به افراد ناشناس نسپارند.

 دستگريي ١٨زائر معتاد 
در رسزمني وحي

و  آموزش  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  اداره  رئیس 
دختران  ورود  از  ممانعت  گفت:  کرمان،  استان  پرورش 
چادری به جلسه آزمون تیزهوشان در کرمان صحت ندارد.
در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی با عنوان »در استان 
کرمان از ورود دختران چادری به جلسه آزمون تیزهوشان 
عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  شد«،  جلوگیری 
این  با صدور اطالعیه ای  استان کرمان  آموزش و پرورش 

مطلب را تکذیب کرد.
و  آموزش  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  رئیس 
پرورش استان کرمان در این زمینه، گفت: طبق بررسی های 
انجام شده و توضیحات ارسالی مدیریت آموزش و پرورش 
شهرستان رفسنجان، ممانعت از ورود دانش آموزان چادری 
به جلسه امتحان تیزهوشان به هیچ عنوان صحت ندارد و 
به رغم آن که جلسه آزمون خاص دانش آموزان دختر بوده 
و تمام عوامل برگزاری آزمون نیز همکاران خانم بوده اند و 

هیچ مردی در جلسه حضور نداشته است.
فقط برای تطبیق عکس دانش آموزان و برای یک لحظه و 
در ابتدای جلسه از آنان خواسته شده چادر خود را بردارند 
و پس از تطبیق عکس و در ادامه آزمون هیچ منعی برای 
ایجاد نشده  برگزاری آزمون  پوشیدن چادر توسط عوامل 

است.
امید سالجقه افزود: آموزش و پرورش استان کرمان همواره 
بر رعایت حجاب برتر در مدارس توسط دانش آموزان و 

همکاران عزیز فرهنگی تأکید دارد.

تكذيب منع ورود دخرتان چادري 
به جلسه  آزمون 

آگهی دعوت به تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی پیشکسوتان ایثار ایرانیان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم تعاونی می رساند مجمع عمومی 
عادی نوبت اول در روز پنجشنبه مورخه 1397/06/15 راس ساعت 10 
صبح در محل میدان سپاه پادگان شهید شرع پسند ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه امام حسین)ع( حسینیه امام خمینی )ره( برگزار می گردد از اعضای 
محترم تعاونی دعوت می شود در جلسه فوق الذکر به شرح دستور جلسه 
ذیل شرکت فعال داشته باشند ضمنا در صورتی که حضور عضوی در 
مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای خود را به 
نماینده تام االختیار خود واگذار نماید ) تعداد آرای وکالتی هر عضو از 
اعضای دیگر حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد 
بود( لذا در صورت لزوم وکیل و موکل باید با همراه داشتن مدارک احراز 
هویت حداکثر تا 5 روز قبل از مجمع عمومی از ساعت 9 لغایت 13 جهت 
تنظیم و تایید وکالت نامه به محل دفتر شرکت واقع در کرج خیابان امیری 

نبش کوچه فاطمیه ساختمان نگین پالک 23 واحد یک مراجعه نمایند. 
ضمنا کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره می بایست حداکثر ظرف 
مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی با مراجعه به دفتر تعاونی به آدرس 
فوق الذکر جهت تکمیل فرم با داشتن دو قطعه عکس و تصویر شناسنامه 
اقدام  خود  نام  ثبت  به  نسبت  بازنشستگی  کارت  و  تحصیلی  مدرک  و 

نمایند. 
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس.

2- گزارش تراز مالی و حساب سود و زیان سال 1396 
3- تصویب بودجه سال 1397

 4- انتخابات هیئت مدیره  
رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشکسوتان ایثار ایرانیان

آگهی مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی موتورسیکلت هیوندای مدل 1395 و شماره شهربانی 588-77763 
و شماره شاسی 150A9514263 و شماره موتور5155N2N - 463765  به نام عین اله 

علینژاد ملکشاه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو 206 مدل 1388 به شماره شهربانی 92-936ج11 و شماره 
موتور 13888003198 و شماره شاسی NAAP61ME3AJ408795 به نام سهیل حبیبی 

اسبوکالئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

دادنامه 
در پرونده کالسه 9609982883701542   شعبه 102  دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر 
شاکی خانم اعظم ذکریائی فرزند حیدر  به  نشانی استان تهران-شهرستان  اسالمشهر- شهر 
اسالمشهر 2- واوان- عمران اکباتان- بلوک 5 ورودی 1 واحد 19 شکایتی علیه آقای حیدر 
ذکریایی فرزند حسین به نشانی تهران- خ آزادی خ آذربایجان خ قصرالدشت ک ش خسرو 
ظفری پ 5 ط 3 واحد 3 مبنی بر ترک نفقه  در دادسرا طرح که با صدور کیفر خواست 
برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. ختم رسیدگی اعالم و با یاری خداوند بزرگ 

به شرح زیر رای صادر میشود.
رای دادگاه 

براساس کیفر خواست شماره 9710432880001166-03/04/1397 آقای حیدر ذکریایی  
فرزند حسین متهم به ترک نفقه  موضوع شکایت اعظم ذکریایی می باشد. به این شرح که 
شاکی ادعا کرده است دختر متهم است و پدرش سال هاست که آنان را رها کرده و نفقه ای 
به او پرداخت نمی کند. با توجه به مفاد شکایت شاکی و شهود وی و نیز روند تحقیقات 
انجام شده، از آنجا که مفاد گفته های مطلعان نشان می دهد که شاکی دارای وضعیت مالی 
موجهی می باشد و در نفقه اقارب شرط تکلیف به پرداخت نفقه فقرمالی مستحق نفقه و 
تمکن مالی مکلف نفقه است که در پرونده حاضر قرائن بر خالف این شرط است و شاکی 
نیز دلیلی بر تمکن مالی متهم ارائه نکرده است، بنابراین با تکیه بر اصل برائت و ماده 4 و 
265 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392 قرار منع تعقیب وی به دلیل فقد ادله 
کافی صادرمی شود و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر 

استان تهران می باشد. م/الف 905
 رسول عابد- دادرس دادگاه  شعبه 102 دادگاه 

کیفری 2 شهرستان اسالمشهر)102 جزایی سابق(

   آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم اسماء رجب ساجدی فرزن یعقوب        بشرح درخواستی که به شماره 321/97/ش1 
،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  یعقوب رجب ساجدی فرزند محمد       به شماره شناسنامه  3  صادره 

از    تنکابن 
   در  تاریخ4/17/ 97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
اسماء رجب ساجدی فرزند متوفی
فاطمه رجب ساجدی فرزند متوفی
فائزه رجب ساجدی فرزند متوفی

زهرا رحیمی همسر متوفی
سیده کلثوم روجا حسینی مادر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهی مزایده غیر منقول- نوبت سوم 
به موجب پرونده کالسه 1/930168 ح  این اجرا و نیانت واصله صادره از اجرای احکام شعبه 
11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران له:آقای داود ظهور سلطانی 
فرزند حسین وعلیه: سعادت اله وفایی مفتخرکه  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
821/730/874 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 41/086/543 ریال نیم 
عشردولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابالغ شده ودر مهلت مقرر نسبت 
به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و 
هزینه اجرائی  اموال غیر منقول  متعلق به پالک ثبتی  163/73931 از سوی این اجرا متوقیف 
و توسط کارشناس رسمی دادگستری یه شرح  زیرتوصیف و ارزیابی شده و مقرر است در 
مورخ 97/6/6 از ساعت 11 الی 12 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس  از 
طریق مزایده به فروش می رسد،مزایده از قیمت 1/375/000/000  ریال نظریه کارشناسی 
برای ملک تو قیفی و  مبلغ 200/000/000 ریال  برای خودروی توقیفی نظریه کارشناسی 
شروع می شود وبه هرشخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید،فروخته 
خواهدشد.10 درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از 
خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی 
و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت 
مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه واز 
محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت 
به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه 
مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنـأ طالبین به شرکت در مزایده می توانند 
ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایندو چنانچه روز 

مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد،روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

مورد کارشناسی یک واحد آپارتمان مسکونی از چهر واحد آپارتمان مسکونی از چهار 
واحد آپارتمان موجود در ساختمان آدرس فوق است . نمای ساختمان سنگ پنجره ها آهنی 
اسکلت بتن آرمه فاقد آسانسور قدمت بنا حدود یازده سال است. آپارتمان قولنامه ای است و 
تصویر قولنامه ابزار به شماره سریال 1169668 و اطالعات رهگیری به شرح فوق حاکی از 
خریداری مرحوم علی پیوندی معاف در تاریخ 90/3/16 از آقای حسین مشکین راد از پالک 
ثبتی 163/18052 با مساحت 105 متر مربعی دارای پارکینگ و انباری است حسب اظهار 
خانم یوسفی فوق الذکر از این معامله مبلغ بیست و سه میلیون تومان بدهی به فروشنده بابت 
انتقال رسمی سند در منحضر وجود داردو. امکانات ملک مندرج در مبایعه نامه آب و گاز  
مشترک و برق مستقل میباشد. آپارتمان دارای کف عمومی سرامیک و کف خوابها سیمان 
است و بدنه سفید و نقاشی و تزیینات گچی است بدنه آشپزخانه و سرویس ها کاشی ، 
سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری و شومینه و دارای دو اطاق خواب و سالن آشپزخانه 
وسرویس است در حال حاضر پارکینگ مشاعی و انباری مستقل دارد. نظریه با عطف توجه 
به مراتب مشروحه فوق ودر نظر داشتن جهات و جوانب موثر و معلوم در بررسی بنظر این 
هیئت کارشناسی ؛ محل آپارتمان فوقا اعالم شد. ملک محل سکونت است .آپارتمان قولنامه 
است و هیچ سندی  ابزار نشد. ملک در اختیار خانواده مرحوم علی پیوندی معاف است  ودر 
اجاره نیست . امکان استخراج هر حقوق دیگران  برای هیئت وجود ندارد ولی به اظهار این 
ملک بیست و سه میلیون تومان بدهکار به فروشنده است. قیمت عادله روز این آپارتمان به 
لحاظ عرصه و اعیان و قدرالسهم مشاعات و مشترکات و انشعابات به مبلغ 1/050/000/000 

ریال معادل یکصد و پنج میلیون تومان تعیین واعالم میگردد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس -اعظم پور

آگهی مفقودی 
اینجانب ناصر مستی مالک خودرو سمند ایکس 7 به شماره شهربانی 31-541 د 47 به شماره 
موتور 12490173929 به شماره شاسی NCAAN 1 MC 2 FB 758905 بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور رانموده لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
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واحد گرانول سازی گوگرد پاالیشگاه بندرعباس 
به بهره برداری رسید 

واحد گرانول سازی گوگرد پاالیشگاه نفت بندرعباس با تالش متخصصان این 
شرکت با ظرفیت روزانه 250 تن به بهره برداری رسید.

