
کرباسیان: نرخ مالیات فروش و حق تقدم سهام کاهش یافت
تایید  با  کرد:  اعالم  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
نقدینگی به سوی  برای هدایت  ریاست جمهوری 
بازار سرمایه، تامین مالی سرمایه گذاری های جدید 
و ترغیب سرمایه گذاران به حضور فعال تر، مقرر شد 
امسال نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از 

نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یابد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »مسعود کرباسیان« 
هماهنگی  شورای  تصمیم  حاصل  را  اقدام  این 
اقتصادی )سران قوا( و سبب کاهش هزینه مبادله 
سهام و حق تقدم سهام در بورس دانست.کرباسیان 
سرمایه گذاری  تشویق  برای  همچنین  داد:  ادامه 
نکردن  تقسیم  به  آنها  ترغیب  و  بیشتر شرکت ها 
بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع 
توسعه  نتیجه  در  و  سرمایه  افزایش  برای  حاصل 
ایجاد فرصت های شغلی جدید و  خطوط تولید و 
کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر شد 
امسال مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده 
شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار 
که به حساب سرمایه منتقل می شود )موضوع ماده 
105 قانون مالیات های مستقیم( مشمول نرخ صفر 

باشد.»برای ساماندهی نظام ارزی و تجاری کشور 
با متخلفان، دستگاه های مجری  و برخورد قاطع 
موظف شده اند در زمان ثبت سفارش، سوابق افراد را 
از طریق گمرک بررسی کنند؛ در مرحله بعدی حتی 
همه استعالم ها در زمان ترخیص و تا 6 ماه بعد از 
آن بررسی می  شود«. وزیر اموراقتصادی و دارایی 
ادامه داد: بازرگانان شناسنامه دار و متعهد بدانند 
همه این فرآیندها در کمترین زمان و بدون آسیب 
انجام می شود.کرباسیان  کاال  ترخیص  به سرعت 

اضافه کرد: همچنین برای برخورد قاطع با متخلفان، 
از این پس در صورت تشکیل پرونده بابت بیش بود 
ارزش و احاله آن به تعزیرات حکومتی و البته پس 
از رسیدگی در کمیسیون های مربوطه ترتیبی اتخاذ 
می شود تا پرونده  های مورد نظر به مثابه قاچاق 
تلقی شود و خارج از نوبت با اولویت مورد رسیدگی 
قرار گیرد؛ در این پرونده ها از صدور حکم برائت 
جلوگیری می شود«. کرباسیان تاکید کرد »سیاست 
دولت، ایجاد انضباط و ثبات در نظام اقتصادی کشور 
بوده و دولت بر این اعتقاد است که مردم باید بدانند 
و از روندهای اصالحی یا اقدامات آتی باخبر باشند«. 
وی تصریح کرد: شفافیت و مبارزه جدی با فساد 
و رانت در کنار ایجاد مشوق های سرمایه گذاری 
مهمترین  از  ریسک  کم  و  امن  پویا،  بازارهای  در 
میان  از  بر  است.وی  کشور  کنونی  های  اولویت 
بردن زمینه های ایجاد انواع فساد و رانت در اقتصاد 
ساختاری  اصالحات  داد:  خبر  و  کرد  تاکید  ایران 
اقتصادی در حال انجام است و بزودی مردم اثر آن 
را در زندگی شان لمس می کنند. البته سوء استفاده 

کنندگان نیز از اقدامات خود پشیمان می شوند«.

به گزارش زمان، حجت االسالم حسن روحانی رئیس  جمهور دیروز هنگام دریافت استوارنامه »رابرت مک ایر« سفیر جدید انگلستان در تهران، با استقبال از گسترش و توسعه روابط با لندن، تاکید کرد: خوشبختانه در سال های اخیر اراده ایران 
و انگلستان بر برقراری روابط و مناسبات خوب میان دو کشور بوده است.رئیس جمهور مالقات ها و مذاکرات مسئوالن دو کشور در مسائل دوجانبه و بین المللی را سازنده توصیف کرد و افزود: امروز در مقطع تاریخی بسیار مهمی در رابطه با برجام 

قرار داریم و بیان شفاف موضع اروپا نسبت به اقداماتی که باید برای جبران خروج غیرقانونی آمریکا از برجام انجام دهد، برای ملت ایران بسیار حائز اهمیت است.
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معامله
 ۳۰۰ میلیون دالر
 در بازار ثانویه

مخالفت 
با طرح جدید 

سربازی داوطلبانه 

 دولت هیچگاه 
مردم را تنها 

نمی گذارد
752

ناطق نوری:

پیشنهاد ترامپ در شورای عالی امنیت ملی 
بررسی شود

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

منافع  به  وابسته  هرمز  تنگه  ماندن  باز 
است ایران 
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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

ظرفیت انتقال گاز ایران ساالنه

 ۲۶۰ میلیارد مترمکعب است 

 اختصاص 13هزار میلیارد ریال برای 

حمایت از صادرات کشور

 دشمن از توانمندی نیروهای مسلح 

و مردم ایران بی خبر است
به گزارش زمان ،  سعید توکلی از افزایش ظرفیت انتقال بیش از ۲۶0 
میلیارد مترمکعب گاز در سال از سوی شرکت انتقال گاز ایران خبر داد 
و گفت: مهم ترین وظیفه شرکت انتقال گاز، انتقال گاز طبیعی، اتان، گاز 

مایع و مایعات گازی از منابع تولید داخلی و خارجی ...

به گزارش زمان ، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک 
راستای  در  ریال  میلیارد  هزار   13 گفت:  ایران  صنعتی  های 
حمایت از توان صادراتی واحدهای صنعتی کشور در بودجه سال 

97 اختصاص یافته است.

به گزارش زمان ،فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: 
دشمن از توانمندی، آمادگی روحی و رزمی و همدلی و اتحاد نیروهای 
مسلح و مردم ما بی خبر است و چنانچه توان دفاعی ما را می دانست، 

هرگز با زبان تهدید با جمهوری اسالمی صحبت نمی کرد. 673
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سرمقاله
افکار عمومی

 پاسخ می خواهد

نگاه روز
نقدینگی دست مردم 

چقدر است؟

فضای مجازی و تهدید حیات  
رسانه های مکتوب

افکار عمومی پاسخ می خواهد. این حق مردم 
است که بدانند چرا پول ملی در ماه های اخیر 
چنان آسیب دید که حداقل ظرف یک روز 
16 درصد کاهش یافت؟ این حق مردم است 
کــه بدانند چگونه اوضاع به اینجا رســیده 
اســت. تبعات افزایش قیمت دالر و کاهش 
ارزش پول ملی به رقابت ها میان جناح های 
سیاســی محدود نمی شود بلکه دامنه آن تا 
سفره های مردم زبانه کشیده است. همچنین 
مردم با نگرانی می خواهند بدانند این وضع 
تا کجا و چه زمان ادامه دارد؟ بدون شــانه 
خالی کردن از بار مســئولیت، الزم اســت 
بــه مردم دربــاره آنچه روز یکشــنبه را به 
»یکشنبه سیاه« تبدیل کرد و ادامه اش هنوز 
چشــم اندازی نگران کننده را پیش رو قرار 

می دهد، پاسخ داد .
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  اسماعیل کردلو
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سخنان متناقض درخصوص
 مذاکره بدون پیش شرط با ایران

روحانی تاکید کرد :

ایران از حق خود برای صادرات نفت نمی گذرد

عمان آماده میانجیگری بین ایران و آمریکا

رئیس جمهور آمریکا درگیر بحران خودساخته؛

سخنان متناقض ترامپ درخصوص مذاکره 
بدون پیش شرط با ایران

رئیس  جمهور آمریکا بي توجه به اقدام خود به خروج از برجام ادعا مي کند 
که آماده است بدون هیچ پیش شرطی با مقامات ایرانی دیدار کند در حالي که 

اندکي بعد مایک پمپئو پیش شرط هایي عنوان کرد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما ؛ ترامپ درحالي از مذاکره با مقامات 
ایراني آن هم بدون پیش شرط سخن مي گوید که پس از اعالم این موضع 
متناقض ، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در یک مصاحبه پیش شرط 
هایي براي مذاکره با تهران تعیین کرد. دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا 
در کنفرانسی مطبوعاتی با نخست وزیر ایتالیا درباره مذاکره با ایران و دیدار 
با مقامات کشورمان تصریح کرد که تمایل دارد با مقام های ایرانی مالقات 
داشته باشد.وی گفت: من به مالقات کردن اعتقاد دارم. اگر آن ها بخواهند، 
من قطعاً با ]مقام های[ ایران مالقات خواهم کرد. نمی دانم که آیا آن ها آماده 
این کار هستند. آن ها اکنون در حال پشت سر گذاشتن دوره سختی هستند.
ترامپ اظهار کرد: من به توافق با ایران پایان دادم. این توافق مسخره ای بود.

رییس جمهوری آمریکا گفت: معتقدم آن ها احتماالً در پایان به این نقطه 
خواهند رسید که خواستار مالقات شوند و من آماده ام تا هر زمان که بخواهند، 
با آن ها مالقات کنم. من این کار را از روی قوت یا ضعف انجام نخواهم داد. 
فکر می کنم این کار اقدام مناسبی است. اگر بتوانیم به نتیجه ی معنادار دست 
یابیم -نه اتالف کاغذی که در توافق قبلی اتفاق افتاد-، قطعاًّ مایل به انجام 
مالقات خواهم بود.در ادامه خبرنگاری پرسید که آیا ترامپ پیش شرطی برای 
چنین مالقاتی دارد که رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داد: هیچ پیش شرطی، نه. 
اگر آن ها بخواهند مالقات کنند، من هم مالقات خواهم کرد. هر زمان که آن ها 
بخواهند. هر زمان که آن ها بخواهند. این کار برای این کشور خوب است، برای 
آنها خوب است، برای ما خوب است و برای جهان خوب است.رییس جمهوری 
آمریکا در این کنفرانس مطبوعاتی با بیان این که »من به مالقات کردن 
اعتقاد دارم«، اضافه کرد: درباره گفت وگو با دیگران به خصوص وقتی صحبت 
از احتمال جنگ، مرگ، قحطی و بسیاری از چیزهای دیگر مطرح است، باید 
مذاکره کرد. هیچ مشکلی با مذاکره وجود ندارد.وی به مالقات خوبی که با 
رهبر کره شمالی داشت، نیز اشاره کرد و در ادامه گفت: به نظرم من، برخالف 
چیزی که در رسانه های اخبار جعلی منعکس شد، مالقاتی بسیار عالی با 

والدیمیر پوتین داشتم. این مالقات از منظر آینده، امنیت و توسعه اقتصادی، 
محافظت از اسرائیل و محافظت از همه بسیار عالی بود.

اولین شروط پامپئو برای آغاز یک مذاکره
 »بدون پیش شرط«!

وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد، اگر ایران بتواند بپذیرد که وارد توافق 
هسته ای جدیدی شود، دونالد ترامپ آماده است که با این کشور مذاکره 
کند.در حالی که دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا از تمایل واشنگتن 
بود، مایک  ایران سخن گفته  با  انجام مذاکرات »بدون پیش شرط«  برای 
پامپئو در گفت وگویی با شبکه خبری سی ان بی سی اولین اما و اگرها را برای 
آغاز چنین مذاکراتی مطرح کرد.وی با بیان این که از این ابراز تمایل ترامپ 
حمایت می کند، گفت: در صورتی رییس جمهور با ایرانی ها پای میز مذاکره 
خواهد نشست که ایرانی ها تعهد به اعمال تغییرات در نحوه رفتار با مردم 
این کشور را نشان دهند، از رفتار بد خود بکاهند و بتوانند بپذیرند که وارد 

توافقی هسته ای شوند که در عمل مانع اشاعه ]تسلیحاتی[ شود.

عمان آماده میانجیگری میان ایران 
و آمریکا است

 »یوســف بن علوی« وزیر خارجه عمان اعالم کرد که مسقط آمادگی دارد به 
عنوان میانجی بین تهران و واشنگتن وارد عمل شود. وزیر خارجه عمان دیروز 
با اعالم این مطلب در گفت و گو با شبکه تلویزیونی الجزیره درباره سفرش به 
واشنگتن گفت: ما پیامی از کسی از جمله ایرانی  ها برای آمریکایی  ها نیاوردیم.

بن علوی افزود: معتقدیم، می شــود گفت وگو را شروع کرد. دو طرف وسط این 
همه مشغولیت نیاز دارند فرصتی پیدا کنند که وارد چنین درگیری نشوند؛ که 
این درگیری برای منطقه و کسی، هیچ فایده ای ندارد.اظهارات جدید ترامپ در 
حالی مطرح می شــود که بر اساس برخی گزارش ها عمان قصد دارند تا بین 

تهران و واشنگتن میانجیگری کند.

 تورم نقطه به نقطه مصرف کننده 13/8 درصد شد

مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده 
تیر ماه ۹۷ را 1۳.۸ درصد اعالم کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، در تیر ماه 1۳۹۷عدد 
شاخص کل برای خانوارهای کشور )100=1۳۹5( 
به 1۲1.٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٤ درصد 
افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ 
استان  به  مربوط  کشور  خانوارهای  ماهانه  تورم 
تهران با ۷.6 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
 1.6 با  رضوی  خراسان  استان  به  مربوط  ماهانه 
درصد افزایش است.همچنین درصد تغییر شاخص 
کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای کشور 1۳.۸ درصد است. 

افزون بر این، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان تهران )1۷.٤ درصد( و کمترین 
آن مربوط به استان اردبیل )۹.5 درصد( است.یعنی 
خانوارهای ساکن استان تهران به طور متوسط ۳.5 

درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای 
ساکن استان اردبیل به طور متوسط ٤.٤ درصد 
کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر 1۳۹6 
برای خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکسان« 
هزینه کرده اند.افزون بر این، نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهی به تیر ماه 1۳۹۷ برای خانوارهای کشور به 
عدد ۸.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده 
ماهه مربوط به استان کرمانشاه )11.6 درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد 
)6.۳ درصد( است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه 
استان ها در تیر ماه 5.۳ درصد است که نسبت به 

ماه قبل 0.1 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

باز ماندن تنگه هرمز وابسته به منافع ایران است

تصمیمات  گفت:  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده   
آمریکا در کارکرد تنگه هرمز را تاثیرگذار نمی دانیم 
و تصمیم در این حوزه و اقدام ما بستگی به تصمیم 

فرمانده معظم کل قوا دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر دریادار حسین 
در  دیروز  ارتش،  دریایی  نیروی  فرمانده  خانزادی 
نشست خبری مسابقات بین المللی نظامی غواصی 
از  بخشی  داشت:  اظهار  دریایی  نیروی  ستاد  در 
مسابقات بزرگ بین المللی نظامیان جهان در رشته 
غواصی در دانشگاه امام خمینی )ره( نوشهر برگزار 
می شود.وی ادامه داد: این مسابقات 10 سال است 

که برگزار می شود و امسال رشته غواصی برای اولین 
برگزار می شود.امیر خانزادی  ایران  به میزبانی  بار 
تاکید کرد: این مسابقات در 1۷ رشته در کشورهای 
مختلف برگزار می شود و 100 نفر از سه قاره جهان 
در ایران حضور دارند و از 10 تا ۲0 مرداد به رقابت 
می پردازند.فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: هم 
اکنون نمایندگان ۸ کشور از آفریقای جنوبی، روسیه 
و چین در نوشهر حضور دارند.وی درباره برگزاری 
همه  داشت:  اظهار  دریایی  نیروی  های  رزمایش 
برگزار  را  تمریناتی  سال  در طول  مسلح  نیروهای 
می کنند و در آذرماه شاهد رزمایش نیروی دریایی 

خواهیم بود و در پایان سال هم در رزمایش مشترک 
نیروهای مسلح نیروی دریایی حضور مقتدر دارند.وی 
در بخش دیگر از سخنان خود درباره ناو »سهند« 
گفت: ناو سهند تست های پایانی خود را سپری می 
کند و تا پایان سال به ناوگان دریایی ارتش اضافه می 
شود.امیر خانزاده درباره مسائل مطرح شده از سوی 
رییس جمهور درباره بستن تنگه هرمز گفت: اصول 
اصلی کارکرد تنگه ها باز بودن آنهاست و مسئله 
بعدی این است که تحریم بر کارکرد تنگه هرمز تاثیر 
می گذارد و مسئله بعد اینکه تنگه هرمز از منافع 
جمهوری اسالمی ایران است و نیروی دریایی همواره 
امنیت این منطقه را تامین کرده است و پایبندی 
ایران به تامین امنیت آن، بستگی به تامین منافع ما 
دارد.فرمانده نیروی دریایی اظهار داشت: تصمیمات 
آمریکا در کارکرد تنگه هرمز را تاثیرگذار نمی دانیم 
و تصمیم در این حوزه و اقدام ما بستگی به تصمیم 
فرمانده معظم کل قوا دارد.وی افزود: کارکرد تنگه 
هرمز به شدت به منافع ملی ما وابسته است و ما هم 
در این زمینه بر اساس منافع ملی عمل می کنیم.امیر 
خانزادی همچنین درباره الحاق دستاوردهای جدید 
به نیروی دریایی گفت: کار ساخت ناوشکن »دنا« 
زیردریایی  امیدواریم  تمام می شود؛  پایان سال  تا 
»فاتح« تا آذرماه به ناوگان دریای جنوب بپیوندد؛ 
همچنین کار احیای ناوشکن دنا تا پایان سال به پایان 

می رسد.
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افکار عمومی پاسخ می خواهد

جالل خوش چهره
افکار عمومی پاسخ می خواهد. این حق مردم است که بدانند چرا پول ملی 
در ماه های اخیر چنان آســیب دید که حداقل ظرف یک روز 16 درصد 
کاهش یافت؟ این حق مردم است که بدانند چگونه اوضاع به اینجا رسیده 
است. تبعات افزایش قیمت دالر و کاهش ارزش پول ملی به رقابت ها میان 
جناح های سیاسی محدود نمی شــود بلکه دامنه آن تا سفره های مردم 
زبانه کشیده است. همچنین مردم با نگرانی می خواهند بدانند این وضع 
تا کجا و چه زمان ادامه دارد؟ بدون شانه خالی کردن از بار مسئولیت، الزم 
است به مردم درباره آنچه روز یکشنبه را به »یکشنبه سیاه« تبدیل کرد 
و ادامه اش هنوز چشم اندازی نگران کننده را پیش رو قرار می دهد، پاسخ 
داد . در ماه ها و بلکه سال های گذشته مردم فقط اخبار تلخ و ناامید کننده 
شنیده اند؛ از اختالس و ارتشاء گرفته تا فضاحت بنگاه ها و مؤسسه های 
مالی خصوصی، افزایش آسیب های اجتماعی و اخالقی، سوءاستفاده های 
رانتی و آقازاده هــای دارای ژن متفاوت و... اما تبعات زیانبار هیچ کدام تا 
این اندازه به سفره های مردم نزدیک و ملموس نبوده است. اگرچه وضع 
جاری حاصل فرایند طبیعی همه اخبار تلخی است که مردم شنیدند و 
بردبارانه اصالح شــجاعانه امور را از مسئوالن؛ به ویژه منتخبان خود در 
دولت و مجلس انتظار کشیدند. بخشی از آشفتگی بازار ارز می تواند ناشی از 
جنگ روانی و ایجاد سختی هایی باشد که دولت ترامپ و یا به تعبیر آسانتر، 
دشمنان خارجی در آستانه اعالم دورتازه تحریم ها از نیمه ماه جاری به راه 
انداخته اند، اما آیا سوءاستفاده های مالی، خروج کم منطق ۳0 میلیارد دالر 
از کشور، ورود ۲0 میلیارد کاالهای لوکس،ارتشاء و اختالس ها... و همه دیگر 
مواردی که انتشار اخبار آنها بر دل و جان مردم زخم زده و می زند، مربوط 
به دشمن خارجی است؟ اگر بانیان آن دشمن خارجی نباشند، بی گمان 
به دلیل منافع شخصی با دشمن و یا دشمنان خارجی هم سویی کرده اند. 
دود این منفعت طلبی حاال به چشم مردمی رفته است که همین یکسال 
پیــش با هزاران امید و آرزو پای صندوق های رأی رفتند تا تدبیر و امید، 
جایگزین منفعت طلبی های ماجراجویانه شود.دشمن خارجی درپی ایجاد 
شکاف میان مردم و دولتی است که هشیارانه پای صندوق های رأی انتخاب 
شد. این شکاف با تعمیق مشکالت اقتصادی و تهدید طبقات اجتماعی 
می کوشد بستر الزم را برای تحمیل هرگونه عقب نشینی خفت بار در برابر 
مطالبات بیرونی فراهم کند. دشــمن خارجی از تشدید تضادهای درون 
حاکمیت بیشترین بهره را برده و می برد تا به این وسیله بار خود را ببندد. 
این بار هیچ نیست جز القای این باور که حاکمیت و به عبارت روشن تر 
نظام سیاسی فاقد هرگونه برنامه روشن برای کنترل و مدیریت اوضاع است. 
اما آیا دشمن بیرونی همه این اهداف را به تنهایی دنبال می کند؟ یا اینکه 
هم سویان داخلی نقش جاده صاف کن او را به عهده دارند؟  دولت نباید 
از سرعت اتفاقات عقب بماند. این عقب ماندن، خسارت جبران ناپذیر را 
به اعتماد و باور مردمی وارد کرده که او را بر کرسی قدرت نشانده اند. این 
باور شامل همه طبقاتی است که باالترین رأی اعتماد را به دولت دادند تا 
همانگونه که در شعارهای انتخاباتی خود شجاعت داشت، شجاعانه از چرایی 
و چگونگی وضع جاری بگوید و برنامه روشن برای برون رفت از این وضع 
داشته باشد. سرعت زمان را نمی شود کنترل کرد اما می توان همراه با آن 
ســرعت گرفت. جلب اعتماد مردم سخت است اما از دست دادن آن چه 

آسان. افکار عمومی پاسخ می خواهد. دانستن حق مردم است.   
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

۱۳ منطقه ویژه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهاد 6۹ منطقه ویژه 
اقتصادی به این کمیسیون، گفت: الیحه افزایش 1۳ منطقه در کمیسیون 
تصویب شد تا در صحن مجلس به رأی گذاشته شود.به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، سید حسن حسینی شاهرودی درباره رویه ورود کاالی قاچاق 
به کشور و اثر آن در مناطق آزاد، تأکید کرد: الیحه افزایش هشت منطقه 
آزاد و 1۳ منطقه ویژه اقتصادی در کمیســیون اقتصادی روز گذشته به 
تصویب رسیده و امیدواریم در صحن نیز این امر بتواند رأی آورد.وی افزود: 
هشت منطقه آزاد اقتصادی در الیحه مذکور شامل مناطق پیشنهادی 
دولت ازجمله اینِچه برون، مهران، شمال اردبیل، سیستان، بانه و مریوان، 
جاسک و قصر شیرین هستند.عضو خانه ملت درباره مناطق اقتصادی نیز 
گفت: 6۹ منطقه ویژه اقتصادی به کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد 
شد که درنهایت 1۳ مورد به تصویب رسیده اما دو شرط اساسی برای این 
امر در نظر گرفته می شود نخست وجود سازمان اداره کننده غیردولتی تا 
دولت هیچ هزینه ای برای این مناطق نداشــته باشد و دوم اینکه مناطق 

اقتصادی باید در شورای برنامه ریزی استان ها تصویب شوند.

"سیامک ره پیک" عضو حقوقدان 
شورای نگهبان شد

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی از 
بیــن دو نامزد عضویت در شــورای نگهبان 
ســیامک ره پیک را بــا 1٤5 رای به عنوان 
عضــو حقوقدان شــورای نگهبــان انتخاب 
کردنــد. به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنــی دیروز به اتفاق آرا، ســیامک ره پیک 
را به عنوان عضو حقوقدان شــورای نگهبان 
انتخــاب کردند.رییس قــوه قضاییه، آقایان 
ســیامک رهپیک، احمد بیگی حبیب آبادی 
بــه عنوان  را  و محمدحســن صادقی مقدم 
نامزدهای پیشــنهادیش بــرای عضویت در 
شــورای نگهبان به قوه مقننه معرفی کرد. با 
انصراف محمدحسن صادقی مقدم از نامزدی 
شــورای نگهبان، ســیامک ره پیک و احمد 
بیگی حبیب آبــادی به تشــریح برنامه ها و 
مشخصات خود برای مجلس شورای اسالمی 
پرداختند سپس مجلس وارد رای گیری شد 
که ســیامک ره پیک با 1٤5 رای موافق از 
مجمــوع ۲٤۳ نماینده حاضر به عنوان عضو 
حقوقــدان شــورای نگهبان انتخــاب کرد.

انتخاب سیامک ره پیک در پی رحلت محمد 
علیــزاده قائم مقام مرحوم شــورای نگهبان 

انجام شد.

دستگیری ۳۵ نفر در ۷ پرونده 
فساد اقتصادی

رئیس پلیس پایتخت از بازداشــت ۳5 نفر در 
رابطه با هفت پرونده اقتصادی ارجاع شــده به 

پلیس خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سردار حسین 
رحیمی در حاشــیه اجرای طرح رعد که دیروز 
در مقر پلیس پیشگیری تهران بزرگ اجرا شد 
با حضور در جمع خبرنــگاران درباره برخورد 
پلیس پایتخت با مفاســد اقتصادی و متخلفان 
بازار طال و ارز اظهارکــرد: هفت پرونده بزرگ 
مفاسد اقتصادی در حوزه هایی همچون سکه، 
ارز، خودرو و ... به پلیس تهران ارجاع شده است 
که تاکنون ۳5 نفر از مرتبطان با آن بازداشــت 
و احضار شدند.وی با بیان اینکه با دستور مقام 
قضایــی پنج نفر از این افــراد به زندان منتقل 
شده اند، گفت: افرادی که فضای بازار را ملتهب 
کردند از جمله افرادی بودند که توسط پلیس 
بازداشت شده اند. این افراد با رفتارهای متقلبانه 
و اعــالم قیمت های دروغیــن فضای جامعه را 
ملتهب می کنند که در همین راستا روز گذشته 
تعــدادی از این دالالن احضار شــدند.به گفته 
رحیمــی، پلیس عالوه بر پرونده های مفاســد 
اقتصادی بــا دالالن، ســوداگران و افرادی که 
بخواهند فضای عمومی جامعه را متشنج کنند 

برخورد می کند.

اخبار

سرمقاله

داشتن  نهان  پارسایی  برترین 
پارسایی است

کالمامیر

رئیس جمهور در دیدار سفیر جدید انگلستان، گفت: 
بیان شفاف موضع اروپا نسبت به اقداماتی که باید 
برای جبران خروج غیرقانونی آمریکا از برجام انجام 

دهد، برای ملت ایران بسیار حائز اهمیت است.
رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روحانی  حسن  حجت االسالم  جمهوری،  ریاست 
استوارنامه  دریافت  هنگام  دیروز  جمهور  رئیس  
»رابرت مک ایر« سفیر جدید انگلستان در تهران، با 
استقبال از گسترش و توسعه روابط با لندن، تاکید 
و  ایران  اراده  اخیر  سال های  در  کرد: خوشبختانه 

انگلستان بر برقراری روابط و مناسبات خوب میان 
و  مالقات ها  جمهور  است.رئیس  بوده  کشور  دو 
مذاکرات مسئوالن دو کشور در مسائل دوجانبه و 
بین المللی را سازنده توصیف کرد و افزود: امروز در 
مقطع تاریخی بسیار مهمی در رابطه با برجام قرار 
داریم و بیان شفاف موضع اروپا نسبت به اقداماتی 
که باید برای جبران خروج غیرقانونی آمریکا از برجام 
انجام دهد، برای ملت ایران بسیار حائز اهمیت است.

