
به گزارش زمان، آیت اهلل صادق آملی الریجانی در همایش حقوق بشر و کرامت انسانی و اعطای چهارمین جایزه حقوق بشر اسالمی که دیروز برگزار شد، با بیان اینکه مساله حقوق بشر برای نظام جمهوری 
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اساسی قرآن است و این در کنار مطالب دیگر از حیث محتوا همین منظور را دارد و به عنوان مثال آیه »و نفحت فیه من روحی« از دالیلی است که بر کرامت انسانی تاکید می کند.
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

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

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

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

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

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

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

بازگشت اولین مرحله از تحریم های 

آمریکا علیه ایران از امروز

رونمایی از طرح های پتروشیمی 

جم؛ تا پایان امسال

 ATR واردات ۵ میلیون یورو قطعه 

همراه با ۵ فروند هواپیما
به گزارش زمان ، اولین مرحله از تحریم های یک جانبه آمریکا 
علیه ایران که در چارچوب برجام در سال 94 تعلیق شده بود، 
بر اساس فرمان اجرایی رییس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه 

15 مرداد اجرایی می شود.

به گزارش زمان ، مدیر عامل پتروشیمی جم ، در جمع مدیران  با 
تشریح اهداف سال 97 و رونمایی و بهره برداری از پروژه های جدید 
و در حال اجرا اظهار کرد: تا پایان سال جاری هر ماه یک پروژه در 

پتروشیمی جم  بهره برداری و به مرحله اجرا خواهد رسید .

پنج  از  استقبال  حاشیه  در  آخوندی  ،عباس  زمان  گزارش  به 
فروند ATR جدید ایران ایر گفت: همراه با پنج فروند ATR تازه 
وارد، معادل 5 میلیون یورو قطعات این هواپیماها را که ساخت 

آمریکا و اروپا هستند، وارد کرده ایم. 167
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سرمقاله

تازه واردی پوپولیست در پاکستان
پاکستان؛ شمعی در برابر باد

نگاه روز

اعدام در انتظار مجرم 
بزرگ نفتی

سوء قصد نافرجام به جان 
رئيس جمهور ونزوئال

به دلیل داشتن تمامی امکانات، ضعف احزاب مطرح 
و سنتی و نیز نهاد های ناکارآمد اجتماعی-سیاسی، 
فرماندهان ارتش با تمرکز و هزینه کردن موثر روی 
»عمران خان« تازه کار پوپولیست و حزب تبلیغاتی 
نوپای تحریک انصاف، توانستند شرایط را مصادره به 
مطلوب خود کنند«. قبول داشته باشیم یا نه، اما در 
پاکستان نمی توان موقعیت بالمنازع ارتش و سازمان 
نادیده گرفت. آن ها فعال  مخوف اطالعاتی آن را 
برای »عمران خان« در قسمت خوب سناریو نقش 
عوام پسندانه درجه یکی در نظر گرفته اند. پاکستان 
یک هفته بسیار مهم را پشت سر گذاشت و یکی از 
مهم ترین و البته عجیب ترین تحوالت سیاسی 25 
سال اخیر خود را تجربه کرد. تحوالت و هیاهوهای 
سیاسی در خاورمیانه عربی و خلیج فارس خصوصا 
اخبار مربوط به ایران، این فرصت را هفته گذشته در 
اختیار پاکستانی ها قرار داد که یکی از جنجالی ترین 

انتخابات پارلمانی خود را بی سروصدا برگزار کنند. 

1

2 متین مسلم 
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رئیس قوه قضاییه: روش آمریکایی ها وغربی ها نقض حقوق بشر است  

حمایت مدعیان حقوق بشر ازعده ای آشوبگر در ایران 

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

عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

 نوبت دوم

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

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

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

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

پروژه

ساخت پل عابر پیاده 
مقابل شهرک فاطمیه 

ردیف بودجه 

مصوب سال 1397
ردیف 121

اعتبار )ریال (

2/000/000/000

قیمت بر اساس 

فهرست بهای ابنیه  سال 1397

اولین مرحله از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران که در چارچوب برجام 
در سال ۹۴ تعلیق شده بود، بر اساس فرمان اجرایی رییس جمهوری آمریکا 

امروز دوشنبه ۱5 مرداد اجرایی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مقام معظم رهبری در سخنان خود در دوم 
خرداد سال جاری بعد از خروج آمریکا از برجام و متعهد نبودن به تعهداتش 
بار دیگر تاکید کردند که  از زمان اجرایی شدن این توافق یک  طبق برجام 
»مجموعه برخوردهای آمریکا از ابتدای مذاکرات هسته ای تا کنون، این تجربه 
مهم را به دست می دهد که جمهوری اسالمی ایران نمی تواند با آمریکا تعامل 
کند، زیرا آمریکا پایبند به تعهدات خود نیست. پایبند نبودن به تعهدات، مربوط 
به این رئیس جمهور و به این دولت آمریکا نیست بلکه دولت قبل هم که با ما 
مذاکره کرد، تقریباً به همین روش عمل کرد و آنها نیز برجام را نقض و ایران 
را تحریم کردند. ایشان هم چنین بیان کردند که »در سال های اخیر، این درس 
گرفته شد که گره زدن حل مسائل کشور به خصوص مسائل اقتصادی به برجام 
و خارج از کشور، یک خطای بزرگ است. هنگامی که ما مسائل اقتصادی و 
کسب و کار را به برجام گره می زنیم، نتیجه این می شود که صاحبان کار و 
سرمایه چند ماه منتظر امضا شدن یا نشدن برجام می مانند و بعد از آن هم 
منتظر اجرا شدن و یا اجرا نشدن آن هستند و سپس نیز منتظر اینکه آیا آمریکا 
در برجام می ماند یا نمی ماند و در نهایت دستگاه فعال اقتصادی کشور همیشه 
این وجود و متاسفانه دولت و مجموعه دستگاه های  معطل خارجی هاست.با 
مرتبط با امور اقتصادی و مالی و بانکی کشور در ماه های گذشته کارنامه خوبی 
بنگاه های  و  مردم  از سوی  فراوانی  انتقادهای  و  نگذاشتند  یادگار  به  از خود 
نشان  گذشته  ماه  وارد شد.تجربه شش  دولت  به  و کوچک  بزرگ  اقتصادی 
داد همان طور که رهبری نگران آن بوده و هستند، اتفاق افتاد و فعالیت های 
اقتصادی و تجاری کشور بیش از پیش متاثر از فضای بیرونی و جوسازی های 
روانی قرار گرفت.در عین حال دولت تالش کرده است بدون فرافکنی به ترمیم 
کشتی شکسته اقتصاد کشور بپردازد که البته کاری بس دشوار به نظر می آید. 
نبود زیرساخت های مناسب و پویا در حوزه اقتصاد و سیاست موجب آسیب به 
بدنه زیرین اقتصاد کشور تحت الشعاع بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران 
شده که این نشان دهنده ضعف داخلی و سیستمی اقتصاد ایران است. اقتصاد 
تک محصولی و خروج سرمایه گذارهای خارجی از ایران در ۱۰ سال گذشته 
موجب شده تا بیش از پیش ضعف این سیستم خودنمایی کند و متاسفانه 
این مساله خود  نمی خورد.  به چشم  این وضعیت  بهبود  برای  برنامه مدونی 
یکی از دالیل مهم اجرا نشدن به موقع و مطلوب برجام در ایران بود چرا که 
زمان بسیار زیادی به طول انجامید تا مراکز مختلف تجاری و مالی و بانکی با 
مختصات بین المللی خود را وفق دهند. این ضعف در حوزه  بانکی و قراردادهای 
و  قراردادها  از  بسیاری  که  به شکلی  داد  نشان  را  پیش خود  از  بیش   نفتی 
تعامالت برای امضا شدن یا اجرا شدن، یک سال معطل ماندند.از اواخر دهه 
هشتاد و در حالی که کشور هر روز با تهدید و تحریم های سیاسی و اقتصادی 
بیش تر رو به رو می شد با حمایت قوی مقام معظم رهبری برنامه هایی از جمله 
»کوچک کردن دولت« و »اقتصاد مقاومتی« مورد تاکید و اجرا قرار گرفت، اما 
متاسفانه هیچ یک از آنها به طور دقیق اجرایی نشد و در برخی موارد اجرای بد 
این برنامه ها ضربه های محکم تری را به اقتصاد ایران وارد کرد.در این شرایط، 
با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران در مردادماه و آبان ماه سال جاری که 

برای حدودا دو سال به طور محدود در چارچوب برجام متوقف شده بود، کشور 
به دورانی سخت در تمامی سطوح سیاسی و اقتصادی و نیز تصمیم گیری وارد 
می شود.با وجود تالش کشورهای اروپایی، چین و روسیه به همراه ایران برای 
اجرای برجام بدون حضور آمریکا و انجام مذاکراتی فشرده که پس از اعالم 
خروج آمریکا از این توافق آغاز شده است، نمی توان گفت این اقدامات و تالش ها 
بتواند از تاثیرات قابل توجه و مهم بازگشت تحریم های آمریکا بر فعالیت های 
اقتصادی و مالی ایران مانع شود.کشورهای ۱+۴ پس از خروج آمریکا از برجام 
متعهد شدند تا ساز و کارهای اقتصادی، تجاری و مالی جدیدی را برای منتفع 
شد.ایران از مزایای ادامه اجرای برجام به ویژه در دو حوزه فروش نفت و تبادل  
بانکی و مالی هم چنان حفظ شود، در غیر این  صورت برجام هم چون االکلنگ 
از تعادل خارج و سقوط خواهد کرد.محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان 
در پایان کمیسیون مشترک برجام در وین که در سطح وزیران خارجه ایران 
و ۱+۴ انجام شد به طور تلویحی از پذیرش بسته اقتصادی پیشنهادی ۱+۴ از 
سوی ایران خبر داد و گفت: البته این بسته هنوز ناکافی است و نیاز است تا 
دو طرف به ویژه طرف های اروپایی بیش تر بر روی تضمین های مورد نظر ایران 
کار کنند.ایران اعالم کرد، ضروری است این بسته اقتصادی تا قبل از اجرایی 
زمان  این  نظر  به  که  اجرایی شود  و  ارایه  آمریکا  تحریم های  بازگشت  شدن 
به قبل از آبان ماه که تحریم های آمریکا در حوزه نفت و پتروشیمی اعمال 
می شود بازمی گردد. البته برخی مقامات کشورمان ابراز امیدواری کرده اند که 
این مذاکرات خیلی زودتر از آبان ماه محقق شود.در عین حال تاثیر سیاسی و 
اقتصادی بازگشت تحریم های آمریکا خیلی پیش تر در حدود شش ماه گذشته 
تحریم ها  اول  بخش  اعمال  موعد  این که  از  قبل  و  است  داده  نشان  را  خود 
در مرداد ماه فرا رسد سونامی افزایش قیمت ها خود را نشان داد.تحریم های 
آمریکا که از ۱5 مردادماه اعمال می شود، تحریم های جدیدی نیست و شامل 
تحریم های ملی آمریکا علیه ایران می شود که از سال ۱۳۸۹ در دولت محمود 
احمدی نژاد علیه ایران وضع و اعمال شد. این تحریم ها با شروع مذاکرات ایران 
و ۱+5 در سال ۱۳۹2 به طور موقت متوقف و با اجرایی شدن برجام در دی ماه 
۱۳۹۴ متوقف شد. هر چند توقف این تحریم های به طور کج دار و مریز از سوی 
دولت اوباما و سپس دولت ترامپ اعمال شد اما گشایش های ایجاد شده پس از 
اجرای برجام روح جدیدی را پس از سال ها به تعامالت اقتصادی و مالی ایران 
دمید و شرکت های مختلف بزرگ و کوچک برای تعامل به ایران آمدند. خیلی 
طول نکشید که ساز مخالف دونالد ترامپ با برجام کوک و کنسرتی از اقدامات 
علیه ایران در دولت او شکل گرفت که صرفا به حوزه اقتصادی و مالی و تجاری 
محدود نشد بلکه بخش های سیاسی و اجتماعی را نیز در برگرفت تا جایی 
که دولت ترامپ برای اولین بار در تاریخ ایاالت متحده آمریکا به طور رسمی 
و علنی سیاست »تغییر سیاسی ایران« را از زیر میز به روی میز آورد. ترامپ 
اعالم کرده است تمهیدات و تدابیری که در بازگشت تحریم ها علیه ایران در 
نظر دارد به گونه ای است که اثر این تحریم ها را به مراتب بیش تر و کشنده تر از 

قبل برای ایران خواهد کرد.
ادامه در صفحه 2

از امروز ایران  از تحریم های آمریکا علیه  اولین مرحله  بازگشت 

آگهي فراخوان پیمانكاران
شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

شرح در صفحه 3

 نوبت اول

سوء قصد نافرجام به جان رئيس جمهور ونزوئال
وقوع حادثه ناشي از انفجار هواپیماي بدون سرنشین 
حامل مواد منفجره در جریان سخنرانی نیکالس 
مادورو رئیس جمهور ونزوئال مراسم حضور وی در 
جمع نظامیان این کشور در کاراکاس را نیمه کاره 