به گزارش زمان به نقل از شرکت پاالیش نفت بندرعباس، هاشم نامور- 
مدیرعامل پاالیشگاه بندرعباس گفت: واحد گرانول سازی گوگرد به منظور 
حذف آثار مخرب زیست محیطی ذرات گوگرد در هوا و با هدف کاهش 
آالینده های زیست محیطی، با ظرفیت تولید 250 تن در روز گوگرد گرانول 

راه اندازی شده است.
وی با اشاره به این که در این واحد، گرانول گوگرد با قطر 2 تا 6 میلی متر و با 
امکان بارگیری به شکل فله و بسته بندی تولید می شود، افزود: تا پیش از این، 
گوگرد تولیدی پاالیشگاه به صورت کلوخه به بازار عرضه می شد که افزون 
بر آلودگی زیست محیطی ناشی از پراکنده شدن به شکل غبار گوگردی، بازار 

عرضه آن نیز محدود بود.
مدیرعامل پاالیشگاه بندرعباس گفت: با راه اندازی واحد گرانول سازی، کل 
گوگرد تولیدی در پاالیشگاه بندرعباس به صورت گرانول که دارای ارزش 
افزوده بیشتری است، تولید می شود و در بخش بسته بندی نیز با توجه به نیاز 
مشریان، امکان بسته بندی گوگرد گرانول شده در بسته های 50 کیلوگرمی و 
یک تنی وجود دارد.نامور تاکید کرد: واحد گرانول سازی گوگرد شامل مخزن 
نگهداری گوگرد مذاب ارسالی از واحد بازیافت گوگرد با ظرفیت هزار و 
50 تن، سامانه انتقال گوگرد مذاب،2 دستگاه گرانول سازی و سامانه انتقال 
گرانول با نوار نقاله به سیلوهای ذخیره سازی است. این واحد دارای سه سیلوی 

ذخیره سازی گوگرد گرانول هرکدام به ظرفیت 350 تن است.
وی افزود: هسته اصلی این واحد، دستگاه های گرانول سازی است که به شکل 
استوانه و در حال چرخش هستند و ورودی اصلی آن، گوگرد مذاب ارسالی 
از مخازن نگهداری گوگرد مذاب است که به همراه هوا، بخار و آب برای تولید 

گرانول به داخل این استوانه دوار تزریق می شود.

چین و هند، آمریکا را در تهدید علیه ایران 
همراهی نمی کنند

»گنزالو اسکریبانو« رئیس برنامه انرژی و تغییر اقلیمی اندیشکده ›رئال ال کانو‹ 
اسپانیا در مقاله ای نوشت: چین و هند اعالم کرده اند که تهدید آمریکا علیه 

ایران را نادیده می گیرند.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، وی افزود : چنین بنظر می رسد که این دو 
کشور خرید نفت خام خود از ایران را افزایش دهند البته ژاپن و کره جنوبی 
ممکن است برغم نگرانی از افزایش قیمت در بازار به کاهش واردات نفت 

از تهران ناگزیر شوند.
از برجام خارج شد و درصدد  اردیبهشت(  ترامپ در 8 می گذشته )18 

گسترش تحریم ها علیه ایران در ماه نوامبر آینده )آبان( است.
وزارت امور خارجه آمریکا در اواخر ماه ژوئن) تیرماه(، اعالم کرد که درصدد 
تحریم و جلوگیری از صادارت نفت ایران است اما در پی آن، افزایش قیمت 
و اینکه عربستان سعودی و روسیه نیز نمی توانند صادرات ایران را در بازار 

جبران کنند، واشنگتن مجبور به عقب نشینی در مواضع خود شده است.
اسکریبانو نوشت: »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعالم کرد که برخی 
از متحدان از کاهش واردات نفت ایران معاف هستند اما این معافیت ها، 

مشروط و موقت خواهند بود.

کوتاه از انرژی

» تصمیماِت قیمتی« برای کنترل مصرف 
برق پرمصرف ها در راه است 

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ قیمت فعلی 
فروش برق به مردم را بسیار پایین دانست و گفت: 
قرار است دولت و مجلس برای کنترل مصرف برق 

پرمصرف ها، تصمیمات قیمتی بگیرند. 
از تسنیم، حسین صبوری  به نقل  به گزارش زمان 
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: تهران 4.5 میلیون مشترک 
برق دارد که این تعداد مشترک، 10 درصد برق کشور 

را مصرف می کنند.
وی افزود: ساالنه 5 درصد به پیک بار شبکه برق تهران 
اضافه می شود، بنابراین امسال پیش بینی می شد که در 
تابستان بار پیک تهران به 4 هزار و 900  مگاوات 
برسیم که با مدیریت مصرف و تغییر ساعات ادراات 
در مجموع 400 مگاوات صرفه جویی در مصرف 
داشتیم و پیک مصرف برق تهران در بیشترین مقدار به 

4500 مگاوات رسید.
مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران تصریح کرد: 
هدفگذاری شرکت توزیع برق این بود که مصرف 
برق از 4 هزار و 500 بیشتر نشود به همین منظور دو 
اقدام اساسی برای آن انجام شد که مدیریت مصرف و 
همکاری صنایع و مراکز تجاری و مشترکان خارجی و 
دیگری تفاهم نامه با سازمان ها و مشترکان تقاضایی که 
مولد برق داشتند توانستیم به طور غیرهمزمان روزانه 

150 هزار مگاوات از این مولدها تامین برق کنیم.
وی افزود: تغییر ساعات اداری ادارات که با بخشنامه 
دولت همراه شد باعث شد تا مصرف برق کاهش یابد 
بنابراین کاهش مصرف از سوی مشترکان خانگی و 
تغییر ساعات اداری ادارات باعث شد 400 مگاوات 

کاهش مصرف صورت گیرد.
صبوری اذعان داشت: در برنامه ای که برای هزار و 
شد،  هدفگذاری  بزرگ  ملی  و  دولتی  مرکز   200
توانستیم به هزار مرکز دولتی و ملی بزرگی مراجعه 
کنیم و در آن گزارشی که تهیه شد مشخص شد 70 
درصد این مراکز الزامات و بخشنامه دولت را رعایت 

کردند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران تاکید کرد: با 
اخطاری که به 200 مرکز داده شد برق آنها را قطع 
کردیم، اگر این اتفاقات رخ نمی داد تهران با مشکل 

جدی برق مواجه می شد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران تصریح کرد: 
واقعی شدن قیمت برق به ویژه برای پرمصرف ها که 
این روزها دولت  و مجلس تصمیمات خوبی برای 
کنترل مصرف پرمصرف ها اندیشیده اند، می تواند در 

کاهش مصرف مؤثر باشد.
وی افزود: قرار است دولت و مجلس برای کنترل 

مصرف برق پرمصرف ها، تصمیمات قیمتی بگیرند.

خبر

انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  از  کاال  صادرات 
پارس در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه پارسال، 22درصد افزایش یافت که میعانات 

گازی در صدر آن قرار دارد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، احمد پورحیدر- 
انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  گمرک  مدیرکل 
پارس با اشاره به صادرات 5 میلیون و 984 هزار 
تولیدی  محصوالت  شامل  غیرنفت  کاالی  تن 
منطقه به ارزش افزون بر 3میلیارد و 26میلیون 
دالر به خارج از کشور، گفت: این مقدار صادرات 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن 10 
درصد و از نظر ارزش 29 درصد افزایش داشته 

است.
تن  و 926هزار  میلیون  افزود: همچنین 3  وی 
میعانات گازی به ارزش 2میلیارد و 582 میلیون 
دالر نیز از این منطقه به خارج از کشور صادر 

شده که مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر 
ارزش 14درصد افزایش یافته است.

مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

ادامه داد: در مجموع، در چهار ماه نخست امسال 
بیش از 9میلیون و 911 تن کاال نظیر میعانات 
گازی، متانول، پروپان، پلی اتیلن، گوگرد، اوره، 

استایرن، آمونیاک و نفت خام به ارزش 5میلیارد و 
609 میلیون دالر از منطقه ویژه اقتصادی پارس به 
خارج از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال از نظر ارزش 22 درصد افزایش 

داشته است.
بیشتر  صادرات  این  کرد:  تصریح  پورحیدر 
هند،  جنوبی،  ژاپن،  کره  چین،  کشورهای  به 
هنگ کنگ، اندونزی، ترکیه، مصر، امارات متحده 

عربی و کویت بوده است.
از  وی اعالم کرد: در دوره مورد بررسی بیش 
86 هزار تن کاال به ارزش 576 میلیون و 804 
هزار دالر وارد این منطقه شده که شامل تجهیزات 
استفاده  مورد  شیمیایی  مواد  و  پاالیشگاهی 
میدان گازی  فازهای  پتروشیمی و  مجتمع های 
پارس جنوبی بوده که از نظر ارزش در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال 45 درصد افزایش یافته است.

افزایِش22 درصدِی صادرات کاال از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

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  رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲۱۰۷مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹  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 خانم 
پریوش بگان بشناسنامه شماره ۹۶۸۵ صادره از تهران فرزند مقام اهلل در سه دانگ 
 ۱۱۸/۳۰ مساحت  به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  از ششدانگ  مشاع 
با  و  البرز  در  واقع  اصلی   ۱۷۰ از  فرعی   ۱۲4۱۵ شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع 
فرخنده  خانم  اولیه  مالک  مالکیت  با  و  عبادی  خامکچی  آقای جالل  از  خریداری 
ترابی 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. ۹۷/۱۱۲44/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۰4/۲۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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   ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲۱۰۶مورخه  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 
علی حاجی غالمعلی بشناسنامه شماره ۱4۹ صادره از تهران فرزند احمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۱۸/۳۰ مترمربع 
مفروز از پالک شماره ۱۲4۱۵ فرعی از ۱۷۰ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای 
جالل خامکچی عبادی و با مالکیت مالک اولیه خانم فرخنده ترابی 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. ۹۷/۱۱۲4۲/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۰4/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

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

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: پاالیشگاه شازند 
اراک در حال تعمیر )اورهال( قرار دارد و در چند روز آینده با عرضه 3.5 

میلیون لیتر بنزین سوپر، مشکل کمبود رفع می شود.
توزیع بنزین سوپر در پمپ بنزین ها که از اواسط فصل بهار آغاز شد، 
همچنان ادامه دارد اما گزارش ها نشان می دهد تولید این نوع بنزین به 

طور موقت محدود شده است.
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی چهارشنبه گذشته اعالم 
کرد: تولید بنزین سوپر در پاالیشگاه های کشور در پی محدودیت انتقال 
فرآورده های تولیدی به علت افزایش مصرف بی رویه سوخت در 
تعطیالت تابستان به طور موقت محدود شده است.توان تولید بنزین 
سوپر در پاالیشگاه های امام خمینی شازند، اصفهان، بندرعباس و ستاره 
خلیج فارس وجود دارد اما بر پایه اعالم شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی، به دلیل محدودیت انتقال فرآورده های تولیدی فقط 

از طریق یک خط لوله تولید بنزین سوپر در پاالیشگاه های یاد شده به 
طور موقت محدود شده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی  گفت: شرکت پاالیش و پخش تدابیری به کار بسته است که 
ظرف روزهای آینده کمبود بنزین سوپر در بازار رفع شود و روزانه 3.5 

میلیون لیتر بنزین سوپر عرضه کند.
»جالل میرزایی« افزود: با توجه به افزایش مصرف بنزین، پاالیشگاه 
شازند اراک که بنزین سوپر تولید می کرد، اولویت خود را بر تولید و 
تامین بنزین یورو 4 قرار داده بود؛ زیرا مولفه های تولید بنزین یورو4 با 
سوپر برابر است.میرزایی اضافه کرد: بخشی از کمبود و توزیع محدود 
بنزین سوپر در جایگاه ها به این سیاست پاالیش و پخش برای تولید 
بنزین یورو4 باز می گردد؛ زیرا نیاز مصرف کنندگان در این بخش بیشتر 
است. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به 
اینکه مرحله دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به بهره برداری رسیده 

است، به واردات بنزین نیازی نیست.خروج موقت پاالیشگاه امام خمینی 
)ره( شازند برای مدتی حجم عرضه بنزین سوپر در جایگاه های سوخت 
را کاهش داد که به طور موقت این مشکل، رفع شده است. بنزین بیشتر 
پاالیشگاه های کشور با عدد اکتان 91 تولید می شود که کیفیت آن با 
بنزین سوپر تفاوت چندانی ندارد و با همه خودروها سازگار است. به 
گزارش ایرنا، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با ثبت رکوردی جدید 
در تیرماه امسال به 91میلیون و 700 هزار لیتر رسید که در مقایسه با ماه 
مشابه در سال 1396 رشد بیشتر از هشت درصدی را ثبت کرد.بیشترین 
مصرف بنزین کل کشور در سی و یکم تیرماه رکورد بی سابقه 121میلیون 
و 800 هزار لیتر را شکست.میانگین مصرف روزانه بنزین کل کشور در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال 8.5 درصد رشد نشان می دهد. پارسال 
میانگین مصرف روزانه بنزین کل کشور 84 میلیون و 600 هزار بشکه 
بود. میزان روزانه مصرف بنزین سوپر در کشور حدود چهار میلیون لیتر 
است.اوج گیری سفرهای تابستانی در تیرماه به عنوان عامل اصلی رشد 
مصرف بنزین در کشور شناخته می شود.استاندارد نبودن خودروها در 

زمینه مصرف سوخت نیز دیگر عامل رشد مصرف بنزین است.