به  ایران هرگز  اسالمی  کرد: جمهوری  تأکید  وی 
دنبال تنش در منطقه نبوده و نمی خواهد مشکلی در 

آبراه های جهانی ایجاد شود، اما هیچگاه از حق خود 
در صادرات نفت نیز، به راحتی نمی گذرد.روحانی 
با انتقاد از عدم اجرای کامل برجام در بخش های 
تجاری و اقتصادی و روابط بانکی از سوی برخی از 
اعضا، اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران همواره 
برای توسعه مناسبات و حسن رابطه با کشورهای 
اروپایی آماده است و اکنون پس از خروج غیرقانونی 
آمریکا از برجام، در فرصت محدود باقیمانده توپ در 
اروپا قرار دارد.»رابرت مک ایر« سفیر جدید  زمین 
انگلستان نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه 

خود به رئیس جمهوری کشورمان با اشاره به اینکه 
دولت بریتانیا از اجرا و تداوم برجام حمایت می کند، 
کشورهای  میان  گسترده ای  تالش  امروز  گفت: 
اروپایی برای حفظ برجام بویژه در زمینه اقتصادی 
جدید  است.سفیر  بوده  بی سابقه  که  است  برقرار 
انگلستان در تهران با بیان اینکه سیاست تنش زدایی 
ایران در منطقه بسیار حائز اهمیت است، گفت: ما به 
دنبال توسعه هر چه بیشتر روابط و مناسبات با ایران 
هستیم و معتقدیم، حل مشکالت و بحران ها تنها از 

طریق گفتگو و دیپلماسی امکان پذیر است.

آگهی اجرائیه
2شورای  ازشعبه  97/2/25صادره  مورخ  دادنامه620/2/96احکام  موجب  به 
به  فرزندجعفرمحکوم  فتاح  اله  فتح  آقای  علیه  محکوم  باغملک  اختالف  حل 
شماره  1992به  اس10مدل  شورولت-تیپ  سیستم  خودرووانت  سند  انتقال 
انتظامی16ب565ایران 34درحق محکوم له آقا/خانم ابراهیم کائید فرزند امامقلی 
علیه مذکورازتاریخ  لذا محکوم  نیم عشردولتی درحق صندوق دولت  وهمچنین 
می  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  ومکلف  ملزم  نشرآگهی  ازتاریخ  ظرف10روز  ابالغ 
باشددرغیراینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی ازسوی اجرای احکام جقوقی 

شورا حل اختالف اقدام خواهد شد.       شماره م الف:7/97/164
قاضی شورا حل اختالف -باغملک

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
اقای علی اکبر شوبکالیی دارای شناسنامه شماره 1134 به شرح دادخواست به کالسه 
1.409.97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فضه شوبکالیی به شناسنامه یک در تاریخ 97.4.28اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و رثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
1- یعقوب به شماره شناسنامه 1470 متولد 1354                 2-علی اکبر شماره 

شناسنامه 1134 متولد 1347      3- یوسف به شماره شناسنامه 1311 متولد 1352
4- مرضیه به شماره شناسنامه 1069 متولد 1347     5- سهیال به شماره شناسنامه 
1503 متولد 1350                   6-زبیده به شماره شناسنامه 3 متولد 1342         7- 

صفیه به شماره شناسنامه 798 متولد 1340 
شهر ت همگی شوبکالیی  و فرزندان متوفی فصه  می باشنداینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دفتر تقدیم نماید  واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادگستری کل استان البرز
آگهی ابالغ 

وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم داور دانیال پور فرزند البرت
خواهان آقای مرتضی عبدالصمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای داور دانیال پور 
فرزند البرت به خواسته ابطال مبایعه  نامه )مالی غیر منقول(مطرح که به این شعبه ارجاع 
) دادگاه عمومی )حقوقی  اول  پرونده کالسه 9509982668100967 شعبه  به شماره  و 
شهرستان نظرآباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/6/12 ساعت 12:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودر خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان نظرآباد- محمد علی آالداغلو

دادنامه 
تاریخ:97/4/24     پرونده کالسه:2/96ح/552 

اختالف  حل  شورای  حقوقی  دوم  کننده:حوزه  رسیدگی  مرجع    171 دادنامه:  شماره 
چهاردانگه    خواهان:حسین ادهمی با وکالت آقای امیرحسنی: چهاردانگه- ابتدای خیابان 

شهید کریمی- پ 189
خوانده:مجتبی مصطفوی مجهول المکان  خواسته:مطالبه وجه 

گردشکار: خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده باال تقدیم شورا نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آیین 
دادرسی در وقت فوق العاده/مقررشورا بتصدی امضا  کننده زیر تشکیل است و با بررسی 
جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید: 

رای شورا
  ماحصل دادخواست آقای حسین ادهمی فرزند انور با وکالت آقای امیر حسنی به طرفیت 
آقای مجتبی مصطفوی فرزند تقی اجماال عبارت است از مطالبه 200/000/000 ریال وجه 
نقد توام با خسارات هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و خواهان در ایضاح خواسته اعالم 
نموده خوانده به موجب اصدار یک فقره چک به شماره 077371 مورخه 96/08/20 متعهد به 
پرداخت وجه مذکور گردیده و علی رغم سر رسید دین از پرداخت آن استنکاف می نماید و 
خوانده با وصف ابالغ در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعی ارائه ننموده است، شورا با توجه 
به وجود سند در ید خواهان که ظهور بر اشتغال ذمه خوانده داشته و لحاظ اینکه دعوای 
خواهان از هرگونه تعرض مصون مانده خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام 
خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/650/000 ریال 
به عنوان خسارت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص تورم اعالمی 
بانک مرکزی از تاریخ سر رسید چک )97/8/20( لغایت اجرای دادنامه و حق الوکاله وکیل 
مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد، رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز قابل واخواهی در این شورا سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء واخواهی قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاههای عمومی بخش چهاردانگه می باشد.م/الف 967
محسن اعراب- قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه  

آگهی احضار متهم 
بدینوسیله طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
آقای ابوالفضل احمدی که به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین در 
پرونده کالسه فوق 970098  شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید 
تاریخ نشر  از  تا ظرف مهلت یک ماه  ابالغ می گردد  به وی  االنتشار  کثیر 
آگهی در این شعبه دادیاری حاضر شوید و از خود دفاع نمایید و در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در 
حقوق اللناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و 
قرار مقتضی صادر می نمایید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه 

کمتر از یک ماه نباشد.م/الف 969 
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری نظرآباد به استناد بودجه مصوب سال97 و مجوزهای صادره از سوی شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد پروژه های ذیل 

از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید.

1(سپرده برندگان اول و دوم و سوم مناقصه تازمان عقد قرار داد نزد شهرداری نگهداری وهرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط  خواهد شد.
2(شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

3( متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امورمالی شهرداری نظرآباد مراجعه نمایند،ضمنا هزینه خرید اسناد مناقصه به مبلغ 500/000 ریال می باشد که باید به  حساب 
0104534021000 درآمد شهرداری  نظرآباد واریزگردد.  4( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

5(بدیهی است پیشنهادات می بایست در پاکت الک و مهمور به مهر شرکت شده تا پایان وقت اداری روز97/5/28 به آدرس نظرآباد- خ مدرس غربی-شهرداری نظرآباد تحویل 
داده شود. 6(هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر با شماره تلفن 02645368536 واحد امورقراردادها تماس حاصل فرمائید.
داریوش یگانه مظهر  - شهردار نظرآباد

چاپ اول 97/5/10 چاپ دوم   97/5/17 

آگهی ابالغ دادنامه
موضوع:آگهی ابالغ قرار تامین خواسته 

برابر پرونده کالسه3/970869ش  بانک تجارت بمدیریت آقای محمد افخم دغدغان با وکالت آقای جعفرصادق دادگر بطرفیت 1-آقای علی پیر علیلو فرزندامامعلی مجهوالمکان  مبنی بر مطالبه 
مبلغ30/000/000  ریال از بابت وجه یکفقره قرارداد بانکی طرح دعوا نموده و برابر دادنامه 9709974634300873  مورخ97/05/08 محکوم گردیده لذا مراتب به تجویز ماده 73 قانونی  آیین دادرسی 

مدنی یک نوبت آگهی به محض اطالع آدرس دقیق خورا اعالم و با مراجعه به دفتر شعبه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم  دادنامه را تحویل تا اقدام قانونی الزم صورت گیرد.
فرهاد پور-قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

 نوبت اول

شهرداری نظرآباد

معاون اول رییس جمهوری گفت: از همه استانداران می خواهم 
که در شرایط جدید اقتصادی تمام ابزارها را به کار بگیرند تا 
برنامه های آمریکا برای تحریم ما به زمین بخورد که یکی از 
راه های آن تقویت مرزها و تامین کاالها و نیازهای مردم از طریق 

مبادالت مرزی است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسحاق جهانگیری دیروز در آیین 
افتتاح پنج هزارمین خانه مسکونی روستایی بازسازی شده در 
استان کرمانشاه واقع در روستای شیرین آب با اشاره به سالگرد 
این  این منطقه در  و مرزداران  و نقش مردم  عملیات مرصاد 
عملیات، اظهار کرد: ما شاهد بودیم که در طول سال های جنگ 
در این منطقه مذاهب مختلف از اهل سنت تا تشیع و اهل حق 
در کنار هم قرار گرفتند و از مرزها محافظت کردند. در آن زمان 
این بحث ها مطرح نبود که چه کسی شیعه است و چه کسی 
سنی، همه در کنار هم از مرزها دفاع می کردند.وی با اشاره به 
وقوع زلزله کرمانشاه در آبان ماه سال گذشته، اظهار کرد: یکی 
دیگر از جلوه های وحدت ما نیز آبان ماه سال گذشته در زلزله 
سرپل ذهاب با گستردگی ویژه سرزمینی اش رخ داد که طی 
آن بیش از 6۲0 نفر از هموطنان ما جان خود را از دست دادند، 

هزاران نفر مصدوم شدند و ده ها هزار خانه مسکونی آسیب دید 
اما مردم نمایش دیگری از وحدت را در این زلزله بزرگ به دنیا 
نشان دادند که برای همه دیدنی بود.معاون اول رییس جمهوری 
با تاکید بر اینکه دولت در ساخت و ساز مسکن های روستایی و 
شهری نقش اجرایی ندارد، اظهار کرد: ما فقط تسهیالت را اعطا 
می کنیم و نظارت هایمان را انجام می دهیم اما روند کار به دست 
مردم و بنیاد مسکن است اما این موضوع نباید باعث شود که 
مردم ما فکر کنند دولت آنان را تنها می گذارد. دولت هیچ وقت 
مردم را تنها نمی گذارد و اینطور نیست که ما بیاییم کمکی کنیم 
و بعد در سایر مشکالت خود را کنار بکشیم و همراه مردم نباشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحریم های اقتصادی 
آمریکا علیه ایران، گفت: فشارهایی که آمریکا می خواهد بیاورد 
و اقتصاد ما را زمین بزند اگر مردم در کنار هم باشند، مسئوالن 
و مردم هماهنگ باشند و تفاوت های مذهبی و قومی را کنار 
بگذاریم دولت قادر است مشکالت را پشت سر بگذارد اما امان از 
زمانی که مسئولی نخواهد کار کند و امان از مسئوالنی که کاربلد 
نباشند و انگیزه کار کردن نداشته باشند.جهانگیری با اشاره به 
انجام پروژه های اقتصادی برای توسعه منطقه آزاد قصر شیرین، 

ادامه داد: منطقه آزاد قصرشیرین با شرایطی که دارد یکی از 
قطب های صنعتی آینده ایران خواهد بود و من این را با تجربه ای 
که دارم می گویم.وی با تاکید بر اینکه در شرایط جدید اقتصادی 
آمریکا در پی آن است که حمل و نقل کاالها و پول را بر روی 
ما ببندد و مانع از فروش نفت ما شود، اظهار کرد: ما باید تمام 
ابزارهایمان را به کار بگیریم که برنامه های آنان به جایی نرسد و در 
این زمینه یکی از راه ها این است که از مرزهایمان استفاده کنیم 
و استانداران در این زمینه موظفند مرزهای ما با سایر کشورها را 
تقویت کنند و ببینند که از هر مرزی چقدر کاالها و نیازهایی را 
می توانند برای مردم از طریق مبادالت تامین کنند چرا که ما 
کشور بزرگی هستیم و با کشورهای متعددی هم مرز هستیم و 
اینطور نیست که یک کشور کوچک باشیم و آمریکا بخواهد با ما 

اینگونه رفتار کند.

دستورالعمل جدید گمرک برای تسهیل واردات کاالهای اساسی 
 رئیس کل گمرک ایران دستورالعمل جدیدی 
را در جهت ارائه تسهیالت هرچه بیشتر به 
واردکنندگان، به گمرکات سراسر کشور ابالغ 

کرد.
ناپایدار  با  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آن  قیمت  ناگهانی  افزایش  و  ارز  نرخ  شدن 
در هفته های اخیر، بسیاری از واردکنندگان 
برای  تولید،  اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای 
واردات کاالی خود دچار مشکل شده اند و این 
موضوع سبب شده تا مقادیر زیادی کاال در 

گمرک دپو شود.
در همین راستا، گمرک ایران از ابتدای سال 

جاری تسهیالتی را برای واردکنندگان این نوع 
کاالها در اختیار واردکنندگان قرار داده است، 
اما با توجه به ادامه مشکالت پیش رو، فرود 
عسگری - رئیس کل گمرک ایران - تسهیالت 
جدیدی را برای واردکنندگان کاالهای اساسی 
و مواد اولیه تولید به گمرکات اجرایی کشور 
ابالغ کرده است.به گفته وی، این اقدام با توجه 
به اولویت ها و اهداف تعیین شده این سازمان 
و در راستای تحقق دولت الکترونیک و منشور 

حقوق شهروندی انجام شده است.
به  استناد  با  بخش نامه  این  در  عسگری 
بخشنامه پیشین دولت که تمامی دستگاه های 

اداری  اجرایی را موظف کرده است، ساعات 
کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند، 
به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد: به منظور 
جلوگیری از وقفه در انجام تشریفات گمرکی 
و ترخیص کاال بویژه کاالهای اساسی و مواد 
گمرکات  تمامی  تولیدی،  واحدهای  اولیه 
اجرایی کشور باید شش روز هفته در محل کار 
خود حاضر و به خدمت رسانی مشغول بوده و 
هرگونه تعطیلی و برقراری شیفت کاری در 

روزهای پنج شنبه خالف قوانین است.
بخشنامه  این  از  دیگری  بند  در  همچنین 
تاکید شده است که در مواردی که کاالی 

واحدهای تولیدی از یک فروشنده خریداری 
شده است و با همان مشخصات و به دفعات 
آزمایشگاه  در مورد یک ماده خاص توسط 
صحت  و  آمده  عمل  به  اظهارنظر  مجاز، 
مندرجات اسناد و اظهار با توجه به تعیین 
ماهیت آزمایشگاه تأیید شده است، با موافقت 
مدیر یا معاون امور گمرکی گمرک ذی ربط 
آزمایشگاه  به  کاال  آن  مجدد  ارسال  بدون 
جهت تعیین ماهیت، اقدام با رعایت ضوابط 
و مقررات وفق سابقه بالمانع است که البته 
این بند کاالهای مشمول استاندارد اجباری 

را شامل نمی شود.

جهانگیری: دولت هیچگاه مردم را تنها نمی گذارد

برای بی اثر کردن تحریم ها باید مرزهایمان را تقویت کنیم

روحانی در دیدار سفیر جدید انگلیس:

ایران از حق خود برای 
صادرات نفت نمی گذرد
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فضای مجازی و تهدید حیات  رسانه های مکتوب
 * اسماعیل کردلو

در دنیایی زندگی می کنیم که »دهکده جهانی ارتباطات« نام 
گرفته و روز به روز بر دامنه نفوذ اینترنت و فضای مجازی در 
زندگی فردی و اجتماعی انسانها افزوده می شود و هر روز 
جلوه و ابعاد جدیدی از IT خودنمایی می کند؛ این موج که 
البته چندین دهه قبل در اروپا و آمریکا ایجاد شده و همچون 

بسیاری دستاوردهای دیگر با تأخیر به ایران رسیده است، امروز در قامت عقاِب مرگ باالی 
سر رسانه های مکتوب به پرواز در آمده است. گسترش استفاده از گوشی های هوشمند )و 
به اصطالح اندروید( در بین اقشار مختلف مردم و تجهیز اکثر خانه ها و ادارات –حتی در 
شهرهای کوچک و روستاها- به کامپیوتر خانگی نشانگر وقوع تحولی عظیم در کشور است 
که بخشی از ارتباطات چهره به چهره و همچنین تعامالت تجاری و اداری را به فضای مجازی 
کشانده و به سمتی پیش می رویم که عمالً برخی افراد دارای دو شخصیت مجزای واقعی 
و فضای هستند و در این بستر فضای رسانه ای و اطالع رسانی نیز در حال کوچ به فضای 
مجازی و شبکه هایی همچون تلگرام، توئیتر، اینستاگرام، فیس بوک و... می باشد. گرچه 
لطمه های چاپ رسانه های کاغذی به محیط زیست و درختان همچنین هزینه های باالی آن 
انکارناپذیر است و در سال های اخیر نیز نشریات مکتوب دوران رکود و استقباِل سرد مخاطب 
را سپری کرده اند اما با موج گسترده گرایش به فضای مجازی عمالً این رکود در حال تبدیل به 
»سونامی ورشکستگی« و تعطیلی است و برغم سرعت بخشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به پروسه بررسی و صدور مجوزها و رفع بسیاری از محدودیت ها در این عرصه اما در عمل 
تغییری در تیراژها ایجاد نشده و بسیاری از نشریات در همان مرحله پیش شماره یا شمارگان 

نخست متوقف می مانند و در دست انداز »کمبود بودجه« و منابع مالی گرفتار می شوند.
در هر روی باید پذیرفت که اطالع رسانی در فضای مجازی با سهولت بیشتر، بروکراسی کمتر، 
سرعت باال و قیمت ارزان صورت می پذیرد و همچنین در این روش ارتباطی منبع خبر و 
مخاطب قادر به رد و بدل اطالعات تکمیلی به صورت آنالین هستند و تاثیر خبر و گزارش 
بر افکار عمومی به صورت لحظه ای قابل پایش است؛ ضمن آنکه اطالع رسانی مجازی مرز 
خاصی ندارد و یک پیام می تواند بارها در شبکه های مختلف پخش شود و مخاطبینی از 
سراسر دنیا داشته باشد. همین مزیت ها باعث شده تا میلیونها شهروند ایرانی به گوشی های 
هوشمند مجهز شده و با حضور پررنگ در فضای مجازی، ضمن انجام بسیاری از امور مالی 
و اداری خود، همزمان اوقات فراغت شان را نیز غنی سازی کنند. ناگفته نماند که اعتبار و 
قابل استناد بودن خبر و گزارش در رسانه های مکتوب به نسبت فضای مجازی بیشتر است 
و بارها شاهد انتشار اخبار کذب و شایعات بی اساس در فضای مجازی بوده ایم؛ از دیگر 
مزیت های رسانه های مکتوب امکان آرشیوبندی است، به نحوی که مخاطب هر زمان قادر 
به دسترسی به شمارگان سال ها و ماه های قبل خواهد بود اما عمر مطالب در فضای مجازی 
بسیار کوتاه است. اما به راستی رسانه های مکتوب برای ادامه حیات در شرایط کنونی باید به 
دنبال چه راهکارهایی باشند؟! عصری که مخاطب در شرایط رکود مالی در گام های نخست 
خرید روزنامه و مجله را از سبد خرید روزانه حذف می کند تا به اصطالح در هزینه ها صرفه 
جویی شود. به نظر می رسد که رویکرد تولید محتوا، تهیه گزارش های محلی، پیگیری میدانی 
مشکالت مردم، مصاحبه های خواندنی با شخصیت های محبوب ورزشی، هنری، سیاسی و...، 
بیان واقعیت ها، ایجاد تنوع در صفحه آرایی و ستون چینی، استفاده از تصاویر جذاب، تغییر در 
قطع و صفحات نشریات، راه اندازی سرویس سبک زندگی و جوانان، تقویت راه های ارتباط 
مخاطب با نویسندگان و سردبیران روزنامه ها، پرهیز از انتشار اخبار طوالنی و بعضاً یکسویه 
و مغرضانه و... می تواند پلی باشد برای بازگشت نشریات و رسانه های مکتوب به خانه ها 
و اعتماد دوباره افکار عمومی به آنها. البته رسانه های مکتوب نیز باید نسخه های الکترونیکی 
خود را داشته باشند و چکیده اخبار و گزارش های ویژه و خواندنی را در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی منتشر کنند تا نه تنها از موج فضای مجازی لطمه نخورند، بلکه از آن 
به عنوان فرصتی برای تقویت بازارِ خود بهره مند شوند. حضور مستمر خبرنگاران و روزنامه 
نگاران در فضای مجازی موجب آشنایی هرچه بیشتر و بهتر ایشان با سلیقه مخاطب می شود تا 
بتوان سبک خبرنویسی و نحوه تزریق اطالعات به افکار عمومی را متناسب با شیوه های نوین 
بروزرسانی کرد! موج آفرینی فضای مجازی ساختار مشابهی را نیز برای روابط عمومی ها ایجاد 
کرده و شاهدیم که روابط عمومی ها با تجهیز و هوشمندسازی خود به دنبال پیوستن به ستاره 
دارها باشند و در عصر کنونی هوش مصنوعی به کمک بشریت برای خدمت رسانی بهتر آمده 
و اگر از قافله جهانی و پیشرفت لحظه ای ارتباطات و آی تی غافل بمانیم، بی شک آینده متعلق 
به سایرین خواهد بود؛ امید است عصر مجازی با ترسیم نقشه راه جامع و بازخوانی تهدیدها و 
فرصت ها برای ما تبدیل به نقطه قوت شود و بتوانیم از این دوران گذار با موفقیت عبور نماییم.
مدیر امور فرهنگی، روابط عمومی و تبلیغات شورای اسالمی شهر و شهرداری مشکین دشت

ناطق نوری:

پیشنهاد ترامپ در شورای عالی امنیت 
ملی بررسی شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت ایران نباید 
ابتدا به ساکن پیشنهاد مذاکره رییس جمهوری آمریکا را 
رد کند. الزم است این موضوع با تامل و در شورای عالی 

امنیت ملی مورد بحث قرار بگیرد
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »حجت السالم و السلمین 
رئیس  پیشنهاد  درباره  نوری« دیروز  ناطق  اکبر  علی 
با  شرط  پیش  بدون  مذاکره  برای  آمریکا  جمهوری 
جمهوری اسالمی ایران گفت: اصل قصه و چنین چیزی 
منفی نیست و پیش بینی هم می شد و می شود ، 
نوع خلقیات آقای ترامپ هم همین است.وی ادامه داد: 
ترامپ اول توپ های محکمی را می زند و با توپ پر می 
آید، اگر مقابلش مرعوب شوند و جا بزنند، ادامه می دهد، 
ولی اگر ببیند آن طور نیست خیلی سریع نظرش عوض 
می شود و سناریوی بعدی را پیدا می کند.وی ادامه 
داد: ابتدا به ساکن ما نباید مذاکره را رد کنیم و بگوییم 
بیخود کرده است؛ باید تامل داشته باشیم و دستپاچه 
نشویم، ذوق زده هم نشویم که ترامپ از همین ذوق 
زدگی ممکن است سوء استفاده کند، ممکن است ما را 
تست باشد.وی اضافه کرد: مسئوالن ذیربط باید با تدبیر 
و درایت موضوع را رصد کنند. در شورای عالی امنیت 
ملی مورد بحث قرار بگیرد و نهایتا با توجه به موخراتی 

که شاید داشته باشد ببینند چگونه عمل کنند.

 افزایش تعدادامضا طرح»سوال
 ازرئیس جمهور«

از  اسالمی  شورای  مجلس  مستقالن  عضوفراکسیون 
افزایش امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور به بیش از 

100 امضا خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رسول خضری با انتقاد 
از عدم حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس 
برای ارائه توضیحات در خصوص علت نوسانات بازار سکه 
و ارز گفت: رئیس جمهور برای جلسات رای اعتماد و 
اما  یافت  استیضاح، ساعت ها در مجلس حضور می 
حاضر نیست برای پاسخگویی در خصوص علل افزایش 
نرخ ارز و سکه در صحن علنی مجلس حاضر شود.وی 
ادامه داد: در تالش هستیم تا امضاهای سوال از رئیس 
جمهور را افزایش دهیم. تا این لحظه امضاهای سوال از 
رئیس جمهور به بیش از 100 امضا افزایش یافته است.

در صورتی که تا پنجشنبه هفته جاری تعداد امضاهای 
سوال از رئیس جمهور به کمتر از ۷۳ امضا کاهش نیابد، 
هیات رئیسه مجلس باید در هفته آینده سوال از رئیس 

جمهور را اعالم وصول کند.

یادداشتخبر

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: دشمن از توانمندی، 
آمادگی روحی و رزمی و همدلی و اتحاد نیروهای مسلح و مردم ما بی 
خبر است و چنانچه توان دفاعی ما را می دانست، هرگز با زبان تهدید 

با جمهوری اسالمی صحبت نمی کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ، امیر سرلشکر ستاد سید عبدالرحیم 
موسوی دیروز در جمع فرماندهان، دانشجویان و روحانیون حاضر در 

ارتش  افسری  شانزدهیمن دوره جامعه پذیری نظامی دانشگاه های 
اظهار داشت: با اوج گرفتن قدرت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه و پیچیدگی تهدیدات علیه کشورمان، ارتقای آموزش های 
متناسب با تهدیدات در دستورکار ارتش قرار گرفته است.وی با بیان 
اینکه مردم ایران اجازه نخواهند داد بیگانگان برای امنیت کشورشان 
تصمیم گیری کنند، گفت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

ایران به پشتوانه مردم آگاه و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا )مدظله 
العالی( آماده تر از هر زمان دیگر با تجربیات ارزشمند سال های دفاع 
مقدس و جنگ های نیابتی برای مقابله با تمام تهدیدات ایستاده و 
پاسخ هر تهدیدی را قاطعانه خواهد داد.وی با بیان اینکه امروز به 
برکت اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در منطقه، صدای 
یاس و درماندگی دشمن به گوش می رسد، تصریح کرد: مردم ایران 
با بصریت عمیقی که نسبت به مسائل دارند؛ هرگز اجازه نخواهند 
کنند.سرلشکر  گیری  تصمیم  امنیت کشورشان  برای  بیگانگان  داد 
موسوی افزود: بهتر است کارشناسان اتاق های فکر آمریکا به جای 
طراحی توطئه برای مقابله با اقتدار جمهوری اسالمی ایران، درس 
های فراموش ناشدنی از شکست های پی درپی خود در برابر نظام 
اسالمی را مرور کنند و بدانند دانش آموختگان مکتب کربال هیچگاه 
تسلیم زور نخواهند شد.وی با بیان اینکه تهدیدات در حوزه عملیات 
روانی پیچیده و ظریف است، خطاب به فرماندهان گفت: آموزش ها 
باید دقیق تر،عمیق تر، جدی تر و متناسب با تهدیدات تدوین و تمرین 
شوند؛ چراکه همین دانشجویان هستند که به عنوان فرماندهان آینده 
کشور باید با تهدیدات دشمن مقابله کنند. وی خاطر نشان کرد: برای 
یک افسر انقالبی، نهادینه شدن بصیرت و تعالی معنویت امری الزم 
است. وی با اشاره به بخشی از بیانات رهبری در خصوص نیروهای 
مسلح گفت: نیروهای مسلح مطلوب، نیروهایی هستند که معنویت 
محور باشند؛ معنویت محور یعنی همه چیز را از خدا و برای رضای 
خدا خواستن و باالتر از همه اینها به وعده های خدا اعتماد داشتن 
است و این نکته مهم باید از هم اکنون در بین دانشجویان دانشگاه 

های افسری نهادینه شود.