گذاشت.
اطالع  وزیر  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بدون  هواپیمای  چند  کرد:  اعالم  ونزوئال  رسانی 
سرنشین که حامل مواد منفجره بودند در نزدیکی 
مراسمي که نیکالس مادورو رئیس جمهور این کشور 
در حال سخنراني در آن بود، منفجر شدند و سخنراني 
وي ناتمام ماند ، اما حال مادورو خوب است.وي افزود: 
در جریان این ترور ناکام رئیس جمهور ونزوئال هفت 

تن از نیروهای گارد ملی زخمی شدند.مادورو رئیس 
جمهور ونزوئال ، آمریکا و کلمبیا را به تالش برای ایجاد 
آشوب در ونزوئال متهم کرد. مادورو می گوید: هنگام 
سخنرانی وی، شیئ پرنده در برابر وی منفجر شد و 
انفجار مهیبی رخ داد.وی کلمبیا را به دست داشتن 
در این انفجارهای پهپادی متهم کرد. منبعی در دفتر 
ریاست جمهوری کلمبیا روز یکشنبه این اتهام رئیس 
جمهور ونزوئال به همتای کلمبیایی خود خوان مانوئل 
سانتوس مبنی بر دست داشتن سانتوس در حمله روز 
شنبه علیه وی را رد کرد و آن را اتهامی » بی اساس 
« خواند.رئیس جمهور ونزوئال گفت: برخی از عامالن 
انفجار نیز بازداشت شدند. تحقیقات اولیه حاکی از آن 

است که بسیاری از حامیان مالی و طراحان سوء قصد 
کنندگان در فلوریدای آمریکا زندگی می کنند. وي در 
ادامه افزود: امیدوارم دولت ترامپ درباره این حادثه با 
ما همکاری کند. همه شواهد نشان از دست داشتن 
جناح راست در این توطئه دارد. اکنون برای ادامه، 
مصمم تر از همیشه شده ام. مردم و نیروهای مسلح 
از من حفاظت کردند. یک گروه شورشی  ونزوئال 
مسئولیت سوء قصد به مادورو را بر عهده گرفت. این 
گروه شورشی که چندان شناخته شده نیست، موسوم 
به » جنبش ملی سربازان تی شرت پوش « از طریق 
ارسال پیام هایی در شبکه های اجتماعی، مسئولیت 

این حمله را بر عهده گرفت.

نیویورک ترامپ و روحانی در  احتمال دیدار 

 یک مقام ارشد سازمان ملل در گفت وگو با یک رسانه صهیونیستی از احتمال 
دیدار روسای جمهور ایران و آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان 

ملل خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، به نوشته روزنامه اورشلیم پست، یک منبع 

دیپلماتیک ارشد در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت که حسن روحانی و 
دونالد ترامپ روسای جمهور ایران و آمریکا ممکن است در حاشیه نشست 
ماه آینده مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کنند.رییس جمهور 
آمریکا در روزهای گذشته برای دیدار با سران ایران بدون پیش شرط اعالم 
ایرانی به آن پاسخ منفی داده اند. هر چند  اما مقامات  آمادگی کرده است 
دیپلمات های غربی در نیویورک بر این باورند که رایزنی های محرمانه میان 
دو کشور، حصول توافق برای برگزاری نشست در نیویورک را ممکن می کند. 
دیپلمات ها همچنین می گویند که برگزاری یک نشست میان سران ایران و 
آمریکا در حاشیه مجمع عمومی می تواند هم در تهران و هم در واشنگتن 
منطقی تلقی شود.یک مقام سازمان ملل در این باره گفت: هنوز برای صحبت 
درباره این موضوع بسیار زود است اما ما بر این باوریم که تالش برای استفاده 
از این فرصت به منظور برگزاری نشستی میان سران دو کشور ارزشش را دارد.

بنابراین گزارش، هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز ۱۸ 
سپتامبر به طور رسمی در نیویورک آغاز خواهد شد که در آن بیش از ۱۰۰ نفر 

از سران و وزیران امور خارجه کشورهای عضو شرکت خواهند کرد.

فقدان نشاط اجتماعی، عامل افسردگی
 و پرخاشگری دانش آموزان
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تازه واردی پوپولیست در پاکستان
پاکستان؛ شمعی در برابر باد

متین مسلم 
به دلیل داشتن تمامی امکانات، ضعف احزاب مطرح و سنتی و نیز نهاد 
های ناکارآمد اجتماعی-سیاســی، فرماندهان ارتش با تمرکز و هزینه 
کردن موثر روی »عمران خان« تازه کار پوپولیســت و حزب تبلیغاتی 
نوپای تحریک انصاف، توانستند شرایط را مصادره به مطلوب خود کنند«. 
قبول داشته باشیم یا نه، اما در پاکستان نمی توان موقعیت بالمنازع ارتش 
و سازمان مخوف اطالعاتی آن را نادیده گرفت. آن ها فعال برای »عمران 
خان« در قســمت خوب سناریو نقش عوام پسندانه درجه یکی در نظر 

گرفته اند.  
پاکستان یک هفته بسیار مهم را پشت سر گذاشت و یکی از مهم ترین 
و البته عجیب ترین تحوالت سیاسی 25 سال اخیر خود را تجربه کرد. 
تحوالت و هیاهوهای سیاسی در خاورمیانه عربی و خلیج فارس خصوصا 
اخبار مربوط به ایران، این فرصت را هفته گذشته در اختیار پاکستانی ها 
قرار داد که یکی از جنجالی ترین انتخابات پارلمانی خود را بی سروصدا 
برگزار کنند. عجیب و جنجالی نه به دلیل شکست قابل پیش بینی دو 
جریان اصلی و ریشــه دار کشــور یعنی »حزب مردم« و »حزب مسلم 
لیگ«، بلکه بیشتر به اعتبار برنده نا متجانس و تازه وارد آن در ساختار 
سیاسی و پیچیده پاکستان، »عمران خان« و حزب تحریک انصاف وی! 
یک حزب تبلیغات محور و پر ســرو صدا در کنار یک رهبر پوپولیست 
تمام عیار و حرفه ای که خود را در آستانه برآورده شدن آرزوی دیرینه اش 
یعنی نخست وزیری پاکستان می بیند.این حزب و رهبر آن هیچ هویت 
و سابقه قابل تاملی نه در بافت اجتماعی پاکستان دارند، نه در مناسبات 
سنتی تولید و توزیع قدرت سیاســی-نظامی و امنیتی کشور سهم و 
سابقه ای دارند. اما فعالیت های اجتماعی و خدماتی گسترده و بی سابقه 
»عمران خان«و بخش خدمات اجتماعی یا به قول خودش عوامی حزب 
»تحریک انصاف« به خصوص طی تقریبا 6 سال گذشته از این قهرمان 
سابق ورزش کریکت و حزب او، با همکاری تشکل های مذهبی تندرو 
مانند »دارالعلوم حقانی« و یا افراد مشکوک مانند »موالنا سمیع الحق« 
و »موالنا فضل الرحمن« یک رابین هود برای جامعه فقیر و مصیبت زده 
پاکستان ساخته و ارائه کردند. رابین هودی که اینک مترصد بهره برداری 
از سرمایه اجتماعی جمع آوری شده خود و حامیانش است.برخی منابع 
سیاســی وابسته به حزب مردم »بالول بوتو« در لندن اما می گویند در 
پشت همه این تحرکات و حمایت ها ارتش و سازمان اطالعات آن)آی-

اس-آی( بازیگر اصلی است. هرچند به لحاظ نتیجه انتخابات و آمار ارائه 
شده نمی توان ادعاهایی از این دست را تایید کرد )البته فعال(، اما با توجه 
به شناخت و درک سنتی که از هندسه قدرت و تجربه نحوه تشکیل و 
سرنگونی دولت های قبلی در پاکستان وجود دارد، مستقال به این گونه 
ادعاها باید با تامل بیشتری نگاه کرد.اینکه عمران خان چگونه توانست 
خود را به دهلیزهای تاریک و تودرتوی قدرت در پاکستان تحمیل کند، 
شاید از جنبه ظاهری بورکراسی انتخاباتی و رای کمیسیون ملی انتخابات 
پاکستان اتفاق خاصی رخ نداده و دمکراسی منطق خود را به سیستم 
حاکم تحمیل کرده باشد. اما این موضع نمی تواند به بسیاری از سواالتی 
پاســخ دهد که متوجه چرایی باال آمدن عمران خان، ادعاهای لیبرال 
مســلکی او و نهایتا تناقض رابطه پنهانش با ارتش و گروه های افراطی 
مذهبی است.پاره ای تحلیل گران و ناظران سیاسی در اسالم آباد معتقدند: 
»ارتش از سه عامل مشترک اجتماعی و سیاسی به گونه فنی به نفع خود 
بهره برداری کرده است. شاید از جنبه منطق سیاسی و نه ضرورت های 
اخالقی این رفتار ارتش مورد تایید نباشد)که حتما نیست( اما از جنبه 
منطق قدرت کاربردی از دید آن ها و حامیانشان امر قابل درکی است«. 
سه عامل »سرخوردگی مردم از فساد گسترده رهبران سیاسی«، »خشم 
روزافزون توده ها از گسترش شدید فقر و فالکت«، و نهایتاً »شعارهای 
انتخاباتی به شدت عوام پسند عمران خان و حزبش برای مبارزه با فقر و 
فساد و ایجاد یک الگوی سیاسی جدید برای اداره پاکستان« سه عاملی 
بودند که فرماندهان ارتش هم به دلیل داشتن تمامی امکانات و هم به 
علت ضعف احزاب مطرح و ســنتی و نیز نهادهای ناکارآمد اجتماعی-

سیاسی، توانستند با تمرکز و هزینه کردن موثر روی »عمران خان« تازه 
کار پوپولیست و حزبش شرایط را مصادره به مطلوب خود کند«.قبول 
داشته باشیم یا نه، اما در پاکستان نمی توان موقعیت بالمنازع ارتش و 
ســازمان مخوف اطالعاتی آن را نادیده گرفت. آن ها فعال برای »عمران 
خان« در قســمت خوب سناریو نقش عوام پسندانه درجه یکی در نظر 
گرفته اند! واقعیتی که برخی مســئوالن افغانستان با صراحت بیشتری 
به آن اشاره کرده اند.یک مقام دیپلماتیک ارشد افغانی نزدیک به حامد 
کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان که هم اکنون موقعیت ویژه ای 
در دولت اشرف غنی دارد می گوید »ما نمی توانیم به دنبال نتیجه گیری 
اخالقی از انتخابات باشیم«. او در پاسخ به پرسش علت خوشحالی ویژه 
رئیس جمهور اشــرف غنی از پیروزی عمران خان می گوید: »این یک 
پیش داوری عجوالنه است. فرماندهان ارتش قویاً از عمران خان حمایت 
کرده اند. مشکل دقیقاً همین است«. این مقام دیپلماتیک در واکنش به 
موضع صریح کابل مبنی بر این که تســلط ارتش بر دولت های متعدد 
پاکستان بحث جدیدی نیســت می گوید: »با این نظر موافق است اما 
با نتیجه گیری آن موافق نیست. اگر قرار است چیزی عوض نشود چرا 
باید خوشحال باشیم. عمران خان بر خالف سیاستمداران کهنه کاری که 
تســلیم ارتش بودند، حتی تجربه و قدرت معنوی آن ها را هم ندارد. او 
فاقد اتوریته یک شخصیت سیاسی است. همین ناپختگی و جاه طلبی او 
را برای فرماندهان نظامی ارتش و »آی-اس-آی« به اندازه کافی جذاب 

کرده است. هیچ چیز در پاکستان ماهیتاً تغییر نکرده است«.
   matinmos@gmail.com

نامه ۲۰ نماینده مجلس به آملی الریجانی 
برای ممنوع الخروجی »سيف«

 عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی کشور از مکاتبه 2۰ نماینده 
مجلس با رئیس قوه قضاییه برای ممنوع الخروج شدن رئیس کل سابق 

بانک مرکزی خبر داد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف 
آباد در مجلس با اشاره به نوسانات و سوءمدیریت شدید در بازار ارز و 
سکه طی ماه های اخیر و تغییر رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: 
به همراه 2۰ نفر از نمایندگان نامه ای را به رئیس قوه قضاییه نوشته 
ایم و درخواســت کرده ایم مسئوالنی که فرزندان آنها بیرون از کشور 
یا دوتابعیتی هستند و خودشــان هم در مظان اتهام قرار دارند، فعال 
ممنوع الخروج شوند تا به وضعیتشان رسیدگی شود.وی افزود: عالوه بر 
این، طرحی را نیز در دست تهیه داریم تا کلیه مسئوالن کشور تا رده 
اســتانداران پس از استعفا یا برکناری، تا دو سال ممنوع الخروج شوند 
تا قوه قضاییه فرصت کافی داشــته باشــد تا به وضعیت عملکرد آنها 
رسیدگی کند.وی همچنین در خصوص ضرورت رسیدگی به عملکرد 
ولی اهلل سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به ویژه در ماه های اخیر 
تاکید کرد: در همین نامه تقاضا کرده ایم که از جمله برای آقای سیف 
این ممنوع الخروجی در نظر گرفته شود تا به وضعیتش رسیدگی شود. 
با توجه به اینکه خانواده وی در اســترالیا به ســر می برد، بنابراین در 
رابطه با وی نیز این درخواست ممنوع الخروجی را مطرح کرده ایم تا 

به عملکردش رسیدگی قضایی شود.