3/5 میلیون لیتر بنزین سوپر تولید داخل وارد چرخه مصرف می شود
 سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:  محدودیت در تولید بنزین سوپر موقتی است

سـخنگوی کمیسـیون انـرژی مجلس شـورای اسـالمی گفـت: وزارت نفـت برای این کـه به عامـه متقاضیـان در جایگاه هـای عرضه 
سـوخت پاسـخگو باشـد به صورت موقـت جا به جایـی را در تولید بنزیـن انجام می دهـد، از ایـن رو محدودیت در تولید بنزین سـوپر 
موقتـی اسـت. به گـزارش زمان بـه نقـل از وزارت نفت، اسـدا... قره خانـی درباره موضـوع محدودیـت در تولید بنزین سـوپر گفت: با 
توجـه به افزایش مصرف بنزین در سراسـر کشـور، پاالیشـگاه امـام خمینی )ره( شـازند که بنزین سـوپر تولید می کنـد اولویت خود 
را بـر تولیـد بنزیـن یـورو 4 قرار داده اسـت، زیرا مؤلفه هـای بنزین یورو 4 با بنزین سـوپر یکسـان اسـت. وی افزود: زمانـی که مقدار 
مصـرف بنزیـن در کشـور افزایـش می یابد، بنزین یورو 4 تولید می شـود و بـا کاهش مصرف بنزین یورو 4، بیشـتر بنزین سـوپر تولید 
می شـود. سـخنگوی کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره به این که مصرف بنزین سـوپر در کشـور باال نیست، تصریح 
کـرد: وزارت نفـت برای پاسـخگو بـودن به عامـه متقاضیـان در جایگاه های عرضه سـوخت، به طور موقـت این چرخش را در دسـتور 
کار قـرار می دهـد. قره خانـی تصریح کرد: اگـر مصرف بنزین در کشـور کاهش یابـد جا به جایی در تولید بنزین سـوپر انجام می شـود.

دادنامه 
در پرونده کالسه 9609982883900101   شعبه 102  دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر 
شاکی آقای سعید حمیدی فرزند نعمت   به  نشانی استان تهران-  اسالمشهر- شهرک امام 
حسین خ اجاقلو پ 12 شکایتی علیه 1.آقای ابراهیم حمیدی فرزند نعمت 2. آقای اسماعیل 
حمیدی  فرزند نعمت  به نشانی تهران- اسالمشهر شهرک امام حسین خ اجاقلو پ 124 
مبنی بر ضرب و جرح عمدی در دادسرا طرح که با صدور کیفر خواست برای رسیدگی 
به این شعبه ارجاع شده است. ختم رسیدگی اعالم و با یاری خداوند بزرگ به شرح زیر 

رای صادر میشود.
رای دادگاه 

براساس کیفر خواست شماره 9710432880001251-09/04/1397 آقای اسماعیل حمیدی   
فرزند نعمت و ابراهیم حمیدی فرزند نعمت  متواری و بدون قرار تامین کیفری متهم به 
ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت سعید حمیدی  در 05/11/1395 می باشند. به این 
شرح که شاکی ادعا کرده است متهمان برادران وی هستند و در 05/11/1395 به او حمله 
کرده و او را زخمی کرده اند. وی برای اثبات ادعای خود نظریه پزشکی قانونی استناد کرده 
است و گفته که چون درگیری در خانه بوده و شاهدی ندارد. متهم اسماعیل حمیدی با 
حضور در مرجع تحقیق گفته که ادعای شاکی را قبول ندارد و او وقتی از بیرون خانه به 
داخل آمد زخمی شده بود. با توجه به مفاد شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، و با توجه 
به اینکه صرف نظریه پزشکی قانونی مثبت وقوع جرم نیست و قرائن دیگری وجود ندارد 
که انتساب جرم به متهمان را اثبات کند، بنابراین که با تکیه بر اصل برائت و ماده 4 و 265 و 
341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392 قرار منع تعقیب وی به دلیل فقد ادله کافی 
صادرمی شود و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان 

تهران می باشد. م/الف 904
 رسول عابد- دادرس دادگاه  شعبه 102 دادگاه کیفری

 2 شهرستان اسالمشهر)102 جزایی سابق(

آگهی مزایده وفروش اموال منقول  نوبت اول
در پرونده اجرائی کالسه 970388 و به موجب اجرائیه صادره از شعبه  ششم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری  هشتگرد محکوم علیه  شرکت تهراندشت بتن محکوم است به پرداخت مبلغ 
113/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای عباس حسن گلریز فرزند سیف 
اله وپرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه اجرایی  در حق دولت میباشد . چون  مشارالیه پس 
از ابالغ اجرائیه  ظرف مهلت  قانونی از پرداخت  محکوم به امتناع نموده  بنا به  تقاضای محکوم 
له  اموالی به شرح ذیل از محکوم علیه  توفیق و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی  ارزش کلی آنها 

را  به شرح آتی تعیین  نموده:
منبع  باشد، 1-  می  بتن  تهراندشت  ،تهراندشت،شرکت  هشتگرد  در  واقع  شده  توقیف  اموال 
گازوئیل25000 لیتری پنج و نیم میلیون تومان   2-منبع گازوئیل 15000 لیتری به مبلغ سه و نیم 
میلیون تومان ارزیابی گردیده ،نظریه مذکور به محکوم علیه ابالغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد 
و محکوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توفیقی را نموده،لذا اموال مذکور به صورت مزایده 
حضوری از طریق اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد درمورخ 97/6/3 از ساعت 9 
صبح الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد  به فروش خواهد 
رفت کسانی که مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند میتوانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده 
اموال آگهی  شده را مالحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند. 
مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به باالترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف 

است 10 درصد  قیمت خرید را نقدا در محل مزایده تودیع نماید.
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد دهقان

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی اینجانب آقای حمید رمضانی فرزند ذوالفعلی به شماره ملی 2080351461 
مازندران  فناوری  دانشگاه علم و  مهندسی صنایع  دانشجویی 90122681 رشته  و شماره 

بهشهر)بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

مفقودی 
شاسی  شماره  به   206 پژو  خودرو  سبز  برگ  و  بنچاق  کارخانه،  فروش  اسناد 
NAAP41FD1Ej675211 و شماره موتور 163B0083638 و شماره انتظامی 689م 56 

ایران 10 به نام محسن ابراهیمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای حسین اولیایی فرزند موسی  درخواستی که به شماره 325/97/ش1،این شورا ثبت 

گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
موسی اولیایی فرزند ستار        به شماره شناسنامه  2 صادره از    تنکابن 

   در  تاریخ4/9/ 97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن    بدرود زندگی گفته وورثه/
وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

حسین اولیایی فرزند متوفی
شعبانعلی اولیایی فرزند متوفی

نرجس اولیایی فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهی مزایده
در پرونده فوق الذکر آقای شیرزاد هاشمی   محکوم است به پرداخت مبلغ  49/516/936  
در حق آقای مسعود رضایی و مبلغ 2/250/000 ریال نیم عشر دولتی  در حق صندوق دولت 
حسب تقاضای محکوم له اموال به شرح زیر: خودرو وانت پراید تیپ 151 مدل 1393 رنگ 
سفید روغنی به شماره انتظامی 21-784 ب 63 وسیله نقلیه  از سمت چپ شامل گل گیر 
جلو و عقب – درب چپ رکاب مستعمل خساراتی شده و دور تا دور دارای خوردگی 
پایه کارشناسی  پارکینگ بوده و قیمت  تا یوم جاری در  از مورخ 96/9/21  می باشد و 
110/000/000 ریال معادل یازده میلیون تومان می باشد و هزینه پارکینگ مبلغ هفتصد هزار 

تومان می باشد و بنابر اعالم فاقد بیمه می باشد که باید استعالم گردد.
1-توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور استیفای 
حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد. 2- محل فروش اموال: 
اجرای احکام محل خودرو پارکینگ قائم  است. 3- هر کس می توان 5 روز قبل از مزایده 
با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده شنبه 97/06/03 
از ساعت 15 الی  18  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/الف 907
فالحی  - اجرای احکام مدنی 
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عبور دالر از ۱۰ هزار تومان در بازار غیر رسمی

دالر در بازار غیر رسمی دیروز به ده هزار و 900 تومان رسید.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، در  چند روز گذشته بازار ارز و سکه 

دستخوش نوسانات زیادی شده است.
آقای احمدی یکی از فعاالن بازار ارز افزایش تقاضا را یکی از دالیل مهم این 
نوسانات دانست و گفت :مردم ترجیح میدهند سرمایه خود رابه طال و دالر 
تبدیل کنند تا ارزش پول انها حفظ شود. گفتنی است دالر در بازار ازاد دیروز 
مرز ده هزار تومان را رد کرد وبه ده هزار و 900 تومان رسید ، همچنین یورو 

در این بازار به رقم 12 هزار تومان رسید.

 مخالفت مجلس با فوریت تفکیک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با دو فوریت و یک فوریت طرح تفکیک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارتخانه های »صنعت و معدن« 
و »توسعه صادرات و بازرگانی« مخالفت کردند. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 
نمایندگان در جلسه علنی دیروز  مجلس شورای اسالمی با 104 رای موافق، 
120 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه به 
دو فوریت طرح تشکیل وزارتخانه های صنعت و معدن و توسعه صادرات و 
بازرگانی رای منفی دادند.نمایندگان مجلس همچنین با 91 رای موافق، 131 
رای مخالف و 2 رای ممتنع از 242 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح 
مخالفت کردند.علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی پس از رای منفی 
مجلس به دو فوریت و یک فوریت این طرح گفت: مجلس در این شرایط 
موافق تغییر نیست و دولت راه دیگری را در نظر بگیرد.این طرح 8 ماده دارد 

و به امضای 94 نماینده مجلس شورای اسالمی رسیده بود.