فرمانده کل ارتش:

 دشمن از توانمندی نیروهای مسلح 
و مردم ایران بی خبر است

باید با همدلی و وحدت در پیشبرد اهداف انقالب 
ایفای نقش کنیم

وزیر اطالعات گفت: رهبر انقالب اسالمی با درایت و 
صالبت کشتی انقالب را در امواج خروشان و سهمگین 
عبور می دهند و ما نیز باید با همدلی و وحدت در 

پیشبرد اهداف انقالب ایفای نقش کنیم.
با  اطالعات  وزیر  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
به آیات و روایات معصومین )ع(، عزت را در  اشاره 
گرو همدلی دانست و افزود: وحدت مایه قدرت می 
شود و اگر بخواهیم از گردنه ها با موفقیت عبور کنیم 
نخستین الزمه ی آن باهم بودن و برادری است و در 
صورتی می توانیم راهکارهای عبور از بحران را اثرگذار 
کنیم که وحدت داشته باشیم.وی با اشاره به  نعمت 
امنیت، افزود: مردم ایران با مشاهده ی نا امنی ها در 
کشورهای منطقه، قدر امنیت حاکم بر کشور را که 
ثمره ی تالش نیروهای نظامی و امنیتی است را به 
خوبی درک می کنند.علوی امنیت را زیرساخت تمامی 
فرهنگی،  امور  نیاز  پیش  گفت:  و  دانست  عرصه ها 
علمی، رسانه و سرمایه گذاری امنیت است تا بتواند 
با سرعت پیشرفت کند.وی اظهار کرد:  به خوبی و 
امنیت باید در چارچوب قانون و شرع و با بکارگیری 
راهکارهای عالمانه برقرار شود و همگان و حتی مدیر 
امنیتی باید بر مدار اخالق با مردم رفتار کنند تا به 

نتیجه مطلوب دست یابند.علوی با بیان اینکه مردم 
تحمل  را  تحمیلی  جنگ  دشوار  و  سخت  شرایط 
کردند و اکنون نیز شرایط سخت اقتصادی را تحمل 
می کنند، گفت: مردم در صورت مشاهده ی یک دلی و 
همدلی مسئوالن این سختی ها را پشت سر می گذارند 
و باید بدون منت به آنان خدمت کنیم.وی با اشاره به 
اینکه تهدیدات دشمن به ویژه آمریکا و ترامپ کاری 
از پیش نمی برد، گفت: در صورت بروز هر مشکلی، 
با  و  می شوند  عرصه  وارد  نیز  شرایط  این  در  مردم 
دشمنان مبارزه خواهند کرد و پای نظام ایستاده اند.

به  تهدیدها  تبدیل  توانایی  ما  گفت:  اطالعات  وزیر 
فرصت ها را داریم که رشد و پیشرفت ها بعد از پشت 
سر گذاشتن سختی ها حاصل خواهد شد و به لطف 
خدا از تحریم ها و فشارهای دشمنان عبور خواهیم 
کرد و آن را به فرصت تبدیل می کنیم.وی افزود: باید 
با تعقل و پیدا کردن راهکارهای هوشمندانه و با تحمل 
سختی ها اراده ی خود را به دشمنان تحمیل کنیم.

وزیر اطالعات گفت: رهبر انقالب اسالمی با درایت و 
صالبت کشتی انقالب را در امواج خروشان و سهمگین 
عبور می دهند و ما نیز باید با همدلی و وحدت در 

پیشبرد اهداف انقالب ایفای نقش کنیم.

نمی توان ایران را تهدید و سپس 
خواستار گفتگو شد

المللی  بین  آژانس  سابق  کل  مدیر 
به  پیامی  انتشار  با  اتمی  انرژی 
اظهارات »دونالد ترامپ« در خصوص 
آمادگی برای دیدار با رئیس جمهور 

ایران واکنش نشان داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »محمد 
البرادعی« مدیر کل سابق آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در این پیام که در 
توئیتر منتشر شده خطاب به ترامپ 
می نویسد: تو نمی توانی قراردادی را 
که همه معتقدند توافق با ارزشی بوده 
را تهدید  ببری، آن کشور  از بین  را 
کنی، رهبرانش را تحقیر کنی و بعد 
مذاکره  خواستار  تهاجمی  حالتی  با 
اعتماد،  اساس  بر  توافقات  شوی. 
استوار  متقابل  مصالحه  و  احترام 
هستند و نه ارعاب و تهدید. رویکرد 
شما در قبال کره شمالی نمی تواند 
ایران باشد.دونالد ترامپ  مدلی برای 
دوشنبه  روز  آمریکا  رئیس جمهوری 
مقامات  با  دیدار  برای  مرداد  هشتم 

ایران اعالم آمادگی کرد و گفت که 
هیچ پیش شرطی هم در این زمینه 
ندارد. ترامپ در یک کنفرانس خبری 
مشترک با جوزپه کونته، نخست وزیر 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  ایتالیا، 
روحانی،  حسن  با  است  حاضر  آیا 
کند  مالقات  ایران،  رئیس جمهوری 

این اظهارات را بیان کرد.

آگهی مناقصه عمومی
مدیریت اجرایی طرح ساماندهی تپه مرادآب در نظر دارد اجرای عملیات خرید، حمل و پخش قیر و 
آسفالت در بخشی از معابر اراضی این مدیریت واقع در مهرشهر، ضلع شمالی بلوار امیرکبیر )کیانمهر( 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی، به شرح جدول ذیل به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید، لذا 
از پیمانکاران ذیصالح، که دارای پروانه بهره برداری کارخانه آسفالت و یا رتبه ۵ راه و باند می باشند، 
دعوت می گردد در صورت تمایل، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97.0۵.۲0 جهت خرید و دریافت اسناد، 
مدارک و شرایط شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت، به دبیرخانه طرح ساماندهی واقع در کرج، میدان آزادگان، 
بلوار بسیج، طبقه فوقانی بانک شهر مراجعه و یا با شماره تلفن های 7-3۲۵1838۵-0۲۶ جهت کسب اطالعات بیشتر 
تماس حاصل نمایند. سایر شرایط شرکت در مناقصه در اسناد مربوطه ذکر گردیده است. ضمنًا این مدیریت در رد یا قبول 

پیشنهادهای ارائه شده مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 نوبت دوم

روابط عمومی مدیریت اجرائی طرح ساماندهی

ردیف

1

شرح عملیات

خرید، حمل و پخش 
قیر و آسفالت با 

استفاده از دستگاه 
فینیشر و ماشین آالت 

مناسب.

مبلغ به ریال

 3.500.000.000

توضیحات
پروژه مذکور مطابق اسناد و مدارک تحویل اجرا خواهد 
شد و محل اجرای پروژه مهرشهر، بلوار ارم، انتهای بلوار 

آزادی، اراضی ساماندهی می باشد.
سپرده شرکت در مناقصه به میزان 5 درصد و به مبلغ 

175.000.000 ریال می باشد.
نحوه اجرای پروژه به صورت تهاتر با امالک متعلق به این 

مدیریت خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کتالم و ساداتشهر در نظر دارد اجرای ترمیم و روکش 
باند  و  راه  بهاء  فهرست  اساس  بر  را  معابر سطح شهر  آسفالت  و 
شرایط  با  شرایط  واجد  ان  پیمانکار  به  مناقصه  طریق  از   97 سال 
ذیل واگذار نماید متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر تا 

تاریخ 97/5/24 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند 
1-مبلغ برآورد اولیه پیمان 5/000/000/000 ریال – تضمین شرکت 
ریال   250/000/000 بمیزان  پیمان  برآورد  5٪مبلغ  مناقصه  در 
شهرداری  سپرده  بحساب  نقد  وجه  یا  بانکی)  ضمانتنامه  بصورت 
و واریز مبلغ 500/000ریال بابت خرید اسناد بحساب سیبا درآمد 
شهرداری – اسناد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 97/5/18 لغایت 
97/5/25 بفروش میرسد تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری 
تا تاریخ 97/6/1 میباشد – تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/6/3 
میباشد 2- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است 3- 
شرکت کنندگان میبایست دارای رتبه و رشته راه و باند و صالحیت 
مورد تایید از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری و گواهی 

ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده باشند 5/8
مجتبی رضوانی شهردار کتالم و ساداتشهر 

آگهی ابالغ دادنامه 
برابر پرونده کالسه 3/970130 ش بانک تجارت بمدیریت آقای محمد افخم دغدغان 
با وکالت آقای جعفرصادق دادگر بطرفیت 1- هادی لطفی فرزند محمدعلی 2- آقای 
سجادورمزیار  فرزندغالم  علی مجهوالمکان  مبنی بر مطالبه مبلغ140/000/000 ریال از 
بابت وجه یکفقره قرارداد بانکی طرح دعوا نموده و برابر دادنامه 9709974634300142  
مورخ97/02/16 محکوم گردیده لذا مراتب به تجویز ماده 73 قانونی  آیین دادرسی 
مدنی یک نوبت آگهی به محض اطالع آدرس دقیق خورا اعالم و با مراجعه به دفتر شعبه 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم  دادنامه را تحویل تا اقدام قانونی الزم صورت گیرد.
فرهاد پور-قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ دادنامه 
برابر پرونده کالسه 3/970149 ش بانک تجارت بمدیریت آقای محمد افخم دغدغان 
با وکالت آقای جعفرصادق دادگر بطرفیت 1- خانم سکینه باقرلو فرزند رضا 2- آقای 
قنبر باقرلو فرزند محمد مجهوالمکان  مبنی بر مطالبه مبلغ 82/000/000 ریال از بابت 
وجه یکفقره قرارداد بانکی طرح دعوا نموده و برابر دادنامه 9709974634300188 مورخ 
97/02/22 محکوم گردیده لذا مراتب به تجویز ماده 73 قانونی  آیین دادرسی مدنی یک 
نوبت آگهی به محض اطالع آدرس دقیق خورا اعالم و با مراجعه به دفتر شعبه نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم  دادنامه را تحویل تا اقدام قانونی الزم صورت گیرد.
فرهاد پور-قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

برگ اجرائیه 
محکوم له محمد غنی زاده فرزند باقر شغل آزاد به نشانی خوی –خ امام –کوچه 
سعید  علیه  محکوم  و   2 –واحد  اول  سلیمانی-طبقه  پزشکان  –ساختمان  مدرس 
الماسی  قره قشالقی – فرزند حسین شغل آزاد -مجهوال المکان   بموجب دادنامه 
شماره96/744 مورخه96/6/28 شورا ی حل اختالف  شعبه 20 منابع طبیعی  که 
وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده 
است  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ100/000/000 میلیون ریال   و 
هزینه ابطال تمبروخسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم 
در حق  خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خوانده  می باشد.مفاد 

اجرائیه را ظرف مهلت مقرره قانونی اجرا نمایید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای 
تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه 20 منابع طبیعی-میرعلی اصغر سید موسوی

قاضی شعبه 20 منابع طبیعی –حیدر  رحمانی

برگ اجرائیه 
محکوم له محسن قدیم خانی فرزند محمد رضا  شغل آزاد   به نشانی خوی خ  
امام –کوچه مهتاب –ساختمان پزشکان سلیمانی –طبقه اول- واحد ودوم –دفتر 
وکالت جعفرصادق دادگر  و محکوم علیه  یوسف قلکی میالن  فرزند جمال –آزاد 
المکان   بموجب دادنامه شماره  96/770 مورخه  96/6/29 شورا ی  -مجهوال 
حل اختالف  شعبه 20 منابع طبیعی  که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه 
تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت خواندگان 
به پرداخت مبلغ150/000/000 ریال   و هزینه ابطال تمبروخسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ دادخواست در حق  خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده 

خوانده می باشد.مفاد اجرائیه را مهلت مقرره قانونی اجرا نمایید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه 20 منابع طبیعی-میرعلی اصغر سید موسوی

قاضی شعبه 20 منابع طبیعی –حیدر  رحمانی

دادنامه
شماره دادنامه :7/97/215ش- تاریخ صدور:97/2/17-شماره پرونده 7/1898/96ش- 
مرجع رسیگی: شورای حل اختالف – شعبه هفتم بنشانی خوی –بلوار مطهری-

روبروی پمپ بنزین –مجتمع شورای حل اختالف
خواهان:آقای مجتبی حاجی محمدلو  فرزند اژدر با وکالت آقای  جعفر صادق دادگر  
محل اقامت: خوی -22بهمن-نرسیده به اداره گاز –مجتمع مسکونی آتاناز –طبقه 

پنجم
خوانده:خانم زهرا خدادادی صونمانی محل اقامت :مجهول المکان 

موضوع: الزام تنظیم سند رسمی اتومبیل پژو 206  بشماره شهربانی 37-373 ب 61 به 
انضمام کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی  حق الوکاله  مقوم به 150/000/000 ریال 
قاضی  پس از مشاوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع اوراق پرونده با استعانت 
از درگاه خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای 

مینماید.
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان  آقای مجتبی حاجی محمدلو  فرزند اژدر با وکالت آقای  
جعفر صادق دادگر بطرفیت خانم زهرا خدادادی صونمانی  فرزند ماشااله بخواسته 
الزام تنظیم سند رسمی اتومبیل پژو 206  بشماره شهربانی 37-373 ب 61 به انضمام 
کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی  حق الوکاله  مقوم به 150/000/000 ریال با 
بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به دادخواست تقدیمی  خواهان 
و مالحضه  کپی مدارک قرار داد عادی  و تاییدیه  قفل و انتقال خودرو در پلیس  
راهنمایی و رانندگی  بنام خواهان  و اینکه تنظیم سند از آثار عقد مبیع  میباشد لذا 

دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد  مواد  362، 220، 219
 قانون مدنی و مواد  515 و 519  قانون آیین دادرسی  مدنی زهرا خدادادی صونمانی  
فرزند ماشاله   ملزم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند خودرو 
هزینه  پرداخت  به  اژدر   فرزند  محمدلو  حاجی  مجتبی   خواهان  دعوی  موضوع 
دادرسی و حق الوکاله  به لحاظ تسبیت در ورود خسارت در حق خواهان محکوم 
مینماید رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
مرجع شورا میباشد پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم  

محترم دادگستری خوی میباشد
رحمانی- قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف خوی

رونوشت  آگهی حصروراثت
خانم  فاطمه  ضرغامی  با  وکالت آقای  رسول  علیزاده  دارای شماره شناسنامه 3788 
فرزند غالمحسین از این شورا  درخواست  گواهی  حصروراثت  نمود و چنین  توضیح  
داده که  مرحوم  سید تقی مجاوری سدهی  فرزند سید جلیل  در تاریخ 1397/4/10 
در اقامتگاه  دائمی خود  شهرستان  کوچصفهان  بدرود زندگی  گفته  ورثه  آن مرحوم  

منحصر  است به :
نام و نام خانوادگی                       شماره شناسنامه         نام پدر         نسبت
سیدرضا مجاوری سدهی                2581160497            سید تقی      پسر

سیده  زهرا مجاوری سدهی           6930019755               سید تقی      دختر
فاطمه ضرغامی سدهی                     3788                     غالمحسین    همسر

بمانی فرخنده پور ویشکائی                   22                   حسین           مادر
 و بغیر از وراث  نامبرده  باال ورثه  دیگری  ندارد.

اینک پس از  مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت  آن بشماره 
432/1/97 مفاد  درخواست  مزبور  را در یک  نوبت آگهی  می  نماید  چنانچه هر 
شخص  اعتراض  دارد  و یا  وصیتنامه  ای از  متوفی  نزد او باشد  از تاریخ  نشر آگهی  
ظرف  یک ماه  به دفتر  شورای  حل اختالف  شماره  یک شهری  کوچصفهان  تسلیم  
نماید  در غیر این صورت  گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.

ر الف : 2494-  قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهری شهرستان رشت بخش وچصفهان- 
مهدی واعظی

آگهی
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 

پرونده کالسه 9509981228800648 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 
تصمیم نهایی شماره 9509971211901576

متهم. آقای مصطفی موسی پور فرزند محمد به نشانی مازندران،  آمل،  خام امام رضا. 
رضوان 27. کریمی طاهری. 

اتهام ها. 
نگهداری و مالکیت مواد مخدر. استعمال مواد مخدر. رای دادگاه به موجب کیفر خواست 
صادره از دادسراي عمومی و انقالب شهرستان محمود آباد. آقای مصطفی موسی پور فرزند 
محمد متولد 1367 متاهل، و فاقد سابقه کیفری، در این پرونده متهم است به استعمال تریاک 
و نگهداری شیره تریاک به میزان هشتاد و پنج سانت دادگاه با توجه به محتویات پرونده، 
گزارش تنظیمی از مرجع محترم انتظامی کشف مواد مخدر از متهم و برگ توزین تنظیمی 
ضم پرونده دفاعیات متهم در دادسراي و دادگاه بزه انتسابی به متهم را به استناد بند یک 
از ماده 5 و19 از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76 با اصالحیه سال 89 محرز 
دانسته،  متهم موصوف را با رعایت ماده 134. از قانون مجازات اسالمی مصوب سال 92 
در خصوص استعمال تریاک به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت 
و تحمل هفتاد وچهار ضربه شالق و در خصوص نگهداری شیره تریاک به پرداخت مبلغ 
دویست هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل سه ضربه شالق و ضبط مواد 
مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید رای صادره حضوری است وظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد 
رئیس شعبه دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل. مرتضی مهدوی. م الف 2035

آگهی
در پرونده کالسه 9609981295100977این شعبه آقای سلمان عظیمی به اتهام سرقت 
تحت تعقیب قرار گرفته است .باعنایت به مجهول المکان بودن متهم ودر اجرای مقررات 
ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ 
میگرددتا ظرف مهلت 30روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه 

حاضرگردد.درصورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی بعمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار- مهدی بی نیاز

مرحله اول نوبت دوم
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افزایش 98 درصدی جمعیت برخوردار از  آب شرب بهداشتی 
تا سال 1400

اعتبار 5 میلیارد ریالی عملیات حفر ، تجهیز و راه اندازی 
چاه در اسالمشهر

منکویی- رشت: نماینده مردم شهرستان رشت 
در مجلس شورای اسالمی و مدیرکل پسماند 
آب  بزرگ  خانه  تصفیه  از  گیالن  استانداری 
گیالن بازدید و از نزدیک شاهد روند تصفیه 

آب و سختی های این حوزه بودند.
حسینی  محسن  سید  بازدید  این  حاشیه  در 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن 
آبفای  شرکت  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  با 
گیالن به تشریح برنامه های این شرکت در افق 
طرح 1400 پرداخت و افزود: به منظور ارتقاء 
آب  از  برخوردار  آبرسانی، جمعیت  خدمات 
شرب بهداشتی از 9/99درصدبه 98/99درصد 

افزایش خواهد یافت.
اینکه طول شبکه توزیع آب  با اشاره به  وی 
استان بیش از 5000 کیلومتر است اظهار داشت: 
13 باب تصفیه خانه در استان، تأمین کننده آب 
شرب بهداشتی شهروندان است که باتوجه به 
قیمت تمام شده یک مترمکعب آب به میزان 
1000 تومان، مبلغ دریافتی از شهروندان برای 

هر مترمکعب 320 تومان می باشد.
مدیرعامل آبفای گیالن با برشمردن 8 طرح مهم 
آبرسانی استان تصریح کرد: در 5 طرح آبرسانی 

به آستارا، تأمین آب شرب رشت ، آبرسانی به 
شهرهای صومعه سرا، فومن و شفت، ایجاد و 
تکمیل تأسیسات آب شهرهای رشت و انزلی 
و همچنین آبرسانی به شهرهای رشت و انزلی 
و خمام ، آبفای گیالن کارفرما بوده و 3 طرح 
دیگر را آب منطقه ای اجرا و به شرکت آب و 

فاضالب استان گیالن تحویل خواهد داد.
وی همچنین افزود: برای 11 شهر استان نیز 
که  داریم  بهداشتی  فاضالب  اجرای  پروژه 
مجموع آن 80 درصد  جمعیت استان را تحت 
پوشش قرار خواهد داد که اعتبار مورد نیاز برای 
تکمیل و بهره برداری از آن 2200 میلیارد تومان 

می باشد.
آلودگی  بار  کاهش  گیالن  آبفای  مدیرعامل 
رودخانه های زرجوب و گوهر رود شهر رشت 
ناشی از ورود فاضالب خانگی را هدف اصلی 
برای ساماندهی این رودخانه ها عنوان کرد و 
گفت: با اجرا و تکمیل این طرح که شامل 10 
پروژه می باشد از ورود بیش از 57600 متر 
مکعب در شبانه روز فاضالب معادل 60درصد 
ها  رودخانه  این  به  رشت  شهر  فاضالب 

جلوگیری خواهد شد.

نوری- اسالمشهر: با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد 
ریال، عملیات حفر و تجهیز و راه اندازی چاه 

شماره 10 در چهاردانگه انجام شد. 
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فاضالب جنوب غربی استان تهران مدیر امور 
آبفای شهر چهاردانگه با اعالم خبر مذکور 
اظهار داشت: با عنایت به فصل گرم و اوج 
گسترش  بلحاظ  طرفی  از  و  آب  مصرف 
محدوده شهری و حوزه جمعیتی و وجود 
شهرکهای صنعتی در این منطقه، علیهذا در 
همین راستا و پیرو دستور و تاکیدات مدیر 
تامین  خصوص  در  شرکت  محترم  عامل 
و توزیع مطلوب آب آشامیدنی شهروندان 
و مشترکین محترم این شهر یک حلقه چاه 
جدید در چهاردانگه حفاری و به بهره برداری 

رسید. 
مشخصات  تشریح  ضمن  آذری  محسن 
پروژه مذکور خاطر نشان ساخت: عملیات 
حفاری چاه شماره 10 با هزینه اعتباری معادل 
پنج میلیارد و دویست میلیون ریال از محل 
اعتبارات جاری و داخلی و پس از تملک 
زمین مورد نظر در منطقه حسین آباد این شهر 

از اواسط خرداد ماه سال جاری آغاز شد و 
پس از اتمام عملیات حفاری و تجهیز چاه با 
لوله جداره 14 اینچ و لوله کیسینگ 26 اینچ و 
انجام آزمایش پمپاژ با آبدهی به میزان 18 لیتر 

بر ثانیه در مرحله بهره برداری قرار گرفت.
مدیریت  بر  تاکید  ضمن  آذری  مهندس 
ضرور  غیر  مصارف  از  پرهیز  و  مصرف 
آب آشامیدنی توسط شهروندان و مشترکین 
آب  حاضر  حال  در  شد:  آور  یاد  محترم 
محترم  ومشترکین  شهروندان  آشامیدنی 
با استفاده از منابع آبی تعریف  چهاردانگه 
تامین  مطلوبی  کیفیت  و  کمیت  با  شده 
آب  شدن  اضافه  با  و  گردد  می  توزیع  و 
استحصالی چاه تازه حفاری شده به شبکه 
توزیع قطعا میزان کمی و کیفی آب این شهر 
افزایش می یابد. لذا در جهت استمرار این 
وضعیت و پیشگیری از هر گونه چالش و 
مشکالت احتمالی از جمله افت فشار و یا 
قطعی آب مخصوصاً در ایام پیک مصرف و 
فصل گرما الزم است شهروندان ومشترکین 
مدیریت  و  الگو  رعایت  همچنان  محترم 
مصرف آب را بطور جدی رعایت فرمایند.

هدایت  ۵0درصد دانش آموزان به 
رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش

پرورش  و  آموزش  مدیرکل  گلستان:  سلیمانی- 
گلستان گفت: 50درصد دانش آموزان باید به سمت 

رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش هدایت شوند
وی افزود : امسال حدود یک هزارنفر کمبود نیروی 
نیروهای  طریق  از  کمبودها  این  که  داریم  فرهنگی 
حق التدریس موظف و آزاد، خرید خدمات و استفاده 

از معلمان بازنشسته تامین شده است.
گوهری راد ادامه داد: اولویت نخست ما این است که 
در ابتدای مهرماه همه کالس های ما دارای معلم باشد 
و اگر کالس درسی معلم نداشته باشد همکاران اداری 
باید ابتدا کالس درس را پر کنند و بعد مشغول کار 
اداری خود شوند وی گفت: در گلستان بیش از 20 
هزار کودک  بازمانده از تحصیل در مقاطع مختلف 
تحصیلی وجود دارد که ما تمام تالش خود را برای 
بازگشت انها به تحصیل هستیم. شاید بیش از این 
به  افراد  این  از  بخشی  بازگشت  برای  باشد.  تعداد 
مدارس با کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی 
تفاهمنامه هایی داریم.  گوهری راد اظهارداشت: برای 
سال تحصیلی آینده پذیرای 345 هزار دانش آموز در 
مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم هستیم که در 2 
هزار و 400 مدرسه مشغول تحصیل خواهند شد. وی 
افزود: قریب به 20 هزار فرهنگی در قالب رسمی، 
پیمانی و حق التدریس در مدارس استان امر آموزش 
را برعهده دارند. وی در بحث   تحصیلی دانش آموزان 
و نارضایتی برخی خانواده ها از این موضوع افزود: 
سیاست های نظام تعلیم و تربیت این است که باید 
در طول برنامه ششم توسعه 50 درصد دانش آموزان به 
سمت رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش هدایت 
شوند. ممکن است برخی اوقات آنچه که خانواده ها 
انتظار دارند رخ ندهد اما همه این کارها برای این است 
بتوانند  دانش آموزان  دوره تحصیل  پایان  از  که پس 
این  در  کنند. هرچند  پا  و  برای خود دست  شغلی 
بخش هم قانونگذار پیش بینی های الزم را کرده است 
این دانش آموزان می توانند در مدارس غیردولتی در 
رشته های مدنظر خود تحصیل کنند. مدیرکل آموزش 
در  تحصیلی  پوشش  استان درخصوص  پرورش  و 
استان هم گفت: متاسفانه مشکل ما در بخش متوسطه 
اول و به ویژه متوسطه دوم است و در کشور و استان 
وضعیت خوبی نداریم. پوشش تحصیلی در این مقاطع 
حدود 80 درصد است. در دوره ابتدایی پوشش استان 
98.3 درصد بوده که 2 دهم درصد باالتر از میانگین 
کشوری است. وی بیان داشت: سال گذشته 700 نفر 
از این دانش آموزان را شناسایی کردیم و توانستیم زمینه 

برگشت 400 نفر را به مدارس فراهم کنیم.