روحانی در نامه ای به رییس مجلس:
برای بيان حقایق

 به مجلس می آیم

رئیــس جمهور در نامه ای به دکتر علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه "سوال 
تعدادی از نمایندگان، در چارچوب قانون اساسی و 
زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است"، تاکید 
کرد: اما برای جلوگیری از هر نوع اختالف بین قوا و 
احترام به مجلس شورای اسالمی، در فرصت مقرر 

به مجلس خواهم آمد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، متن کامل نامه 
بدین شرح است: احتراماً؛ درست در سالروز تحلیف 
رئیس جمهوری دوره دوازدهم، ســؤال تعدادی از 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی واصل 
گردید. بی تردید سؤال از رئیس جمهور کشور با 
مراعات حداقل دو نکته می تواند مبارک باشد؛ اوالً 
در چارچوب قانون اساســی باشد، ثانیاً در زمان و 
شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد، که متاسفانه 
هیچکدام از این دو حاصل نشــده است. اما برای 
جلوگیــری از هر نوع اختالف بین قوا و احترام به 
مجلس شورای اسالمی انشاء اهلل در فرصت مقرر به 
مجلس خواهم آمد و به سواالت پاسخ خواهم داد. 
البته این امر می تواند فرصت خوبی باشد تا برخی 
از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که 
آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما 

نیز از آراء آنها است.

شفاف سازی درباره ارز مسافرتی 
خارج شده از کشور

معاون رییس جمهور گفت: در آمارها گفته می شود 
ساالنه یک  میلیارد و 2۰۰ میلیون یورو ارز از کشور 
توسط مسافران ایرانی خارج می شود، درحالی که 
این عدد درســت نیست، بر اســاس آنچه بانک 
مرکزی اعالم کرده در سال گذشته 2۴2 میلیون 

یورو از این طریق خارج شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اصغر مونسان 
با شفاف سازی درباره برخی ابهام های مرتبط با ارز 
مسافرتی، اظهار کرد: بر اساس آمارها ساالنه حدود 
۹ میلیون نفر گردشگر خروجی داریم که برخی ها 
به اشــتباه در نظر می گیرند هر گردشگر خروجی 
هزار دالر ارز از کشــور خارج می کند، درحالی که 
این گونه نیســت، چراکه اوالً از این ۹ میلیون نفر 
5۰ درصد به انگیزه زیارت از کشور خارج می شوند 
که ارز زیادی خارج نمی کنند و 2 میلیون نفر نیز 
در ایام اربعین از کشور خارج می شوند که این نیز 
باعث خروج ارز از کشور به شکل قابل مالحظه ای 
نمی شــود، بنابراین آمار ارائه شده در این خصوص 

قابل قبول نیست.
او ســپس با اشــاره به بســته جدید ارزی که با 
تغییراتی در ارز مسافرتی همراه است، یادآور شد: 
بسته جدید ارزی دوشنبه ابالغ خواهد شد که در 
این بســته وضعیت تبدیل ارز گردشگران ورودی 
و خروجی به کشــور نیز تعیین تکلیف می شود.

مونســان که در یک برنامــه تلویزیونی گفت وگو 
می کرد، به اهمیت ســفرهای داخلی و اجتناب از 
ســفرهای خارجی غیرضروری اشاره کرد و افزود: 
مقام معظم رهبری و نیز رییس جمهور بر اجتناب 
از ســفرهای خارجی غیرضروری تأکیــد دارند، 
بنابرایــن با توجه به داشــته های فراوان فرهنگی 
تاریخی، جاذبه های بی نظیر گردشگری و نیز آداب 
و رسوم زیبا و طبیعت بکر در سراسر ایران تا جایی 
که امکان دارد باید از سفرهای خارجی غیرضروری 
اجتناب شــود و با سفر به مناطق مختلف کشور، 
زیبایی هــای خدادادی و مواهــب زیبای طبیعی 
در کشــور خودمان را ببینیــم.وی با بیان این که 
زیرســاخت های گردشگری نســبت به گذشته 
مناســب تر تأمین شده و بســتر برای رونق انواع 
گردشگری ازجمله گردشگری طبیعی فراهم شده 
است، اظهار کرد: اعتقاد من بر این است که ارزش 

سفرهای داخلی کم از سفرهای خارجی نیست.

تخلف 785 ميليارد ریالی سه 
شرکت با دریافت ارز دولتی 

سخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی گفت: سه 
شرکت در قبال دریافت ارز دولتی به تعهدات خود 
مبنی بــر واردات کاال و مواد اولیه عمل نکردند و 
مرتکب تخلف 7۸5میلیارد و 756 میلیون ریالی 

شدند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سیدیاســر رایگانی 
افزود: در زمان حاضر با اعالم شــکایت بانک ملی 
ایران و بانک توسعه تعاون، پرونده تخلف برای سه 
شرکت یاد شده به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی 
تشــکیل شده اســت. وی اظهار داشت: بر اساس 
بررسی های انجام شده مدرکی برای انجام تعهدات 
ارزی این سه شرکت موجود نیست. رایگانی گفت: 
بــرای یکی از این شــرکت ها رأی بــدوی برای 
استرداد عین ارز صادر شده است و مدیران عامل 
دو شرکت دیگر هم به سازمان تعزیرات حکومتی 

احضار شده اند.

اخبار

سرمقاله

پشیمانی  کردن  کوتاهی  میوه 
است، و میوه دور اندیشی

 سالمتی است.

کالمامیر

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از رفتار مدعیان حقوق 
بشر در غرب گفت: آنها وقتی به ایران می رسند، از 

آشوبگران خیابانی حمایت می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل صادق آملی 
الریجانی در همایش حقوق بشر و کرامت انسانی 
و اعطای چهارمین جایزه حقوق بشر اسالمی که 
دیروز برگزار شد، با بیان اینکه مساله حقوق بشر 
برای نظام جمهوری اسالمی یک مساله مهم است 
گفت: دلیل این اهمیت نگاه ویژه اسالم به تکریم 
حقوق انسانی است و  در سنت پیامبر و ائمه، حقوق 
انسانها به عنوان مساله مهم مطرح شده است.وی 
افزود: تکریم انسان از اصول اساسی قرآن است و 
از حیث محتوا همین  کنار مطالب دیگر  این در 
منظور را دارد و به عنوان مثال آیه »و نفحت فیه من 
روحی« از دالیلی است که بر کرامت انسانی تاکید 
می کند.وی با اشاره به اینکه اصل نظام جمهوری 
اسالمی براساس اسالم است، گفت: در جای جای 
قانون اساسی به خصوص در فصل سوم حقوق ملت 
در جوانب مختلف تصریح شده است.  در اصل دوم 
قانون اساسی اصول مبنایی توصیف شده که یکی 
از انها کرامت انسانی است.وی افزود: انسان مومن 
ممکن است هر کاری کند اما طبق روایت حق ندارد 
اضالل نفس کند.وی با انتقاد از وضعیت حقوق بشر 
در دنیا گفت: اکنون جنایات جنگی در یمن در حال 
رخ دادن است، امروز در بحرین بیماران و کودکان 
و زنان مورد هجمه عظیم قرار می گیرند و اخیرا هم 
بیمارستانی در الحدیده مورد حمله قرار گرفت و 
بیش از 2۰۰ نفر کشته شدند اما اینجاست که می 

بینیم دهان مدعیان حفظ حقوق بشر بسته است 
اما وقتی به ایران می رسند از آشوبگران خیابانی  و 
کسانی که مغازه ها را به آتش می کشند حمایت می 
کنند.وی افزود: آمریکایی ها کارهایی در افغانستان 
و فلسطین انجام دادند تا امروز قراردادهای 25 ساله 
نفتی امضا کنند. همچنین  خلق داعش نمونه بزرگ 
نقض حقوق بشر توسط آمریکا در دنیای معاصر 
انتخاباتی  های  سخنرانی  در  ترامپ  حتی  است. 
خود در رابطه با خلق داعش انتقاداتی را به اوباما و 
کلینتون مطرح کرد اما همین افراد ایران را محکوم 
به نقض حقوق بشر می کنند.وی افزود: آمریکا به 
دنبال این بود که چهره ایران و کشورهای اسالمی 
را مخدوش کند اما ایران به کمک برادران خود در 
عراق و سوریه توانست تا حدودی ریشه های این 
غده سرطانی را از بین ببرد.وی به نقطه چالش ایران 
و غرب اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از کسانی که 
حقوق بشر اسالمی را مورد حمله قرار می دهند 
ادعا می کنند که این حقوق ایدئولوژیک است و ما 
مخالف این ایدئولوژی هستیم. در چارچوب اسالم 
و فضای عرفانی، حقوق بشری تصویر می شود و 
ما تصویری اگر از انسان نداشته باشیم نمی توانیم 
حقوق بشر را ترسیم کنیم.وی با طرح این سوال که 
حق بشری انسان چیست؟ گفت: ما ادعا داریم که 
بین این انسان و انسانی که خودش را قائم به حق 
مطلق می داند فرق وجود دارد.وی گفت: آنچه که 
ما از قدرت و علم و حرکت داریم همه قائم به خدا 
است و  در این صورت حق بشری یک معنا دارد و 
تصویر ما از این انسان و سیر است و اگر تصور ما این 

است که همه چیزی به سوی خدا است و همه چیز 
را به سوی حق می بینیم و همه چیز به خدا باز می 
گردد بنابراین سیر انسان این گونه است.رییس قوه 
قضاییه گفت: ما نمی توانیم در این حق بشری آن 
وجود مسلط عالم  بشری  که به او قایم هستیم 
و همه نعمت ها از اوست را نادیده بگیریم.رییس 
قوه قضاییه گفت: حقوق بشر بدون اتکا به جهاد 
ارزشی نمی تواند به هیچ وجه وجود داشته باشد.

آیت اهلل املی الریجانی گفت: ما به لحاظ متافیزیکی 
و فلسفی باید حقوق بشر غربی را به چالش بکشیم 
و به آنها بگوییم شما نمی توانید بدون اتخاذ موضع 
کنید.وی  تعیین  بشر  حق  از  تصویری  مشخص 
با اشاره به بحث کرامت انسانی گفت: در اعالمیه 
جهانی حقوق بشر هم در مقدمه و هم در ماده یک 
آن به کرامت ذاتی بشر اشاره شده است .وی ادامه 
داد: ما به خدا اعتقاد داریم و بنیان هستی برای ما 
مهم است اعتقاد داریم حق متعال بنیان هستی 
قضاییه  قوه  دارد.رییس  حضور  جا  همه  و  است 
تصریح کرد: ما کرامتان را به تکریم الهی می دانیم، 
خداوند زمانی که انسان را خلق کرده است راه را هم 
به او نشان داده است.آیت اهلل آملی الریجانی گفت: 
انسان الهی به سمت اصول الحق  می رود و این 
نگاه الهی به بشر است و حق بشر در چنین نگاهی 
معنا دارد.رییس قوه قضاییه افزود : ما این موضوع را 
چالش مغرب زمین می دانیم که نمی تواند کرامت 
انسانی را تفسیر کند. چالش دیگر ما با مغرب زمین 
این است که ما می گوییم شما چه حقی دارید که 
حقوق بشر خود را به همه دنیا تحمیل می کنید.