 تعاون روستایی به دنبال خرید سهام
 شرکت خدمات حمایتی 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم 
کرد: این سازمان با جدیت به دنبال تامین نقدینگی برای خرید سهام شرکت 

خدماتی حمایتی کشاورزی برای ساماندهی تامین و عرضه کود است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ›حسین شیرزاد‹ افزود: برای ساماندهی کود، 
رفع موانع و مشکالت موجود در تأمین و تدارک کودهای شیمیایی به ویژه 
کود اوره جلسات هماهنگی با معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار 
شد تا مساله ناهماهنگی سالهای گذشته برطرف شود.وی افزود: طی دو ماه 
گذشته 94 هزار و 340تن کود اوره از مجتمع های پتروشیمی پنج گانه داخلی 
خریداری و توزیع آن برحسب هماهنگی به عمل آمده با معاون بهبود تولیدات 
گیاهی استان ها براساس سهمیه تخصیصی انجام پذیرفته است.وی، خرید شبکه 
تحت پوشش تعاونی های روستایی کشور از پتروشیمی های پنج گانه داخلی را 
با تعامل معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی مبنی  بر اخذ تأییدیه های الزم 
از معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان ها با توجه به تمهیدات صورت گرفته در 
سال جاری، تأییدیه تأمین و توزیع سهمیه کود اوره تخصیصی توسط معاونت 
زراعت در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه استان ها اخذ و اسناد برای 
معاونت زراعت در امر ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاه ارسال شده است. 
شیرزاد اظهارداشت: هرکیلوگرم کود اوره با قیمت مصوب 6 هزار و 125 ریال 

از مجتمع های پتروشیمی پنج گانه داخلی خریداری شده است.

خبر

 معافیت واحدهای اشتغالزای 
روستایی از مالیات 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست 
جمهوری گفت: واحدهای اشتغال زا در روستاها تا 
پنج سال از پرداخت مالیات معاف می شوند که این 

مدت برای مناطق محروم 10 سال خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سید ابوالفضل رضوی 
افزود: بر اساس سیاستهای باال دستی نیازمند ایجاد 
ساالنه 308 هزار شغل در روستاها هستیم. وی اظهار 
داشت: 70 درصد روستائیان از داشتن سند ملکی و 30 
درصد نیز از داشتن سند مسکونی محرومند که این امر 
هم راستا با سیاستهای توسعه روستاها نیست.وی به 
تولید 9 میلیون تن گندم در روستاها اشاره کرد و گفت: 
هر کیلو گرم گندم حدود 13 هزار ریال خریداری می 
شود و این خریدها حجم عظیم از گردش مالی را در 
روستاها بوجود می آورد.رضوی افزود: این در حالی 
است که از فعالیت بانکها در این واحدهای تولیدی 
خبری نیست یعنی تولیدات متعلق به روستا اما اقتصاد 
آن متعلق به شهرهاست. وی بافتهای قدیمی روستا را 
ظرفیتی برای ثروت آفرینی دانست و اظهار داشت: 
توسعه امری برنامه ای، هدفدار، تدریجی، جمعی، 
توقف ناپذیر و جامع به منظور بهبود کمی و کیفی 
زندگی افراد جامعه است.وی گفت: ورود مردم در 
فعالیتهای اقتصادی یکی از ابزارهای مهم ماندگاری، 
پویایی و شادمانی است لذا توسعه زمانی اتفاق می 

افتد که با مشارکت مردم همراه باشد. 

 تأکید وزیر ارتباطات بر استفاده 
از توانمندی های بومی

وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات در بازدید از غرفه 
همراه اول در نمایشگاه الکامپ 2018 بر بومی سازی 
و استفاده از تولیدات داخلی تأکید کرد. به گزارش 
زمان به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
سیار ایران، مهندس جهرمی در جریان بازدید از غرفه 
همراه اول در بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، 
کامپیوتر و تجارت الکترونیک )الکامپ( از نزدیک 
در جریان فعالیت های همراه اول در حوزه IoT و 
هوشمندسازی فضای شهری از جمله کنتورهای گاز، 
برق و آب قرار گرفت و در جمالتی بر حمایت همراه 
اول از تولیدات داخلی و دانش و فناوری بومی تاکید 
کرد. همراه اول در 8 ماه گذشته بسترهای الزم برای 
آزمایش 6 شرکت مودم ساز و4 شرکت کنتورساز 
داخلی را در شبکه رادیو، انتقال و core همراه اول در 
بستر NB-IoT ایجاد کرد و در نهایت با بومی سازی 
پلتفرم های الزم برای پیاده سازی این اکوسیستم، آن را 

به مرحله تولید رسانده است.

خبر

مدیرعامل بورس کاال: ورود سرمایه های جدید به 
بازار آتی سکه متوقف شده، اما این بازار متوقف 
ادامه  فعالیت خود  به  فعالند  که  افرادی  و  نیست 

می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، حامد سلطانی 
نژاد افزود: کد جدید به افراد متقاضی داده می شود، 
آموزش هم داده می شود اما این بازار در حالت فریز 
قرار می گیرد و افراد جدید نمی توانند موقعیت های 
جدید بگیرند و فعالیت بازار با همان افراد قبلی بازار 
ادامه پیدا می کند تا وقتی تالطمات بازار نقدی سکه 
به ثبات برسد این بازار به این شکل به فعالیت خود 
ادامه می دهد.وی ادامه داد: برای مدیریت ریسک 
فعاالن بازار سکه و با توجه به اینکه بازار نقدی سکه 
تالطم زیادی دارد بورس آتی سکه این تصمیم را 
گرفته است و چون بورس آتی همواره جهت گیری 
اش از بازار نقد است، ما برای مدیریت بهتر ریسک 
فعاالن محدودیت هایی را اعمال می کنیم.مدیرعامل 

بازار  در  نوسان  که  مواقعی  در  افزود:  کاال  بورس 
نقدی زیاد است تصمیمات اینچنینی گرفته می شود 
و در حال حاضر اجازه ورود سرمایه های جدید 
فعاًل به این بازار داده نمی شود.سلطان نژاد گفت: 

وقتی بازار نقدی سکه یک ثبات نسبی را پیدا کند 
قطعاً این بازار هم دوباره اجازه ورود سرمایه های 
جدید را خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه بازار آتی 
سکه یک بازار رسمی است افزود: این بازار به سمت 

منافع سرمایه گذاران حرکت می کند و هر کاستی هم 
که در این بازار باشد قابل نظارت است ولی اگر این 
بازار فعالیت نکند خرید و فروش سکه به بازارهای 
دیگر در کوچه و خیابان و تاریک خانه ها کشیده 
می شود و قطعاً رصد این بازار بسیار سخت خواهد 
بود.مدیر عامل بورس کاال گفت: برخی به این بازار 
حمله می کنند و این بازار رسمی را مقصر افزایش 
قیمت نشان می دهند ولی تفکر آنها اشتباه است و 
این باعث می شود فعالیت ها به سمت بازارهای غیر 
رسمی و زیرزمینی برود و این اصاًل مطلوب اقتصاد 
ما نیست.سلطان نژاد افزود: همه فعاالن اقتصادی باید 
توجه داشته باشند که این بازار را تقویت کنند چون 
خرید و فروش در این بازار منحصر به فرد است و 
هیچ فشاری از طرف تقاضا به بازار وارد نمی شود 
ولی اگر این بازار تعطیل شود فعاالن این بازار به 
بازار غیر رسمی کوچ می کنند و کنترل بازار از دست 

متولیان خارج می شود.

توقف ورود سرمایه های جدید به بازار آتی سکه

مفقودی
پاسپورت عراقی به نام سبحان فیروز یعقوب در تاریخ 97/5/5 در شهر سنندج مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری ام وی ام 110 مدل 1386 به شماره شهربانی 514b32-99 و شماره 
موتور MVM372FG7006754 و شماره شاسی IR86211006257 به نام آرزو جبلی 

بابلمفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان سندمالکیت
خانم نسترن احمدی رزینی فرزندنام خاص طبق وکالتنامه شماره26،30327بهمن94دفتر1555

تهران ازسوی فرزادیعقوبی گاکیه برابردرخواست به شماره وارده701.18346،
به  شده  مصدق  محلی  استشهادیه  فرم  دوبرگ  27تیر97وباتقدیم 
مشاع  دانگ  هفتم  مقدارده  سندمالکیت  است  شماره88370_25تیر97دفتر37مدعی 
ازششدانگ پالک18802فرعی از357و358اصلی واقعی دربخش یک حومه کرمانشاه که 
فرزادیعقوبی گاکیه صادروتسلیم گردیدبعلت  ثبت114705وصفحه49دفتر1.580بنام  ذیل 
سهل انگاری سندمالکیت به سریال759819مفقودشده است لذامراتب طبق ماده120_آیین 
معامله  انجام  مدعی  فردیاافرادی  شودتاچنانچه  می  آگهی  نوبت  دریک  ثبت  قانون  نامه 
رابه  مدت10روزمراتب  به  آگهی  انتشاراین  میباشدازتاریخ  درنزدآنان  یاوجودسندمالکیت 
اقدام  مقررات  طبق  صدورسندمالکیت  به  نسبت  دارنددرغیراینصورت  اعالم  اداره  این 

وسندمالکیت اولیه ازدرجه اعتبارساقط وابطال خواهدشد. مجوزارشاد:4218
جعفرنظری_سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان کرمانشاه ناحیه یک

مفقودی
 برگ سبز سواری زانتیا مدل 89 با شماره پالک 146م55 ایران 82 با شماره موتور 142949و شماره 

شاسی S1512289190919بنام حسین حیدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مزایده نوبت دوم 
بحکایت پرونده های کالسه 970032 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود محکوم علیه 
رمضانعلی   محرابی کوشکی فرزند ابراهیم محکوم است به پرداخت مبلغ 8241574446 ریال 
در حق محکوم له مهدی سخایی  با وکالت نسیم علیپور و پرداخت مبلغ 41207872 ریال بابت 
نیم عشر دولتی در حق فیروز سعید آبادی نژاد و با توجه به توقیف مال لذا نظر به انجام مراحل 
کارشناسی مال توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 97/5/22 ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام 
دادگاه عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش میرسد متقاضیان 
شرکت در مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به 
دفتر اجرا مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 

برنده مزایده خواهند شد و همچنین 10
 درصد مبلغ آن فی المجلس  برابر ماده 129 قانون مذکور و مابقی آن ظرف مدت یک ماه اخذ 
خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن 
کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده مزایده باقی مانده بهای 
اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده و پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شدملک مورد نظر واقع در روستای میرده سفلی بازدید و گزارش را اعالم میدارد 
ملک کورد ارزیابی به مساحت 1300 متر مربع که فاقد اعیانی بوده از ضلع شمال بمنزل مسکونی 
آقای عین اهلل رضایی و از شرق به باقیمانده ملک محکوم له  و از جنوب بمنزل مسکونی داود 
پاکار  از غرب به خیابان عام روستایی  محدود  می باشد کوچه 6 متری می باشد ملک مورد تعرفه 
فاقر اعیانی بوده و ضلع غرب  و شرق آن فاقد دیوار می باشد نظریه کارشناسی عنایت به موارد 
مطروحه و نظر به موقعیت مکانی پالک و احاظ نمودن جمیع جهات در امر ارزیابی و همچنین 
مساحت قابل توجه ملک ارزش 1300 متر مربع جمعا بمبلغ 1/560/000/000 ریال تعیین میگردد 

توپال منشی اجرای احکام دادگاه سرخرود 

آگهی مزایده نوبت اول 
بحکایت پرونده کالسه 960359 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود محکوم علیه 
عبداهلل علیزاده محکوم است به پرداخت مبلغ 730/000/000 ریالو مبلغ 365/000/000ریال 
بابت وجه التزام و به پرداخت مبلف 30/000/000ریال بابت موجب و سبب آن به اشخاص 
ثالث گردیده و همچنین به پرداخت مبلغ 38/875/003 ریال بابت  بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 5 درصد بابت نیم عشر دولتی در حق محکوم له سمیه خلجی 
علیایی با وکالت حمید نفیسی با توجه به توقیف مال  لذا نظر به انجام مراحل کارشناسی مال 
توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 97/5/21 ساعت  الی 1110 صبح در اجرای احکام دادگاه 
عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش میرسد متقاضیان 
شرکت در مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر 
به دفتر اجرا مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 