خبر

گام بزرگ شرکت توسعه نیشکر در مهار کانون 
های ریزگرد با استفاده از زهاب نیشکر

 وحیدی فر-اهواز: نخستین همایش تجلیل از صنایع سبز، چهره های 
ماندگار و تالش گران حوزه محیط زیست، با حضور استاندار خوزستان، 
معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست کشور و هیات همراه و جمعی 
از مسئوالن استانی، در سالن اجتماعات هتل توسعه نیشکر اهواز برگزار 

شد.
در این مراسم ،  استاندار خوزستان با اشاره به طرح شورورزی و استفاده از 
زهاب نیشکر گفت: در حوزه محیط زیست و در زمینه کشاورزی ، موضوع 
شورورزی و استفاده مجدد از زهاب نیشکر را در دستور کار قرار دادیم و 
استفاده بهینه از زهاب ها را مدنظر قرار داریم و در حال مطالعه و اقدامات 

پایلوت هستیم.
دکتر شریعتی افزود: شرکت توسعه نیشکر با همراهی سازمان آب و برق و 
اساتید دانشگاهی گام های موثری را برداشته است و طرح مهار ۳5 هزار 

هکتار از کانون های ریزگرد با زهاب نیشکر در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: در زمینه ریزگردها اقدامات بسیار مهمی در حال انجام 
است بیش از ۲0 هزار هکتار را زیر کشت نهال بردیم در بیابان زدایی و 

شن های روان نیز 15 هزار هکتار مالچ پاشی شد.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از راههای 
حفظ و نگهداری محیط زیست استفاده از پتانسیل مردمی و تشکل های 
مردم نهاد برای مدیریت بحران های ناشی از عدم رعایت محیط زیست 
است و یکی از نقش های مهم سمن ها وظیفه دیده بانی است و نقد، طرح 
است  وظیفه سمن ها  مقررات  و  قوانین  اجرای  در  کاستی ها  و  کمبودها 
وظیفه  این  به  خوزستان   استان  در  امید  و  تدبیر  دولت  و خوشبختانه 

دیده بانی احترام گذاشته است.
که  داد:  صنایع سبز  توضیح  در خصوص موضوع صنایع سبز  شریعتی 
در تولیدات خود روش های سازگار با محیط زیست را به کار می گیرند 
دارای اهمیت باالیی هستند و این اهمیت برای ما مسئولین ایجاب می 
کند که از این صنایع به نحو مطلوب تری حمایت کنیم و در این راستا 
می بایست مشوق های مالیاتی، بیمه ای و تسهیالتی برای این صنایع در 
نظر بگیریم و آنها را الگویی مناسب برای سایر صنایعی که میزان آالیندگی 

آنها باالست قرار دهیم.
گفتنی است در این همایش ، شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی  ، 
شرکت های پتروشیمی خوزستان،  پتروشیمی الله به عنوان برگزیدگان 

نخستین همایش تجلیل از صنایع سبز معرفی شدند.

خبر

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر کرج 
گفت: سند نظام فنی و اجرایی یکی از مصوباِت 
جلسه  هفتاد و هفتم شورای اسالمی شهر کرج بود 
که به گفته  با اجرای آن می توان امید داشت که 
طرح های شهری در این کالنشهر به صورِت بهینه و 

مطلوب به سرانجام برسد.
کرج- خبرنگار زمان؛ احد رسولی؛ رئیس کمیسیون 
ضمن  کرج،  شهر  اسالمی  شورای  سرمایه گذاری 
افزود:  این طرح در کرج  بر اهمیت اجرای  تاکید 
با  از سال 1۳51 در کشور  اجرایی  »نظام فنی و 
دولت  از  عمرانی  بودجه های  سهم  افزایِش  هدِف 
مطرح شد. چرا که آن زمان این ضرورت احساس 
شد که باید یک سامانه نظارتی بر طرح های عمرانی 

شهری وجود داشته باشد.«
سازماِن شهرداری ها  ساختارِ  اینکه  به  اشاره  با  او 
پاسخگوی  معامالتی،  آیین نامه های  و  قوانین  و 
سامانه ی نظارتی بر طرح های عمرانی نیست، گفت: 
»سند نظام فنی و اجرایی در سال 1۳۹1 در شهر 
تهران پایه گذاری شد و متعاقبا در برخی شهرهای 

کشور نیز اقداماتی انجام شد که کافی نبود. اما به 
دلیِل دستاوردهای مطلوبی که اجرای این سند در 
شهر تهران داشت، و هم چنین بررسی و رفِع نقاِط 
ضعِف این سند، جرقه ی تصویِب این طرح در شورای 

دوره ی پنجِم کرج زده شد.«
و  فنی  نظام  سند  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی 

طرح های  رونِد  شفاف سازی  شهرداری،  اجرایی 
عمرانی است که دکتر رسولی در این خصوص گفت: 
دوره ی  اصلِی  رویکردهای  از  یکی  »شفاف سازی 
این  بر  و  است  کرج  شهر  اسالمی  شورای  پنجم 
اساس تالش ها در راستای تشکیل یک چارچوب 
مناسب برای پیگیرِی رونِد اجرای طرح های عمرانی 

متمرکز بوده است.«
او با بیان ینکه حدود هشت ماه، نظام فنی و اجرایی 
شهرداری در کارگروه های مرتبط در شورای اسالمی 
شهر کرج کارشناسی شده است گفت: »بسیاری 
از طرح های عمرانی کرج از کیفیت الزم برخوردار 
نیستند و یکی از دالیِل این موضوع، نبوِد یک نظام 
عبارتی  به  طرح هاست.  بر  ناظر  صحیِح  فرایندی 
جزیره ای  به شکل  همیشه  عمرانی  طرح های  در 
عمل کرده ایم و جوانب کار را در نظر نگرفته ایم. 
اما با اجرای سند نظام فنی و اجرایی، یک رویکرد 
توسعه ای، اجتماعی و زیست محیطی بر طرح های 
عمرانی شهر کرج حاکم خواهد شد که پیش از این 

به هیچ وجه رعایت نمی شد.« 
ابراز  پایان  در  سرمایه گذاری  کمیسیون  رئیس 
امیدواری کرد که با اجرای سند نظام فنی و اجرایی، 
طرح های شهری در مقاطِع برنامه ریزی، طراحی، 
اجرا و بهره برداری به مطلوب ترین شکِل ممکن به 
ثمر برسد و در آینده ای نزدیک شاهِد اجرای این 

فرایند در طرح های عمرانی کالنشهر کرج باشیم.

عضو شورای شهر کرج تاکید کرد:

تصویب سند نظام فنی و اجرایی؛ اجرای بهینه طرح های عمرانی

آگهی مزایده نوبت اول  اموال غیر منقول
 ) جهت اخذ محکوم به ( 

به موجب پرونده کالسه 960253 موضوع دعوی محکوم له منوچهر محمدی فرزند 
ساکی بطرفیت نبی اله عسگری فرزند کاظم و محکومیت محکوم علیه به استرداد 
13 راس گوسفند و هزینه دادرسی پرداختی و حق الوکاله  وکیل وفق  تعرفه در 
اجرایی   به وهزینه  استیفای محکوم  منظور  به  حق محکوم  درخواست محکوم له 
ارزیابی  و  توصیف  منتخب   کارشناس  توسط  که  برگه  ذیل  در  شده  قید  اموال 
از طریق مزایده راس ساعت  10 صبح روزدوشنبه مورخ 97/6/5  و مقرر است 
به فروش می رسد  دادستان  نماینده  با حضور  اردل  در محل اجرای احکام مدنی 
میبایست  و  بود  مزایده خواهد  برنده  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  هرکس  و 
فی المجلس ده درصد مورد مزایده  راطی چک تضمین شده به دفتر اجرا تسلیم 
نماید و مابقی مبلغ را حداکثرظرف مدت یک ماه ازتاریخ مزایده به حساب سپرده 
واریزنماید درغیراینصورت وجوه واریزی پس ازکسرهزینه مزایده به نفع صندوق 
دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد این آگهی یکبار درروزنامه منتشر همچنین در 
معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثنای 
درمزایده  شرکت  متقاضیان  ضمنا  آنان  نسبی  و  سببی  اقربای    ، اجراء  مسئولین 
می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این اجرا نسبت به چگونگی 

نحوه برگزاری مزایده کسب اطالع نمایند. 
1  ـ مشخصات  ملک :  

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 399/70 متر مربع تحت پالک 116/62 شماره 
دفتر امالک 70  صفحه 52  بنام آقای یوسف عسگری کاجی فرزند نبی اله ثبت و 

سند مالکیت آن صادر گردیده است. 
2 ـ عرصه ششدانگ بمساحت 399/70 متر مربع از قرار هر متر مربع 3/000/000 

ریال جمعا به مبلغ 1/199/100/000 ریال  
جمعا  ریال   5/000/000 مربع  متر  هر  مربع  متر   109 همکف  طبقه  اعیانی  ـ   3

545/000/000 ریال 
مبلغ  متر مربع 4/500/000ریال جمعا  قرار هر  از  مربع  متر  آن  109  اعیانی  ـ   4

430/500/000 ریال
ریال   2/174/600/000 تواما   116/62 پالک  ششدانگ  اعیان  و  عرصه  کل  جمع 

ارزش عادله روز دارد. 
علی خسروی – رئیس حوزه قضایی و قاضی اجرای احکام مدنی اردل 

آگهی مزایده / نوبت اول/  اموال غیر 
منقول 

) جهت اخذ محکوم به (
موضوع  اجرایی   960089 کالسه  پرونده  موجب  به 
دعوی محکوم له هاجر انصاری  فرزند جابر   با وکالت 
آقای منوچهر عسگری بطرفیت خانم شیرین درگاهی 
فرزند سید خانعلی وبا توجه به فروش اموال و ماترک 
مورث اصحاب دعوی و تقسیم وجوه حاصله و ناشی 
بنا به درخواست محکوم له به منظور  از فروش آن  و 
شده  قید  اموال  اجرایی   وهزینه  به  محکوم  استیفای 
توصیف  منتخب   کارشناس  توسط  که  برگه  ذیل  در 
مزایده راس ساعت   از طریق  است  مقرر  ارزیابی و  و 
10 صبح روزسه شنبه مورخ 97/5/23 در محل اجرای 
احکام مدنی اردل با حضور نماینده دادستان به فروش 
نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  هرکس  و  می رسد 
ده  المجلس  فی  میبایست  و  بود  خواهد  مزایده  برنده 
درصد مورد مزایده  راطی چک تضمین شده به دفتر 
اجرا تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثرظرف مدت 
واریزنماید  سپرده  حساب  به  مزایده  ازتاریخ  ماه  یک 
درغیراینصورت وجوه واریزی پس ازکسرهزینه مزایده 
به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد 
معابر  در  همچنین  منتشر  درروزنامه  یکبار  آگهی  این 
عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم 
آزاد است به استثنای مسئولین اجراء ، اقربای  سببی و 
نسبی آنان ضمنا متقاضیان شرکت درمزایده می توانند در 
مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این اجرا نسبت 
به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطالع نمایند. 

 مشخصات  مورد مزایده : 
1 ـ قسمت کشاورزی : 

مورخ   39335 شماره  رسمی  سند  موجب  به  ـ  الف 
در  اصفهان  ثبت   29 خانه  دفتر  در  تنظیمی   66/5/2
دوم  ی  مرحله  در  ارضی  اصالحات  مقررات  اجرای 
به موجب سند رسمی شماره 38045 مورخ 49/10/5 
تنظیمی در دفترخانه 69 شهرکرد در مرحله اول و سند 
در  تنظیمی   51/2/12 مورخ  به   20111 شماره  رسمی 
دفترخانه شماره 58 بروجن و دیگر سوابق موجود در 
برنجکار  و  اردل  اصلی  ـ   113 پالک  اجرایی  پرونده 
بهشت آباد مالکیت آقای عیدی محمد انصاری معادل 
سه هشتم  سهم از 48 سهم از 96 سهم ششدانگ پالک 
113 ـ اصلی موسوم به قریه اردل قلمداد گریده است . 
سپس مورث آقای عیدی محمد انصاری اردلی )  طی 
اسناد  خانه  دفتر   85/4/18 مورخ   2419 شماره  سند 
دوم  یک  معادل  اردل  ثبتی  حوزه   110 شماره  رسمی 
از سه هشتم سهم  مشاع  از کل 48 سهم ازچهاردانگ 
اردل  آبادقریه  برنجکاربهشت  اراضی  دانگ  شش  از 
سند20111مورخ51/2/12  شرح  به  پالک113-اصلی 
سند شماره  موجب  به  بروجن   58 خانه شماره   دفتر 
2418 مورخ 85/4/18 به میزان یک دوم از سه هشتم 
از 18 سهم از یک چهارم 22384 سهم از اراضی آبی و 
دیمی از سه دانگ از ششدانگ قریه اردل پالک 113 ـ 
اصلی موضوع سند  شماره 38045 مورخ 49/10/5 دفتر 
خانه 69شهرکرد رابه همسر خود یعنی شیرین درگاهی 

جوزستانی )- محکوم علیه پرونده(فروش نموده اند.
ب-اراضی مشمول مالکیت موروث طرفین بشرح فوق 
اعم ازکشاورزی ،باغات وغیره به شرح مراتب ذیل می 

باشند:
آباد  بهشت  در  واقع  شالیزار  قطعه   ب-1-تعداد4 
مجموعا به مساحت1000متر مربع که حسب شرح فوق 
میزان 500متر مربع آن  سهم خانم شیرین درگاه وباقی 

مانده آن سهم طرفین خواهد شد.
ب-2-اراضی موسوم به شالیزار بیشه به تعداد سه قطعه 
به مساحت های800متر مربع300متر مربع و150 متر 

مربع دارای کاربری زراعی)شالیزار(.
ب ـ 3 ـ اراضی زراعی موسوم  به دره جنک جمعا به 
به مساحت  مساحت 12 جریب در تعداد چهار قطعه 
های 7 جریب ، 2/5 جریب  و1/5جریب  و 1 جریب 

تحت کشت محصوالت زراعی آبی .
ب ـ 4 ـ اراضی  موسوم به دره خرمنها به مساحت 10 
جریب به تعداد 4 قطعه که حسب اظهار طرفین مقدار 
5/5 جریب آن توسط مرحوم عیدی محمد انصاری به 
آقایان یاسر ملکی) 350 متر مربع ( ، میرزاحسین ) 250 
متر مربع ( علی اصغر انصاری) 4000 متر مربع (  و 

آقای سیفی)  900 متر مربع (  فروخته شده است. 
ب ـ 5 ـ زمین موسوم به کالل دور خرمنی به مساحت 
تقریبی 1/5 جریب با تعداد 18 اصله درخت گردو 8 

ساله 
ب ـ 6 ـ باغ موسوم به دره قلعه به مساحت2جریب که 
یک جریب آن دارای اشجار گردو و مو با قدمت باالی 
60 ساله و حدود 1  جریب آن به صورت  زمین ساده 
می باشد و محکوم له مدعی است که باغ مذکور قب از 
اصالحات ارضی متعلق به مورث آنان بوده وسهم خانم 
شیرین درگاهی از عرصه واعیانی مذکور یک چهارم و 

سهم ایشان برابر سه چهارم می باشد. 
ب ـ 7 ـ باغات گلدشت به مساحت تقریب 2 جریب 
می  باردهی  فاقد  و  مخروبه  رسیدگی  عدم  بعلت  که 

باشند. 
ب ـ 8 ـ زمین موسوم به دیمه کنی به مساحت تقریبی 

یک جریب واقع در اراضی آبی قریه اردل . 
ب ـ 9 ـ حسب تحقیقات از مطلعین و معتمدین محلی 
و سردانگهای پالک 113 ـ اصلی موسوم به قریه اردل 
میزان سهمیه اراضی دیم سه هشتم سهم مورد مالکیت 
اصحاب دعوی معادل 4/5 هکتار ) چهل و پنج جریب 
تقسیم  و  برداری  بهره  بعلت عدم  برآورد می گردد.   )
و  محل   ، دیم  اراضی  نبودن  مفروزالرعیه  و  نشدن 

موقعیت آن مشخص و تفکیک نشده است. 
ج ـ باتوجه به مراتب فوق و بررسیهای بعمل آمده و 
نظر به قرار کارشناسی صادره مراتب بشرح ذیل تقدیم 

می گردد. 
الف : میزان مالکیت مورث اصحاب دعوی معادل سه 
هشتم سهم مشاع از کل 48 سهم از 96 سهم ششدانگ 
به  توجه  با  اردل  قریه  به  موسوم  اصلی  ـ   113 پالک 
با عنایت به  محدودیت و  پراکندگی سطح قطعات و 
ماده 2 آئین نامه قانون حفظ کاربری اراضی  و جلوگیری 
از خرد شدن اراضی و رعایت سایر عوامل موثر از جمله 
عرف محل و مد نظر قرار دادن نظامهای بهره برداری 
از اراضی قابلیت تقسیم و افراد بین اصحاب دعوی را 
ارزیابی اراضی و  به  اقدام  با وصف مذکور  لذا  ندارند 

باغات موصوف می گردد. 
اراضی شالیزار به تعدا 4 قطعه به مساحت 1000 متر مربع 
واقع در شالیزارهای بهشت آباد از قرار هرمتر140/000 
ریال ارزیابی و ارزش کل اراضی مذکور 140/000/000 
درگاهی  شیرین  خانم  دوم  یک  سهم  لذا  تعیین  ریال 
مرحوم  ماترک  مابقی  و  ریال   70/000/000 معادل 
می  ریال   70/000/000 معادل  انصاری  محمد  عیدی 
باشد. که سهم خانم شیرین درگاهی از ماترک به مبلغ 
مبلغ  انصاری  هاجر  خانم  سهم  و  ریال   17/500/000

52/500/000 ریال برآورد می گردد. 
2 ـ عرصه و اعیانی موسوم به دره قلعه به مساحت 2 
مربع 80/000  متر  هر  قرار  از  متوسط  طور  به  جریب 
 ( ریال   160/000/000 مبلغ  به  آن  کل  ارزش  و  ریال 
لذا  گردد.  می  ارزیابی   ) ریال  میلیون  وشصت  یکصد 
ادعای  اثبات  درصورت  درگاهی  شیرین  خانم  سهم 
هاجر  خانم  سهم  و  40/000/000ریال  معادل  خواهان 

انصاری مبلغ 120/000/000 ریال برآورد می گردد. 
3 ـ ارزش سایر قطعات اراضی آبی   و باغات و اراضی 

توسط  فروش  مورد  اراضی  استثنای  به  مشاع  دیم 
در  مندرج  شرح  به  انصاری  محمد  عیدی  مرحوم 

گزارش باقی مانده از کل سه هشتم سهم مشاع از 48 
سهم از 96 سهم ششدانگ پالک 113 ـ اصلی ماترک 
ریال  معادل3/500/000/000   دعوت  اصحاب  مورث 

برآورد می گردد. 
شیرین  خانم  مالکیت  مورد  چهارم  یک  سهم  بنابراین 
درگاهی  ازسه هشتم سهم مشاع مالکیت  مرحوم عیدی 
محمدانصاری معادل 875/000/000 ریال و سه چهارم 
و  ریال   2/626/000/000 معادل  آنان  موروث  ماترک 
درگاهی  شیرین  خانم  االرث  سهم  چهارم   یک  سهم 
ازمبلغ 2/625/000/000 ریال معادل 656/250/000ریال 
معادل )ششصدوپنجاه و شش میلیون ودویست وپنجاه 

هزارریال(  برآوردمیگردد. 
مالکیت خانم شیرین  ارزش  فوق  به شرح  بنا  ـ    ب 
درگاهی معادل یک دوم از شالیزار بهشت آباد به انضمام 
یک چهارم از باغ موسوم به دره قلعه و یک چهارم از 
سه هشتم از 48 سهم از 96 سهم ششدانگ پالک 113 
ارزیابی  ریال  اردل 752/500/000  به  موسوم  اصلی  ـ 
می گردد. و با احتساب سهم االرث مشاورالیه از مبلغ 
2/625/000 ریال )ارزش سه چهار وازسه هشتم ماترک 
موروث نامبرده وخواهان(  معادل 656/250/000 ریال  
مجموعا ارزش  مالکیت و سهم االرث مشارالیه به مبلغ 

1/408/750/000 ریال برآورد و ارز یابی می گردد. 
به  بنا  انصاری  االرث خواهان  خانم هاجر  ـ سهم  ج 
شرح فوق 2/141/250/000 ریال معادل دو میلیارد و 
یکصد و چهل و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار 

ریال  برآورد و ارزیابی می گردد. 
ـ  پالک  997  به شماره  ملک  ـ  مسکونی  امالک  ـ   2
فرعی از 113 ـ اصلی واقع در شهر اردل ـ تقاطع بلوار 
شهداء و بلوار شهید مطهری که به موجب سند صادره 
به شماره ثبت 5101 در صفحه 185 دفترخانه 33 اردل 
سه دانگ مشاع از ملک به نام خانم شیرین درگاهی ) 
همسر متوفی ( و سه دانگ مشاع دیگر به نام مرحوم 

عیدی محمد انصاری می باشد. 
می  مربع  متر   392/80 سند  مطابق  عرصه  مساحت  ـ 
باشد. که با وضع موجود مطابقت گردید. و در عرصه 
ملک یک واحد مسکونی قدیمی که هم اکنون توسط 

همسر متوفی در دست بهره برداری می باشد. 
ـ حدود اربعه ملک مطابق حدود اربعه قید شده در سند 

ثبتی می باشد. 
، گاز هر کدام یک  برق   ، امتیازات آب  ـ ملک داری 

انشعاب می باشد .    
ـ مطابق حدودات قید شده در سند ،ملک مذبور در دو 
وجه شمالی و شرقی دارای دیوار اشتراکی با همسایه 

های  مجاور می باشد.  
ـ به دلیل فرسودگی و گذشت عمر مفید و استفاده از 
مصالح نامرغوب و همچنین عدم استحکام الزم اعیان 

ملک فاقد ارزیابی می باشد. 
ـ عرصه ملک مزبور قابلیت تفکیک به دو پالک را دارد. 

ـ ارزیابی ملک : 
ـ عرصه : با توجه به موارد مذکورو در نظر گرفتن جمیع 
جهات از جمله قابلیت کاربری تجاری ، مسکونی در 
دو جهت عرصه ملک از قرار هر متر مربع 9/400/000 
ریال برابر است با : 392/80 * 9/400/000 برابر است 

با 3/692/320/000  
ـ 50/000/000 ریال : تاسیسات 

جمع کل ارزیابی : 3/742/320/000 ریال ) سه میلیارد 
و هفتصد و چهل و دو میلیون و سیصد وبیست هزار 

ریال تمام ( . 
 علی خسروی – رئیس حوزه قضایی
 و قاضی اجرای احکام مدنی اردل

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  به   12 شماره  شناسنامه  دارای  علی   غنچه  اهلل  نصرت  آقای 
کالسه 970303 ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
 4623012824 ملی  شماره  به  سامانی  یعقوبی  سهیال  شادروان  که  داده  توضیح 
درتاریخ1397/3/26 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
 1ـ رضا یعقوبی سامانی  فرزندمحمود به شماره ملی 4620878936  پدر  

2ـ نصرت اهلل غنچه علی   به شماره ملی 4622967601 زوج    
3ـ  محمدغنچه علی   به شماره ملی 4623659690  فرزند ذکور  
4ـ محسن غنچه علی   به شماره ملی4610529173  فرزندذکور 

5ـ زهرا غنچه علی   به شماره ملی 4610173816  فرزند  اناث والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رو نوشت آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به  آقا  فرزندحاجی  گنجی  علی  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
تقدیمی ثبت شده به کالسه9709983855700260 از این دادگاه  درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه پاره گنجی ممسنی فرزند علی 
به  ش ش  2 متولد 1330/1/1 سرانجام در تاریخ 1394/11/15 در اقامتگاه  دائمی خود  

بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به:
1-آقاسی گنجی فرزندحاجی آقا به ش ش 599  )فرزند متوفي(
2ـ مهین گنجی فرزندحاجی آقا به ش ش  187 )فرزند متوفي(

3ـ رودابه گنجی فرزندحاجی آقا به ش ش 864  )فرزند متوفي(
4ـ صدری گنجی فرزندحاجی آقا به ش ش554  )فرزند متوفي(

5ـ محمد گنجی فرزندحاجی آقا به ش ش4680184541   )فرزند متوفي(
6ـ نیست درگنجی فرزندحاجی آقا به ش ش 739  )فرزند متوفي(

7ـ امیر گنجی فرزندحاجی آقا به ش ش56  )فرزند متوفي(
8ـ علی گنجی فرزندحاجی آقا به ش ش 2 )فرزند متوفي(

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

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

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده96/2152/ش5

 وقت رسیدگی :97/6/14 ساعت9   مرجع رسیگی :شورای حل اختالف شعبه 
:میرمحمدامین  خوانده  دادگر  آقای  وکیل  تجارت  :بانک  خواهان   خوی   پنجم 

موسوی-میرکاظم موسوی  خواسته:مطالبه  وجه قرارداد بانکی 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهوالمکان بودن  خوانده  مورخه 97/6/14 ساعت 9  
وفق  ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.. 
مسئول دبیر خانه شعبه پنجم  شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ناز آفرین ایزدی چم خرمی دارای شناسنامه شماره 85 به شرح دادخواست به کالسه 
970230 ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان علی ایزدی چم خرمی به شماره ملی 4622699176 درتاریخ1383/12/17 

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1- جمیله شهریاری کاه کشی فرزنداحمد به شماره ملی 4620960705  زوجه دائمی  

2-ایرج ایزدی چم خرمی  به شماره ملی 4622942844 فرزند ذکور  
3- خسرو  ایزدی چم خرمی  به شماره ملی 4622969270  فرزند ذکور  
4-خیرالنساء ایزدی چم خرمی  به شماره ملی 4622883457  فرزند اناث 
5- مهرانگیز ایزدی چم خرمی  به شماره ملی 4620842338 فرزند اناث   
6-ناز آفرین  ایزدی چم خرمی  به شماره ملی 4620842222 فرزند اناث  
7-صغری  ایزدی چم خرمی  به شماره ملی 4623069397  فرزند اناث  

8-زهرا ایزدی چم خرمی  به شماره ملی 6209405827 فرزند اناث  
9ـ انیس ایزدی چم خرمی  به شماره ملی 4623173518  فرزند  اناث والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 

شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت  آگهی حصروراثت
آقای سید محمدرضا محمدی جیرانی به شماره  شناسنامه 276 فرزند سید معصوم  از این 
شورا  درخواست  گواهی  حصروراثت  نمود و چنین  توضیح  داده که  مرحوم  سید 
معصوم محمدی جیرسرایی در تاریخ 1396/10/20 در اقامتگاه  دائمی خود  شهرستان  

کوچصفهان  بدرود زندگی  گفته  ورثه  آن مرحوم  منحصر  است به :
1-سید محمدرضا محمدی جیرسرایی فرزند سید معصوم – ش ش 276- پسر

2-سیده زهرا محمدی جیرسرایی فرزند سید معصوم – ش ش 7654- دختر
3-سیده فاطمه محمدی جیرسرایی فرزند سید معصوم – ش ش 275919- دختر

4-کلثوم امینی ویشکائی – فرزند محمد حسین – ش ش 23- همسر
و بیر از وراث  نامبرده  باال ورثه  دیگری  ندارد.