وی ادامه داد: ما و یک میلیارد انسان دیگر به خدا 
اعتقاد داریم و براساس این اعتقاد تصویری از حقوق 
بشر داریم و همین اعالمیه جهانی حقوق بشر که در 
قاهره تصویب شده است و به نظرمان دارای نقص 
های هست اما در مجموع مواردی کامال پیشرفته 
دارد.وی خطاب به کشورهای غربی گفت: شما چه 
حقی دارید که فکر خود را به ما تحمیل می کنید؟ 
یک حقوق بشر را تحمیل می کنند و بعد می گویند 
که  ازدواج با هم جنس هم امکان دارد و این تفسیر 
شما است.وی ادامه داد: ما می گوییم این جور حق 
بشر مال خودتان باشد.رییس قوه قضاییه گفت: این 
چالش بسیار مهمی است که ما با غرب داریم .دنیای 
غرب رویه ی غیر انسانی دارد و حقوق بشر ابزاری 
است.امریکایی ها در مرز خودشان  انها  در دست 
مهاجرین را طبقه بندی کرده اند و فرزندان را از 
مادرنشان جدا کرده اند و بیش از دوهزار وخرده ای 
فرزند را از مادرشان جدا کرده اند و این حق بشر 
قرن بیست و یکم است . شیون های این کودکان 
را شنیده اید و این حق بشر دنیای متمدن و دارای 
ادعای تمدن است که کودکان را از مادر جدا می 
کند.وی ادامه داد: در فلسطین و یمن می بینید که 
آنها چه می کنند و این رویه های است که جهان 
اسالم باید پاسخ بدهد و رویه های واحدی را علیه 
آنها اتخاذ کند و متاسفانه حکام برخی از کشور های 
می  کار  بشری  نقض  کارهای  در  اسالمی درست 
کنند. ائتالف سعودی در این کشور ها چه می کند.

وی گفت: ما باید بحث حقوق بشر اسالمی را در 
وجه نظری و با چالش  کشیدن غرب دنبال کنیم.

رئیس قوه قضاییه: روش آمریکایی ها وغربی ها نقض حقوق بشر است

 حمایت مدعیان حقوق بشر ازعده ای آشوبگر در ایران   

میلیارد  از 2  بیش  تخلف  با  که  و شرکایش  زنجانی  بابک 
با  بارها  نفتی خودداری می کنند،  بدهی  پرداخت  از  یورو 
هدف وقت کشی و ایجاد فرصت، وعده پرداخت پول از طریق 
بانک های خارجی را مطرح کرده اند که پس از دادن شماره 
حساب و چند ماه پیگیری، دروغ بودن ادعایشان مشخص 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، زنجانی و شرکایش در سال 
را  خود  هنگفت  بدهی  پرداخت  وعده  بارها  گذشته،  های 
مطرح کرده اما این وعده ها هیچگاه محقق نشده است.آنها 
با هدف ایجاد فرصت برای خود و وقت کشی، چندین بار 
اعالم کرده بودند در بانک های داخلی و خارجی، مبالغ ارزی 
آن  بدهی خود  بابت  و حاضرند  دارند  اختیار  در  را  کالنی 
مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند. آنها، هر بار نیز با 
معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئوالن بانک 
مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از 
مرکزی،  بانک  بررسی  از  البته پس  که  اند  آن محل شده 
واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب های 
معرفی شده آشکار شده است.بابک زنجانی بارها تحریم ها 
را برای طفره رفتن از پرداخت بدهی بهانه کرده بود اما با 
با  از گاهی  از اجرای برجام، هر  وجود رفع تحریم ها پس 
طرح ادعاهایی مانند آمادگی شرکایش برای پرداخت بدهی، 
وقت کشی می کرد؛ اکنون نیز که زمزمه بازگشت تحریم 
بهانه می کند. را  بانکی  تحریم  دوباره  باز  ها مطرح شده، 

بابک زنجانی در هفته جاری مطرح  تازه ترین ادعای تیم 
شد که براساس آن »رسول کوهپایه زاده« وکیل این مجرم 
نفتی مدعی شد: »شرکای خارجی موکلم به دوستان ما در 
شرکت ملی نفت ایران اعالم کردند که با توجه به شرایط 
کنونی، یا شما یک بانک معتبری که مورد قبول خودتان 
هست اعالم کنید که این شرایط را بپذیرد و حساب مشترک 
این که در  یا  باز کنیم،  ما در همانجا حساب  باز کنید که 
بانکی که ما اعالم می کنیم حضور یابیم و آن حساب باز و 
امکان انتقال وجه فراهم شود.« به گفته وکیل بابک زنجانی، 
از این موضوع بیشتر از یک ماه می گذرد و شرکت ملی نفت 
ایران نه خودش توانسته بانک خارجی معرفی کند که بتواند 
قرارداد را اجرایی و عملیاتی کند و نه پاسخی به شرکای 
ادعای وکیل  به  خارجی داده است.وزارت نفت در واکنش 
بابک زنجانی اعالم کرد: یکی از اتهامات پرونده بابک زنجانی 
که از سال ۱۳۹۴ گشوده شده به فروش نفت مربوط می شود 
که با وجود وعده متعدد شرکای خارجی او مبنی بر پرداخت 
حدود 2 میلیارد یورو بدهی اش به شرکت ملی نفت ایران، 
هنوز هیچ پرداختی صورت نگرفته است.نمایندگان شرکت 
ملی نفت ایران در سا ل های گذشته برای دریافت مطالبات 
از آقای زنجانی بارها در جلسات مکرر حضور  این شرکت 
پیدا کرده و به سفرهای متعددی رفتند، اما آنها نه تنها هیچ 
گام مثبتی در این زمینه بر نداشتند، بلکه سعی در طوالنی 
کردن روند مذاکرات و پرداخت بدهی داشته و دارند.»شرکت 

اینکه  ایران همچنین در آخرین اقدام، عالوه بر  ملی نفت 
را  متعددی  حساب های  شماره  امسال  تیرماه  بیستم  در 
برای دریافت مطالباتش به شرکای خارجی این مجرم نفتی 
اعالم کرد، به همراه هیاتی متشکل از دستگاه های ذیربط 
به بانک های خارجی که شرکای خارجی آقای زنجانی برای 
به  اما  مراجعه،  بودند  کرده  عنوان  مشترک  افتتاح حساب 
محض هماهنگی های انجام شده، آنها بالفاصله اقدام به تغییر 
این  بانک کردند.« همچنین شرایطی که شرکای خارجی 
مجرم نفتی اعالم کردند مورد قبول بانک ها واقع نشد. به 
علت بدهی بیش از 2 میلیارد یورو و خودداری از پرداخت 
پول، دادگاه وی را به اعدام محکوم کرده اما با امید همکاری 
وی در بازپرداخت این مبلغ، تاکنون از اجرای حکم اعدام 
خودداری شده است.با وجود مهلت های بسیاری که برای 
وی در نظر گرفته شده، بابک زنجانی و شرکایش، با بهانه 
تراشی و دادن وعده های پوچ مبنی بر آمادگی برای پرداخت 
بدهی، تنها اقدام به وقت کشی کرده اند.خودداری این متهم 
در پرداخت مطالبات سبب شده است، اموال وی به مزایده 
گذاشته تا بخشی از بدهی وی تسویه شود؛ هر چند گفته می 
شود اموال وی فقط تا 6۰۰ میلیون یورو از بدهی او را پوشش 
می دهد.همچنین دی ماه پارسال یکی از شرکای مهم وی 
به نام »ع.ز« در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی بازداشت 
و به مقام های قضایی کشور تحویل شد.این متهم، پیشتر در 
مالزی شناسایی شد اما توانست به آمریکای مرکزی متواری 
و مخفی شود.دادستان کل کشور 27 تیرماه در برنامه در 
دوره مشترک تعالی استادان و نخبگان بسیجی حوزه های 
علمیه در مشهد درباره پرونده بابک زنجانی اعالم کرد »دنبال 
برگشت بیت المال هستیم؛ اما بدانید حکم او اعدام است و 

قطعا اعدام می شود.«

وعده های پوچ بابک زنجانی تمامی ندارد

اعدام در انتظار مجرم بزرگ نفتی

ادامه از صفحه ۱
امروز- ۱5  از  که  می کنیم  تحریم هایی  به  اجمالی  و  کوتاه 
مرداد- علیه ایران اعمال می شود. البته بخشی دیگر از تحریم ها 
در آبان ماه سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی اعمال 
خواهد شد.خبر خروج آمریکا از برجام در سه ماهه گذشته 
باعث شد تا بسیاری از کشورها و شرکت های بزرگ و کوچک 
در دنیا با توجه به مراوداتی که با آمریکا دارند هر چه سریع تر 
ایران را ترک کرده و قراردادهایشان را فسخ کنند.بر اساس 
برنامه جامع اقدام مشترک، تعهدات آمریکا در برجام برای رفع 
یا تعلیق تحریم های اعمال شده یک جانبه اش علیه ایران در 
ضمیمه 2 این توافق آمده و از صفحه 5۳ به آن ها اشاره شده 
است. از امروز، تحریم های مربوط به طال، خودروسازی و دالر 
اعمال می شود که در قالب قانون »اینارا«، معافیت های تحریمی 
مندرج در سایر قوانین آمریکا، فرامین اجرایی روسای جمهور 
آمریکا و متن برجام انجام می شود.قوانین و فرامین در دوره های 
۱2۰ و ۱۸۰ روزه )بسته به مفاد مندرج در آن قانون( مجدد 
علیه ایران اجرا می شوند.با توجه به ضمیمه شماره 2 برجام 
همان گونه که تعلیق تحریم های آمریکا مورد اشاره قرار گرفته 
است بازگشت تحریم ها نیز به همان شکل است.در بخش طال 
و سایر فلزات گرانبها آمده است: تجارت طال و سایر فلزات 

گرانبها توسط ایران بر اساس قوانین و بخش های مختلف مورد 
اشاره در بند 5-۴- مشمول تحریم های قرار می گیرد.در بخش 
تحریم نرم افزار و فلزات آمده است که تجارت با ایران در مورد 
گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فوالد، 
زغال سنگ، و نرم افزارهای تنظیم فرایندهای صنعتی، در رابطه 
با فعالیت های سازگار با برجام و افراد و اشخاص حقوقی مذکور 
در الحاقیه های شماره ۳ و ۴ ضمیمه شماره 2 مورد تحریم 
قرار می گیرد.در بخش خودروسازی به تحریم فروش،  عرصه یا 
نقل و انتقال کاالها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش 
خودروسازی ایران و تحریم های خدمات تبعی برای هر دسته 
از تحریم های فوق می پردازد.هم چنین تحریم ریال ایران، خرید 
و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران، محدودیت های تجارت 
دوجانبه بر درآمدهای ایران که درخارج از کشور است شامل 
محدودیت های مربوط به نقل و انتقال درآمدها، تحریم خرید، 
پذیره نویسی، یا تسهیل معامالت دیون حاکمیتی ایران، شامل 
اوراق قرضه دولتی، تحریم خدمات پیام رسانی  مالی به بانک  
مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی مندرج در الحاقیه شماره 
۳ ضمیمه 2 برجام. عالوه بر این مجوز واردات فرش و مواد 
غذایی ایران توسط آمریکا و فروش هواپیماهای تجاری، قطعات 
و خدمات مربوط به آن ها به ایران از مردادماه مورد تحریم قرار 

می گیرد. مرحله بعدی اعمال تحریم ها در ۱۳ آبان ماه خواهد بود 
که شامل معامله با بخش های کشتیرانی و کشتی سازی ایران، 
معامالت مرتبط نفتی با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی 
نفتکش ایران و شرکت بازرگانی نفت ایران می شود. هم چنین 
مبادالت موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و سایر 
موسسات مالی مشخص شده، ارایه خدمات پذیره نویسی، بیمه 
یا بیمه اتکایی برای انجام معامالت با ایران و بخش انرژی را 
شامل می شود. با وجود تجربه چهار دهه ای ایران در برخورد و 
مقابله با تحریم های یک جانبه و همه جانبه اما به نظر می آید 
در شرایط کنونی، مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور بیش از 
پیش به هوشیاری، دقت و تدبیر و امید نیاز دارد چرا که اکنون 
شاهد بسیج نیروهای ضد ایرانی و دشمنان قدیمی و جدید 
هستیم. در شرایطی که آمریکا در آستانه انتخابات کنگره قرار 
گرفته است و از سویی روسیه و چین هر کدام با مسایل داخلی 
و منطقه ای خود درگیر هستند و اروپایی ها توان و امکانات 
محدود سیاسی و اقتصادی برای جایگزینی خسارات آمریکا 
در برجام دارند، منطقی و سازنده است تا مسئوالن کشور با 
جدیت بیش تری در فرصت کوتاه ماه های آینده نگاه به درون 
داشته و به ترمیم و اصالح مشکالت و زیرساخت های کشور 
در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بپردازند. 

از امروز ایران  از تحریم های آمریکا علیه  اولین مرحله  بازگشت 
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مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد داد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی سؤال ملی نماینده بروجن از 
وزیر اقتصاد در مورد عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی 
را وارد دانستند و اولین کارت زرد را به مسعود کرباسیان دادند.

مجلس  دیروز  علنی  جلسه  در  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شورای اسالمی بررسی سؤال خدیجه ربیعی نماینده بروجن از 
وزیر اقتصاد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.این 
سؤال در مورد علت عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی 
مشاور  شرکت های  نقش  و  سال   ۱۱ از  بیش  گذشت  از  پس 
خارجی در خصوص این طرح بود.پس از آنکه اظهارات مسعود 
کرباسیان نتوانست نمایندگان را در خصوص ابهامات این طرح 
قانع کند، نمایندگان با ۱۰6 رأی موافق، 52 رأی مخالف و ۸ 
رأی ممتنع از مجموع 2۰۰ نماینده حاضر در مجلس این سؤال 

را وارد دانستند.   