نمایند برنده مزایده خواهند شد و همچنین 10
 درصد مبلغ آن فی المجلس  برابر ماده 129 قانون مذکور و مابقی آن ظرف مدت یک ماه 
اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از 
پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده مزایده 
باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده و پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شدملک مورد نظر واقع در روستای احمد آباد کلیج علیا 
کوچه دهیاری ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به پالک ثبتی 6 فرعی از 9 اصلی 
به مساحت زمین 53/456 متر مربع میباشد ساختمان بصورت اسکلت بتنی اجرا شده است 
داخل زمین بنایی بصورت دو طبقه با زیر بنای همکف حدودا 100 متر مربع احداث شده 
است در طبقه همکف ساختمان فقط پیرامون ساختمان با بلوک دیوار چینی شده است 
طبقه اول با مساحت حدود 120 متر مربع احداث شده است طبقه اول دارای دو خواب و 
اشپزخانه و هال و پذیرایی و سرویس بهداشتی می باشد کف  اتاقها سرامیک میباشد سیستم 
سرمایشی ان با کولر و گرمایشی بخاری گازی میباشد نمای داخلی طبقه اول گچ میباشد 
نتیجه کارشناسی بر اساس بررسی  های صورت گرفته در محل و منطقه و با عنایت به موارد 
فوق الذکر و همچنین نظر به موقعیت مکانی منطقه جغرافیایی و نحوه استقرار و کمیت و 
کیفیت مکانی منطقه ای و با عنایت به ارزش معامالت صورت گرفته در پالکهای مجاور 

و منطقه و جمیع جهات و سایر عوامل موثر بمبلغ 2/500/000/000 ریال بر آورد میگردد 
توپال منشی احکام مدنی دادگاه سرخرود 

آگهی اجراییه
دادنامه  257143وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
پرداخت37میلیون  به  است  مرادی«محکوم  علیه»محسن  مربوطه9609978602000663محکوم 
تقدیم  ازتاریخ  وتاخیروتادیه  دادرسی  وهزینه  خواسته  اصل  بابت  و920هزارریال 
دادخواست16آبان96لغایت اجرای حکم براساس شاخص اعالمی ازسوی بانک مرکزی درحق 
ابالغ اجرائیه: 1_ظرف ده  ازتاریخ  خواهان صادرواعالم میگردد.   محکوم علیه مکلف است 
روزمفادآنرابموقع اجراگذارد»ماده34قانون اجرای احکام مدنی«.2_ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3_مالی معرفی کندکه اجراحکم واستیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودراقادربه 
اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت همه اموال 
منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانکهاوموسسات 
مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که 
اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت 
وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست 
بازداشت می شود»مواد8و3قانون  له  نمایدواالبه درخواست محکوم  ارائه  قضائی  مقام  اعساربه 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394«.4_خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به 
احکام  اجرای  دارد.»ماده34قانون  رادرپی  هفت  درجه  تعزیری  حکم،حبس  منظورفرارازاجرای 
مدنی وماده20ق.م.اوماده16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394«5_انتقال مال به دیگری به 
هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب 
می  هردومجازات  یا  به  محکوم  نصف  معادل  نقدی  یاجزای  شش  درجه  تعزیری  مجازات 
شود.»ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394«6_چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی 
روزارائه شودآزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل 

توسط محکوم علیه خواهدبود.»تبصره1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394«
هاوتصادفات«شهرستان  شهیدمطهری»بانک  مجتمع  اختالف  حل  شورای  دبیرشعبه20حقوقی 

کرمانشاه_فریده مهدی آبادی
علی اشرف کرمی_قاضی شورای حل اختالف مجتمع شهیدمطهری کرمانشاه

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  احمد اسفندیاری     ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   علی اکبر 
عشوری   دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه        به استناد   دادخواست و ضمائم و پیوست 
آن  ،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 298/96شعبه ششم    ثبت و وقت دادرسی  به 
روز دو شنبه  97/6/19 ساعت 11 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست     خواهان علی 
اکبر عشوری       و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار 
یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور 
دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک 

نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه   ششم   شورای حل اختالف تنکابن  

آگهی مزایده نوبت اول
 پرونده کالسه 970177اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود محکوم علیها  1- علی اوسط 
و قاسم و محرم و گل ابرو و حمزه همگی سلطانیمحکومند  به فروش ماترک به لحاظ اینکه 
قابلیت تقسیم نداشته وفق  نظریه کارشناسی و تقسیم حاصل وجوه آن به بقدرالسهم  هر یک و 
همچنین به پرداخت مبلغ 20494930ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت ناشی از حق الوکاله 
به مبلغ سیصد هزار ریال و پرداخت مبلغ 155 هزار ریال بتبت  نیم عشر دولتی در حق محکوم 
لها  ربابه سلطانی و خدیجه سلطانی با توجه به توقیف و مال لذا نظر به انجام مراحل کارشناسی 
مال توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 97/5/22ساعت 10 الی 11 صبح در اجرای احکام دادگاه 
عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش می رسد متقاضیان شرکت 
در مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر اجرا 
مراجعه نمایند مزایده قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده 
خواهند شد و همچنین 10 درصد مبلغ اعالمی آن فی المجلس  برابر ماده 129قانون مذکور و 
مابقی آن ظرف مدت یک ماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول 
اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه 
برنده مزایده باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده و پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پرونده کالس 970177اجرای ملک مورد نظر واقع 
در روستای عبداهلل آباد در قطعه 1-  زمین معروف به خنه  پیش محل کش  این قطعه بر اساس 
دادنامه شماره 8909971887300657شعبه سوم دادگاه محمود آباد به مساحت تقریبی 3787 متر 
مربع است که با تنظیم توافقنامه در سال 1395 در تصرف آقای حمزه سلطانی قرار داشت و طبق 
اظهار خواندگان هم اکنون با تقسیم بندی و عبور راه و تصرف خواندگان قرار دارد و حدود اربعه 
آن شماال به زمین زراعی ورثه مرحوم سید احمد جعفری جنوب به زمین زراعی ورثه مرحوم 
سید احمد جعفری و غربا به خانه سرای آقای حمزه سلطانی و شالیزاری ورثه رمضانی قیمت 
کارشناسی و مبلغ 4733750000ریال تعیین می گردد قطعه 2 زمین معروف کله  کاج این قطعه 
بر اساس دادنامه شماره8909971227300657 شعبه سوم دادگاه حقوقی محمود آباد به مساحت 
تقریبی 2400 متر مربع است که هم اکنون در تصرف علی اوسط سلطانی قرار دارد زمین موصوف 
از اراضی مجاور حدود 70 سانتی متر پایین تر است  حدود اربعه آن عبارت است از راه بین مزارع 
که ماورای آن  زمین زراعی عزت اهلل قربانی قرار داردشرقا به نحر لیلم کیله  که ماورای آن زمین 
زراعی امیر سعیدی قرار دارد جنوبا به  راه تیلر روی اختصاصی امیر سعیدی که ماورای آن زمین 
زراعی تقی  منفرد قرار دارد و و غربا به نهر کیله  که ماورای آن را بین مزارع قرار دارد قیمت 
کارشناسی به  مبلغ 420000000ریال تعیین می گردد قطعه 3 زمین معروف کته زمین که قسمتی از 
لیلم ایش به مساحت 17200 مترمربع که هم اکنون در تصرف آقایان علی اوسط  و حمزه و قاسم 
جملگی سلطانی قرار دارد طی سه  فقره واگذاری سهم الرتنظیمی  در مورخه96/10/1 فی مابین 
آقای صادق سلطانی و آقایان علی اوسط  حمزه و قاسم سلطانی به عنوان وارثان  به هر یک قطعه 
زمین شالیزاری و مساحت 5500 مترمربع واقع در لیلم ایش  با حدود اربعه  زیر واگذار می شود 
شماال به زمین شالیزاری قاسم سلطانی شرقا  به عبور  بین مزارع و نهر معروف به تقی کلیه  جنوبا 
به زمین شالیزاری رمضان منفرد غربا به  نهر فاضالب علمده و زمین شالیزاری عزیزاهلل جحین  از 

اراضی علی آباد قیمت کارشناسی به مبلغ105000000ریال تعیین می گردد 
تو پال دادورز اجرای احکام دادگستری سرخرود 

آگهی احضار متهم
    بدینوسیله طبق ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای حسین 
حسین پور که  به اتهام توهین به اشخاص عادی در پرونده کالسه  960359   در شعبه 11 
دادیاری  دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب  طی یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی 
در این شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید، در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم  معرفی وکیل این شعبه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی 

صادر می نمایید تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نبایدکمتر از یکماه باشد.م/الف 894
دادیار شعبه 11 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- حاج  محمدی 

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به    1- شهرزاد قدرتی  به آدرس :  تنکابن-پل جانبازان -جنب نانوایی لواشی 2- بهروز 
محمود سلطانی به آدرس:خرم آباد -قلعه گردن -خ آزادی    ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره 
707مورخ  96/11/20 از شعبه چهارم   شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  
محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   بیست میلیون ریال ) با  توجه به اقرار و تقاضای خواهان( 
بابت اصل خواسته  ومبلغ 1/775/000 ریال هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر و تادیه از مورخه  
گواهینامه عدم پرداخت  تا زمان  اجرای کامل حکم  قابل که محاسبه آن با اجرای قانون استفساریه 
مذکور می باشد.    در حق خواهان   رقیه گلیج    به نشانی : تنکابن-خوبانرزگاه-شیخیان محل ، 
صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به 

اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
مدیر  شعبه چهارم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم محبوبه لزر محمد پور فرزند احمد  درخواستی که به شماره 326/97/ش1،این شورا 
که  داده  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  انحصار  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی 
شادروان احمد لزر محمد پور فرزند عیسی       به شماره شناسنامه  6 صادره از    تنکابن 
   در  تاریخ2/26/ 90دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    چالوس   بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
مهدیه لزر محمدپور فرزند متوفی
مهین لزر محمدپور فرزند متوفی

محبوبه لزر محمدپور فرزند متوفی
رقیه لزر غالمی همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین ابراهیمی شیرخوارکالیی فرزند امراله به شرح دادخواست به شماره 970452 از 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان امراله ابراهیمی شیرخوار کالیی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 96  صادره 
از بابلسر در تاریخ 96/11/25 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابلسر بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسین ابراهیمی شیرخوار کالیی فرزند امراله به 

شماره ش ملی 4989756185 پسر متوفی
2- حسن ابراهیمی شیرخوار کالیی فرزند امراله به شماره ش ملی 4989579429 پسر 

متوفی
3- حمیده تقی تبار کله بستی فرزند رجبعلی به شماره ش ملی 4989293691 همسر متوفی
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بابلسر

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به    1-  سیامک حائری فرزند حسین 2-علیرضا الهی فرزند عباسعلی3-محمد 
رضا زر آبادی  فرزند حسین به نشانی :مجهوالمکان   ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره 
34مورخ  97/1/29 از شعبه پنجم حکمی شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن 
جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   107/222/520 ریال  بابت اصل خواسته  
ومبلغ 2/740/000  ریال هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر و تادیه به ازای 31 درصد در سال  
از  تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم الوصول  مطالبات  بانک با احتساب خسارات دادرسی  و 
حق الوکاله وکیل    در حق خواهان    بانک سینا با وکالت لیال اکبر ثانی      به نشانی : تنکابن- 
بلوار جمهوری جنب دادگستری -ساختمان آریا طبقه 2 واحد 7، صادر و اعالم میگردد. 
به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی 
فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت 
به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.                                  