اینک پس از  مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت  آن بشماره97/1/443 
مفاد  درخواست  مزبور  را در یک  نوبت آگهی  می  نماید  چنانچه هر شخص  اعتراض  
دارد  و یا  وصیتنامه  ای از  متوفی  نزد او باشد  از تاریخ  نشر آگهی  ظرف  یک ماه  به 
دفتر  شورای  حل اختالف  شماره  یک شهری  کوچصفهان  تسلیم  نماید  در غیر این 

صورت  گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
ر الف : 2493-  قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهری شهرستان رشت بخش کوچصفهان- 

مهدی واعظی

آگهی
در پرونده کالسه 9609981295100867این شعبه آقای مجتبی نجف نژاد سماکوش فرزند رضا به 
اتهام توهین و تهدیداز طریق پیامک تحت تعقیب قرارگرفته است .با عنایت به مجهول المکان بودن 
متهم ودر اجرای مقررات ماده 174قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
به نامبرده ابالغ میگرددتا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 

شعبه حاضر گردد.درصورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی بعمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار- مهدی بی نیاز
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قیمت دارو نباید افزایش یابد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قیمت دارو 
نباید افزایش پیدا کند، گفت: دولت برای داروی بیماران سوبسید و ارز 

دولتی تخصیص داده است تا بیماران با هیچ گونه کمبود مواجه نشوند.
علی نوبخت نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی در جلسه رسیدگی به مشکالت اهالی منطقه 6 
بیان داشت: ما برای رسیدگی به امور مردم تالش خود را انجام می دهیم، 
ولی سازمان هایی وجود دارند که به تعهدات خود عمل نمی کنند. دولت 
در زمینه بهداشت و درمان در تالش است تا هنگام حوادث مردم سردرگم 

نشوند و بیماران اورژانسی بالفاصله پس از وقوع حادثه بستری شوند. 
وی افزود: افرادی که توسط سازمان اورژانس به بیمارستان منتقل می شوند، 
برای دریافت خدمت هزینه ای پرداخت نمی کنند و دیگر افرادی که خود 
به بیمارستان مراجعه می کنند، تنها 3 تا 6 درصد هزینه را پرداخت می کنند 

و مابقی را بیمه تحت پوشش قرار می دهد. 
وی ادامه داد: این یکی از مهم ترین برنامه های جمهوری اسالمی ایران 
ولخرجی  ما  مانند  بودن،  پولدار  وجود  با  دیگر  دولت های  که  است 
نمی کنند، ولی با وجود طرح تحول سالمت، تمامی مشکالت حوزه در 

بهداشت و درمان رفع شده است. 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان گرانی های به وجود 
آمده در قیمت دارو گفت: این قیمت ها به هیچ وجه نباید افزایش پیدا کند 

زیرا دولت برای بیماران سوبسید و ارز دولتی تخصیص می دهد. 
نوبخت در خصوص زمین هایی که در اطراف دانشگاه تهران وجود دارد و 
اجازه بازسازی و ساخت به آنها داده نمی شود، گفت: چند نفر از ساکنان 
به نمایندگی از محله به سازمان برنامه و بودجه استان تهران مراجعه کنند 

تا روال اداری برای ارائه مجوز طی شود. 

ورود شهید حججي به کتب درسي

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن بیان اینکه »شهید 
حججی« یک نماد است و در واقع از همه کسانی که در راه دفاع از میهن 
به شهادت رسیدند تقدیر می کنیم گفت: شهید حججی وارد کتب درسی 

پایه دوازدهم شده که به زودی از این کتاب رونمایی می شود.
تشریح جزئیات سیزدهمین  منظور  به  که  مراسمی  در  تورانی  حیدر 
جشنواره تجلیل از مولفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه های آموزشی 
و یادواره شهید حججی برگزار شد، اظهار کرد: امسال به روال سال های 

گذشته از مولفان کتب درسی تقدیر می شود اما با نگاه جدید.
نگاه اول این است که طوری نباشد آنها که کتاب نوشته اند خودشان دور 
همدیگر بنشینند و از یکدیگر تقدیر کنند و خوب بود اجازه دهیم ذینفعان 
که در برنامه های درسی ما حضور دارند و نقش ایفا می کنند وارد میدان 
شوند و از مولفان تقدیر کنند. وی افزود: نکته دوم آنکه فقط مولف نیست 
که در تدوین کتب درسی نقش دارد و افرادی پشت صحنه هستند که 
باید دیده شوند. باید از تولید کنندگان کتاب تقدیر شود. سرپرست سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه این جشنواره مزین به نام 
شهید حججی می شود گفت: فرزندان ما هشت سال مظلومانه جنگیدند 
و این روند ادامه پیدا کرده و به مدافعان حرم رسیده است. آیا نباید در راه 

معرفی و زنده نگه داشتن ارزش های دفاع مقدس قدم برداریم؟.
تورانی افزود: باید این مفاهیم به طرق مختلف از جمله کتب درسی به 
نسل آینده معرفی شود. نمی خواهیم رنگ و بوی سیاسی به این یادواره 
بدهیم. شهید حججی یک نماد است و در واقع از همه کسانی که در راه 
دفاع از میهن به شهادت رسیدند تقدیر می کنیم. شهید حججی وارد کتب 

درسی پایه دوازدهم شده و در روز جشنواره از آن رونمایی می شود.
وی ادامه داد: تدوین کتب درسی جدید امسال به اتمام می رسد، ولی 
برنامه های ما تمام نمی شود و اهداف راهنمای حوزه های یادگیری را در 

دست تدوین داریم.

خبر

۶۷00 میلیارد تومان، هزینه ماهانه 
سازمان تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین 
اجتماعی و شرکتهای تابعه آن در مراودات بین المللی 
از انعطاف بخش خصوصی و اعتبار بخش دولتی به 

صورت همزمان برخوردار است.
دکتر سید تقی نوربخش در نشست سفرا و نمایندگان 
جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور با وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه به 
معرفی خدمات سازمان تامین اجتماعی پرداخت و 
افزود: این سازمان با پذیرش کنوانسیون اتحادیه بین 
المللی کار و عضویت در اتحادیه بین المللی تامین 
اجتماعی) ایسا( از 40 سال پیش ریسک هایی مانند 

سالمندی و بیماری را تحت پوشش قرار می دهد.
وی با بیان اینکه مبنای سازمان تامین اجتماعی از سال 
1310 است و در سال 54 به صورت سازمان فعلی 
رسیده است، اظهار کرد: این سازمان 42 میلیون از 
جمعیت کشور را تحت پوشش دارد که از این تعداد 
14 میلیون بیمه شده اصلی و 6 میلیون مستمری بگیر 

اصلی و تبعی هستند.
در  کشورها  بهترین  از  اینکه  به  اشاره  با  نوربخش 
گسترش پوشش بیمه ای هستیم، گفت: سازمان تامین 
اجتماعی در 3 حوزه بیمه، درمان و اقتصادی فعالیت 
می کند و یکصد هزار میلیارد تومان بودجه این سازمان 
در سالجاری است که بدون اتکا به بودجه عمومی 

کشور تامین می شود.
نوربخش گفت: یک هزار واحد اجرایی بیمهای و 
درمانی متعلق به این سازمان در کشور فعالیت می کنند 
و همچنین300 کارگزاری نیز به بیمه شدگان خدمات 
ارائه می کنند. یک میلیون و 200 هزار کارفرما در 

کشور مشمول تامین اجتماعی هستند.
وی تامین اجتماعی را سازمان درآمد هزینه ای عنوان 
کرد که تمام ابعاد زندگی این افراد را تحت پوشش 
قرار می دهد و از قبل تولد تا پس از فوت بیمه شدگان 
تحت پوشش این سازمان هستند، گفت: سازمان تامین 

اجتماعی در سنگر اول اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
نوربخش افزود: هزینه سازمان تامین اجتماعی ماهیانه 
6700 میلیارد تومان است که در بخش ارائه خدمات 

به بیمه شدگان و مستمری بگیران صرف می شود.
را  سازمان  این  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
دارای پتانسیل باالیی در توریسم درمانی عنوان کرد 
و گفت: 36 بیمارستان ملکی این سازمان در مناطق 

مرزی وجود دارند.
تامین  سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
تامین  سازمان  حضور  به  اشاره  با  وی  اجتماعی، 
اجتماعی در مجامع بین المللی گفت: عضو هیات 
مدیره ایسا و در آخرین مجمع آن نایب رییس هیات 

مدیره هستیم.
نوربخش در ادامه به ظرفیتهای اقتصادی سازمان تامین 
پرتفوی  افزود:  بخش عمده  و  پرداخت  اجتماعی 
سازمان در شرکت شستا است. هلدینگ گردشگری 
با  مجموعه قطار رجاء، هتلها و بیمارستانهای سازمان 

شکل گرفته است.

خبر

اهل  فراکسیون  دیدار  در  آموزش وپرورش  وزیر 
سنت مجلس شورای اسالمی، جمعیت اهل سنت 
کشور را ظرفیت عظیمی دانست که نخبگان بسیاری 
را در خود دارد. سید محمد بطحایی در دیدار با 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی عضو فراکسیون 
اهل سنت، ضمن تقدیر از نمایندگان برای تشکیل 
چنین دیداری اظهار کرد: تشکیل مکرر این جلسات 
موجب یادآوری مسائل و مشکالت و سبب افزایش 

تالش برای حل و رفع آن ها خواهد شد.
سید محمد بطحایی جامعه اهل سنت را ظرفیت 
عظیم و ارزشمند دانست و گفت: بسیاری از نخبگان 
کشور اهل سنت هستند و در بین فرهنگیان اهل 

سنت، دلسوزان بسیاری داریم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تالش می کنیم 
نهادهای مؤثر در به کارگیری  نیروهای اهل سنت را 
متقاعد کنیم تا از پتانسیل این نیروها به نحو شایسته 

استفاده شود.
سید محمد بطحایی گفت: در سطح ملی هیچ کس 

سلیقه خود را جایگزین ضابطه نمی کند؛ البته ممکن 
اتفاق هایی  چنین  مناطق کوچک  برخی  در  است 

بیفتد. عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه افزود: 
شیوه به کارگیری نیروها در مناطق مرزی و محروم 

سخت گیرانه نخواهد بود.
عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
وزارت آموزش  و پرورش، وی با اشاره به موضوع 
بر اساس  زبان قومی و محلی گفت:  به  تدریس 
قانون اساسی در مناطق دو زبانه باید آموزش ها به 
زبان رسمی صورت گیرد اما نباید از اهمیت زبان 
قومی در فرآیند آموزش غافل شویم، بنابراین تقویت 
زبان های بومی و محلی را در کنار زبان رسمی کشور 

خواهیم داشت.
وی افزود: بومی گزینی در فرآیند جذب نیروهای 
همین  و  است  کار  دستور  در  آموزش وپرورش 
برنامه را در مناطق اهل سنت نیز خواهیم داشت تا 
مشکالت عدم حضور نیروهای بومی در این مناطق 

رفع شود.

بطحائی تاکید کرد: 

تقویت زبان  بومی و محلی در مناطق دو زبانه

معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیروهای مسلح از مخالفت 
ستادکل با طرح اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی که در رسانه 
ها تحت عنوان داوطلب بسیجی و خدمت حرفه ای مطرح شده 

بود، خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار مسعود مطهر درباره طرحی 
که اخیرا از سوی یکی از نماینده های مجلس با عنوان »داوطلب 
آقای  جناب  سوی  از  طرحی  گفت:  است،  شده  مطرح  بسیجی« 
ابوالفضل ابوترابی با عنوان طرح اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی 
در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی مطرح شد که پس از 
بررسی های مختلف این طرح با مخالفت مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، اعضای کمیسیون امنیت ملی و همچنین ستادکل 
نیروهای مسلح رد شد.وی با بیان اینکه این طرح هشت ماده دارد، 
گفت: در هیچ بخشی از مواد این طرح عنوان داوطلب بسیجی یا 
سربازی داوطلبانه نیامده است و من نمیدانم چطور در رسانه ها طرح 
اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی با این عنوان مطرح شده است 

و چرا جناب آقای ابوترابی از این عنوان برایش استفاده کرده اند.
وی با بیان اینکه ستادکل نیروهای مسلح اشکاالت خود به این طرح 

را وارد کرده است، اظهارکرد: این طرح دارای مغایرت های فراوان 
در تمام مواد با قانون اساسی است و به عبارتی طرح خامی است 
که قابلیت اجرا ندارد، اما طوری آن را مطرح کرده اند که گویا قانون 

سربازی، اختیاری شده و تنها ستادکل با آن مخالفت کرده است.
مطهر اضافه کرد: به عنوان مثال در یکی از مواد این قانون اینطور آمده 
که هرفردی که نمی خواهد به سربازی برود، باید معادل سه برابر 

هزینه یک سرباز در طول خدمت را یکجا یا قسطی پرداخت کرده و 
این هزینه برای خود سربازان در حال خدمت صرف شود، خب این 
اقدام مصداق بارز فروش سربازی و برخالف قانون اساسی و منافع 
کشور است و برفرض اگر اجرا می شد، آنوقت افراد دارای تمکن 
مالی از سربازی معاف شده و افراد ضعیف تر جامعه باید به سربازی 

بروند که این مغایر با عدالت اجتماعی است.
وی همچنین افزود: همچنین یکی دیگر از موارد مطرح شده در این 
طرح آن است 90 درصد حقوق کارکنان، به سربازان داده شود در 
حالیکه هم اکنون امکان اجرای چنین امری با توجه به مشکالت 

بودجه ای و اعتباری وجود ندارد و اتفاقا قانون آن وجود دارد. 
وی درباره وضعیت فعلی این طرح نیز اظهارکرد: بنا شد تا طرح 
دوباره مورد بررسی قرار گرفته و به احترام آقای ابوترابی به کارگروه 
کمیسیون امنیت ملی مجلس برود تا بازهم مورد بررسی قرار بگیرد، 
اما درخواست ما این است که نمایندگان محترم مجلس طرح های 
اینچنینی خود را حتما قبل از رسانه ای کردن با ستادکل نیروهای 
مسلح در میان بگذارند تا موارد الزم در مورد آنها مورد بررسی قرار 
بگیرد و از ارائه طرح های خام و فاقد قابلیت اجرا جلوگیری شود.

مخالفت اب طرح جدید رسابزی داوطلبانه 

رئیس سازمان انتقال خون با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته 4 
میلیون واحد پالسمای مازاد بر مصرف برای تهیه دارو به اروپا ارسال 
شده است، گفت: شاخص اهدای خون در ایران دو برابر کشورهای 
هم سطح است. علی اکبر پورفتح اهلل در مراسم امضای تفاهم نامه ای میان 
جمعیت هالل احمر و سازمان انتقال خون اظهار داشت: تامین خون 
سالم و کافی در کشور موضوع مهمی است که همیشه مورد توجه 
بوده و این تفاهم نامه نیز در همین راستا مدنظر قرار گرفته است.  وی 
نسبت به باال رفتن سن نسل اهداکنندگان خون هشدار داد و گفت: 
اکثر اهداکنندگان خون افرادی هستندکه از دوران جنگ خون اهدا 

کرده و اکنون سن آنها به 60 تا 65 سال رسیده و عمال اهدای خون 
انتقال خون ادامه داد:  برای آنها امکان پذیر نیست.  رئیس سازمان 
براساس تفاهم نامه با سازمان هالل احمر می توان از پتانسیل جوانان 
عضو این جمعیت جهت تغییر هرم سنی اهداکنندگان خون بهره مند 
شد و فرهنگ سازی های الزم را در این زمینه انجام داد.  همچنین باید 
توجه داشته که جامعه ما به سمت سالمندی پیش می رود و در آینده 

نیاز به خون افزایش می یابد. 
پورفتح اهلل با اشاره به اینکه براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی 
در کشورهای توسعه یافته 70درصد خون در افراد باالی 60 سال 

به دلیل سالمندی و افزایش جراحی ها در این دوران مورد استفاده 
قرار می گیرد گفت: ایران نیز رو به سالمندی پیش می رود بنابراین 
برای اینکه در تامین خون دچار مشکل نشویم باید زیرساخت ها را 
انتقال یک  از  انتقال خون  ببریم.  رئیس سازمان  به سمت جوانان 
میلیون و 200 هزار پالسمای اهدا کنندگان مازاد مصرف بیمارستانی 
جهت ارسال به اروپا برای تولید دارو خبر داد و گفت: اگر کشوری 
بخواهد این اقدام را انجام دهند باید خون آنها استانداردهای الزم 
کشورهای اروپایی را داشته باشد که خوشبختانه این مساله گویای 

سالمت خون های ایران است.

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده96/2153/ش5

 وقت رسیدگی :97/6/14 ساعت 11 
مرجع رسیگی :شورای حل اختالف شعبه پنجم خوی 

خواهان  :بانک تجارت وکیل آقای دادگر
خوانده :سکینه حقیر مشتاقی و بیوک حقیر مشتاقی 

خواسته:مطالبه 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهوالمکان بودن  خوانده  مورخه 97/6/14 ساعت 11 
وفق  ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.. 
مسئول دبیر خانه شعبه پنجم  شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  حوزه ثبتی فریدونکنار

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/9/20، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز 

و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در شهرستان فریدونکنار پالک اصلی 66 بخش 2

باقیمانده 84 فرعی آقای عرفان یزدانی اصفهانی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 
انقالب اسالمی  بنیاد مستضعفان  با  الواسطه  به مساحت 199.99 متر مربع خریداری مع 

مالک رسمی.
1739 فرعی آقای عبداله مشهور به فرزاد آزادی کناری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 154.95 متر مربع خریداری مع الواسطه با آقای علی محمد عابدیان 
مالک رسمی. 1785 فرعی خانم انسیه ضربی کناری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان با حفظ حقوق سند رهنی به مساحت 120.72 متر مربع خریداری مع الواسطه با 
آقای بهرام ضربی فریدونی مالک رسمی. 1870 فرعی آقای روح اله کبیری کناری نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 102 متر مربع خریداری مع الواسطه با 
آقای نصراله محمدعلی پور مالک رسمی. 1870 فرعی آقای مسلم حمزه پور مرزونی نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 118.40 متر مربع خریداری مع 
الواسطه با آقای نصراله محمدعلی پور مالک رسمی. 1870 فرعی آقای یاسر اسحاقی کناری 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 187.40 متر مربع خریداری 
مع الواسطه با آقای غالمرضا اسحاقی مالک رسمی. 1870 فرعی آقای یاسر کشت بخش 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 144 متر مربع خریداری 
مع الواسطه با آقای نصراله محمدعلی پور مالک رسمی. 1870 فرعی آقای یعقوب ملکی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 115 متر مربع خریداری 
مع الواسطه با آقای نصراله محمدعلی پور مالک رسمی. 2981 فرعی خانم طاهره خلیل 
ارجمندی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 151.98 متر مربع 
خریداری مع الواسطه با بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مالک رسمی. 3483 فرعی آقای 
حسین نوروزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 46.74 متر 
مربع خریداری مع الواسطه با آقای ذبیح اله احمدی مالک رسمی. 3579 فرعی آقای سید 
محمد قربانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 138.31 متر 
مربع خریداری بدون واسطه با آقای نورعلی عباس زاده مالک رسمی. 4870 فرعی آقای 
ابراهیم الغری فیروزجائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

290.22 متر مربع خریداری بدون واسطه با آقای ابراهیم تیموری مالک رسمی. 
امالک متقاضیان واقع در اسالم آباد پالک اصلی 2 بخش 11

301 فرعی و 308 آقای سید منصور میر کاظمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 362.15 متر مربع خریداری بدون واسطه با مالک رسمی. 305 فرعی 
خانم الهام السادات نادمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
315.10 متر مربع خریداری بدون واسطه با مالک رسمی. 308 فرعی آقای سعید حاجی 
عبدالعلی و خانم مهناز محمودعربی هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 356 متر مربع خریداری بدون واسطه با مالک رسمی. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز با طریق این 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید با تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها با تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول:   1397/05/10 ت   اریخ انتشار نوبت دوم:   97.5.24

مرتضی خواجوی رئیس اداره  ثبت اسناد و امالك فریدونکنار

آگهی
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 

پرونده کالسه 9509981212500048 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 
آمل تصمیم نهایی شماره 9509971211900503 

متهمین. آقای علیرضا محمد طاهری. فرزند مجید. به نشانی تهران،  سه راه آذری. 
خ قدرت پاکی کوچه. داوود محمدی. پالک 89. 

آقای حمید ولیانی فرزند رضا به نشانی تهران،  سه راه. آذری خ، اردشیر. کوچه 
افراخته پالک 116 

آقای علی اسمعیل ولیانی فرزند محمود به. نشانی تهران،  سه راه آذری. خ قدرت 
پاک کوچه ذوالفقاری 

ت
اتهام. نگهداری و مالکیت مواد 

رای دادگاه. به موجب کیفر خواست صادره از دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 
آمل آقای علیرضا محمد طاهری فرزند مجید 23ساله مجرد و فاقد. سابقه کیفری. 
علی اسماعیلی ولیانی فرزند محمود 24ساله مجرد و فاقد سابقه کیفری. حمید رضا 
ولیانی فرزند رضا 23 ساله مجرد. و فاقد سابقه کیفری. در این پرونده متهمند به 
مشارکت در نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک به میزان سه گرم وحشیش به میزان 
چهار گرم وگراس به میزان دو گرم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،  گزارش 
تنظیمی از مرجع محترم انتظامی کشف مواد مخدر از متهمین و برگ توزین تنظیمی 
ضم پرونده دفاعیات متهمین در دادسرا و دادگاه بزه انتسابی به متهمین را به استناد 
بند یک از ماده 5 از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76 با اصالحیه سال 89 
محرز دانسته با رعایت ماده 125 از قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 هر 
یک از متهمین موصوف را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جریمه نقدی در حق 
دولت و تحمل ده ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم 
می نماید رای صادره حضوری است وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 

در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد.
 رئیس شعبه دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل. مرتضی مهدوی. م الف 2034

دادنامه
دوشهرستان  کیفری  دادگاه   102 شعبه   9609983033700178 کالسه  پرونده 

فردیس )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره9709973032200507
شاکی :شرکت گاز استان البرز به نشانی :کرج میدان طالقانی حسن آباد باال روبروی 

تربیت شرکت گاز استان البرز 
متهم : آقای صادق خسروی به نشانی مجهول المکان

اتهام : استفاده غیر مجاز از گاز در ملک مسکونی
گردشکار: به تاریخ 1397/04/24 در وقت مقرر جلسه شعبه 102 دادگاه کیفری دو 
فردیس به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 961192 تحت نظر 
است . متهم آقای صادق خسروی علی  رغم ابالغ از طریق نشر آگهی و انتظار کافی 
در جلسه حضور ندارد و الیحه ای ارسال ننموده و اقدام به معرفی وکیل نکرده 
است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و متحویات پرونده ،ضمن ختم رسیدگی و 

با استعانت از خداوند متعال به شرح مبادرت به صدور رای می نماید.
))رای دادگاه((

درخصوصاتهام آقای صادق خسروی،که به لحاظ عدم دسترسی به وی  اطالعات 
دیگری از وی موجود نبوده و نامبرده آزاد می باشد،دائر بر استفاده غیر مجاز از 
گاز در ملک مسکونی حسب گزارش واصله از شرکت گاز استان البرز در تاریخ 
96/02/24 ،دادگاه با عنایت به متحویات گزارش واصله ،تحقیقات صورت گرفته 
،کیفرخواست  فردیس  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  هفتم  شعبه  از سوی 
صادره توسط آن دادسرا،عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی دادگاه جهت دفاع از 
اتهام انتسابی و دیگر اوضاع و احوال موجود در پرونده ،بزهکاری نامبرده را محرز 
و مسلم دانسته و مستندا به ماده 1 قانون مجازات استفاده غیر مجاز از آب وبرق 
وگاز مصوب سال 1396 ،مشارالیه  رابه پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال 
به عنوان جزای نقدی در حق صندوق  دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
بوده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف 
مهلت بیست روز پس از آن قابل  تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر  

استان البرز خواهد بود./الف27
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 فردیس- امیر پیش رویان ورکی 

 آگهی حصروراثت
ازگناوه  بشناسنامه3530046809صادره  پدرخلیفه  نام  کرمی  نرگس  بانو 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
97/4/23درماهشهراقامتگاه  تاریخ  در  هندیجان  پوربشناسنامه3صادره  محمدامین 
متوفی(2- فوق)زوجه  مشخصات  با  عبارتندازمتقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی 
پوربشناسنامه   امین  پوربشناسنامه1941071600ماهشهر3-فاطیما  امین  حسین 
پوربشناسنامه   شهنازامین  متوفی(4-خانم  1941312306ماهشهر)فرزندان 
426ماهشهر)مادرمتوفی(5-ماندنی امین پوربشناسنامه6619511880هندیجان)پدرمت
نوبت آگهی می  قانونی مراتب مزبوررادریک  باانجام تشریفات  اینک  وفی(والغیر. 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:16/322
رئیس شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر شعبه3

ابالغ وقت
 دادرسی  نطربه اینکه خواهان آقای قاسم دوستدار فرزند عابدین  با وکالت معصومه 
حسن زاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مصطفی ناز بخش فرزند در 
این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 3.351.97 ثبت و برای 
مورخه 97.6.10ساعت 9:30 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان 
بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت 
رسیدگی در شعبه سوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم آن به دفتر شعبه سوم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم 

ابالغ شده محسوب اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
 مدیردفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

 ابالغ وقت 
دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای آیین داوری فرزند پرویز دادخواستی به خواسته تایید 
اعالم فسخ قرارداد به طرفیت شاهرخ مهدی پور فرزند در این شعبه تسلیم نموده که 
پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه12.460.97 ثبت و برای مورخ97.6.10 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان 
به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه 12 حاضر 
و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 12 مراجعه 
نماید در غیر این صورت  دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب  و اقدام مقتضی 

به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1۳۹۷60۳۳1010000۷۷۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
قادری مصور   آقای حسن  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
فرزند حاجی محمد به شماره شناسنامه 10۷1  کد ملی ٤010۸۳6۸5۷ صادره از 
اسدآباد در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۲0 متر مربع پالک 1۲۸5۸ 
فرعی از 16۳ اصلی واقع درجاده مالرد- کوچه اداره برق گلستان دوم پالک۸5 - 
خریداری از مالک رسمی نجات اله ضرابی مقدم کلیمی محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1۹۲1
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۷/0٤/۲6 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/05/10

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1۳۹۷60۳۳1010000٤٤0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
فرزند  باقری   یداله  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
خدابنده  از  صادره  ملی ٤۳۷00٤۷560  کد  شناسنامه ٤۷۹0   شماره  به  حسن  
 ۹60 پالک  مترمربع   5000 مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در 
فرعی از 16۳ اصلی واقع درفردیس فلکه پنجم – جنب پارک تندرستی – قطعه 
۳۷٤خریداری از ملک رسمی علی حسینی میر محله محرز گردیده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1٤۹6
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/٤/۲6 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/5/10

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم مهدی عبدالملکی فرزند حسن   
خواهان آقای/ خانم محمدرضا گیتی رخ   دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای /خانم 
مهدی عبدالملکی  به خواسته  ابطال سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709982611800191 شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/8/19ساعت 12  تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ -  غالمرضا عظمیان

ارسال 4 میلیون واحد پالسما به اروپا جهت تولید دارو
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گازرسانی به روستاها از اولویت است

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد که طبق برنامه 
ریزی گازرسانی به روستاهای کشور از برنامه های اولویت دار دولت تدبیر و 
امید است. حمید رضا عراقی روز سه شنبه در آئین گشایش مرکز تربیت مربی 
و آموزش تخصصی کارکنان شرکت ملی گاز ایران در کرج افزود: به رئیس 
جمهوری قول داده ایم که در صورت نبود موانع هر روز 10 روستا در ایران 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار شود. وی بیان داشت: بر همین اساس، ارائه 
آموزش های تخصصی به کارکنان فنی شرکت ملی گاز ایران ، الزمه اجرای 

کیفی پروژه های عمرانی و گازرسانی در کشور است .
عراقی با اشاره به راه اندازی مرکز تربیت مربی و آموزش تخصصی کارکنان 
برنامه های  افزود: به سرعت در حال اجرای  ایران  فنی شرکت ملی گاز 

آموزشی برای کارکنان این شرکت در سراسر کشور هستیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: مهارت آموزی موجب کارآمدی و 

تبحر نیروی انسانی می شود و از سوی دیگر کیفیت خدمات ارتقاء می یابد.
وی با اشاره به طرح گازرسانی به شهر زاهدان اظهار داشت: اجرای موفق 
این طرح در یک برهه زمانی کوتاه، نتیجه کارآمدی نیروی انسانی بود که 
شرکت ملی گاز ایران برای تسریع در اجرای پروژه ها، برنامه های آموزشی در 
کنار طرح های گازرسانی دنبال می کند. عراقی گفت: برهمین اساس توانمند 
سازی نیروی انسانی در کنار فعالیت های گازرسانی به عنوان سرفصل کاری 

با جدیت انجام می شود.