اعالم زمان ثبت نام مجدد از وراث مشموالن 
سهام عدالت به زودی  

یک مقام مسئول با بیان اینکه زمان ثبت نام از وراث مشموالن 
سود  گفت:  شود،  می  اعالم  زودی  به  عدالت  سهام  شده  فوت 

سهام عدالت این افراد آماده است .
خصوص  در  سبحانی  جعفر  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
زمان ثبت نام مجدد از وراث مشمولین فوت شده سهام عدالت، 
دفاتر  تیرماه   22 تا   ۱6 از  هفته ای  یک  فاصله  در  کرد:  اظهار 
پیشخوان دولت ثبت نام از وراث متوفی را شروع کردند منتهی 
کار ثبت نام در این یک هفته به صورت اصولی پیش نرفته بود.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: از این رو برای 
در  را  و جلساتی  متوقف  را  کار  اشکاالت،  افزایش  از  جلوگیری 

راستای رفع اشکاالت برگزار کردیم.
نام  ثبت  امر  در  پیشخوان  دفاتر  که  اشکاالتی  به  اشاره  با  وی 
باید گواهی انحصار وراثت  داشتند، گفت: همه دفاتر پیشخوان 
ورثه را رویت و از سویی دیگر همه وراث و یا وکیلشان باید به 
دفاتر مراجعه می کردند در حالی که این مساله در دفاتر چندان 

مورد توجه نبود.
مراجعه  زمان  در خصوص  اطالعیه ای  زودی  به  داد:  ادامه  وی 
که  کنیم  می  منتشر  نام  ثبت  برای  پیشخوان  دفاتر  به  وراث 
البته تالش می شود این ثبت نام مجدد در ماه جاری آغاز شود.

سهام  سود  افزود:  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رئیس  مشاور 
قابل  جمعیت  اینکه  محض  به  و  است  آماده  افراد  این  عدالت 
می  کلید  بعدی  مراحل  در  سود  واریز  شوند  نام  ثبت  توجهی 

خورد.
دفاتر  که  تومان(  هزار   ۱6( هزینه هایی  با  رابطه  در  سبحانی 
پیشخوان از وراث برای ثبت نام دریافت می کنند، گفت: دریافت 
این هزینه توسط دفاتر پیشخوان امری طبیعی است و دریافت 

این مبلغ علت توقف ثبت نام نبود.

تاکيد فراکسيون نمایندگان والیی 
بر ترميم کابينه

سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد که اگر دولت اراده ای برای ترمیم 

کابینه نداشته باشد این فراکسیون ورود خواهد کرد.
سیدحسین  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نقوی حسینی در توضیح جلسه صبح دیروز فراکسیون 
نمایندگان والیی گفت: مجلس به دولت برای تغییر و 
ترمیم در کابینه فرصتی داده است که با توجه به آن 
فراکسیون به بررسی عملکردها پرداخت.وی توضیح 
داد: اگر دولت اراده ای برای تغییر در کابینه نداشته 
باشد باید مجلس به این موضوع ورود پیدا کند. با 
توجه به اهمیت این موضوع فراکسیون نمایندگان 
والیی از بعد نظارتی بر ایفای نقش نظارتی خود بر 
دستگاه های اجرایی تاکید دارد.به گفته نقوی حسینی 
مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان والیی برای جمع 
بندی درباره موضوع ترمیم کابینه امروز تشکیل می 
شود.سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی در پایان 
گفت: تاکید فراکسیون بر این است که نمایندگان باید 
صدای ملت بوده و فریاد ملت را به مسوالن برسانند. 
نمایندگان باید نقش خود را به عنوان ناظر ایفا کنند 
که این هم به معنای تقابل با دولت نیست بلکه به 
عنوان حمایت و کمک به دولت است. ما صرفا می 

خواهیم بعد نظارتی را تقویت کنیم.

رزمایش اقتدار دریایی سپاه
 در خليج فارس پایان یافت

 سردار شریف از قدردانی فرمانده کل سپاه ازیگان های 
شرکت کننده در رزمایش اقتدار دریایی سپاه و تاکید 
با  برای مقابله  آمادگی های دفاعی  ارتقای  بر  وی 

ماجراجویی های دشمنان خبر داد.
برگزاری  پی  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اقتدار دریایی سپاه که هفته گذشته در  رزمایش 
برگزار شد،  نیلگون خلیج همیشه فارس  آب های 
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو 
و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: این رزمایش با هدف کنترل و مراقبت 
برنامه  چارچوب  در  و  المللی  بین  آبراه  امنیت  از 
رزمایش های تقویمی ساالنه سپاه برگزار شد.وی افزود 
: این رزمایش با قدردانی سردار سرلشکر پاسدار محمد 
علی جعفری فرمانده محترم کل سپاه از یگان های 
نیروهای دریایی و هوافضای سپاه  همراه شد و ایشان 
با ابراز رضایت از برگزاری موفق رزمایش اقتدار دریایی 
سپاه ،بر لزوم حفظ و ارتقای آمادگی های همه جانبه 
دفاعی برای تامین امنیت پایدار آبراه راهبردی خلیج 
فارس و تنگه هرمز و مقابله متناسب با تهدیدات و 

ماجراجویی های احتمالی دشمنان تأکید کردند.

خبرخبر

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه امروز هیچ 
مشکل امنیتی در کشور نداریم، گفت: این نعمت حاصل خون شهدا 

است و به آسانی به دست نیامده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین اشتری در مراسم تودیع 
و معارفه فرمانده انتظامی استان قم  اظهار داشت: قم به جهت وجود 
مرقد منور حضرت فاطمه معصومه)س( و حوزه علمیه و نیز حضور 
مراجع عظام تقلید و مردم والیتمدار ویژگی خاصی برای کشور دارد.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه امنیت و سالمت دو نعمت 
بزرگی است که وقتی انسان از آن برخوردار است کمتر قدرشان را 
می داند، افزود: نیروی انتظامی مسؤلیت امنیت، نظم و آرامش را در 
کشور بر عهده دارد که خدا را شاکریم این مسؤلیت خطیر بر عهده 
این نیروی عظیم انتظامی است.وی با اشاره به اینکه خدا را شکر 

می کنیم که خدمتگزار مردمی هستیم که با همه سختی ها و تحریم ها 
و مشکالت دست از انقالب و آرمان های امامشان بر نمی دارند و در 
تمام صحنه ها همچنان حضور دارند، گفت: ۴۰ سال از این انقالب 
با شکوه می گذرد و اگر مروری کنیم متوجه خواهیم شد چه اتفاقات 
بزرگی برای کشور پیش آمده است.سردار اشتری گفت: بعد از پیروزی 
انقالب بحران هایی در برخی استان های مرزی و در غرب و شرق و 
تا حدودی در شمال کشور داشتیم و بعد از آن نیز جنگ ۸ ساله را 
در زمانی که کشور آماده نبود و از کمترین امکانات برخوردار بود بر 
ما تحمیل کردند.فرمانده ناجا به حوادث دهه 6۰، حرکت منافقین، 
ترورهای گروهک ها و نیز توطئه ها و فتنه ها اشاره کرد و ابراز داشت: با 
همه این توطئه ها مردم ایران سربلند بیرون آمدند و امروز هم همانند 
گذشته در تحریم ها سربلند خواهند شد.وی تصریح کرد: کسانی که 

فکر می کنند به پایه های مستحکم این نظام خدشه وارد شده است 
جاهل هستند و بدانند بر این درخت تنومند انقالب هیچ لرزه ای نیفتاده 
است البته دشمن پیچیده تر از قبل عمل می کند و ما هم ظرفیت ها و 
اشراف اطالعاتیمان بیشتر شده است.سردار اشتری افزود: اگر نگاهی به 
کشورهای همسایه داشته باشیم بیشتر قدر نعمت امنیت در کشور را 
خواهیم دانست و نیروی انتظامی در برقراری این نظم و امنیت سهم 
خوبی را دارد و دیگر دستگاه های اطالعاتی، قضایی، نظامی و اعضای 
شورای تأمین نیز در این راستا بسیار تالش کردند.وی با بیان اینکه این 
امنیت به برکت انسجامی است که در کشور است به دست آمده است، 
گفت: امروز هیچ مشکل امنیتی در کشور نداریم گرچه ممکن است در 
بخش هایی تحرکاتی باشد که این هم در همه دنیا وجود دارد اما اینکه 
مشکل امنیتی داشته و نتوانیم آن را حل کنیم و به بن بست رسیده 
باشیم هرگز این گونه نیست.فرمانده  نیروی انتظامی با بیان اینکه این 
نعمت را به آسانی به دست نیاورده ایم و حاصل خون شهدا است، 
عنوان کرد: رئیس جمهور کم عقل آمریکا بداند یک زمانی خودش 
هم کنار می رود و نه تنها منفور ملت خود بلکه منفور دنیا می شود.وی 
گفت: وزیر امور خارجه آمریکا ۱2 بند برای براندازی نظام جمهوری 
اسالمی ترسیم کرده که وی واقعا مردم ایران را نشناخته، نیروهای 
مسلح، قدرت و بنیه دفاعی ما را نشناخته و لذا همیشه این دشمنی ها 
بوده است.سردار اشتری افزود: ما باید همیشه آماده باشیم و مردم، 
مسئوالن، اعضای شورای تأمین،  نیروی نظامی، انتظامی، قضایی و 
اطالعاتی باید هوشیار باشند و با اشراف اطالعاتی هر حرکتی را زیر 
ذره بین بگیرند تا دشمنان نتوانند به اهدافشان برسند لذا باید بیشتر 
از گذشته هوشیار باشیم اما تجربه ثابت کرده ملتی که توکلش بر خدا 
و ائمه است و انسجام دارد شکست نخواهد خورد.سردار اشتری گفت: 
معتقدیم پیشگیری از جرایم اولویت نیروی انتظامی است و در هر 

جایی که الزم باشد با قاطعیت برخورد خواهیم  کرد.

سردار اشتری: هر جا الزم باشد 
با قاطعيت برخورد خواهيم کرد

هیچ مشكل امنیتی
 در كشور نداریم

  آگهي فراخوان پیمانكاران
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه های توسعه اپرون، احداث منبع 
بتنی آب، ایستگاه پمپاژ و شبکه جمع آوری فاضالب، محوطه سازی و احداث پست برق 
فرودگاه گرگان را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طریق مناقصه عمومي دو مرحله ای 

به پيمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1- شرکتها باید حداقل داراي گواهينامه صالحيت )رتبه بندي( در پایهسه راه و ترابری و چهار ابنيهاز سازمان برنامه 
و بودجه باشند.شرکت ها باید راساً رتبه های فوق را دارا بوده و امکان حضور پيمانکاران به صورت مشارکت وجود 

ندارد. 
۲- شرح مختصري از موضوع مناقصه: توسعه اپرون، احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ و شبکه جمع آوری 
فاضالب،محوطه سازی و احداث پست برق فرودگاه گرگان شامل )قالب بندی فلزی، کارهای فوالدی با ميلگرد، 
آسفالت، عمليات خاکی با ماشين، زیر اساس، اساس، بتن درجا، عایق کاری رطوبتی،کارهای سنگی با سنگ پالک، 

کارهای فوالدی سبک و...(
3-مدت اجراي پروژه 14ماه و مدت تضمين۲4ماه می باشد.

4-برآورد پروژه بر اساس فهارس بهاي پایه سال 97، مجموعاً حدود 131،39۲،5۲1،۰98 )یکصد و سی و یک 
ميليارد و سيصد و نود و دو ميليون و پانصد و بيست و یک هزار و نود و هشت( ریال مي باشد. 