مدیر  شعبه پنجم حکمی شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

قوه قضاییه - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ

اگهی فقدان سند مالکیت
آقای  محمد علیخانی  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
مالکیت  یک دانگ  مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین  به مساحت 900 متر مربع قطعه 9 تفکیکی  
بشماره پالک  1510 فرعی  مفروز ازپالک  692 فرعی از 173 اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان 
ساوجبالغ  به نام نامبرده  ذیل صفحه 312 دفتر 2223 صادر و تسلیم شده است که به علت  سهل 
انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد به 
ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز اعتراض 

خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 194
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  1- محسن کاووسی 2- ناصر کاووسی    ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  
اخطار  میشود.   طی  دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه  -قرار تامین خواسته     به استناد   
دادخواست و ضمائم و پیوست آن  ،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 282/96شعبه 
چهارم   ثبت و وقت دادرسی  به روز یکشنبه  97/7/8 ساعت 11 صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست     خواهان علی اکبر عشوری       و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید 
کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی 

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

رئیس کل گمرک ایران تسهیالت جدید 17 گانه گمرکی برای حمایت 
از تولید و صادرات را تشریح کرد .

به گزارش زمان به نقل ازگمرک ایران؛ فرود عسگری با اشاره به 
دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت های گمرکی 
برای حمایت از تولید و صادرات تصریح کرد : دستورالعمل های 
تفویض اختیار ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در شیوه نامه ای 
جدید تنظیم و به گمرکات سراسر کشور ابالغ شد که در مقایسه با 
دستورالعمل قبلی، تسهیالت گمرکی برای ورود موقت کاال و استرداد 
حقوق ورودی با هدف حمایت از  تولید و صادرات در 17 بند افزایش 
یافته است.عسگری گفت: محدودیت ها در شیوه نامه جدید نسبت 
به قبل برطرف شده و گمرک بر اساس اهداف از پیش اعالم شده در 
جهت حمایت از تولید کنندگان و صادرات گام برداشته است. رئیس 
کل گمرک ایران در تشریح بخشی از تسهیالت جدید گمرکی برای 
حمایت از تولید و صادرات بر اساس ماده 51 قانون امور گمرکی 
گفت: درشیوه نامه قبلی، اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت 
به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود در 
حالی که در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه حوزه های نظارت 
و گمرکات اجرایی مراکز استانها تفویض شده است.عسگری گفت: 
پیش از این امکان مجوزهای صادره توسط گمرکات تفویض اختیار 
شده، قابل پذیرش جهت ورود موقت کاالی موضوع مجوز در سایر 
گمرکات نبود و واحدهای تولیدی می بایست مجوز ورود موقت خود 
را از گمرکات ورودی دریافت و یا اینکه کاالی ورود موقت را تحت 
رویه ترانزیت داخلی از گمرک مرزی به گمرک ورودموقت کننده 
منتقل می کردند که هر دو مورد مستلزم صرف هزینه برای واحدهای 
تولیدی بود. بر این اساس و به منظور کاهش هزینه های غیرضرور 

واحدهای تولیدی، مطابق دستورالعمل اخیر مجوزهای صادره توسط 
گمرکات مراکز استان یعنی محل وقوع واحد تولیدی، در تمامی 
گمرکات مجاز کشور که رویه ورود موقت را دارند قابل پذیرش 
است.رئیس کل گمرک گسترده تر شدن دامنه کاال ها را در تفویض 
اختیار اخیر از دیگر مزایای آن دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای 
ورود موقت در شیوه نامه قبلی 3ماه درنظر گرفته شده بود که به جهت 
حمایت از واحدهای تولیدی وتسهیل جریان ترخیص مواد اولیه مورد 
نیاز ایشان، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی دستورالعمل اخیر 
به 4ماه افزایش یافته است. ضمن اینکه در صورت درخواست ذینفع، 
مهلت اشاره شده دو ماه دیگر نیز قابل تمدید است.به گفته رئیس کل 
گمرک ایران، به منظور تسهیل ارائه درخواستهای ورود موقت، برخی 
اسنادی که به ضمیمه درخواست ورود موقت باید ارائه می شد، حذف 
شده واقدامات اولیه جهت اخذ الکترونیکی اسناد نیز انجام شده است. 
ضمن اینکه در صورت وجود سابقه ورود موقت از سوی متقاضی، 
اسنادی که قباًل دریافت شده است نیز مجدداً به ضمیمه درخواست 
جدید اخذ نخواهد شد.فرود عسگری، سقف جدید میزان مجوز ورود 
موقت قابل صدور در شیوه نامه جدید را 30 درصد عنوان کرد که 
افزایش یافته است.او گفت: مطابق دستورالعمل اخیر، درخصوص 
پروانه های ورود موقتی که مهلت آنها منقضی شده و درخواست 
تمدید یا تبدیل به قطعی آنها در کمیته موضوع مواد 82 و 87 آیین 
نامه اجرایی قانون امورگمرکی مطرح رسیدگی است، امکان تمدید 
مهلت یکماه توسط دفتر صادرات مهیا شده است.رئیس کل گمرک 
ایران در تشریح مقایسه دو شیوه نامه قدیم و جدید در استرداد حقوق 
گمرکی با اشاره به ماده 66 قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، 
اختیار استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 قانون امورگمرکی به 

تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود. اما در 
دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه حوزه های نظارت و گمرکات 
اجرایی مراکز استانها تفویض شده است.عسگری در ادامه توضیح 
داد: با هدف تسهیل امر و کاهش هزینه های غیرضرور صادرکنندگان 
ناشی از رفت و آمدبه گمرکات محل واردات، مطابق دستورالعمل 
فارغ از اینکه کاالی وارداتی از کدام گمرک واردات قطعی شده و 
نیز بدون توجه به اینکه عین کاالی وارداتی یا محصول تولید شده از 
مواد اولیه وارداتی، از کدام گمرک صادرات شده است، اختیار استرداد 
حقوق ورودی به حوزه نظارت یا گمرک مرکز استان محل وقوع واحد 
تولیدی یا محل صدور کارت بازرگانی تفویض شده است.به گفته وی 
در شیوه نامه قبلی در مواردی که مواد اولیه مختلف، از طریق گمرکات 
متفاوتی وارد کشور شده و جمعاً تشکیل یک محصول صادراتی را می 
دادند، امکان استرداد حقوق ورودی از طریق گمرکات محل ورود با 
توجه به تعدد عماًل امکانپذیر نبود، و این مشکل با تفویض اختیار اخیر 
به گمرک مرکز استان محل واحدتولیدی صادرکننده یا محل صدور 
کارت بازرگانی صادرکننده بر طرف شده است.وی اختیار تفویض 
شده اخیر در استرداد حقوق ورودی را شامل کاالهای بیشتری عنوان 
کرد و ادامه داد: در دستورالعمل اخیر، تسهیالت مناسبی در خصوص 
متقاضیانی که جزء صادرکنندگان نمونه ملی، استانی یا فعاالن مجاز 
اقتصادی هستند در نظر گرفته شده است.به گفته رئیس کل گمرک 
ایران، به منظور جلوگیری از سردرگمی متقاضیانی که درخواستهای 
خود را تا قبل از ابالغ دستورالعمل اخیر، در گمرکات تفویض شده 
قبلی به ثبت رسانده بودند، مقرر شده است، بررسی درخواست و 
صدور حکم استرداد مربوط به درخواستهای قبلی ایشان در همان 

گمرکات انجام شود.

تسهیالت 1۷ گانه گمرکی برای ورود موقت و استرداد حقوق ورودی کاال



مشاوری که دوستان فراوان دارد ، تکیه گاه 
خوبی نیست ، او گرفتار است و اندیشه اش ، 

آزاد نیست.
حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ
در معرضی که تخت سلیمان رود به باد

حافظ گرت ز پند حکیمان ماللت است
کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد

امروز با حافظ

»رولت روسی« برای مهمانی 
آمریکایی ها

روسی؛  »رولت  کتاب   
پوتین  جنگ  پنهان  روایت 
انتخاب  و  آمریکا  علیه 
دونالد ترامپ« نوشته مایکل 
ایزیکوف و دیوید کورن به 
بررسی چگونگی هک شدن 
نفع  به  آمریکا  انتخابات 

ترامپ توسط پوتین می پردازد.
به گزارش  مهر، کتاب »رولت روسی...« به قلم 
دو روزنامه نگار مشهور نوشته شده و حاوی 
یک داستان غیرقابل پیش بینی در تاریخ آمریکا 
است. داستانی که ماجراهای جنجالی مختلفی 
در عرصه روابط بین المللی، جاسوسی سایبری 

و رقابت ابرقدرت ها را در هم تنیده است.
نویسندگان کتاب »رولت روسی؛ روایت پنهان 
دونالد  انتخاب  و  آمریکا  علیه  پوتین  جنگ 
به  کمک  با  پوتین  که  هستند  مدعی  ترامپ« 
ترامپ در رسیدن به ریاست جمهوری عملیاتی 
ایاالت  دموکراسی  فروپاشی  برای  را  مخفی 

متحده پی ریزی کرده است.
روابط  شدن  تیره  از  پس  نگاه،  این  مبنای  بر 
ایاالت متحده و روسیه، والدیمیر پوتین مجبور 
شده است قدرت روسیه در صحنه های جهانی 
را دوباره به جریان بیاندازد؛ از این رو مسکو با 
اهداف سیاسی بهترین هکرها و ترول های خود 
از ویکی لیکس  با استفاده  تا  را آموزش داده 
برای انتشار اطالعاتی که می تواند بر انتخابات 

2016 آمریکا تأثیر بگذارد، بهره برداری کنند.
»رولت روسی...«  یک رسوایی عجیب و غریب 
در روابط بین الملل را بررسی کرده و یکی از 
بزرگترین سواالت در سیاست آمریکا را پاسخ 
خارجی  دولت  یک  چگونه  و  »چرا  می دهد: 
در روند سیاسی این کشور تا واشنگتن نفوذ 

می کند؟«
جنگ  پنهان  روایت  روسی؛  »رولت  کتاب 
پوتین علیه آمریکا و انتخاب دونالد ترامپ«  را 
انتشارات »توئلو« در ماه مارس سال جاری در 

قالب 352 صفحه منتشر کرده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

نقدی بر فیلم »دارکوب«

مزاحم وضع موجود
*رویا سلیمی-منتقد سینما

اجتماعی-  درامی  »دارکوب«  فیلم 
خانوادگی است که سعی دارد در دل 
روایت قصه خود به برخی معضالت 
بزند.  نقبی  اجتماعی  آسیب های  و 
استفاده  فرزندفروشی،  زنان،  اعتیاد 
ابزاری از زنان گرفتار به اعتیاد، که به 
نظر می رسد بیش از آنکه با قصه و 
درامی درست و حساب شده روبرو 
باشیم، با فیلمی سر و کار داریم که 
محتوای مسلط آن، ساختار سینمایی 
قرار  خود  تاثیر  تحت  را  درام  و 
از  ویژگی  این  علی رغم  و  می دهد 

علت ها نیز حرفی نمی زند.
به یکباره مخاطب با چهره ای تکیده و 

غلو آمیز از زنی معتاد مواجه می شود که بنابر روایت فیلم تا پیش از این مشکل 
حادی نیز در زندگی شخصی و اجتماعی خود نداشته اما حاال عنصری مزاحم 