 آخرین وضعیت ذخیره آبی پایتخت
 و شهرهای اطراف

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: در حال حاضر 
وضعیت منابع آبی در شهر تهران در حالت سبز قرار دارد. بدین معنا که 
مشکلی برای تامین آب وجود ندارد و شاهد افت فشار و قطعی آب در 

شهر تهران نیستیم.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، محمدرضا بختیاری اظهار کرد:وضعیت 
منابع آبی در شهر تهران در حالت سر به سر قرار دارد و اگر مشترکان 
میزان مصرف خود را افزایش ندهند و به همین روال آتی پیش برویم، هیچ 
مشکلی به وجود نخواهد آمد. اما اگر میزان مصرف افزایش یابد، ممکن 

است در برخی مناطق با افت فشار روبرو شویم.
وی با بیان اینکه در غرب تهران و شهرستان های اطراف استان وضعیت 
تامین آب در حالت زرد قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به کمبود منابع آبی 
در این مناطق با مشکل افت فشار آب مواجه هستیم که دلیل این مسئله نیز 

افزایش  حرارت دما است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران ادامه داد: باید گفت که 
در اطراف استان تهران مشکلی از نظر کیفیت آب وجود ندارد و تنها 
بحث بر سر کمیت است که امیدواریم این مسئله نیز با مدیریت مصرف 

جبران شود.
بختیاری در خصوص میزان مصرف آب در شهر تهران گفت: تاکنون 387 
میلیون مترمکعب آب در پایتخت مصرف شده که این میزان 10 میلیون 
مترمکعب نسبت به سال گذشته افزایش داشته و باید گفت که بیش از یک 

سوم آب سال مصرف شده است.
در حال حاضر درکالن شهر تهران با جمعیتی بالغ بر 8.5 میلیون نفر ساکن 
و در حدود 1.5 میلیون نفر جمعیت شناور، ساالنه 1035 میلیون مترمکعب 

و متوسط در هر ثانیه 35 هزار لیتر آب مصرف می شود.

کوتاه از انرژی

 عقب نشینی ترامپ نفت 
را ارزان کرد 

پس از آنکه یک گزارش تحقیقی نشان داد، تولید نفت 
اوپک در ماه جوالی به باالترین رقم در سال 2018 
رسیده است، نگرانی از مازاد عرضه موجب شد تا 
قیمت نفت کاهش یابد و نفت برنت در آستانه ثبت 

بیشترین افت ماهیانه دو سال اخیر قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت برای 
تحویل در ماه سپتامبر دیروز با 46 سنت، معادل 0.6 
درصد کاهش به 74 دالر و 51 سنت رسید. قیمت 
نفت خام آمریکا نیز پس از افزایش بیش از 2 درصدی 
در جلسه قبل، دیروز 43 سنت، معادل 0.6 درصد 

کاهش داشت و به 69 دالر و 70 سنت رسید.
نتایج تحقیق رویترز نشان می دهد که تولید نفت اوپک 
در ماه جوالی افزایش داشته است. این گزارش حاکی 
است، اوپک در این ماه تولید خود را 70 هزار بشکه 
افزایش داده و به 32.64 میلیون بشکه رسانده است. 
اوپک متعهد شده که به منظور جبران کاهش عرضه 
نفت ایران به دلیل تحریم های آمریکا، اجرای توافق 
کاهش تولید را تعدیل نماید و نفت بیشتری روانه بازار 
کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که ظاهرا 
لحن خود را در قبال ایران نرم تر کرده، دیروز گفت، 
وی حاضر است بدون هیچ گونه پیش شرطی با حسن 
روحانی، رئیس جمهوری ایران دیدار کند. این سخنان 
تنها یک هفته پس از آن بیان می شود که وی در توئیتر 

تهدید کرده بود تبعات شدیدی در انتظار ایران است.

واردات نفت هند از ایران حدود ۵0 
درصد افزایش یافت

وزیر نفت هند روز دوشنبه اعالم کرد که واردات نفت 
این کشور از ایران در ماه ژوئن )خرداد - تیر( نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 50 درصد افزایش 
گفت:  رابطه  این  در  پرادان«  »دارمندرا  است.  داشته 
پاالیشگاه های هند در ژوئن سال گذشته 1.9 میلیون 
تن متریک نفت از ایران وارد کرده بودند که این رقم در 

ژوئن 2018 به 2.82 میلیون تن متریک رسید.
وی که در جلسه پارلمان هند سخن می گفت، ادامه داد 
که خرید نفت این کشور از ایران در ماه های مارس، 
آوریل و مه سال جاری میالدی )اسفند 96 تا خرداد 
سال  در  مشابه  زمانی  های  بازه  به  نسبت  هم   )97
گذشته، به ترتیب 11.8، 16.5 و 16 درصد افزایش 
داشته است. همزمان خبرگزاری رویترز با استناد به 
اظهارات روز دوشنبه پرادان گزارش کرده که با وجود 
به سال  به هند نسبت  ایران  نفت  افزایش صادرات 
گذشته، پاالیشگاه های این کشور در ماه ژوئن نفت 

کمتری از ایران نسبت به ماه پیش از آن خریدند.

نفت در جهان

مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ایران با 
بیان این که قابلیت های بسیاری در صنعت نفت 
از پاالیشگاه گرفته تا اسناد و مدارک برای ثبت 
در تاریخ وجود دارد، گفت: وزارت نفت تنها 

سازمان دارای میراث صنعتی است.
به گزارش زمان به نقل از وزرات نفت، اکبر 
نعمت الهی در نشست کمیته ملی حافظه جهانی 
که در محل موزه اسناد صنعت نفت شهر ری 
و با حضور حبیب ا... بیطرف، معاون مهندسی، 
برخی  و  نفت  وزارت  فناوری  و  پژوهش 
کشور  ملی  آرشیو  و  اسناد  سازمان  مسئوالن 
برگزار شد، با اشاره به این که از سال 92 و با 
حکم وزیر نفت فعالیت مرکز اسناد صنعت 
دوره  در  گفت:  کرد،  آغاز  را  کار خود  نفت 
اصالحات فعالیت این مرکز آغاز، اما متوقف 
شد و در هشت سال پس از دولت اصالحات 
نیز این مرکز کامال متالشی و کار آن متوقف 

شد.
وی افزود: فعالیت ما از سال 93 به صورت 
رسمی آغاز شد و در ابتدا کار خود را با سه 
موزه در آبادان )پاالیش و صادرات(، مسجد 
سلیمان )اکتشاف و تولید( و تهران )علوم و 

تکنولوژی( شروع کردیم. مدیر موزه ها و مرکز 
اسناد صنعت نفت ایران با بیان این که از سه 
موزه به 26 موزه در صنعت نفت رسیده ایم، 
گذشته  سال های  در  متاسفانه  کرد:  تصریح 
ارزشمند  میراث های  به  بی توجهی  نوعی  با 
صنعت نفت روبه رو بودیم و بسیاری از این 
آثار تاریخی از بین رفتند، اما امروز فعالیت ها 
برای حفظ این آثار آغاز شده تا چنین اسناد 

ارزشمندی برای آیندگان حفظ و ثبت شود.

صنعت  اشیای  گنجینه  داد:  ادامه  نعمت الهی 
نفت که هدف اصلی آن حفظ اشیای قدیمی 
این صنعت و همچنین تاریخ شفاهی صنعت 
نفت است نیز فعالیت خود را آغاز کرده و در 
این باره نیز کتاب های بسیاری به رشته تحریر 
در آمده اند یا زیر چاپ قرار دارند که به نوعی 
می توان گفت حرف ها و سخنان گفته نشده در 

صنعت نفت ایران نگاشته می شوند.
مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ایران 

عنوان کرد: امروز صنعت نفت ایران با چنین 
با  امیدواریم  می بالد،  خود  به  تاریخی  اسناد 
کمک های بیشتر سازمان میراث فرهنگی در 
بخش موزه های صنعت نفت به دستاوردهای 
خوبی برسیم و از آنها به نحو احسن بهره برداری 
کنیم. وی با اشاره به این که شهر آبادان و مسجد 
سلیمان به دلیل داشتن صنایع مختلف نفتی 
تبدیل  نفت  صنعت  موزه  شهر  به  می توانند 
شوند، گفت: نخستین پمپ بنزین ساخته شده 
در ایران و در آبادان امروز به موزه »بنزین خانه« 
تبدیل شده که مورد استقبال بسیاری از مردم نیز 

قرار گرفته است.
نعمت الهی با اشاره به این که آثار و اسناد تاریخی 
صنعت نفت در کل آن چیزی که بوده بازسازی 
تاکید کرد: حدود 125  و مرمت شده است، 
مورد از این آثار در کمیته ملی حافظه جهانی 
ثبت شده و تعدادی نیز در آینده ثبت خواهد 
شد. مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت 
ایران با اشاره به این که طرح مرمت و بازسازی 
موزه نفت دارخوین نیز آغاز شده است، افزود: 
موزه نفت غرب کشور نیز مرمت و بازسازی 

خواهد شد تا عموم مردم از آن بازدید کنند.

مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ایران:

وزارت نفت تنها سازمان دارای میراث صنعتی است 

آگهی مفقودی
به شماره شاسی   LF تیپ سونتا هیوندای  برگ سبز خودرو سواری  و  مالکیت  اصل سند 
KMHE341G7FA072442و شماره موتور G4KEEA543595و شماره پالک ایران 99-

بهشهر958ص98 متعلق به اینجانب فاطمه رضائی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

مفقودی
 s1412285202120:المثنی سندکمپانی و برگه سبز پرایدمدل 85 ش موتور:1537974 ش شاسی

بابل شماره پالک 219ج98 ایران 72 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مفقودی
اینجانب جهانشاه امامی مالک خودروپژوپارس به شماره شهربانی338ق82ایران19به 
اسنادفروش  فقدان  علت  موتور124k0815556به  بدنه306675وشماره  شماره 
ادعایی  هرکس  لذاچنانچه  است  اسنادمذکوررانموده  المثنی  رونوشت  تقاضای 
ایران  فروش  سازمان  دفترحقوقی  روزبه  ده  ظرف  درموردخودرومذکوردارد 
خودروواقع درپیکان شهرساختمان سمندمراجعه نمایدبدیهی است پس ازانقضای 

مهلت مذکورطبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.
کرمانشاه

متن آگهی
خواهان ملک حسین نصیری فرزند نادعلی دادخواستی به طرفیت خواندگان راه علی 
نصیری و توران نصیری و مهدی نصیری و احمد نصیری و عباس نصیری و اسماعیل 
نصیری و طاهره نصیری و محسن نصیری  و ابراهیم نصیری و معصومه نصیری و داود 
نصیری و ماه نساء صالحی و فاطمه نصیری و علی عسگر نصیری و گوهر نصیری و 
جواد نصیری و محمود نصیری و زهرا نصیری و ملوک نصیری و شهرام نصیری به 
خواسته تنفیذ صلح نامه ) اموال منقول ( تقدیم دادگاه های  عمومی شهرستان اردل نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه  اول دادگاه عمومی ) حقوق ( دادگستری شهرستان اردل 
واقع در استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان اردل ـ بلوار شهداء ارجاع و به کالسه 
9409983816100076 ثبت گردیده . جهت وقت رسیدگی مورخ 1397/6/24 ساعت 
30 :11جهت مواجهه حضوری تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب  
یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتا خواندگان ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، در وقت 

مقررفوق جهت رسیدگی ومواجهه حضوری  در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری  شهرستان اردلـ  سیده صغری حسینی 

متن آگهی
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
فالح  سعید  برای  پرونده کالسه 9709986612100322  9710436611001708در 
به اتهام 1-حمل اسپری اشک آور غیر مجاز 2-ایراد ضرب وجرح عمدی تقاضای 
کیفرنموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1397/6/10ساعت 08:00تعیین گردیده است.با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت منتشرتا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.

منشی شعبه 103دادگاه کیفری دو خرم آباد - مجتبی حسنوند

متن آگهی
بهاری  آقای علی نوری فرزند صادق دادخواستی به طرفیت 1- آقای علی صفر 
گلباغی فرزند رحمان 2- آقای رضا محمد سلطانی فرزند حسن به نشانی مجهول 
المکان ، به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به حضور در یکی از دفتر 
خانه اسناد رسمی جهت تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو مینی بوس 
به شماره انتظامی 54 ع 782 ایران 31 مقوم به سی میلیون ریال ، به انضمام کلیه 
خسارات های دادرسی را به شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان دلفان تسلیم 
نموده است و به کالسه 970207 ثبت و وقت رسیدگی ساعت 10 روز سه شنبه 
مورخ 1397/06/20 تعیین گردیده است که به علت مجهول المکان بودن خوانده 
از  یکی  در  نوبت  یک  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  دوم  ردیف 
روزنامه های کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده ردیف دوم  از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت 30 روز به دفتر شورای مذکور مراجعه و ضمن اعالم کامل نشانی خود 
، نسخه دووم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی و 
ارائه وصول مدارک و مستندات به شورا حاضرشود. در غیر این صورت شورا غیابا 

رسیدگی نموده و تصمیم متقاضی اتخاذ خواهد نمود.م الف 222
شعبه 5 شوارای حل اختالف شهرستان دلفان-- سعید فتحی مهاجر

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

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

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
قانون   برابر  رای شماره 139760318603000331- 97/3/12 هیات  موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
محمد سرمعلی زاده حلیمه جانی فرزند محمد تقی به شماره شناسنامه 218 صادره  
از رحمت آباد و بلوکات در قریه خسبخ در شش دانگ یک قطعه  زمین  مشتمل 
بر اعیانات احداثی به مساحت 89/53  متر مربع  پالک  فرعی 20141 از اصلی 12 
مفروز و مجزی  شده  از پالک فرعی 73 باقیمانده از اصلی 12 واقع  در بخش  
4 رشت  خریداری  از مالک رسمی  جواد نیکجو محرز گردیده  است . لذا  به 
منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  15 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.
رم الف:2486 -رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالك  ناحیه  2 رشت -  حسین اسالمی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/5/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/5/25

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم صبا زارعی واحد دارنده شناسنامه شماره 3930 به شرح دادخواست به کالسه 
970161 از این شورا در خواست گواهی حصر وارثت نموده و چنین توضیح  داده 
که شادروان ابوذر رحیمی بشناسنامه شماره 2265 در تاریخ 1397/4/10 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به  : 
1- رحمت اله رحیمی به شناسنامه شماره 1733 پدر متوفی 

2- فرخ شا احمدی به شناسنامه شماره 108 مادر متوفی 
3- صبا زارعی واحد به شناسنامه شماره 3930 همسر متوفی 
4- آروین رحیمی به شناسنامه 6180181258 فرزند متوفی 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی  با  اینک شورا 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند

دادنامه
پرونده کالسه 9609988485300149 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

روانسر تصمیم نهایی شماره 9709978485300141
خواهان: آقای شهاب صبوری فرزند غفار به نشانی استان کرمانشاه-شهرستان جوانرود-

روستای ده لیلی
خواندگان: 1-آقای احسان نقدی فرزند خدامراد به نشانی روانسر خیابان فاروقیه کوچه 

سوم 2-خانم لیالجانجانی فرزند شعبانعلی به نشانی مجهول المکان
خواسته: الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند یکدستگاه خودرو پژو 405 به 

شماره انتظامی 528ل53 ایران 29 به انضمام خسارات دادرسی
رای شورا

در خصوص دادخواست آقای شهاب صبوری بطرفیت 1-آقای احسان نقدی 2-خانم 
لیال جانجانی

بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند یکدستگاه خودرو پژو 405 به 
شماره انتظامی 528ل 53 ایران 29 به انضمام خسارات دادرسی

با این توضیح خواهان اظهار میداردکه به موجب مبایعه نامه ی ضم دادخواست یکدستگاه 
خودرو پژو 405 به شماره انتظامی 528ل 53 ایران 29 را از خوانده ردیف اول خریداری 
و پس از مراجعات مکرر نامبرده از انتقال سند خودرو مذکور خودداری نموده لذا به شرح 
خواسته اقامه دعوا نموده است شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست 
تقدیمی، استماع اظهارات خواهان، مالحظه تصویر مصدق مبایعه نامه ی عادی مورخه 
94/11/9 و احراز وقوع بیع و اینکه خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ واقعی اخطاریه به 
ایشان در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه دفاعیه نیز ارسال نگردیده است و همچنین 
خوانده ردیف دوم علیرغم عدم انتشار آگهی  )وقت دادرسی( در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و الیحه ی دفاعیه نیز ارسال ننموده است با مداقه در سند و فاکتور فروش خودرو 
صادر شده از ایران خودرو سند خودرو فوق الذکر به نام خوانده ردیف دوم )لیال جانجانی( 
میباشد فلذا شوری خواسته خواهان را در خصوص خوانده ردیف دوم وارد دانسته لذا 
مستندا به مواد 10 ، 225 ، 229 قانون مدنی و مواد 16 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به الزام  خوانده ردیف دوم )لیال جانجانی( به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی جهت تنظیم سند رسمی و انتقال خودرو فوق الذکر به شماره انتظامی 528 ل 53 
ایران 29 به نام خواهان به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعالم مینماید و لیکن در 
خصوص خوانده ردیف اول با عنایت به اینکه دعوی اصوال متوجه نامبرده نمیباشد علیهذا 
شوری مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
ناظر به بند)4( ماده 84 قانون مرقوم به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده ی ردیف اول 
قرار رد دعوی را صادر و اعالم مینماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی روانسر 
میباشد و همچنین رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه عمومی شهرستان روانسر میباشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر- علی صالحی

رونوشت آگهی حصر وراثت
شرح  به   شماره16311  شناسنامه  تواندشتیدارای  پیرهادی  حمید  آقای/خانم: 
دادخواست به کالسه431/8/97از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
بشناسنامه  شماره23در  تواندشتی  داده کهشادروانمحمدپیرهادی  و چنین توضیح 
تاریخ1391/7/8اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته،ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
صادره   1341 متولد   6022 ش.ش  محمد  پدر  نام  تواندشتی  پیرهادی  1-سعید 

ازشمیران  نسبت : پسر
2- ابراهیم پیرهادی تواندشتی نام پدر محمد ش.ش 4014 متولد 1345 صادره از 

تهران  نسبت : پسر
3-حمید پیرهادی تواندشتی نام پدر محمد ش.ش 16311 متولد 1357 صادره از 

کرج  نسبت : پسر
4- زهره پیرهادی تواندشتینام پدرمحمدش.ش 4100متولد 1343 صادره از تهران  

نسبت : دختر
4- مریم پیرهادی تواندشتی نام پدر محمد ش.ش 1376 متولد 1348 صادره از 

رامسر  نسبت : دختر
از  صادره   1351 متولد   1 ش.ش  محمد  پدر  نام  تواندشتی  پیرهادی  مرضیه   -5

رامسر  نسبت : دختر
از  متولد 1362 صادره  نام پدر محمد ش.ش 4515  تواندشتی  پیرهادی  6-ناهید 

کرج  نسبت : دختر
7- فخری کاظمی نام پدر محمد ش.ش 1002 متولد 1319 صادره از تهران نسبت 

: همسر
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.م/الف 34
رئیس شعبهشورای حل اختالفشهرستان فردیس

آگهی
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 

پرونده کالسه 9509981213800605 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 
آمل تصمیم نهایی شماره 9509971211901597 

متهم. آقای سید احمد جانبراری به نشانی مازندران،  آمل،  بلوار بسیج. الله 28. 
اتهام. نگهداری و مالکیت مواد مخدر. 

رای دادگاه: به موجب کیفر خواست صادره از دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 
آمل آقای احمد جانبراری فرزند حسین متولد 1351 متاهل. دارای سابقه کیفری،  
در این پرونده متهم است به نگهداری پنج گرم وپنجاه سانت تریاک وچهل سانت 
محترم  مرجع  از  تنظیمی  گزارش  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  هروئین 
پرونده  ضم  تنظیمی  توزین  برگ  و  متهم  اتومبیل  مخدر  مواد  کشف  انتظامی،  
دفاعیات متهم در دادسراي و دادگاه بزه انتسابی به متهم را به استناد بند یک از ماده 
5وبند 2 از ماده 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76 با اصالحیه سال 
89 محرز دانسته،  متهم موصوف را در خصوص نگهداری تریاک به پرداخت مبلغ 
سیصد و پنجاه هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل پنج ضربه شالق و 
در خصوص نگهداری هروئین به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جریمه نقدی در 
حق دولت و تحمل سی ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت 
محکوم می نماید. رای صادره حضوری است وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد. 
رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل. مرتضی مهدوی. م الف. 2036

مدیرعامل شرکت انتقال گاز گفت: شبکه سراسری انتقال گاز ایران دارای 
ظرفیت انتقال ساالنه 260 میلیارد مترمکعب گاز است.

به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، سعید توکلی از افزایش 
ظرفیت انتقال بیش از 260 میلیارد مترمکعب گاز در سال از سوی شرکت 
انتقال گاز ایران خبر داد و گفت: مهم ترین وظیفه شرکت انتقال گاز، انتقال 
گاز طبیعی، اتان، گاز مایع و مایعات گازی از منابع تولید داخلی و خارجی 
به مبادی تعیین شده مصرف داخلی و پایانه های صادراتی و انجام سوآپ 

فرآورده های ذکر شده است.
وی با بیان این که انتقال گاز در سراسر کشور با همکاری 10 منطقه 
عملیاتی اجرا می شود، افزود: شرکت انتقال گاز از لحاظ حجم خطوط 
لوله، تاسیسات و زیرساخت مستقل مخابراتی )بیش از 36 هزار کیلومتر 
خط لوله و 81 ایستگاه تقویت فشار گاز با 292 دستگاه توربوکمپرسور، 
9 پایانه صادرات و واردات گاز و 600 ایستگاه مخابراتی(، رتبه نخست 
را در خاورمیانه و رتبه چهارم را در جهان پس از کشورهای آمریکا، 
روسیه و کانادا به خود اختصاص داده است. به گفته مدیرعامل شرکت 
انتقال گاز، بر اساس آخرین گزارش های دریافتی از مناطق عملیاتی در 
حوزه تاسیسات انتقال گاز، از مجموع 59 دستگاه توربین برنامه ریزی 
شده برای انجام تعمیرات، تاکنون تعمیرات برنامه ای 20 دستگاه توربین 
معادل 33.9 درصد انجام شده و تعمیرات برنامه ای 6 توربین معادل 

10.3 درصد نیز در حال انجام است، این در حالی است که پیش بینی 
می شود تا شهریور ماه سال جاری، تعمیرات تعداد 33 دستگاه توربین 
دیگر معادل 55.9 درصد و بازرسی های ساالنه آن پایان یابد و مناطق 
عملیات انتقال گاز با اطمینان خاطر به استقبال از فصل سرد و تامین پایدار 
جریان گاز حرکت کنند. توکلی، مهم ترین اقدام و دستاورد این شرکت 
در بومی سازی و دستیابی به دانش فنی، انجام تعمیرات و نگهداشت 
تاسیسات انتقال گاز را مواردی از جمله طراحی، نصب، راه اندازی و 
بهره برداری تاسیسات تقویت فشار گاز فراشبند با استفاده از توان فنی 
و تجهیزات ساخت داخل عنوان کرد و گفت: از دیگر اقدام های مهم 
انجام شده در این زمینه، می توان به تعمیرات توربین های MAN و 
DJ59 برای نخستین بار و با استفاده از قطعات ساخت داخل و بازسازی 
بومی قطعات و همچنین خدمات فنی شرکت های داخلی اشاره کرد. 
وی، برنامه ریزی و انجام فرآیند نگهداری و تعمیرات )اعم از اضطراری 
و اساسی( به همراه تامین قطعات توربوکمپرسورهای ناوگان انتقال گاز 
مربوط به توربین های ZORYA،SIEMENS و N.P با استفاده از 
توان شرکت های  سازنده داخلی و توانمندی نیروی انسانی شرکت را از 
دیگر اقدام های موثر شرکت انتقال گاز ایران دانست و با اشاره به شعار 
سال، درباره سیاست ها و اقدام های این شرکت در استفاده از تجهیزات 
و کاالهای ایران، گفت: پشتیبانی و حمایت الزم در به کارگیری ظرفیت 

و استعدادهای صنعتی- تولیدی )سرمایه گذاری موجود( و فراهم سازی 
زیرساخت مناسب جذب و هدایت سرمایه گذاری های جدید معطوف 
به خودکفایی و ارتقای بهره وری ملی به عنوان یک »مرکز کارآفرین«، 
اصلی ترین اقدام شرکت انتقال گاز ایران در این زمینه است. به گفته 
توکلی، حمایت از سازندگان داخلی و ایجاد فرصت های کافی برای 
صنعتگران و مبتکران توانمند داخلی با جلوگیری از ثبت سفارش و ورود 
کاالهای مشابه خارجی دارای امکان ساخت داخل، استفاده حداکثری از 
ظرفیت سازندگان داخلی و تکمیل ظرفیت آنها در خریدهای پروژه ای 
تامین کنندگان خارجی و  به  وابستگی  قطع  منظور  به  نگهداشت  و 
اشتغال زایی در داخل کشور از دیگر اقدام های شرکت انتقال گاز در این 

زمینه محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز با تاکید بر ایجاد حلقه ارتباطی میان صنعت و 
دانشگاه به عنوان یک »مرکز آینده ساز«، گفت: سفارش، طراحی و ساخت 
کاال و تجهیزات انحصاری که از خارج وارد می شد، از طریق شرکت های 
دانش بنیان و پارک های علم و فناوری با همکاری امور پژوهش و فناوری 
شرکت انتقال گاز، ایجاد پایگاه فراگیر با هدف افزایش بهره وری و منافع 
اقتصادی شرکت انتقال گاز در زمینه تامین سریع، مطمئن و ارزان کاال 
و خدمات از منابع داخلی به عنوان یک »مرکز اطالع رسانی تخصصی 
خودکفایی کاال«، از دیگر اقدام های مهم شرکت در این حوزه بوده است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز:

ظرفیت انتقال گاز ایران ساالنه ۲۶0 میلیارد مترمکعب است 
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نقدینگی دست مردم چقدر است؟

کارشناس بازار کار معتقد است در طرح اشتغال روستایی وزارت 
ارائه طرح های  انتظار  اشتغال،  تسهیالت  متقاضیان  از  نباید  کار 
فعلی  تولیدی در شرایط  کار  باشد چون ریسک  داشته  تولیدی 
باال است.حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: با رشد شتابان تورم، 
عقل حکم می کند که کسی برای کارهای تولیدی سرمایه گذاری 
بازار کار نیست و  نکند لذا وزارت کار در شرایطی که ثبات در 
قیمت ها در تالطم است، نباید از متقاضیان وام اشتغال بخواهد 
به  کار  ریسک  هم  چون  بدهند  تولیدی  توجیهی  طرح های  که 
می آید. پایین  سرعت  به  سرمایه ها  ارزش  هم  و  باالست  شدت 

جایی  در  را  بانکی  وام های  افراد  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  او 
نمی توان  حاضر  حال  در  افزود:  می گیرند،  کار  به  تولید  از  غیر 
وام های اشتغال را در جایی غیر از کارهای داللی و واسطه گری 
جست وجو کرد و این تسهیالت عمدتا به بانک ها برنمی گردد. در 
طرح بنگاه های زودبازده افراد وام های دریافتی را در بازار سکه و 
ارز یا خرید خودرو بردند و عمال هیچ اشتغالی ایجاد نشد؛ امروز 
هم عده بسیاری ترجیح می دهند وامی که گرفته اند را در بانک ها 

سپرده گذاری کنند و سودش را بگیرند.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار، سرمایه ها در شرایط کنونی به 
سمت بازار کار و تولید نخواهد رفت و افراد آن را به جایی می برند 
که بیشترین سودآوری و ارزش افزوده را برایشان داشته باشد.حاج 
اسماعیلی درعین حال میزان نقدینگی موجود در دست مردم را 
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، 1600 هزار میلیارد تومان عنوان 
کرد و گفت: چنین سرمایه  هنگفتی در دسترس تولید کنندگان 
نیست و بازار به شدت با کمبود سرمایه در گردش مواجه است؛ از 
سوی دیگر بانک ها هم به چنین نقدینگی دسترسی ندارند، چون 
منابع صرف ساخت و ساز و خرید امالک یا کارهایی شده که تاثیر 
مستقیمی در بازار کار کشور نداشته است لذا تسهیالتی که دولت 
می خواهد در قالب طرح اشتغال روستایی هزینه کند جز اینکه 
بازار را محدودتر و میزان نقدینگی را بیش تر کند، آثار دیگری در 
بازار کار ندارد.وی در پایان بر ضرورت جهت گیری اقتصاد کشور 
از بخش خدمات به بخش مولد تاکید کرد و گفت: اگر کاالهای 
دچار  کشور  صادرات  هیچگاه  داشت  جهانی  بازارهای  داخلی 
داشتن  جای  به  تولیدی  کاالهای  بیشتر  امروز  نمی شد.  مشکل 
جهت گیری صادراتی به مصرف داخل می رسد و کمکی به رشد 

صادرات غیرنفتی نمی کند.
به گزارش ایسنا، طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال 
در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و اولویت تاسیس 
وزارت  کار  دستور  در  نسبی  مزیت  دارای  روستاهای  در  تعاونی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و اجرای موفق این طرح 
مناطق  در  اشتغالزایی  و  شهرها  به  مهاجرت  کاهش  موجب 
تصویب  با  مجلس  گذشته  سال  می شود.  عشایری  و  روستایی 
منابع  محل  از  دالر  میلیون   500 و  میلیارد  یک  مبلغ  برداشت 
روستایی  مناطق  در  اشتغال  توسعه  برای  ملی،  توسعه  صندوق 
موافقت کرد که از این میزان 1۲ هزار میلیارد تومان به عنوان 
و  مناطق مرزی  اولویت  با  تعاون«  اجرای طرح »روستا  پشتوانه 
عشایری و برای اشتغال در مناطق محروم روستایی و شهرهای 

کمتر از 10 هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شد.