5-ميزان سپرده شرکت در مناقصه 4،1۲8،۰۰۰،۰۰۰ ) چهار ميليارد و یکصد و بيست و هشت ميليون( ریال مي 
نامه تضمين معامالت دولتی به شماره 1۲34۰۲/ ت 5۰659ه مورخ 94/۰9/۲۲ مورد  آیين  بر اساس  باشدکه 

پذیرش خواهد بود.
6-هزینه چاپ آگهي هاي فراخوان به عهده برنده مناقصه مي باشد، ضمناً جهت اطالعات بيشتر به آدرس اینترنتي 

http://iets.mporg.irمراجعه فرمایيد.
از شرکتهاي واجد شرایط دعوت به عمل مي آید جهت کسب اطالعات بيشتر و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف 
مدت یک هفته از تاریخ نشر آخرین آگهي فراخوان مناقصه به آدرس تهران- فرودگاه بين المللي مهرآباد-خيابان 
معراج- ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران -طبقه چهارم- اداره کل عمران وتوسعه فرودگاهها– 
اداره بررسی های فنی و امور قراردادها - تلفن 63148646 -63148557 تماس حاصل فرمایند. الزم به توضيح 
است که شرکتها می بایست پاکت ارزیابی کيفی و پاکات )الف- ب-ج( را در موعد مقررشده در اسناد مناقصه تحویل 
مناقصه گزار دهند.در این شرایط ابتدا پاکتهای ارزیابی کيفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاکتهای 
پيشنهادی )الف – ب- ج( شرکتهایی که حداقل امتياز ارزیابی کيفی )7۰ امتياز( را کسب نمایند با رعایت سایر 

شرایط و قوانين مناقصات عمومی دو مرحله ای باز می گردد.  شناسه آگهی :۲18583
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/5/15     تاریخ انتشار نوبت دوم :97/5/17

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
معاونت عملیات فرودگاهي- اداره كل عمران و توسعه فرودگاهها

آگهی مفقودی 
بر گ سبز خودرو سواری پراید به شماره پالک 237ق 96/ ایران 72 و شماره موتور3138788  

بهشهر و شماره شاسی s 1412288336575مفقود و فاقد اعتبار است.

مفقودی
پالک 466  شماره  با  مدل 93  فوتون  یخچالدار  کامیون  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  و   IsF38s314189172004 موتور  شماره  با   62 ایران   71 ع 
از  بهزاد پور رضا احمدی مفقود گردیده و  بنام سید   .NADV4jBB0Ej042526

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
  دانشنامه پایان تحصیلی دوره کارشناسی خانم زهرا عربی فرزند علی اصغر دارای 
شناسنامه شماره 1104 صادرها از بابل متولد 1362 در  مقطع کارشناسی رشته فیزیک 
با شماره تاییدیه سازمان مرکزی128524100552 با شماره 0433210 از دانشگاه آزاد 
اسالمی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضا میشود مدرک 

فوق را  به آدرس  دانشگاه آزاد اسالمی آیت اهلل طالب آملی تحویل دهند

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای عباس سعدونی فرزندفاضل.خواهان 
خانم سمیه احمدزاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباس سعدونی به خواسته مطالبه 
مهریه به انضمام کلیه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
9709986141100345شعبه1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی 
مورخ 1397/6/19ساعت8:30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت 
دریکی ازجرایدکثیر االنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.      شماره م.الف)9/444(
مدیردفترشعبه اول حقوقی دادگستری خرمشهر-عباسی

متن آگهی
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه9709986141300037شعبه3دادگاه  پرونده 
محمدشرفی  شماره9709976141300547.خواهان:آقای  نهایی  خرمشهرتصمیم 
فرزندکاظم به نشانی استان خوزستان- شهرستان خرمشهر-شهرخرمشهر-کوی شاه 
القاسمی  :1-آقای حمزه  عباس-مقابل مصالی جدید-منتظری8پالک180.خواندگان 
فرزندقاسم  القاسمی  حسین  فرزندقاسم3-آقای  القاسمی  فاطمه  فرزندقاسم2-خانم 
4-خانم خدیجه خلفی نجف5-آقای علی القاسمی فرزندقاسم6-آقای حیدرالقاسمی 
فرزندقاسم همگی به نشانی مجهول المکان7-اداره مسکن استان خوزستان به نشانی 
خوزستان-خرمشهر-خیابان عشایر نرسیده به میدان.خواسته:اثبات وقوع بیع.پرونده کل
خرمشهرتصمیم  شهرستان  حقوقی  عمومی  اسه9709986141300037شعبه3دادگاه 
نهایی شماره.خواهان:آقای محمدشرفی فرزندکاظم به نشانی استان خوزستان-شهرستان 
خرمشهر-شهرخرمشهر-کوی شاه عباس-مقابل مصالی جدید-منتظری8پالک 180.
خواندگان:1-خانم فاطمه القاسمی فرزندقاسم2-آقای علی القاسمی فرزندقاسم3-آقای 
حسین القاسمی فرزندقاسم4-آقای حیدرالقاسمی فرزندقاسم5-خانم خدیجه خلفی 
المکان7-اداره  مجهول  نشانی  به  همگی  فرزندقاسم  القاسمی  حمزه  نجف6-آقای 
مسکن استان خوزستان به نشانی خوزستان- خرمشهر-خیابان عشایرنرسیده به میدان.
خواسته:اثبات وقوع بیع.رای دادگاه:درخصوص دعوای آقای محمدشرفی فرزندکاظم 
به طرفیت آقایان وخانم ها1-حمزه2-حسین3-حیدر4-علی5-فاطمه شهرت همگی 
القاسمی فرزندان قاسم6-خدیجه خلف نجف7-اداره مسکن وشهرسازی خوزستان 
مبنی برصدورحکم به اثبات وقوع عقدبیع فی مابین خواهان ومورث خواندگان ردیف 
اول تاششم مرحوم شیخ القاسم القاسمی مقوم به سه میلیون ویکصدهزارریال والزام 
خواندگان به انتقال رسمی پالک ثبتی یک ناحیه 11بخش7خرمشهرمقوم به سه میلیون 
پرونده  ومحتویات  اوراق  به  باتوجه  دادرسی  بااحتساب خسارات  ویکصدهزارریال 
مبایعه  موجب  است.به  کرده  اعالم  شرح  بدین  خواهان  که  تقدیمی  ودادخواست 
دانگ  شماره21644-1382/10/7شش  نامه  وکالت  مورخ1382/10/7وهمچنین  نامه 
ثبتی  پالک  شماره  به  قطعه712بلوک5طرح120هکتاری  شماره  به  زمین  قطعه  یک 
تقاضای  وبه شرح خواسته  نموده  القاسمی خریداری  القاسم  ازآقای شیخ  موصوف 
دعوت  نشرآگهی  طریق  از  تاششم  اول  ردیف  است.خواندگان  نموده  صدورحکم 
حاضرنشده  دادرسی  درجلسه  قانونی  ابالغ  رغم  علی  هفتم  ردیف  اندخوانده  شده 
والیحه ای ارسال ننموده است حسب استعالم به عمل آمده ازاداره ثبت اسنادوامالک 
نمایندگی سازمان  به  ایران  نام دولت جمهوری اسالمی  به  خرمشهرپالک موصوف 
خواهان  دعوای  دارد.بنابراین  ثبت  خرمشهر(سابقه  ومسکن)مستقردر  زمین  ملی 
مدنی  دادرسی  آیین  198،515،519قانون  استنادمواد  وبه  وارداست  بااحرازعقدبیع 
محکومیت  به  حکم  مدنی  قانون  مصوب1379ومواد183،190،219،220،223،224 
خوانده ردیف هفتم)اداره مسکن وشهرسازی(به تنظیم سندرسمی انتقال پالک ثبتی 
یک اصلی ناحیه11بخش7خرمشهربه عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ یک میلیون 
به  دادرسی ومحکومیت سایرخواندگان  هزینه  عنوان  به  هزارریال  ویکصدونودوپنج 
پرداخت مبلغ یک میلیون ویکصدونودوپنج هزارریال به عنوان هزینه دادرسی درحق 
ازابالغ  روزپس  بیست  وظرف  غیابی  صادرشده  شودرای  می  صادرواعالم  خواهان 
تجدیدنظردرمحاکم  قابل  روز  بیست  ظرف  وسپس  دادگاه  دراین  واخواهی  قابل 

تجدیدنظراستان خوزستان است.    شماره م.الف)9/440(
ضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم حقوقی شهرستان خرمشهر

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای مهدی عرب عامری   فرزند محمود به اتهام سرقت در پرونده کالسه 970439    
از طرف دادیاری شعبه دوم تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب اسالمشهر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم 

حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اقدام قانونی معمول خواهد شد. م/الف 1006
دادیار شعبه 2  دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- فاطمه محمد قلی ها 

 نوبت اول

دارو جزییات تشدید  و  سخنگوی سازمان غذا 
نظارت بر بازار دارویی کشور را تشریح کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر کیانوش 
جهانپور درباره نحوه نظارت سازمان غذا و دارو 
بر واردات داروها، گفت: سامانه نظارت و کنترل 
بر واردات دارو در سازمان غذا و دارو قرار دارد 
و دو سامانه HIX و TTAC در سازمان و در 
حوزه واردات دارو نظارت کرده و هر دو سامانه 
هم در این حوزه کم نظیر و حتی بی نظیر هستند.

با بیان اینکه هیچ مشکلی در سامانه های  وی 
کنترل و نظارت بر دارو نداریم و بحث اختالل در 
سامانه های سازمان غذا و دارو معنی ندارد، افزود: 
باید توجه کرد داروهایی که از مبادی رسمی و 
قانونی وارد کشور می شود، شناسه کاال گرفته 
و وارد سامانه سازمان غذا و دارو می شوند. حال 
از دوستان درباره  ممکن است اطالعات برخی 
سامانه های سازمان غذا و دارو و قابلیت های آنها 
محدود باشد و اطالعاتی را بر اساس مشکالتی را 
که در برخی سامانه ها و وزارتخانه های دیگر دیده 
شده، عنوان کنند. این درحالیست که در حوزه 
دارو سامانه های ما به گونه ای تعبیه شده اند که 
هر کاالیی که از مجاری رسمی وارد کشور شود، 
شناسه کاال گرفته و بعد از دریافت شناسه مشکلی 
نخواهد داشت. بر این اساس اگر موردی از تقلب یا 
قاچاق در حوزه دارو وجود داشته باشد، مربوط به 

کاالهایی است که از مجاری غیررسمی وارد کشور 
شده و قاچاق محسوب می شوند.جهانپور تاکید 
کرد: داروهایی که به صورت قاچاق وارد می شوند، 
فاقد شناسه بوده و در سامانه هم ثبت نشده اند. 
بنابراین مردم می توانند در موارد قاچاق از طریق 
سامانه پیامکی 2۰۰۰۸۸22 یا از طریق نرم افزار 
موبایلی TTAC یا از طریق سایت سامانه تیتک  
که همان TTAC.IR است، کدهای موجود روی 
شناسه کاالهای سالمت و دارو را استعالم کنند. 
نام  انقضاء،  تولید،  تاریخ  استعالم،  انجام  از  بعد 
کشور سازنده، اصالت کاال و حتی قیمت دارو هم 
بالفاصله برایشان اعالم می شود.سخنگوی سازمان 
بر  نظارت ها  ادامه درباره تشدید  غذا و دارو در 
حوزه دارو طی ماه های آینده، گفت: بحث تشدید 
نظارت ها در حوزه دارو موضوعی است که مورد 
بحث قرار گرفته است و بر همین اساس قرار است 
سامانه های HIX یا TTAC یا تیتک تا سطح 
عرضه نهایی و داروخانه ها گسترش  یابند تا بتوانیم 
داروخانه ها را تحت پوشش داشته باشیم. همچنین 
سامانه  شده  انجام  برنامه ریزی های  اساس  بر 
TTAC به حوزه داروهای کمیاب هم توسعه پیدا 
کرده و در حال حاضر محل عرضه بخش عمده ای 

از داروهای کمیاب بر روی اپلیکشن TTAC قابل 
رویت است.جهانپور با بیان اینکه در هفته های 
آتی این اقدام توسعه یافته و اطالعات داروهای 
کمیاب بر روی سامانه  TTAC کامل می شود، 
گفت: بنابراین ما مسیر دارو از محل ساخت تا 
محل عرضه نهایی را از طریق سامانه ها، رهگیری 
و پیگیری می کنیم و با این اقدامات مواردی مانند 
نشت دارو از زنجیره تامین دارو، فروش غیرمجاز 
یا غیرقانونی و حتی احتکار را می توانیم به راحتی 
بیش از امروز شناسایی و بازار را کنترل کنیم. باید 
توجه کرد که همه این اقدامات تشکیل نوعی 
فرآیند نظارتی با استفاده از فناوری های روز است 
تا میزان تخلفات احتمالی کاهش یابد و موضوع 
دسترسی عموم به داروها،  برآورد نیازها، نقاط خالء 
و کمبود را بتوانیم به راحتی رصد کنیم.جهانپور 
درباره وضعیت کمبودهای دارویی نیز گفت: فعال 
با توجه به اینکه ذخیره دارویی کشور خوب است 
و برای قسمت اعظم داروها ذخیره سه تا هشت 
ماهه داریم، کمبود دارویی جدی در کشور وجود 
ندارد. به طوریکه کمتر از 5۰ قلم دارو داریم که 
ذخیره دارویی شان کمتر از سه ماه بوده و یا در 
مرز اتمام قرار دارند. البته این داروها هم در لیست 

کمبود قرار گرفته و برای واردات یا تولید آنها اقدام 
فوری انجام شده است و در حال تولید یا وارد 
شدن هستند.وی با بیان اینکه بنابراین به هیچ وجه 
نداریم،  قرار  بحرانی  نقطه  در  دارویی  در حوزه 
اظهار کرد: البته بحث تشدید تحریم ها و به ویژه 
محدودیت هایی که بر سر تراکنش های مالی ایجاد 
خواهد شد، قطعا می تواند در حوزه دارو موثر باشد 
و محدودیت هایی را برای شرکت های تامین کننده 
دارو و مردم ایجاد کند. بر همین اساس درصددیم 
با همه تسهیالتی که فراهم شده و تالش هایی که 
شده بتوانیم تا پایان مهر ماه ذخیره دارویی مان را 
از سه تا هشت ماه به یک الی یک سال ونیم ارتقاء 
دهیم که البته همه اینها نیازمند تالش، همراهی 
و همکاری های بین بخشی و نقش موثر بخش 
راستا  همین  در  داد:  ادامه  است.وی  خصوصی 
داروهایی که تولیدکننده یا واردکننده انحصاری 
داشته اند، شناسایی شده و حداقل برای 22۰ قلم 
از آنها فراخوان داده شده تا بتوانیم مجوز تسهیل 
شده تولید یا واردات را به گروه ها و شرکت هایی 
فعلی  کننده  تامین  و  واردکننده  بر  عالوه  که 
درخواست واردات داشتند، ارائه دهیم تا برخی از 
این داروها از حالت انحصاری خارج شوند و اگر 
مشکلی برای یک واردکننده یا تامین کننده ایجاد 
شد، تامین کننده های جایگزین بتوانند نیاز بازار را 

به صورت موازی برطرف کنند.