برای وضع موجود اطرافیان می شود.
فیلم از یک الگوی مرسوم مزاحمی پیروی می کند که با ورود خود به جهان 
قصه، تمام مناسبات و التزامات وضع موجود را به هم ریخته و گره داستان 
اساسا در فلسفه حضور او شکل می گیرد. گرهی که اوج و فرود داستان را 
بدون او بی معنا کرده و در ادامه اما عموما نقش این مزاحم در پایان بندی فیلم 
تفاوت های شکلی و ساختاری روایت را منجر می شود. در »دارکوب« زنی معتاد 
با بازی سارا بهرامی پس از شش سال ترک زندگی مشترک، تصادفی همسر 
سابق و دخترش را می بیند. شش سال او که نتوانسته از اعتیادش دست بکشد 

تنهایی را انتخاب می کند و فرزندش را نادیده می گیرد. 
نکته اصلی تا اینجای داستان که نقش مهمی در شخصیت پردازی و پیشینه 
شخصیت دارد، در دقایق آخر فیلم بر مخاطب مکشوف می شود. و قرار است 
با شک و تردید اینکه او مادر واقعی باران –دخترش- هست یا خیر، تعلیق 
فیلم ما را با خود همراه سازد.چگونگی جدا شدن او از فرزند و همسرش 
می توانست در نیمه نخست فیلم مخاطب را با وجوه شخصیتی آشنا سازد که 
خاکستری بودنش را پذیرفته و آزمون و خطاهای او در بستر زندگی نباتی اش 
به واسطه اعتیاد را شناخته و حاال با او به عنوان انسانی دچار این آسیب روبرو 
باشیم. اما شعیبی تصور می کند این نکته می تواند خود به تنهایی نقش تعلیق 
را بر عهده بگیرد تعلیقی که در ادامه بسط پیدا می کند و ادعای دیگران بر مادر 
بودن او یا نبودنش تا انتها ادامه می یابد. تا اینجا مشکل فیلمنامه کمی منطقی 
و به رسم مالوف پیروی از پنهان نگه داشتن نکته ای کلیدی برای جذابیت و 
دنبال کردن داستان است.اما در ادامه نه راز مادر بودن او چندان اهمیت دارد 
نه تفاوتی به حال وضعیت نرمال زندگی فرزند و شوهر سابق زن دارد. چراکه 
همسرش به راحتی می تواند با توسل به مراجع قانونی در صورت مادر بودن 
وی نیز حضانت بچه ای را به عهده بگیرد که هم او پدرش است و هم مادرش 
به فرض واقعی بودن و یا حتی نبودن، به نظر دادگاه قطعا صالحیت نگهداری 
از فرزندش را نخواهد داشت. فرزندی که او را در نوزادی رها کرده و حاال 
برحسب اتفاق پیدایش می کند. این اتفاقات نه تنها نمی تواند حفره های خالی 
درام »دارکوب« را پر کند بلکه به چاله هایی تبدیل می شود که نخواهد توانست 
ذره ای مخاطب را با خود همراه سازد و قصه نیم بند و روایت خام دستانه اش 
را با همان شدت نگرانی شخصیت اصلی دنبال کند. شخصیتی که حاال پس از 
شش سال نمی دانیم چرا در این مدت یادی از فرزندش نکرده و نه اینکه واقعا 
به دنبال دخترش است یا انتقام روزهای سختی که در پس اعتیاد بر جان پذیرفته 
را می خواهد از همسر سابقش بگیرد؟ به گونه ای عمال سطر و ذیل داستان با 
یکدیگر نمی خواند.و اما وضع موجودی که این شخصیت نه چندان معلوم الحال 
واردش شده، وضعیتی است که در آن نام همسر دوم مرد در شناسنامه کودک 

ثبت شده و نام فرزند نیز تغییر کرده است. 
گویی آنها خود مجرمان و تبهکارانی هستند که از دست رازی سر به مهر و 
دردسرساز در گذشته زندگی خود فرار می کنند و حاال با تغییر نام و محل 
زندگی سعی دارند اوضاع را به سامان کنند. در حالیکه به راحتی می توانند 
اعتیاد مادر واقعی کودک را به عنوان مهمترین و حتی تنها عامل برای حفظ 
کودک در نزد خود داشته باشند. اما چون در فیلمنامه قرار است این مزاحم بر 
وضع موجود حمله کند و ریتم زندگی آنها را به هم بریزد بنابراین تدبیر چنین 
می شود که در وضع موجود نیز شرایطی شکننده حاکم باشد که این تضاد قابل 
قبول و منطقی به نظر بیاید. تدبیری که کلیت داستان فیلم را زیر سوال می برد 
و اساسا طرح موضوع را بی اهمیت می سازد.حتی اگر شخصیت مزاحم به 
گونه ای پرداخت می شد که به طمع پول و باج خواهی اقدام به ناکوک کردن ساز 
زندگی آنها می کرد و آنها نیز به لحاظ مادی در مضیقه قرار داشتند، شاید کمی 
ایده خام دستانه »دارکوب« را به شکلی فهم پذیرتر می نمود. ایده ای که البته به 
کرات نمونه هایش را در سینمای دنیا و ایران دیده ایم و در نهایت عنصر مزاحم 
به سزای اعمالش می رسد.به گزارش ایران انالین ،اما پایان بندی فیلم نیز کامال 
از شکل بی منطق و شتابزده ایده اصلی برمی آید. پس از کشمکش ها و اتفاقات 
متعدد در نهایت زن معتاد به یکباره تصمیم به ترک می گیرد تا به عنوان خاله 

دخترش هر از چندی او را مالقات کند. 
به نظر می رسد همانطور که اتفاقی آنها پس از سال ها همدیگر را پیدا می کنند 
و داستان شکل می گیرد خیلی اتفاقی نیز با هم کنار می آیند و به شکل کامال 
مسالمت آمیز با هم خداحافظی می کنند و به شکل تصادفی درام در پایان کمدی 
می شود و مخاطب را به خنده می اندازد. به نظر می رسد کارگردان در استفاده 
از این ایده مزاحم و تضادش با وضع موجود تنها سعی دارد به چند آسیب 
اجتماعی بپردازد و احتماال بحث آینده کودکانی که در پس این آسیب هر 
کدام به طریقی گرفتار هستند را مطرح کند.چرا که در کنار این روایت، داستان 
زندگی زن و مرد معتاد دیگری نیز روایت می شود که فرزندشان پیش از به دنیا 
آمدن فروخته شده و مرد معتاد از این راه امرار معاش می کند. ایده ای فرعی که 
در مالزمت با داستان اصلی دو گونه از این طیف را به تصویر می کشد. مادرانی 
که اعتیاد آنها را از فرزندانشان جدا می کند و تا زمانیکه این بار همچنان بر 

دوششان سنگینی می کند، قبای مادری بر تن مریضان زار می زند.

نقد

با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اشاره به برگزاری مسابقات مختلف 
قرآنی در سطح بین المللی،گفت: 
های  ظرفیت  به  توجه  با  ایران 
موجود و قاریان ممتاز می تواند و 
باید به مرور به پایگاه قرآنی جهان 

تبدیل شود.
و  چهل  در  صالحی  عباس  سید 
فعالیت  کمیسیون  جلسه  هفتمین 
در  قرآنی  ترویجی  تبلیغی  های 
برگزاری  وزارتخانه،  این  محل 
مسابقات بین المللی را نقطه عطف 
فعالیت های کشور در حوزه قرآن 

در جهان اسالم عنوان کرد.
از  استفاده  با  افزود:باید  صالحی 
ظرفیت های موجود، ارتقای نقاط 
مثبت و رفع و تقویت نقاط ضعف 
بتوانیم جمهوری اسالمی ایران را 
به مرور به کشوری مرجع و پایگاه 
قرآنی در جهان رسانده و این مهم 
را در اقصی نقاط جهان تثبیت کنیم.

انقالب  عالی  شورای  عضو 
برگزاری  به  اشاره  با  فرهنگی 
مسابقات مختلف قرآنی در سطح 
بین آلمللی، اظهار داشت: نیاز است 
که با ارائه گزارش های ساالنه، از 
لحاظ شاخص بندی نقاط ضعف 
نقاط  و  تقویت  را  مسابقات  این 

مثبت آن را ارتقا ببخشیم.
باید  کرد:  خاطرنشان  ارشاد  وزیر 
بدانیم اگر نکته مثبتی وجود داشته 
برعکس  و  ایم  افتاده  کجاها جلو 

بخش  کدام  در  بوده  ضعفی  اگر 
عقب افتاده ایم که درصدد رفع آنها 

برآمده و تالش کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ارایه 
گزارش های ساالنه از فعالیت های 
قرآنی به ویژه مسابقات بین المللی 
این  ارزیابی کرد و گفت:  را مهم 
باید به صورت درون  گزارش ها 
و برون مرزی تهیه شود تا به کمک 
آن بتوانیم مسیر پیشرفت خود را 

پیدا کنیم. 
جمهوری  شد:  یادآور  صالحی 
اسالمی خوشبختانه به مرحله ای 
از پیشرفت در حوزه فعالیت های 
داخل  در  که  است  رسیده  قرآنی 
و خارج کشور رتبه ها و عناوین 
مختلف را از آن خود می کند لذا 
با وجود ظرفیت های موجود در 

توانیم  می  ما  کشور  قرآنی  حوزه 
اصلی  کشور  و  مرجع  عنوان  به 
در کنار سایر کشورها به مرور به 
عنوان پایگاه قرانی در جهان تثبیت 

شویم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
در ادامه افکار سنجی و نظرسنجی 
مخاطبان را از این گونه رویداهای 
و  دانست  میسر  و  مهم  قرآنی، 
گفت: در خالل و پایان رویدادهای 
قرآنی باید از موثران و مخاطبان این 
گونه نظرسنجی ها به عمل آمده و 
در برنامه های بعدی نقاط مثبت و 
در خواست ها در صورت عملی 

بودن لحاظ شود.
انجام هر  از  به گفته صالحی بعد 
جمع  باید  سنجی  افکار  مرحله 
بندی صورت گرفته و نقاط قوت 

و ضعف را مشخص و در جهت 
رفع و ارتقای آنها تالش شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
عین حال تصریح کرد: البته گاهی 
این نوع افکار سنجی و نظرسنجی 
ها تبدیل به رویه ای معمول می 
شود که خطرناک است و باید این 
کار از پروژه به پروسه تبدیل شود. 
صالحی ادامه داد: افکار سنجی ها 
و نظرسنجی ها را باید بازپروری و 
بازفراروی شود تا بتوانیم از لحظه 
های  فعالیت  و  ها  برنامه  لحظه 
مختلف معنوی به ویژه قرآنی بهره 
الزم را در فضای حقیقی و مجازی 

داشته باشیم .
سرمایه  از  باید  صالحی  گفته  به 
های موجود در جهت ارتقا و قوت 
بخشی به برنامه های خود استفاده 

کنیم .
در  اسالمی  ارشاد  و  وزیرفرهنگ 
ادامه با اشاره به اهداف مختلف این 
گزارش ها،گفت : در نهایت یکی 
از اهداف موثر این گونه گزارش ها 
غیر از افکار سنجی و نظرسنجی 
از  استفاده  تواند  می  آن،  موثر 
و  مرتبط  نهادهای  و  ها  سازمان 
درگیر کردن آنها در امور و فعالیت 

های جاری در حوزه قرآنی باشد.
صالحی در ادامه خطاب به اعضای 
حاضر در این کمیسیون گفت: شما 
می توانید با ارایه پیشنهادات و هم 
همگرایی  حوزه  در  نقدها  چنین 
تالش کنید و دست در دست هم 
برای بهینه تر شدن کارها و امور به 
ویژه برگزاری مسابقات بین المللی 
های  برناهه  همچنین  و  قرآنی 

بزرگ گام های موثری برداریم .
اهداف  از جمله  گفته صالحی  به 
از  که  باشد  این  باید  کمیسیون 
استفاده  امکانات همدیگر  ذهن و 

حداکثری داشته باشیم.
چهل و هفتمین جلسه کمیسیون 
ترویجی  و  تبلیغی  های  فعالیت 
قرآنی روز یکشنبه با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و اعضای 
معاونین  جمله  از  کمیسیون  این 
دستگاه  دیگر  نمایندگان  و  وزیر 
های مرتبط با فعالیت های قرآنی 
وزارتخانه  این  محل  در  کشور 

برگزار شد.