نگاه روز

تاکید مدیرعامل سایپا بر حمایت 
از کاالي ایراني 

مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا گراني نهاده هاي 
تولید خودرو را مهمترین مشکل صنعت خودرو 
دانست و گفت: در شرایط کنوني حمایت از کاالي 
ایراني باید بیش از گذشته در دستور کار همه مسئوالن 
و مردم قرار گیرد و این موضوع به شکل عملي در 
سایپانیوز،  گزارش  یابد.به  تجلي  خودرو  صنعت 
مهندس محسن جهرودي در جریان بازدید جمعي 
از روساي نمایندگي ها و سفراي جمهوري اسالمي 
ایران از مرکز تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو 
سایپا با تاکید بر نقش مهم صنعت خودرو در حفظ 
اشتغال جامعه، خاطرنشان کرد: تحریم هاي ظالمانه، 
اشتغال و تولید در کشور را هدف گیري کرده است 
که باید با همدلي و همت و توان مضاعف این دوره 
سخت را با موفقیت پشت سر بگذاریم و از تحریم ها 
عبور کنیم.جهرودي تاکید کرد: اگرچه تحریم ها بسیار 
جدي و تهدیدکننده هستند ولي گروه خودروسازي 
سایپا در سایه تالش و همدلي با تبدیل تهدیدها به 
فرصت ها، مسیر سخت پیش رو را با خوداتکایي و 
تکیه بر توان داخلي با سربلندي و موفقیت طي خواهد 
پایان  در  سایپا  خودروسازي  گروه  کرد.مدیرعامل 
خاطرنشان کرد: گروه سایپا با تولید محصوالت متنوع 
براي حدود 500 هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال 
ایجاد کرده است و امیدواریم که با سیاست هاي اتخاذ 
شده و حمایت هاي دولت و مردم از شرایط فعلي 

صنعت خودرو با سربلندي عبور کنیم.

ابالغ ضوابط جدید صدور
 کارت بازرگانی

ضوابط جدید استفاده از کارت بازرگانی، به گمرکات 
سراسر کشور ابالغ شد.به گزارش زمان به نقل ازصدا 
و سیما، ضوابط جدید استفاده از کارت بازرگانی به 
گمرکات سراسر کشور ابالغ شد . در ابالغیه گمرک 
خطاب به ناظرین گمرکات،   مدیران کل و مدیران 
گمرکات اجرایی آمده است:خواهشمند است دستور 
فرمایید در راستای اجرای مصوبه و به منظور جلوگیری 
از هرگونه سوء استفاده احتمالی، نسبت به کنترل 
و نگهداری سقف ارزشی واردات برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی طبق مصوبه 
مذکور اقدام و در صورت اظهار کاال بیش از سقف 
تعیین شده، مراتب را در هر مورد به مرکز واردات و 
امور مناطق ویژه و آزاد اعالم نمایند.پیش از این و در 
تاریخ 21 تیرماه امسال مصوبه ای را هیئت   وزیران ارایه 
کرد   که در یکی از بندهای آن سقف ارزشی واردات 
برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت 
بازرگانی برای سال اول 500 هزار دالر و برای سال 
دوم 2 میلیون دالر تعیین و محدودیت هایی در استفاده 

از کارت های بازرگانی اعمال شد.

خبر

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک 
های صنعتی ایران گفت: 1۳ هزار میلیارد ریال 
در راستای حمایت از توان صادراتی واحدهای 
صنعتی کشور در بودجه سال ۹۷ اختصاص 

یافته است.
 به گزارش زمان به نقل ازایرنا، صادق نجفی 
برنامه  قانون   1٤ تبصره  اجرای  برای  افزود: 
و  هزار   ۳1 که  شده  بینی  پیش  نیز  ششم 
500 واحد از صنایع کوچک کشور تا سه سال 
مورد  در  شود.وی  نوسازی  و  بازسازی  آینده 
میزان جذب سرمایه گذاری های خارجی در 
حوزه صنایع و شهرک های صنعتی کشور، 

گفت: در یک سال اخیر ۳6 طرح به ارزش 
مشارکت  با  دالر  میلیون  و ۸00  میلیارد   ۲
سرمایه گذاران خارجی در حوزه صنایع کشور 
اجرایی شد که بیشتر این طرح ها به طور 100 
با منابع سرمایه گذاران خارجی به  درصدی 
نتیجه رسید.وی اظهار داشت: در استان های 
قزوین، کردستان، آذربایجان شرقی، تهران و 
خراسان رضوی طرح های اشتغالزا در رسته 
های مختلف تولیدی از جمله برندهای معتبر 
سرمایه  درصدی   100 مشارکت  با  پوشاک 
گذاران خارجی به بهره برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: به همه استان ها ابالغ شده 

سرزمین،  آمایش  طرح  اساس  بر  که  است 
نسبت به معرفی ۲ طرح کوچک و متوسط 
در هر شهرستان اقدام کنند تا در سه سال 
آینده بتوان تسهیالت مورد نیاز به خصوص 
قطعات  نساجی،  پوشاک،  های  رسته  در 
کنیم.وی  اندازی  راه  را  پتروشیمی  و  خودرو 
از  سازمان  این  های  حمایت  سایر  مورد  در 
صنایع کوچک و واحدهای مستقر در شهرک 
های صنعتی کشور، گفت: با توجه به اینکه 
تبصره 1۸ قانون برنامه ششم مدتی است که 
ابالغ شده، از این رو ۳٤0 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به صورت اولویت دار و با نرخ چهار 

و 10 درصد با هدف اشتغالزایی و حمایت از 
شود.نجفی  می  پرداخت  تولیدی  واحدهای 
اضافه کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک 
های صنعتی کشور از محل منابع داخلی خود 
۲ هزار میلیارد ریال یارانه را با هماهنگی بانک 
ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 
حمایت از صنایع کوچک در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: ٤0 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
از  حمایت  برای  درصد  هشت  بهره  نرخ  با 
با  که  یافته  تخصیص  صنایع مختلف کشور 
پرداخت این مبلغ انتظار است کمک شایانی به 
روند تولید و تداوم اشتغال صنایع کشور شود.

متن آگهی
دو شهرستان خرم  کیفری  پرونده کالسه 9609986656000062شعبه 104دادگاه 

آباد )104جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره 9709976613800215
شاکی:آقای مهدی همه وند فرزند صید محمد به نشانی لرستان-خرم آباد

متهم:آقای حمید سیاه منصور فرزند سبزبوده به نشانی لرستان-خرم آباد-مجهول 
المکان

اتهام: خیانت در امانت نسبت به بیست و پنچ میلیون تومان وجه نقد و 50کیلو 
گوشت خام به ارزش دومیلیون

رای دادگاه 
درخصوص اتهام آقای حمید سیاه منصورفرزند سبز بوده دایر بر خیانت در امانت 
متهم  شاکی  شکایت  حسب  که  توضیح  بدین  وند  همه  مهدی  شکایت  موضوع 
مسئول خرید و تامین گوشت برای شاکی بوده است ودر این راستا شاکی پرونده 
کارت بانکی خود را جهت خرید در اختیار متهم قرار داده است لکن متهم با وجود 
خرید وسیله کارت بانکی متعلق به شاکی به دفعات جمعا مبلغ بیست و پنچ میلیون 
تومان از حساب شاکی به نفع خود برادشت کرده است و همچنین مقدار پنجاه کیلو 
گوشت راه بدون اجازه شاکی واز محل نگهداری آن)یخچال فریزر(به نفع خود 
تصاحب نموده است حال با توجه به مراتب مذکور ونظریه شکایت شاکی پرینت 
اخذ شده از بانک ،اظهارات افراد مطلع، گزارش نهایی مراجع انتظامی و سایر قرائن 
و امارات موجود النهایه اتهام انتسابی به متهم موصوف را دایر بر خیانت درامانت 
نسبت به بیست و پنج میلیون تومان وجه نقد محرز دانسته به استناد ماده674قانون 
تعزیرات مصوب 1375متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید 
لکن در خصوص خیانت در امانت نسبت به پنجاه کیلو گرم گوشت بلحاظ فقد 
استناد اصل 37قانون اساسی  به  برائت  دلیل کافی وجهت رعایت اصل حاکمیت 
جمهوری اسالمی رای بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
نظر  تجدید  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  مهلت  ظرف  سپس 

استان می باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو خرم آباد - بهروز قدمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست و ضمائم 

خواهان آقای/ خانم بتول حدیدی و محمد و محسن و مرضیه و زهره همگی بابایی 
فرد دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای / خانم  به طرفیت محمد بنی اسدی ، 
رضا بنی اسدی ، حسین بنی اسدی ، مهدی بنی اسدی ، محسن بنی اسدی ، هما 
احمدی ، محسن رستمی ، علیرضا شکرگزار وحبیب اله شریفی ، حبیبه بنی اسدی 
و لیدا هوانسیان و خانم محمد نبی کفراش ، نور محمد کفراش ، اداره ثبت امالک 
و اسناد البرز،ادراه ثبت اسناد و امالک فردیس و زهرا حاجی کاظمی ، محمد مهدی 
کاظمی ، معصومه چگینی ، اسماعیل رجیعی ، مریم بهمنی شیره چین ، زهرا عابدین 
، سید مهدی هاشم پور ، خدیجه فیض اله زاده ، عباس رستمی ، امین نصیرپور ، 
شبنم هاشم پور ، مرتضی آبابایی ، مهرداد آبابایی ، علی یاری بیگی درویشوند و 
ایمان امرامیان به خواسته ابطال سند اعتراض به رای 10905 مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509983030600640 شعبه 1 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/12 ساعت 11:30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان محمد بنی اسدی ، رضا بنی اسدی ، حسین 
بنی اسدی ، مهدی بنی اسدی ، محسن بنی اسدی ، هما احمدی ، محسن رستمی 
، علیرضا شکرگزار وحبیب اله شریفی ، حبیبه بنی اسدی و لیدا هوانسیان و زهرا 
حاجی کاظمی درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.الف39
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- نساء بی نیاز

 مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی وانت پیکان مدل 87 به شماره شهربانی 645 ل12 ایران 
 NAAA46AA08G2620182 با شماره موتور 11487028173شماره شاسی

به نام حسین حدادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازشوشتردرخواستی  ،بشناسنامه1880883155صادره  اله  پدرسیف  سلطانی،نام  زهرا  خانم 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مادرش مرحومه آسیه صفری بشناسنامه18685صادره 
شوشتردرتاریخ 1385/5/7درشوشتر فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر)دختر 
متوفی(والغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تاهرکس اعتراض دارد باوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:16/69
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی حصروراثت
آقای حمید کریمی نام پدرکریم بشناسنامه5066صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
کریم  مرحوم  970310/1/97ح  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
کریمی شنگریان بشناسنامه279صادره دزفول درتاریخ97/3/23دردزفول اقامتگاه دائم فوت 
ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی ازباال2-حسین کریمی شنگریان بشناسنامه1137دزفول3-
حسن کریمی شنگریان بشناسنامه 3021دزفول)پسران متوفی(4-زهراکریمی شنگریان 
بشناسنامه121دزفول 5-شادی کریمی شنگریان بشناسنامه1990738672دزفول6-معصومه 
بشناسنامه)دختران  شنگریان  کریمی  بشناسنامه68928دزفول7-مریم  شنگریان  کریمی 
متوفی(8-زینب پوررضا شمس آبادی یشناسنامه16دزفول )زوجه متوفی(والغیر پرونده 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  شد.  ثبت  شورا  در  970310/1/97ح  کالسه 
ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

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

آگهی اجرائیه
لهم1-کیانوش عالئی،نام  له/محکوم  مشخصات محکوم 
–خیابان روستا بین  پدرابوالفتح،نشانی:خوزستان-دزفول 
پالک 146   2-عبدالکریم  خمینی  امام  و  الملک  نظام 
،نشانَی:خوزستان-دزفول- پدرعبدالرحیم  شکارپور،نام 
خیابان آفرینش بین قاضی و فاطمیه پالک 243-مشخصات 
عنا،نام  علیهم:1-غالمحسین  /محکوم  علیه  محکوم 
قاضی  –خیابان  –دزفول  پدر:شیرعلی،نشانی:خوزستان 
بین میردامادو حضرت نوح –پالک 101    2-شهربانو 
پدر:سیدحسین،نشانی:خوزستان- رجبی،نام  مال 
و  سمیه  کمیل-بین  شمالی-خیابان  امام  دزفول-خیابان 
علم  اله  هدایت  مشرف3-سید  96منزل  صابرین-پالک 
اله،نشانی:خوزستان-دزفول  پدر:سیدهبت  هدایی،نام 
خیابان ذوالفقاربین آفرینش شمالی واستقالل پالک100.  
4-اکرم السادات مالرجبی،نام پدر:سیدعبداله،:خوزستان-
سمیه  بین  کمیل  خیابان  شمالی  امام  خیابان  دزفول 
منزوی،نام  مشرف.5-سیدصادق  پالک96منزل  وصابرین 
پدر:سیدعلی،نشانی:خوزستان –دزفول خیابان امام شمالی 
خیابان کمیل بین سمیه وصابرین پالک96منزل مشرف.6-
اعظم سادات مشرف،نام پدر:سیدعبداله،نشانی:خوزستان-
سمیه  بین  کمیل  خیابان  شمالی  امام  خیابان  دزفول 
زاده،نام  شنبدی  7-مهدی  پالک96.    وصابرین 
پدر:عبداله،نشانی:خوزستان-دزفول خیابان اقبال الهوری 
پالک72.  8-اکرم  بست  بن  کوچه  وبهشتی  بین حافظ 
پدر:سیداسداله،نشانی:خوزستان  دزفولی،نام  مالرجبی 
سمیه  بین  کمیل  خیابان  شمالی  امام  خیابان  –دزفول 
خواجه  مشرف.9-طلعت  پالک96منزل  وصابرین 
المکان.10-نادرغفوری  پدر:،نشانی:مجهول  فرخی،نام 
خیابان  زیری،نشانی:خوزستان-دزفول  پدر:مال  زاده،نام 
امام شمالی نبش معادبنگاه معامالتی سعید.11-گوهرقلی 
پور،نام پدر:،نشانی:خوزستان- دزفول خیابان اقبال الهوری 
پالک72.  12-بی  بست  بن  کوچه  وبهشتی  حافظ  بین 
پدر:سیدمحمد،نشانی:خوزستان- نام  منزوی،  طیبه  بی 
سمیه  بین  کمیل  خیابان  شمالی  امام  خیابان  دزفول 
شنبدی  مشرف.13-اکرم  96منزل  پالک  وصابرین 
اقبال  خیابان  پدر:عبداله،نشانی:خوزستان-دزفول  زاده،نام 
پالک72.   بست  بن  کوچه  وبهشتی  حافظ  بین  الهوری 
پدر:سیدحسین،نشانی:  مصلحیان،نام  اله  14-سیدهدایت 
کمیل  خیابان  شمالی  امام  خیابان  خوزستان-دزفول 
مشرف.15-حمید  پالک96منزل  وصابرین  سمیه  بین 
پدر:عبداله،نشانی:خوزستان- زاده،نام  شنبدی 

وبهشتی  حافظ  بین  الهوری  اقبال  خیابان  دزفول 
زاده،نام  16-رضاشنبدی  پالک72.   بست  بن  کوچه 
اقبال  خیابان  پدر:عبدالحسین،نشانی:خوزستان-دزفول 
-17 و17شهریورپالک163.   بین45متری  الهوری 
پدر:سیداسداله  دزفولی،نام  مالرجبی  سادات  اعظم 
،نشانی:خوزستان-دزفول خیابان امام شمالی خیابان کمیل 
بین سمیه وصابرین پالک96منزل مشرف. 18-سیدمجتبی 
مشرف،نام پدر:عبداله،نشانی:خوزستان-دزفول خیابان امام 
شمالی خیابان کمیل بین سمیه وصابرین پالک96.  19-
پدر:عبداله،نشانی:خوزستان- مشرف،نام  سادات  بهجت 
دزفول خیابان امام شمالی خیابان کمیل بین سمیه وصابرین 
پدر:عبداله،نشانی:  زاده،نام  پالک96.  20-روبخیرشنبدی 
وسمیه  امام  بین  بوذرجمهری  خیابان  خوزستان-دزفول 
پدر:عبده،  کروس،نام  21-حسینعلی  پالک232.  
نشانی:اهوازخیابان کمپانی بین خیابان4و5پادادپالک196.  
خوزستان-دزفول  پدر:عبداله،نشانی:  22-فریبامشرف،نام 
وصابرین  سمیه  بین  کمیل  خیابان  شمالی  امام  خیابان 
پالک96.  23-قاسم ارانی،نام پدر:عبده،نشانی:اهوازخیابان 
عنایت  24-عبدالحسین  بین4و5پادادپالک196.   کمپانی 
مهر،نام پدر: غالم،نشانی:خوزستان-دزفول خیابان قاضی 
بین میردامادوحضرت نوح پالک117.  25-سیدباقرمنزوی، 
نام پدر:سیدعلی،نشانی:خوزستان-دزفول خیابان امام شمالی 
خیابان کمیل بین سمیه وصابرین پالک96منزل مشرف.26-
بتول مالرجبی،نام پدر:سیدحسین،نشانی:خوزستان-دزفول 
وصابرین  سمیه  بین  کمیل  خیابان  شمالی  امام  خیابان 
پالک96.  27-فاطمه شیری فیروزآبادی،نام پدر:علی اکبر، 
نشانی:خوزستان-دزفول خیابان امام شمالی خیابان کمیل 
بین سمیه وصابرین پالک96.  28-سید مصطفی مشرف،نام 
پدر:عبداله،نشانی:خوزستان-دزفول خیابان شمالی خیابان 
کمیل بین سمیه و صابرین پالک96.  29-علی کروس،نام 
خیابان4و5پاداد  بین  کمپانی  پدر:عبده،نشانی:اهوازخیابان 
پالک196.  30-زهراکروس،نام پدر:عبده،نشانی:اهوازخیابان 
31-زهراشنبدی  خیابان4و5پادادپالک196.  بین  کمپانی 
اقبال  خیابان  پدر:عبداله،نشانی:خوزستان-دزفول  زاده،نام 
الهوری بین حافظ وبهشتی پالک76.  32-علی شنبدی 
اقبال  خیابان  پدر:عبداله،نشانی:خوزستان-دزفول  زاده،نام 
پالک72.   بست  بن  کوچه  وبهشتی  حافظ  بین  الهوری 
پدر:عبداله،نشانی:خوزستان- زاده،نام  شنبدی  33-هانی 
وبهشتی کوچه  بین حافظ  اقبال الهوری  دزفول خیابان 
پدر:  زاده،نام  شنبدی  34-اشرف  پالک72.   بست  بن 
الهوری  اقبال  خیابان  عبداله،نشانی:خوزستان-دزفول 
محکوم  پالک72.  بست  بن  کوچه  وبهشتی  حافظ  بین 

به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
وشماره دادنامه مربوطه 9609976144201087محکوم 

مالکیت خواهان  اثبات  به  محکومندحکم  علیهماهمگی 
زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به  نسبت  موصوف  های 
سبیلی  دیم  دراراضی  مساحت6027مترمربع)واقع  به 
مالرجبی( سیدحسین  حمومکاازورثه  به  معروف  قطعه 
بخش  ازپالک455  کارشناس  نظریه  طبق  باحضورمعینه 
سه دزفول صادرواعالم مینمایدونیزپرداخت نیم عشردولتی 
حقوقی  عمومی  شعبه2دادگاه  دفتر  برابرمقررات.مدیر 
رئیس  امضاء  –محل  زرگانی  دزفول-علی  شهرستان 
است  مکلف  علیه  مجد.محکوم  :الهی   دادگاه  مهر  و 
بموقع  مفادآنرا  روز  ده  اجرائیه:1-ظرف  ابالغ  ازتاریخ 
مدنی(2-ترتیبی  احکام  اجرای  گذارد)ماده34قانون  اجرا 
که  کند  معرفی  بدهد3-مالی  به  محکوم  پرداخت  برای 
اجراحکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودرا 
روزکلیه  سی  نداندبایدظرف  مفاداجراییه  اجرای  قادربه 
اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت همه اموال منقول 
وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که 
به هرعنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یاخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت 
وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل 
به  اعسار  دادخواست  به ضمیمه  اعسار  دعوای  از طرح 
له  محکوم  درخواست  به  نمایدواال  ارائه  قضائی  مقام 
بازداشت می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت 
کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  مالی1394(4-خودداری 
صورت اموال به منظور فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری 
درجه هفت را درپی دارد.)ماده34قانون اجرای احکام مدنی 
ماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت  ماده20ق.م.ا و  و 
انگیزه  نحوبا  هر  به  دیگری  به  مال  مالی1394(5-انتقال 
فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می 
شود.)ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-
چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود..
)تبصره 1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(    
 مدیردفترشعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
 دزفول-علی زرگانی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی وفق ماده115

بدینوسیله به مهدی شهریاری مجهول المکان ابالغ واخطار می شود آقای یوسف رضایی شکواییه ای 
علیه شما دائربرکالهبرداری از طریق فروش مال غیربه دفترشعبه101دادگاه عمومی بندرامام خمینی )ره(
تقدیم که به کالسه 960795ثبت و برای 97/7/3ساعت10صبح وقت رسیدگی تعیین شده است لذا 
حسب تقاضای شاکی ودستوردادگاه به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
درامورکیفری مصوب1378مراتب یک نوبت درجراید کثیراالنتشاردرج واز متهم فوق الذکردعوت میشود 

درجلسه رسیدگی دادگاه حضوریابددرغیراینصورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
متصدی شعبه101دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-مقدم

آگهی مزایده اموال منقول نوبت  اول
 اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه 
اجرایی در پرونده اجرایی کالسه 961273 تعداد 393 یک دستگاه یخچال ویترینی 
ایستاده. جهر درب  از جنس گالوانیزه به رنگ قرمز و پنج طبقه سالم و در حال 
کار به مبلغ ده میلیون ریال و یک دستگاه یخچال ویترینی بخواب چهار درب سالم 
در حال کار مبلغ 12 میلیون ریال را در روز سه شنبه تاریخ 97.5.30ساعت 11 
صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده به فروش برساند 
مزایده از قیمت پایه اعالم شده کارشناس شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی 
فروخته خواهد شد برنده مزایده 10 درصد مبلغ را فی  المجلس و باقی ماندن 
بابت ظرف یک ماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت و یا 

انصراف از مزایده 10 درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد 
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل عبدی

آگهی حصروراثت
1881030733صادره  علی،بشناسنامه  پدرسلطان  جعفری،نام  کریم  آقای 
که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازشوشتردرخواستی 
شوشتردرتاریخ  بشناسنامه18810158331صادره  غالمی  مریم  مرحومه  مادرش 
1397/4/16در شهرترکالکی فوت ورثه اش عبارتنداز:1-متقاضی با مشخصات فوق 
الذکر)پسرمتوفیه(2-نرگس بشناسنامه1881027295صاره ازشوشتر3-حلیمه بشناسنامه 
1456صادره ازشوشتر)دختران متوفیه(شهرت همگی جعفری و الغیر.تشریفات قانونی 
مراتب مزبوررا دریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراض داردبا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعد از 

این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:16/68
دبیرشعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گتوند