تمهید وزارت بهداشت برای جلوگیری از احتكار دارو
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در چهارماهۀ اول سال جاری صورت گرفت؛ 

رشد 24 درصدی تحویل كالف گرم فوالد مباركه 
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك: 

برق واحدهاي صنعتي طبق توافق صورت گرفته قطع نمي شود

با اعالم این  بهادری- اصفهان: محمود اکبری 
خبر اظهار کرد: به دنبال سیاست گذاری صورت 
گرفته جهت تأمین حداکثری نیاز صنایع پایین 
دستی کشور، میزان تحویل کاال به بازار داخل 
با رشد 8 درصدی  در چهارماهۀ اول سال 97 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 2 میلیون 
و 50 هزار تن رسید که از این میان یک میلیون 
و 282 هزار تن کالف گرم به بازار داخل تحویل 
شده و نسبت به چهارماهۀ اول سال 96 رشد 24 

درصدی داشته است.
در تیرماه امسال تحویل محصوالت فوالد مبارکه 
بازار داخل نسبت به مدت مشابه سال قبل  به 
رشدی 19 درصدی داشته که از این میان تحویل 
کالف گرم به بازار داخل با رشد چشمگیر 54 
درصدی به 439 هزار تن در ماه رسید.همچنین 
در چهارماهۀ اول سال 97 در بخش ورق های 
رنگی نیز تحویل محصوالت به بازار داخل بیش 
مشابه سال گذشته  مدت  نسبتبه  درصد  از 10 
افزایش داشت و به 37 هزار تن رسید. معاون 
فروش و بازاریابی فوالد مبارکه، از تخصیص 28 
درصدی محصوالت فوالد مبارکه به تولیدکنندگان 

لوله و پروفیل ساختمانی خبر داد و افزود: سهم 
 11 خودروسازان  درصد،   19 تکمیلی  صنایع 
لوله های  و  درصد  فلزی 11  سازه های  درصد، 
انتقال سیاالت 5 درصد بوده است که این صنایع 
بزرگترین مشتریان فوالد مبارکه هستند.وی در 
بازارهای  در  حضور  اهمیت  بر  تأکید  با  ادامه 
تداوم  نیز  صادرات  بخش  در  گفت:  صادراتی 
حضور مؤثر در این بازار، با هدف تأمین نیازهای 
ارزی شرکت مورد توجه قرار گرفت و ضمن 
حفظ توازن بازارهای داخلی، حضور در بازارهای 
صادراتی با عرضۀ محصوالت مازاد بر نیاز مصرف 
عملیاتی  و  گذاری  هدف  تختال  مانند  کشور 
شد.وی با اشاره به میزان عرضۀ محصوالت فوالد 
مبارکه به بازارهای داخلی و صادراتی بیان کرد: 
با توجه به نقش سازنده و مؤثر فوالد مبارکه در 
حمایت از صنعت و اقتصاد کشور، حجم عرضۀ 
پنجمین  و  بیست  با  انواع محصوالت همزمان 
سالروز افتتاح شرکت از 100 میلیون تن عبور کرد 
که درمجموع حدود 82 درصد آن به بازار داخل 
اختصاص داشت و مستقیماً در اختیار صنایع پایین 

دستی قرار گرفت.

و  ،معدن  صنعت  وزیر  معاون  اراک:  داودی- 
تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرکهای صنعتی ایران گفت: با توافق صورت 
گرفته با وزارت نیرو و جلسه مشترک در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تا حد 
امکان برق واحد های تولیدی مستقر در شهرک 
ها و نواحی صنعتی سراسر کشور قطع نمی شود. 
شهرکهای  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنعتی استان مرکزی دکتر صادق نجفی در حاشیه 
سفر یکروزه به استان مرکزی با اعالم این خبر 
افزود: توافق 11 بندی در جلسه اخیر با معاون امور 
برق وزارت نیرو با توجه به حساسیت دستگاه 
های مستقر در واحد های صنعتی میزان قطع برق 

به حداقل یا صفر می رسد.
وی تاکید کرد: با توجه به گرمای امسال و افزایش 
مصرف برق صرفه جویی همه بخش های مختلف 
خانگی، کشاورزی و صنعتی برای جلوگیری از 
تعطیل نشدن بنگاه های تولیدی مستقر در شهرکها 

و نواحی صنعتی ضروری است.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی ایران همچنین گفت: طبق مصوبه هیات 

دولت هیچ بانک و اداره خدمات رسان دولتی حق 
تعطیلی حتی یک واحد صنعتی را درقبال بدهی 
در  و  ندارد  بیمه  حق  و  مالیات  دارائی،  بانکی، 

صورت بروز با متخلفان برخورد می شود.
بایست  می  ها  بانک  نجفی گفت:  دکتر صادق 
تسهیالت مورد نیاز واحد های مستقر در شهرک 
داشتن  در صورت  را  های صنعتی  واحد  و  ها 
حتی چک برگشتی پرداخت کنند و به هیچ وجه 
نباید جلوی تولید را گرفت. وی توجه به صنایع 
دستی  پایین  صنایع  پوشاک،  شامل  دستی  زیر 
پتروشیمی، کیف و کفش را با توجه به زود بازدهی 
ضروری دانست و اظهار داشت: واردات یک هزار 
و 399 قلم کاال برای حمایت از صنایع مختلف به 
هر نحو ممنوع شده است. وی تاکید کرد: طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته 12 هزار واحد 
صنعتی که دارای ظرفیت های تولیدی پایین هستند 
طی سه سال آینده به چرخه تولید با حمایت های 
صورت گرفته باز می گردند. گفتنی است دکتر 
نجفی در جریان سفر به استان مرکزي از برخي 
واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکهاي صنعتی 

زاویه و دلیجان و خمین بازدید کرد.

 مدیریت مطلوب توسعه ی شهری؛ 
رسالت شهرداری رشت

منکویی- رشت: مهندس علی بهارمست با اشاره به 
اینکه هر سازمانی که پا به عرصه  ی وجود می گذارد، 
دارای رسالتی است، بیان داشت: رسالت هر سازمان در 
حقیقت فلسفه  ی وجودی آن است و بیان می دارد که 

سازمان در پی دستیابی به چه اهدافی است.
سرپرست شهرداری رشت تصریح کرد: رسالت و 
مطلوب  مدیریت  شهرداری،  سازمان  بنیادی  هدف 
توسعه ی شهری و ارائه ی خدمات کیفی به شهروندان 
پرتو چنین خدماتی، زندگی شاداب و  تا در  است 

آرامش بخشی را تجربه کند.
وی افزود: با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به 
رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمام جوانب 
اجتماعی،  اقتصادی،  امور  همچون  شهری  زندگی 
فرهنگی، عمرانی، سیاسی و حمل و نقل مورد توجه 
مدیران بوده است. در این میان مبحث اقتصاد شهری 
و توسعه آن به دلیل اثرگذاری بر سایر موارد بیشتر از 

امور دیگر اهمیت دارد.
علی بهارمست تصریح کرد: امروزه با افزایش خودروها 
و رشد سفرهای درون شهری، ساماندهی و مدیریت 
ترافیک به یکی از مهمترین ضرورت های مدیریت 

شهری تبدیل شده است.
دانست و گفت:  اولین ها  را شهر  وی شهر رشت 
نخستین اتوبوس ایران در شهر رشت آغاز به کار کرد.
مهندس بهارمست تصریح کرد: در حال حاضر تعداد 
49 دستگاه اتوبوس، 192 دستگاه مینی بوس و6017 
دستگاه تاکسی در شهر رشت مشغول در حال فعالیت 

و خدمات رسانی به شهروندان است.
مجموعه  شد:  یادآور  رشت  شهرداری  سرپرست 
مدیریت شهری با همراهی و مشارکت اعضای شورای 
شهر سعی دارد تا در یک برنامه ریزی مدون در راستای 

توسعه همه جانبه شهر گام بردارد.
 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت با تاکید 
بر نقش مهم شهرداری ها در توسعه همه جانبه کشور 
بیان داشت: شهرداری رشت به سهم خود سعی دارد 
تا با بهره مندی از نیروهای متخصص و تکنولوژی 
روز دنیا در عمران و آبادانی کشور نقش آفرینی نماید.
وی افزود: یکی از مهمترین معضالت شهری رشت 
هماهنگ  و  اصلی  متولی  عنوان  به  شهرداری  که 
کننده مرکزی وظیفه ساماندهی و حل مشکالت آن 
را برعهده دارد بحث حمل و نقل و ترافیک فزآینده 
شهری است که با وجود همه اقدامات فراوان تا رسیدن 

به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
مهندس جمشیدپور مجموع طول معابر شهر رشت را 
2/24 کیلومتر عنوان کرد و گفت: 69 درصد از این 

مقدار معابر یکطرفه و 31 درصد دوطرفه می باشد.

خبر

خسارت 6۰۰ ميليارد تومانی در انتظار صنعت 
نيشکر خوزستان

وحیدی فر-اهواز: مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد خشکسالی مقرر شد که 20 درصد از 
سهمیه آب توسعه نیشکر کاهش پیدا کند، اما عالوه بر اینکه این میزان 
آب تخصیص پیدا نکرد ، برق را هم قطع کردند و همین امر آبرسانی 
در مزارع نیشکر را مختل نمود و خسارت سنگینی به مزارع نیشکر 
وارد شد. اگر از ابتدای سال برنامه و میزان آب در دسترس کشت و 
صنعت ها مشخص بود امروز می توانستیم با این معضل مقابله کنیم. 
دکتر محمود شمیلی در حاشیه بازدید شیخ مجید ناصری نژاد، نماینده 
مردم شادگان در مجلس شورای اسالمی از مزارع خشک شده در 
کشت و صنعت حکیم فارابی گفت: معضل قطعی برق با حمایت 
های استاندار خوزستان در کشت و صنعت کاهش پیدا کرده است 
و در حاضر مشکل عمده مزارع نیشکر کم آبی است و اگر بتوانیم تا 
پایان مردادماه آبیاری کاملی انجام دهیم و در اوایل شهریور نیز مزارع 
یک نوبت آبیاری شوند، تا پایان تابستان دیگر نیازی به آبیاری نخواهیم 

داشت.
وی با بیان اینکه در صورت عدم آبیاری خسارتی 600 میلیارد تومانی 
گریبانگیر توسعه نیشکر می شود و آینده این صنعت برای 5 سال آینده 
با چالش مواجه می شود ،گفت: دو ماه از رشد نیشکر باقی مانده است 
و اگر طی این دو ماه آب کافی به این گیاه برسد، جلوی خسارت های 

بیشتر گرفته می شود و کشت های حداقلی موجود حفظ می شود.
وی کمبود منابع آبی برای آبیاری زمین های زیر کشت نیشکر را بیش 
از 70 درصد عنوان کرد و گفت: همکاران من تمامی تالش خود را 
برای استفاده حداکثر از این منابع آبی انجام دادند، اما کاهش شدید آب 
خیلی فراتر از چیزی بود که اعالم شد و کیفیت آب نیز بسیار نامطلوب 
است از این رو پیش بینی می شود محصول نیشکر کاهش شدیدی 

داشته باشد که تبعات آن تا سالهای آینده گریبان نیشکر را می گیرد.
دکتر شمیلی بیان کرد: استفاده از آب زهکش ها برای آبیاری سبب 
افزایش میزان شوری در زمین های کشاورزی شده است که این امر 
زمینه ساز تاثیرات منفی مضاعف بر رشد گیاه نیشکر است و در حال 
حاضر شرایط بسیار بحرانی است. مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و 
صنایع جانبی گفت: به عنوان مثال در کشت و صنعت حکیم فارابی 
سال گذشته حدود 780 هزار تن نی تولید شد، اما امسال این میزان به 
400 هزار تن نیز نخواهد رسید و به کمتر از نصف تقلیل پیدا می کند.
دکتر شمیلی گفت: بر اساس مصوبه ستاد خشکسالی مقرر شد که 
20 درصد از سهمیه آب توسعه نیشکر کاهش پیدا کند یعنی برای هر 
سطح زیر کشت معدل 14 متر مکعب بر ثانیه، اما عالوه بر اینکه این 

میزان آب تخصیص پیدا نکرد ، برق را هم قطع کردند.
وی با بیان این که همه مصوبات ستاد خشکسالی از سوی شرکت 
توسعه نیشکر مورد پذیرش قرار گرفته و اجرایی شده است، گفت: در 
کشت و صنعت های نیشکر عالوه بر کاهش کشت، الگوی مصرف 
آب نیز تغییر پیدا کرده است. از زمان مصوبه شورای خشکسالی 
کاهش مصرف آب و آیش 15 هزار هکتار از مزارع نیشکر توسط 
مجموعه توسعه نیشکر انجام شد. در عین حال تنها سازمانی هستیم که 

سطح بهره برداری از برق را رعایت کردیم .