کاریکاتور

فیلم  تولید  پیش  مشغول  روزها  این  میرکریمی  رضا 
جدیدش »قصر شیرین« است.

این کارگردان سینما؛ پیش بینی می شود فیلم »قصر شیرین« 
را به تهیه کنندگی خودش پاییز مقابل دوربین ببرد.

فیلم نامه ی این فیلم را  محمد داودی و محسن قرائی زیر 
نظر رضا میرکریمی و براساس قصه ای از این کارگردان 

نوشته اند.
رضا میرکریمی بخش عمده ای از فیلم »قصر شیرین« را 
در یاسوج فیلمبرداری خواهد کرد و به همین دلیل به این 
استان سفر کرده و برای انتخاب برخی بازیگران محلی فیلم 
هم در آن منطقه فراخوان انتخاب بازیگر داده و مشغول 

انتخاب بازیگر محلی است.
از  حرفه ای  بازیگران  کنار  در  دارد  قصد  کارگردان  این 

بازیگران محلی استفاده کند.
بنا بر این گزارش، احتمال بازی هادی حجازی فر )بازیگر 
این فیلم طبق  نیمروز«( در  »ایستاده در غبار«، »ماجرای 

مذاکرات انجام شده وجود دارد.

رضا میرکریمی در تدارک ساخت 
»قرص شیرین«

جنگ توئیتری ترامپ علیه ایران

وزیر ارشاد:

ایران توانایی تبدیل شدن به پایگاه قرآنی جهان را دارد

 

مدیران بخش های مختلف سی و هفتمین جشنواره بین 
المللی تئاتر فجر توسط دبیر جشنواره معرفی شدند.

برهانی  نادر  جشنواره،  این  خبری  ستاد  از  گزارش   به 
مرند دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر طی احکامی 

جداگانه برخی از مدیران تئاتر فجر را معرفی کرد.
بر اساس این احکام سعید اسدی به عنوان مدیر بخش 
بین الملل، محمودرضا رحیمی به عنوان مدیرکارگاه های 
آموزشی، رضا صمدپور به عنوان مدیر بخش چهل سالگی 
مدیر  عنوان  به  مطلق  زمردی  سیامک  اسالمی،  انقالب 
به  ابراهیم حسینی  گاه عکس،  نمایش  بخش مسابقه و 
عنوان مدیر بخش مسابقه و نمایش گاه پوستر و همچنین 
عباس غفاری به عنوان مدیر روابط عمومی و ستاد خبری 

معرفی شدند.
سی و هفتمین جشنواره بین  المللی تئاتر فجر به دبیری 
اسفند 1397  لغایت 3  بهمن  از 22  مرند  برهانی  نادر  

برگزار خواهد شد.

معریف مدیران بخش های 
مختلف  جشنواره تئاتر فجر

بهرام  کارگردانی  به  ابوقریب«  »تنگه  سینمایی  فیلم 
توکلی از هفدهم مرداد ماه روی پرده سینماهای سراسر 

کشور می رود.
سینمایی  فیلم  پروژه،  عمومی  روابط  از  گزارش   به 
تهیه  و  توکلی  بهرام  کارگردانی  به  ابوقریب«  »تنگه 
و  سی  فیلم  بهترین  جایزه  که  ملکان  سعید  کنندگی 
ششمین جشنواره ملی فیلم را از آن خود کرده بود از 
چهارشنبه 17 مرداد اکران می شود. این فیلم که یکی 
ای  رسانه  هنری  سازمان  سریال  و  فیلم  مرکز  آثار  از 
برنده 6 سیمرغ  بود،  فیلم فجر  اوج در جشنواره ملی 
بازیگر  بهترین  فیلم،  بهترین  سیمرغ  جمله  از  بلورین 
جشنواره  این  از  کارگردانی  بهترین  و  مرد  اول  نقش 
شد. »تنگه ابوقریب« با بازی امیر جدیدی، جواد عزتی، 
مهدی پاکدل، حمیدرضا آذرنگ، مهدی قربانی، بانیپال 
شومون و... روایتی سینمایی است از یکی از عملیات 
روزهای پایانی جنگ که سرنوشت روزهای آخر جنگ 

را دستخوش تغییر کرد.

اکران فیلم »تنگه ابوقریب« از 
۱۷ مردادماه

پنج وارونه چه معنا دارد ؟
*سهراب سپهری

پنج وارونه چه معنا دارد ؟
خواهرم کوچک این را پرسید!

من به او خندیدم.
کمی آزرده و حیرت زده گفت :

روی دیوار و درختان دیدم
باز هم خندیدم !

گفت دیروز خودم دیدم
پسر همسایه پنچ وارونه به مینو می داد

آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید
بغلش کردم و بوسیدمش و با خود گفتم

بعدها وقتی غم ،
سقف کوتاه دلت را خم کرد

بی گمان می فهمی
پنج وارونه چه معنا دارد

به یک جرعه شعر  سالیه«  چه  »امروز  نمایش 
کارگردانی مریم نوقابی از مشهد 
و  بامزه  مادربزرگ های  درباره 
اخالقی های  ویژگی  با  شیرین 

خاص می گوید.
ستاد  از  زمان  پیام  گزارش  به 
جشنواره  هفدهمین  خبری 
عروسکی  نمایش  بین المللی 
تهران مبارک، نمایش »امروز چه 
سالمندان  آسایشگاه  در  سالیه« 
و  رز  نانسی،  آنابل،  می گذرد. 
هیلی سال هاست که در آسایشگاه 
کتی  ورود  با  می کنند.  زندگی 
پیرزن شاد و سرزنده به این مکان 
از  کتی  می کند.  تغییر  چیز  همه 
آن ها می خواهد از آسایشگاه فرار 
از  بروند. پس  هاوایی  به  و  کنند 
با  کتی  شهر،  به  رسیدن  و  فرار 
تمام  اما  می گیرد  تماس  پسرش 

رویاهایش از بین می رود.
نوقابی  مریم  از  متن  این  ایده 

داشته  تصمیم  مدت ها  او  است. 
مشکالت  و  سالمندان  درباره 
آن ها نمایشی کار کند و در نهایت 
نمایش نامه توسط فرشته ابراهیمی 

نوشته می شود.
کارگردان نمایش »امروز چه سالیه« 
تالش کرده دغدغه های مردم را با 

تلفیقی از کمدی و تراژدی به اجرا 
بامزه  مادربزرگ های  از  بگذارد. 
و شیرین با چهره های متفاوت و 
ویژگی اخالقی  خاص بگوید که 
مخاطبان در اطرافشان دیده اند و یا 
تجربه زندگی با آن ها را داشته اند. 
و  ندارند  صدایی  که  سالمندانی 

محسوب  جامعه  مظلوم  افراد  از 
می شوند.

نوقابی با این توضیح که تکنیک 
اجرای نمایش تلفیقی از رومیزی و 
سایه است، گفت: به دلیل فانتزی 
و کمدی بودن کار تصمیم گرفتم 
ازعروسک های خاص استفاده کنم 

عروسک  بازی دهنده های  چون 
بازی.  هم  و  دارند  میمیک  هم 
همچنین عروسک های رومیزی را 
انتخاب کردم تا تفاوت سایز بین 
زیاد  عروسک ها  و  بازی دهنده ها 
ببرم.  باال  را  کار  فانتزی  و  باشد 
صحنه شهر نیز با تکنیک سایه کار 

شده است.
بازیگر نمایش آرش تقوی است. 
احسان  خلیل پور،  کوروش  سید 
یساقی،  قیس  صبورجنتی،    
محمدجواد  جاللی راد،  حسین 
حسین  سیدامیر  مهدیان طرقبه، 
شاهی و   شاهین نورایی صداپیشه 
و بازی دهندگان عروسک به شمار 

می آیند.
طراح  و  نویسنده  همچنین 
طراح  ابراهیمی،  فرشته  عروسک 
صحنه مهدی شریفی، طراح لباس، 
طراح نور و کارگردان مریم نوقابی 

هستند.

عروسک های »امروز چه سالیه« قصد فرار به هاوایی را دارند

هاوایی مقصد عروسک هایی که فرار می کنند

سفر پروانه ها به جشنواره ای در اوکراین

در  ای  جشنواره  به  ها«  پروانه  »راز  انیمیشن 
اوکراین راه پیدا کرد. انیمیشن بلند »راز پروانه 
ترین  تازه  در  تنهائی  علی  کارگردانی  به  ها« 
مسابقه  بخش  به  خود،  المللی  بین  حضور 
 DYTIATKO International  جشنواره
 Children’s Television Festival

کشور اوکراین راه پیدا کرد.
این جشنواره با هدف کشف و حمایت از تیم 
های تولیدی آثار مرتبط با کودکان، پیشرفت 
کودک  مخاطبان  روی  آثار  ای  حرفه  سطح 
تمرکز می کند تا بستری برای ایجاد شخصیت 
خالق، ایجاد موقعیت اخالقی و فعالیت مدنی، 
عشق به سرزمین مادری و ... در کودکان فراهم 

شود.
نخستین دوره این جشنواره در روزهای 5 الی 8 
سپتامبر 2018 برابر با 14 تا 17 شهریور در شهر 

Kharkiv اوکراین برگزار می شود.
»راز پروانه ها« داستان حشره ای به اسم قهوه 
ای است که برای پروانه شدن راهی سفری پر 
مخاطره و در این راه با ماجراهای زیادی مواجه 

می شود.

رایان رینولدز به مواد روی می آورد

یک  دارد  قصد  بیستم  قرن  فاکس  کمپانی   
فیلم کمدی با بازی ستاره »ددپول« یعنی رایان 
یک  ورایتی،  از  گزارش   به  بسازد.  رینولدز 
 Stoned « »کمدی با عنوان »تنها در خماری
قالب  در  رینولدز  رایان  بازی  با   »Alone
بازیگر و تهیه کننده ساخته می شود. آگوستین 
فریزل کارگردان کمدی »هرگز برنگرد« قرارداد 
کارگردانی این فیلم را امضا کرده است. کوین 
باروس و مت میدر فیلمنامه این فیلم را برمبنای 

ایده مت رایلی مدیرعامل فاکس نوشته اند.
این پروژه با تمرکز بر یک بازنده بیست و چند 
ساله ساخته می شود که به برنامه سفر اسکی 
برای تعطیالتش نمی رسد و در خانه می ماند 
و به مواد روی می آورد و وقتی متوجه دزدها 

می شود که آنها وارد خانه اش شده اند.

ساخته  خانه«  در  »تنها  از  الهام  با  کمدی  این 
 1990 سال  پروژه  مشهور  فیلم  این  می شود. 
فاکس بود که با بازی مکالی کالکین در نقش 
یک پسر بچه 8 ساله ساخته شد که به اشتباه 
پاریس  به  و خانواده اش  می ماند  در خانه جا 

می روند تا تعطیالت کریسمس را بگذرانند. 