 آگهی مزایده نوبت دوم 
بحکایت پرونده کالسه 970085 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود محکوم 
علیها حمیدرضا و علیرضا و فهیمه همگی زین گنجه در حق فرزانه زین گنجه با وکالت 
سمیه عبیری  محکوم است به فروش ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت 490 مترمربع مزایده در تاریخ 97.6.1ساعت 9 الی 10- 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر اجرا مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع 
و کسانی که برابر ماده 129 پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهد شد همچنین 10 درصد 
مبلغ اعالمی آن فی المجلس برابر ماده 129 قانون مذکور و مابقی آن ظرف مدت یک ماه 
اخذ خواهد شد تا 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 او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ملک واقع در سرخرود خیابان امام رضا کوچه 
الله بهار 23 بازدید و گزارش را اعالم میدارد پالک ثبتی 526 فرعی از 36 اصلی عبارت 
است از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 490 مترمربع به حدود و 
مشخصات زیر شمال به طول 50.19 متر  به باقیمانده36 شرقا به طول 25 متر با کوچه 
موجود پنج متری جنوبابه طول 75.19متر به باقیمانده 36 اصلی غربا به طولهای 40.19 متر 
به باقیمانده 36 اصلی و 60.5 متر به پالک 368 فرعی در پالک مذکور یک واحد ساختمان 
مسکونی به صورت همکف و با اسکلت بلوکی با زیربنای تقریبی 115 مترمربع احداث 
شده که شامل سالن پذیرایی و اتاق خواب آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد دارای 
امتیاز آب و برق و گاز می باشد ضمناً از  از ضلع شرقی به عمق یک متر دارای عقب نشینی 
می باشد نظریه کارشناسی با عنایت به موارد مطروحه و نظر به موقعیت مکانی پالک و 
لحاظ نمودن جمیع جهات در امر ارزیابی ارزش شش دانگ پالک ثبتی 526 فرعی از 36 

اصلی با بنای احداثی جمعا به مبلغ 4.300.000.000ریال تعیین می گردد
 توپال منشی اجرای احکام مدنی دادگاه بخش سرخرود

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
 اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 
نسبت به فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به پالک ثبتی 3097 
فرعی از 4861 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزا از 2939 فرعی از اصلی مذکور 
بخش دو حوزه ثبت ملک بابل امیرکال خیابان امام نبش شهرک فاطری نیمای 3 بین 
مغازه فرش فروشی و کامپیوتر فروشی جام جم متعلق به محکوم علیه  حسین درزی در 
حق فریبرز اسداهلل و شیفته عالمی روز شنبه در تاریخ97.6.10 ساعت 11 صبح از طریق 
مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش پالک ثبتی که به صورت 
مبایعه نامه در اختیار محکوم علیه می باشد به مساحت 82.4متر مربع و نمای. المونیوم 
و دارای بالکن 4.20متر و ارتفاع بالکن حدود2.5 متر و دهانه مشرف به خیابان 4.90متر 
دارای امتیاز برق سه فاز را16.700.000.000 ریال برآورد نموده است و با توجه به میزان 
طلب محکوم له مقدار 105 سیرمشاع  از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از 
قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده 
مزایده باید 10 درصدرا فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در 
صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی  ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد 

شد ضمناً هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد 
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خبر داد:

 اختصاص 13هزار میلیارد ریال برای حمایت از صادرات کشور

پورابراهیمی اعالم کرد:

معامله ۳00 میلیون دالر در بازار ثانویه
یک نماینده مجلس، از معامله ۳00 میلیون دالر در بازار ثانویه خبر داد و گفت: پتروشیمی ها امسال 
۳.5 میلیارد دالر صادرات داشتند که تنها ۲ میلیارد دالر آن ثبت شده و مابقی به جاهای دیگر رفته 
است.به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه »گفتگوی ویژه خبری« 
شبکه دو سیما افزود: پیش بینی ها از درآمدهای ارزی امسال کشور حدود یکصد میلیارد دالر است ؛ 
در حالی که مجموع مصارف ارزی ٤5 تا 50 میلیارد دالر ارزیابی می شود.وی گفت: 55 درصد از 
منابع ارزی کشور از فروش منابع نفتی و ٤5 درصد دیگر از صادرات غیر نفتی است.پورابراهیمی 
افزود: عوامل بیرونی اقتصاد از جمله عدم پذیرش دولت برای کنترل بازار غیررسمی و سوء مدیریت 
بانک مرکزی، باعث افزایش قیمت نامتعارف نرخ ارز در بازار است.وی با بیان اینکه دولت دهم بازار 
ثانویه را پس از سه ماه راه اندازی کرد، گفت: برای بهبود شرایط بازار ارز، باید بازار ثانویه بر مبنای 
عملکرد درست ارزی فعالیت کند.وی افزود: معامالت در بازار ثانویه تاکنون تنها ۳00 میلیون دالر 
بوده است و این نشان می دهد که تقاضاهای دالری از محل های دیگر تأمین می شود.پورابراهیمی 
گفت: اعالم نرخ تک رقمی برای ارز، یک خطای راهبردی بود که باید برای ما درس عبرت باشد.وی 
افزود: در حالی که پتروشیمی ها امسال سه و نیم میلیارد دالر صادرات داشتند؛ تنها دو و یک دهم 
میلیارد دالر ثبت کردند و مابقی به جاهای دیگر رفته است.پورابراهیمی گفت: یک اختالف سنتی 
میان بازار سرمایه و بانک مرکزی وجود دارد و نمی شود با کتمان بازار غیررسمی، مشکالت بازار 
ارز را حل کرد.وی افزود: قانون اصالح بانک مرکزی و اصالح قانون بانکداری در مجلس در دست 

بررسی است و تا دو ماه دیگر، در کمیسیون اقتصادی به تصویب خواهد رسید.

صالحی اعالم کرد:

تولید ۱/2 میلیون تن انواع آبزیان امسال در کشور 
 رییس سازمان شیالت ایران پیش بینی کرد: امسال تولید محصوالت آبزی و صید با ۸ تا 10 

درصد رشد به بیش از یک میلیون و ۲50 هزار تن برسد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت جهاد کشاورزی، حسن صالحی برآورد کرد تولید و پرورش 
ماهی در دریا و میگو به بیش از 10 درصد افزایش یابد و  افزود: سیاست ما در زمینه صید 
و صیادی در خلیج فارس و دریای خزر حفظ روند موجود صید، بازسازی ذخایر برای احیای 
ذخایر، اقتصادی بودن صید و حفظ اشتغال موجود است و در حوزه دریای عمان و اقیانوس 
هند برنامه ما این است که سهم بیشتری از صید در این آب ها داشته باشیم.صالحی درباره 
تولیدات ماهی به شیوه پرورش در قفس نیز اظهار داشت: با توجه به زیر ساخت هایی که برای 
پرورش ماهی در دریا فراهم کرده ایم پیش بینی می کنیم امسال بین ۲5 تا ۳0 هزار تن تولید 
با این روش داشته باشیم.وی با بیان این که در سال ۹۷ برای حداقل افزایش 10 درصدی 
صادرات محصوالت شیالتی برنامه ریزی شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته 1۲٤ هزار 
تن انواع محصوالت شیالتی به ارزش بیش از 500 میلیون دالر از کشور صادر شد.معاون وزیر 
جهاد کشاورزی درباره تاثیر تشدید تحریم ها در حوزه صادرات و تولید محصوالت شیالتی 
گفت: ما برای صادرات محصوالت شیالتی به حوزه هایی که مطمئن هستند مانند اوراسیا، 
آسیای جنوب شرقی و حوزه خاورمیانه مشکلی نداریم ضمن آن که حوزه های جدید برای 
صادرات در دستور کار ما قرار گرفته است.وی ادامه داد: اخیرا ایران برای صادرات قزل آال به 

اروپا توافق کرده و صادرات میگو نیز مانند سال های قبل به کشورهای اروپایی ادامه دارد. 



کسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می 
دهد درو می کند.

مثل آرژانتینی

سخن حکیمانه

شمع اگر زان لب خندان به زبان الفی زد 
 پیش عشاق تو شب ها به غرامت برخاست

در چمن باد بهاری ز کنار ُگل و سرو 
 به هوا داری آن عارض و قامت برخاست

امروز با حافظ

داستان نویسی ایرانیان جهانی منحصر 
به فرد دارد

 کارولین کراس کری می گوید 
خیلی  ایرانی  داستان گویی 
جذاب است. هم طنز جذابی 
حس  و  لمس  قابل  که  دارد 
است و هم از منظر ارتباطات 
بین مردمی و ارتباطات فرهنگی 

برای خودش یک جهان به شمار می رود.
کارولین کراس کری مترجم آمریکایی مسلط به زبان 
فارسی است که در سال های اخیر نقش و تالشی 
قابل توجه در ترجمه آثاری از ادبیات معاصر ایران به 
زبان انگلیسی داشته است. وی به عنوان یک محقق و 
مترجم تاکنون در ترجمه بیش از پانزده اثر از ادبیات 
ایران نقش قابل توجهی از خود بر جای گذاشته است.
این مترجم در گفتگوی کوتاهی با  مهر با اشاره به اینکه 
بر اساس مشاهداتش می تواند بگوید که از ادبیات 
انجام  خوبی  استقبال  مرزهایش  از  خارج  در  ایران 
می شود گفت: من ساکن ایاالت متحده هستم و دو 
کشور ایران و آمریکا سالهاست که از یکدیگر فاصله 
دارند. همین مساله باعث شده که اطالعات کمی از 
فرهنگ و رسوم و باورهای مردم ایران در کشور من 
منتشر شود وبه همین دلیل شوق کسب اطالع از این 
مساله در اینجا بسیار زیاد است. بسیاری از مخاطبان 
کتاب دوست دارند تا این روزها درباره ایران اطالعات 
بیشتری به دست بیاورند و بخوانند اما موقعیت حاکم 

میان دو کشور مانع از این شده است.
وی ادامه داد: در ایران آثار ادبی روز جهان به راحتی 
ترجمه شده اند. می شود گفت از منظر ادبیات؛ ایرانی ها 
بسیار به روز هستند اما دیگر وقتش شده است که دنیا 
نیز با اندیشه و ادبیات امروز ایران بیشتر آشنا شود. من 
سعی کردم قدم کوچکی در این راه بردارم و چنین 

اتفاقی را قم بزنم.
کوچک  حال  در  جهان  کرد:  تاکید  کری  کراس 
شدن است و کشورها در آن در حال نزدیک شدن 
به هم هستند. آمریکا نیز در جهان امروز از معدود 
جوامعی است که همه ملیت ها را در خود دارد و 
همه این ملیت ها مشتاق کسب اطالع از همدیگر 
آثار  پرفروش ترین  از  بسیاری  اینکه  کما  هستند 
بازار کتاب ما هم به ملت های دیگر باز می گردد. 
این بازار از سوژه های تازه استقبال می کند و جای 
ایران در آن بسیار خالی است. این بازاری است 
ایران  از  برای خواندن  زیادی  آن مشتاقان  که در 
وجود دارد، خیلی ها در آن دوست دارند تا محیط 
امروز ایران را بشناسند پس باید برای آن به دنبال 

تامین محتوا بود.

در دنیای کتاب
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چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

پخش یک سریال کمدی جدید 

»آرماندو«  تلویزیونی  مجموعه 
به کارگردانی احسان عبدی پور 
روی  ماه(  مرداد   13( شنبه  از 
خواهد  سیما  یک  شبکه  آنتن 
روابط  گزارش  به  رفت. 
سریال  یک،  شبکه  عمومی 
 45 قسمت   17 در  »آرماندو« 
امیرطاهری،  قلم  به  دقیقه ای 

عباس نعمتی و صادق خوشحال نگارش شده است.
این مجموعه ژانری کمدی دارد و درباره آرمان پسر خوش دل و مهربانی 
است که تالش می کند مشکالت خواهر و فرزندان خواهرش را برطرف 

کند که در این مسیر درگیر موقعیت هایی می شود.
سریال »آرماندو« پیش از این به عنوان سریالی که قرار است از شبکه سه 
سیما پخش شود معرفی شده بود که به نظر می رسد مسووالن سیما در 

نهایت به پخش این مجموعه از شبکه اول تصمیم گرفته اند.
حمید آذرنگ، مرجانه گلچین، سحر ولدبیگی، الیکا عبدالرزاقی، محمدرضا 
هدایتی، علیرضا استادی، علی مسعودی، علی اوجی، فریباطالبی، مجید 
این سریال  بازیگران  از جمله  پتکی، شهربانو موسوی و سیامک مردانه 

هستند.

»دم سرخ ها« به سینما می آیند

به  سرخ ها«  »دم  سینمایی  فیلم 
از  معیریان  آرش  کارگردانی 
اکران  سینماها  در  مردادماه  دهم 

می شود.
سخنگوی  ـ  فرجی  عالمرضا 
کارگروه اکران فیلم های سینمایی 
این  تازه  مصوبات  درباره  ـ 
کارگروه به ایسنا گفت: اکران فیلم 
جدید آرش معیریان از چهارشنبه 
سینمایی  در سرگروه  هفته  همین 

باغ کتاب آغاز خواهد شد.
است،  شده  خارج  سرگروهی  از  جوان  سینما  که  آنجا  از  وی  گفته  به 
پردیس باغ کتاب تهران جایگزین شده و »دم سرخ ها« هم به دلیل آنکه 
نمی توانست همزمان با ماه محرم اکران شود یک هفته زودتر و با تغییر 

سرگروه نمایش داده می شود.
فرجی همچنین گفت:  سقف فروش دیگر فیلم های روی پرده باال بوده و 

اکرانشان همچنان ادامه دارد.
تهیه کنندگی سعید  و  معیریان  کارگردانی آرش  به  »دم سرخ ها«  فیلم  در 
اندیشه  بختیاری،  بهنوش  شفیعی جم،  رضا  رضویان،  جواد  سعدی، 
فوالدوند، علی صادقی، مجید یاسر، رضا ناجی، سعید پیردوست، شهره 
بازی  معتضدی  نگین  و  جمشیدی فر  عباس  تسلیمی،  شهین  لرستانی، 

کرده اند.

خبر

اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون 
آمادگی  از  تهران  شهر  شورای 
برگزاری  برای  شهری  مدیریت 
کنسرت خیابانی و رایگان همایون 
شجریان خبر داد.حجت نظری در 
همایون  آمادگی  اعالم  به  واکنش 
کنسرت  برگزاری  برای  شجریان 
همایون  گفت:  ایسنا  به  خیابانی  
که  است  کرده  اعالم  شجریان 
مردم  همه  برای  و  باز  فضای  در 
اتفاق  این  و  کند  برگزار  کنسرتی 
مبارک و میمونی است چراکه در 
آن  کنسرت  برگزاری  روزها  این 
هم از سوی یک خواننده محبوب 
این  دغدغه های  کاهش  باعث 
روزهای مردم می شود و بسیار از 

این خواننده تشکر می کنم.
در  که  آنچه  اینکه هر  بیان  با  وی 
برگزاری  برای  باشیم  داشته  توان 
این کنسرت در یکی از مناطق شهر 

گفت:  داد،  خواهیم  انجام  تهران 
از  اینچنینی  فعالیت های  معتقدیم 
سوی هنرمندان می تواند به افزایش 
به  و  کند  کمک  اجتماعی  نشاط 
همین دلیل شخصاً تالش خواهم 
کرد تا شجریان مجوزهای الزم را 

دریافت کند تا افراد بیشتری از این 
فضا در پی برگزاری کنسرت بهره 

ببرند.
اینکه شهرداری تهران  بیان  با  وی 
برگزاری  در  خوبی  تجربه های 
کنسرت های روباز در منطقه میدان 

معتقدم  دارد، گفت: شخصا  مشق 
منطقه  یک  در  کنسرت  این  اگر 
آزادگان  بوستان  همچون  جنوبی 
اتفاق  یا والیت برگزار شود قطعا 
الزم  چراکه  بود  خواهد  بهتری 
است در همه امور در تهران توسعه 

از  یکی  و  باشیم  داشته  متوازن 
راستای  در  می توانیم  که  کارهایی 
توسعه متوازن انجام دهیم این است 
که مردم مناطق جنوبی هم امکان 
حضور در کنسرت را داشته باشند.

تاکید  تهران  شهر  شورای  عضو 
کرد: مدیریت شهری تهران از هیچ 
کوششی برای اجرای این کنسرت 

کوتاهی نخواهد کرد.
،همایون  زمان  پیام  گزارش  به 
مردادماه   8 دوشنبه  روز  شجریان 
نوشت:  خود  شخصی  صفحه  در 
چون  که  ایام  این  در  »عزیزان، 
هستیم،  آتش  از  گذر  در  سیاوش 
نمی دانم چه کنیم تا حالمان کمی به 
شود، چنانچه مشکل مجوز نباشد، 
هیچ  بدون  تا  خدمتم  در  سراپا 
گسترده  خیابانی  کنسرت  انتفاعی 
برای شما عزیزان اجرا کنم، شاید 

دلمان در کنار یکدیگر آرام گیرد.«

کاریکاتور

محسن تنابنده  قصد دارد فیلمی به نام »قسم« را جلوی 
دوربین ببرد.

به گزارش بانی فیلم، فیلمنامه این فیلم را تنابنده نوشته 
در  هم  مقدم  سیروس  کرد.  کارگردانی  خود  و  است 
که  دو  این  داشت.  خواهد  پروژه حضور  مشاور  مقام 
فعال تصمیم دارند مقدمات ساخت فصل جدید سری 
مجموعه »پایتخت« را فراهم کنند، مشخص نیست که 
آن.به  از  پس  یا  ساخت  خواهند  آن  از  پیش  را  قسم 
سازمان  عمومی  روابط  اعالم  فیلم،طبق  بانی  گزارش 
امور سینمایی، سمعی و بصری، شورای صدور پروانه 

ساخت در جلسه اخیر با دو فیلمنامه موافقت کرد.
شعبانی  جلیل  تهیه کنندگی  به  »قسم«  های  نامه  فیلم 
ژانر  در  تنابنده  محسن  نویسندگی  و  ،کارگردانی 
غالمرضا  سید  تهیه کنندگی  به  »غریبه«  و  اجتماعی 
صناعی  بهتاش  کارگردانی  و  نویسندگی  و  موسوی 
سازمان  موافقت شورای ساخت  اجتماعی  ژانر  در  ها 

سینمایی را اخذ کردند.

سیروس مقدم و محسن تنابنده 
هم »قمس« شدند!

اکهش۷۲درصدیقدرتخرید

کنسرت خیابانی همایون شجریان برای همه مردم 

فیلم سینمایی »پول لعنتی« در مرحله پیش تولید قرار دارد.
به  لعنتی«  »پول  سینمایی  فیلم  فیلم،  بانی  گزارش  به 
نویسندگی و کبانی فیلمانمرد این روزها در مرحله پیش 
تولید قرار دارد و براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، 

اوایل پاییز مقابل دوربین خواهد رفت.
جوانمرد درباره وضعیت حال حاضر فیلم جدیدش به بانی 
فیلم گفت: »پروانه ساخت »پول لعنتی« را سال گذشته 
دریافت کردم که با منتفی شدن حضور سرمایه گذار تولید 
آن مقداری به تعویق افتاد. با این حال و پس از رایزنی های 
فراوان در حال حاضر سرمایه اولیه این فیلم تأمین شده و 

فیلم هم اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد.«
قریبیان،  فرامرز  چون  بازیگرانی  با  »تاکنون  افزود:  وی 
جمشید هاشم پور، امیر جدیدی، هنگامه قاضیانی و لیال 
اوتادی مذاکراتی داشته ام ولی هنوز با آنان قراردادی منعقد 

نشده است.«
جوانمرد در ادامه درباره خط اصلی داستان »پول لعنتی« 
گفت: »پول لعنتی« در ادامه ژانر مورد عالقه ام یعنی حادثه 
ای و اجتماعی است و فضایی شهری و خیابانی در زمان 
عصر حاضر دارد. در واقع خط اصلی داستان فیلم درباره 
معضالت و مشکالت اجتماعی جوانان در مقطع کنونی 

است. 

آغاز فیلمربداری »پول لعنیت« 
از اوایل اپییز

در  موسوی  مجتبی  کارگردانی  به  گوزن«  »آقای  انیمیشن 
جشنواره بین المللی »ملبورن« به نمایش درمی آید.

سینمایی  سازمان  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
حوزه هنری، »آقای گوزن« محصول مشترک مرکز انیمیشن 
و تلویزیون حوزه هنری که به تازگی در جشنواره »جیفونی« 
ایتالیا حضور داشت، در شصت و ششمین دوره از جشنواره 

»ملبورن« استرالیا نمایش داده می شود.
جشنواره بین المللی »ملبورن« قدیمی ترین جشنواره استرالیایی 
معتبری  جشنواره های  همپای  قدمت  لحاظ  از  که  است 
همچون برلیناله و کن است. اهداف این جشنواره عبارتند از: 
ساخت یک جامعه روشنگر و مشارکت کننده از طریق فیلم، 
تجربه فراموش نشدنی مخاطبان از حکایات دنیا به واسطه 

فیلم ها و القای خالقیت و الهام ایده ها به مخاطبان جشنواره.
جشنواره »ملبورن« دوم تا نوزدهم ماه آگست برابر با یازدهم 

تا بیست و هشتم ماه مرداد در ملبورن استرالیا برپا می شود.
انیمیشن »آقای گوزن« در جشنواره جهانی فجر، جشنواره 
»زاگرب« کرواسی، جشنواره »انیماموندی« برزیل، جشنواره 
»انسی« فرانسه، جشنواره »انیماتریکز« فنالند، بازار فیلم برلین 
حضور داشته و لوح تقدیر بخش مسابقه بین الملل جشنواره 
جهانی فجر،  جایزه ویژه جشنواره انیمیشن »زاگرب« کرواسی 

را دریافت کرد.

»آقای گوزن« در جشنواره 
»ملبورن« اسرتالیا

هادی  کارگردانی  به  »مدیترانه«  سینمایی  فیلم 
حاجتمند هم اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد.

سینمایی  فیلم  تولید  پیش  فیلم،  بانی  گزارش  به 
»مدیترانه« به کارگردانی هادی حاجتمند از چندی 
فیلم در حال حاضر  این  تولید  فیلم گروه  پبانی 
مشغول انتخاب بازیگران و عوامل پشت دوربین 
گرفته  انجام  های  ریزی  برنامه  براساس  هستند. 
فیلمبرداری این فیلم با انتخاب کامل گروه بازیگران 

و عوامل 20 مردادماه آغاز خواهد شد.
تاکنون از میان بازیگران حضور مهراوه شریفی نیا، 
بهرنگ علوی و پوریا پورسرخ در »مدیترانه« قطعی 

شده است. این فیلم چندین بازیگر دیگر نیز دارد که 
بزودی به پروژه اضافه می شوند.

»مدیترانه« به نویسندگی صابر اهلل دادیان مضمونی 
اجتماعی دارد و گویا حال و هوای آن با فیلم قبلی 

فیلم  فیلمبرداری  دارد.  هایی  تفاوت  کارگردانش 
جدید هادی حاجتمند در کشورهای ایران و سوریه 
انجام خواهد شد. ضمن اینکه تمامی لوکیشن ها هم 
تقریباً انتخاب شده است. 80 درصد از فیلمبرداری 

این فیلم در ایران و مابقی در سوریه انجام می شود. 
قرار است سکانس های آغازین فیلم نیز در ایران 
مقابل دوربین رود. به احتمال فراوان اولین نمایش 
فیلم پروژه سینمایی در جشنواره سی و هفتم فیلم 
فجر خواهد بود. »مدیترانه« دومین فیلم سینمایی 
بلند هادی حاجتمند پس از »اشنوگل« محسوب 
می شود. ساخته اول این کارگردان با مضمون دفاع 
با بازی بازیگرانی چون برزو ارجمند،  مقدس و 
ماه چهره خلیلی و کاوه سماک باشی در سال 95 
مقابل دوربین رفت. رشید حاجتمند تهیه کنندگی 

»مدیترانه« را برعهده دارد.

»مدیترانه« 20 مرداد مقابل دوربین می رود

فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای شماره 578

اداره کل نوسازی مدارس استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی جهت 
اجرای عملیات اجرای پروژه های مشروحه ذیل از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 1397/05/08 می باشد. الزم به 

توضیح است هزینه درج فراخوان در روزنامه از برندگان مناقصه اخذ می گردد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 مورخه 1397/05/10 و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 

ساعت 19 مورخه 1397/5/20 و زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 مورخ 1397/05/21 می باشد.
اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: 

08733287276 ، مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 02127313131

ردیف

1

2

شماره

200973467000031

200973467000032

عنوان پروژه

تکمیل سالن 
ورزشی پرتو 
دانش بیجار

احداث 
مدرسه 9 

کالسه بتنی 
کوهدشت 

سقز

محل اجرا 
)شهر(

بیجار

سقز

محل اجرا 
)روستا(

-

-

مبلغ برآورد )ریال(

7.691.338.980

27.277.688.349

مبلغ تضمین 
)ریال(

384.570.000

1.363.890.000

مدت 
اجرا

9 ماه

 14
ماه

رتبه پیمانکار

پیمانکاران 
واجد شرایط

پیمانکاران 
واجد شرایط

اداره کل نوسازی 
مدارس استان کردستان

اداره کل نوسازی 
مدارس استان کردستان

فراخوان شماره »3170312«  شماره مجوز   1397.2058

آگهـي مناقصه عمومي
شرکت گازاستان البرز، در نظر دارد پروژه موضوع مذکور با مشخصات و شرایط کلی زیر را از طریق 

مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: 

الزم به ذکر است که ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه، هیچگونه حقی را برای متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. . 
روابط عمومی شرکت گاز استان البرز

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عنوان

نوع فراخوان: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

موضوع مناقصه:« خرید تصحیح کننده مورد نیاز ایستگاههای عمده«

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:کرج ، میدان طالقاني ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروي تربیت 6، شرکت گاز استان البرز 
خرید اسناد: واریز  مبلغ 300.000 ریال )سیصد هزار ریال( به شماره حساب 2174636001005 نزد بانک ملی شعبه شریعتی کرج کد 2659

بنام شرکت گاز استان البرزو ارائه اصل فیش واریزی
محل دریافت اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی و فنی : طبقهدوم، واحد امور پیمانها- تلفن امور پیمانها: 34187146 026- نمابر امور 

پیمانها:34187142 026  محل تحویل اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی و فنی : دبیرخانه محرمانه حراست

زمان و مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران از دستگاه مناقصه گزار: از روز انتشار آگهی نوبت 
اول تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/05/17

برآورد تقریبی اولیه مناقصه:9.130.000.000 )نه میلیارد و یکصد و سی میلیونریال(__ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:456،500،000 ریال )چهار 
صد  پنجاه و شش  میلیون و پانصد هزارریال( 

آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی و پیشنهاد مالی )قیمت( مناقصه گرانبه دستگاه مناقصه گزار: پایان وقت اداری روزشنبه 
مورخ 1397/05/27

مدت اعتبار پیشنهادات: 3 ماه و قابل تمدید برای یک دوره 3 ماهه دیگر از طرف دستگاه مناقصه گزار

مدت و محل اجرای پروژه:2 ماهتقویمی- استان البرز محل تأمین اعتبار: منابع داخلی

زمان و محل گشایش پاکاتالف و ب مناقصه گران: روز یکشنبه مورخ 1397/05/28 در محل سالن جلسات ستاد شرکت گاز استان البرز

شرایط مناقصه گر: داراي شناسه ملي، توان فني و اجرائي و سابقه در زمینه موضوع پروژه – مناقصه گر بایست در سامانه EP ) تامین کننده الکترونیکی 
کاالی وزارت نفت( تایید شده و گواهی مربوطه را در پاکت »ب« ارایه نماید و  دارای توانایی تهیه و تسلیم تضمین انجام تعهدات به میزان 10 درصد  مبلغ 

پیشنهادی )درصورت برنده شدن در مناقصه(

زمان و رسانه انتشار فراخوان:تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1397/05/10                            تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1397/05/11
این آگهی در سایتهای www.shana.ir  ،  www.iets.mporg.ir  ،  www.nigc-alborz.ir  قابل رویت می باشد.

 نوبت اول