خبر

معاونت  گلستان:  سلیمانی-  اصغر  علی 
ورزش و جوانان استان گلستان: پیرو تفاهم 
نامه منعقده بین وزارت ورزش و جوانان و 
صندوق کارآفرینی امید با هدف تعامل و هم 
افزایی دانش ومنابع طرفین برای ایجاد اشتغال 
پایدار، حمایت از کارآفرینان و افراد خالق و 
نوآور، کارآفرینی اجتماعی، اجرای طرح های 
و  برخوردار  کمتر  مناطق  در  سازی  توانمند 
افزایش ظرفیت و فرصت های اشتغال زایی 
وتعهدات  مفاد  چارچوب  در  جوانان،  برای 

طرفین در این تفاهم نامه اجرا می شود.
وی افزود:  در جهت حمایت از طرح های 
آن  و  نهاد  مردم  موسسات  قالب  در  جوانان 
دسته از جوانانی که دارای طرح ویا پروژه با 
موضوعات مختلف مخصوصا کار آفرینی و 
اشتغال و حوزه استارت آپ ، فضای مجازی 
وکسب وکارهای کوچک باشند. می توانند با 
مراجعه به معاونت فرهنگی و امور جوانان واقع 
در عدالت 19و ارائه طرح پس از طی مراحل 
قانونی و معرفی به بانک از این تسهیالت کم 

بهره استفاده نمایند. 

وی همچنین تصریح کرد: رشته های دارای 
اولویت در این طرح شامل: صنایع دستی و 
اطالعات  فناوری   ، –بومگردی  گردشگری 
تبدیلی  صنایع  مجازی،  وارتباطات-فضای 
محصوالت کشاورزی-گلخانه های کوچک 
مقیاس، کفش وپوشاک، مصنوعات چرمی ، 
صنایع خالق )مانند اسباب بازی، چاپ ونشر، 
گرافیک، طراحی محصول، تبلیغات وبازاریابی، 

موسیقی وهنرهای نمایشی، معماری(، گیاهان 
بسته  صنعت  حوزه  های  طرح  و...،  دارویی 
ایجاد  هدف  با  بارانداز  واحد  توسعه  بندی، 
روستاها  تولیدی  محصوالت  فروش  شبکه 
صندوق  حمایتی  ویژه  های  وطرح  میباشد 
شامل کسب وکارهای معرفی شده در قالب 
روستایی،  زنان  اعتباری  خرد  های  صندوق 
توسعه  بیکار،  بدون  روستای  الگوی  توسعه 

الگوی یک روستا یک محصول به منظور ارتقاء 
زنجیره ارزش محصوالت روستایی، حمایت از 
طرح های دانش بنیان ، حمایت از استارت آپ 
ها و رویداد های استارتاپی )کسب وکارهای 
دهنده های کسب  با شتاب  نوپا(، همکاری 
وکار، توسعه شبکه حمل ونقل و مسافربری 
ازدواج، طرح های  مراکز مشاوره  روستاایی، 
اشتغال زا در حوزه آسیب های اجتماعی، طرخ 
های مرتبط با کارآفرینی اجتماعی، طرخ های 
اشتغال با رویکرد حفاظت محیط زیست می 

باشد.
وی در پایان عنوان کرد: رعایت بازه سنی 18 
تا 29 سال )به استثنای مراکز و دفاتر مشاوره 
تخصصی ازدواج وخانواده ، مراکز ویا سمن 
اجتماعی  های  آسیب  و  اشتغالزایی  های 
الزامی است.اعضای فعال سازمان های مردم 
اولویت بررسی طرح و  نهاد دارای مجوزدر 
ارائه  همچنین  و  هستند  تسهیالت  پرداخت 
کنندگان طرهای کارآفرینی و خالق به ویژه 
این  از  میتوانند  دانشگاهی  التحصیالن  فارق 

تسهیالت استفاده نمایند.

    معاونت ورزش و جوانان استان گلستان خبر داد:

حمایت وزارت ورزش وجوانان از طرح های كار آفرینی با اعطای وام كم بهره

مفقودی
 برگ سبز وانت پیکان مدل 87 با شماره پالک 739 م 16. ایران 72 با شماره موتور 
11487061831 و شماره شاسی NAAA46AA89G052367 بنام محسن مجیدی 

 بابلکناری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
برگ سبز رنو ساندرو مدل 97 با شماره پالک 339 ج 78 ایران 72 با شماره شاسی 
NAPBsRBUAj1097997 و شماره موتورk4mc697 - W031429 بنام رجبعلی 

مهدی زاده کشتلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی نامه مصادره
بازپرسی  دوم  درپرونده کالسه 9609986138200731شعبه  متهم-احتراما  نشرآگهی 
این دادسراآقای محمود احمد آبادی اصفهانی فرزند رضا به اتهام قصوردرامرپزشکی 
یونس  آقای  موضوع شکایت  زنگنه  فرجی  گلستان  مرحوم  غیرعمدی  قتل  منجربه 
این مرجع واقع وآخرین آدرس وی  اله تحت تعقیب  مرادی هزاروند فرزند سیف 
حسب محتویات پرونده بندرجاسک -بیمارستان ختم االنبیامی باشد با توجه به گزارش 
مامورین انتظامی درآدرس تعیین شده مورد شناسایی واقع نگردیده وهیچ گونه آدرس 
دیگری ازوی درپرونده وجود ندارد به استناد ماده174آ.د.ک با درج مراتب درروزنامه 
کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ گرددظرف مهلت یک ماه ازتاریخ نشرآگهی جهت رسیدگی 
درشعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان باغملک حاضر شود بدیهی 
است درصورت عدم حضوربه موضوع رسیدگی و اظهارعقیده می گردددرضمن تاریخ 
نشر آگهی تاروزدادرسی نباید کمتر ازیک ماه باشد وهزینه نشرآگهی برعهده شاکی می 

باشد.شماره م الف:7/97/140
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب باغملك-مرتضی دامغانیان

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای عباس سعدونی فرزندفاضل.
خواهان خانم سمیه احمدزاده فرزندجمال دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباس 
سعدونی فرزندفاضل به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
خرمشهرثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه2دادگاه  کالسه9709986141200329 
طبق  دستوردادگاه  حسب  که  تعیین  مورخ1397/6/14ساعت8:30  رسیدگی  ووقت 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون  موضوع 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتا 
خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.       شماره م.الف)9/445(
مدیردفترشعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمودمقدس نژاد

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی علی یاری دارای شناسنامه شماره   2  بشرح دادخواست به کالسه  970767/
ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان رحیم علیاری بشناسنامه 106   در تاریخ92/9/5 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- علی علی یاری فرزند رحیم –ش 
ش 2   خوی –پسر متوفی/2- اردشیر علیاری فرزند رحیم -ش ش 2803302578  
خوی-پسر متوفی/3- نوبار  علیاری فرزند رحیم -ش  ش 2801923801 –خوی-
دختر متوفی/4-  منصوره علیاری فرزند رحیم ش ش2801922250    -خوی-دختر 
متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  یاسین الیقی اصل     دارای شناسنامه شماره   4562   بشرح دادخواست به 
کالسه  970940/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان خدیجه هاشم زاده بشناسنامه  1721 در تاریخ97/4/24 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- یاسین الیقی اصل     
فرزند  غالمرضا –ش ش4562 خوی –پسر متوفی/2-روح اله  الیقی اصل     فرزند 
غالمرضا -ش  ش 2790088152 خوی-پسر متوفی/3-   بهروز الیقی اصل     فرزند 
غالمرضا -ش  ش 8173 –خوی-پسر متوفی/4- سولماز  الیقی اصل     فرزند 
غالمرضا ش ش2790567591-خوی-دختر متوفی/5-رقیه  الیقی اصل     فرزند 
غالمرضا ش ش2790919232 خوی- دختر متوفی/6- فرامرز هاشم زاده فرزندمطلب  
ش ش255شوط  -پدر متوفی/7- رخشنده ابراهیم پور فرزند  محمود  ش ش  10 
شوط –مادر  متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

دادنامه 
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه 11  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- میدان 

مطهری –اداره مخابرات – طبقه دوم – اتاق 208 
خواهان آقای حامد فرزند پورمحمود  به وکالت محمددادگر  فرزند مقصود  آدرس : 
-خوی – خیابان طالقانی – جنب بانک سپه –ساختمان محمدیه -  طبقه فوقانی –دفتر 

وکالت  دادگر 
خواندگان 1- اکبر اعتابی  فرزند عباس 2- هادی زینال زاده  -مجهول المکان 

موضوع :مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال ازبابت یک فقره چک  با احتساب خسارت 
دادرسی و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل 

رای شورا : شورا ختم رسیدگی را اعالم  و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:در 
خصوص دعوی حامد پورمحمود  به وکالت  دادگر فرزند مقصود  بطرفیت 1- اکبر 
اعتابی  2- هادی زینال زاده  خواسته وجه   یکفقره چک بشماره 248899 عهده بانک 
سپه با احتساب  خسارت دادرسی و تاخیرتادیه  شورا با بررسی محتویات پرونده و 
استقرار دین  به میزان  خواسته بر عهده خوانده  و بقای اصول مستندیات  مذکور  ید 
مدعی که داللت بر بقای دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
ان را دارد ، از انجا که خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیل 
بر برائت  ذمه خود اقامه نکرده  است  لذا شورا با مشورت  اعضای محترم شعبه 11 
شورای حل اختالف خوی و مستندا  به مواد 310-313-314  قانون تجارت  و مواد  
198-519-522  قانون ایین دادرسی مدنی دعوای مطروحه  را وارد و ثابت دانسته  و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 20/000/000  ریال ازبابت  اصل خواسته 
با احتساب  خسارت دادرسی بمبلغ 300/000 ریال و تاخیرتادیه  مبنی بر نرخ تورم  
از تاریخ چک تا زمان وصول و حق الوکاله در حق  خواهان صادر و اعالم مینماید. 
رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز  از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همین شعبه  

شهرستان خوی میباشد
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف  خوی- حیدری زاد

برگ اجرائیه 
محکوم له پست بانک ایران مدیریت شعب استان به نشانی خوی –خ امام –اول کوچه 
نوراله خان  -مجتمع درمانی میعاد –به وکالت علی اصغر گل صنملوو محکوم علیه 1- 
جواد علیزاده 2- احمد عموجانی 3- عباس باقری  - هرسه مجهوال المکان   بموجب 
دادنامه شماره    9/533/96 مورخه   96/6/29 شورا ی حل اختالف  شعبه نهم که وفق 
دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده محکوم 
علیها محکوم هستند به پرداخت مبلغ 39/000/000 میلیون ریال  ازبابت اصل خواسته و 
مبلغ 540/000 هزارریال هزینه دادرسی و حق الوکاله  وکیل و خسارات در حق خواهان  

پرداخت نماید .ضمنا نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیها میباشد
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.
قاضی  شعبه نهم شورا ی حل اختالف شهرستان خوی – علی قلیپور

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ناحیه  یك  رشت
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 

برابر  رای شماره 139760318001000663- 97/3/30 هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی خانم فرزانه 
کیخائی به شماره  شناسنامه 4328 کد ملی 0066789273 صادره از  تهران  فرزند  باقر  
در سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک باب  خانه  و محوطه  به مساحت  810/882  متر 
مربع  به شماره  98 فرعی  مفروز  از پالک شماره  یک  فرعی  از اصلی  26  واقع  در 
لشت  نشاء  بخش 11  گیالن  حوزه  ثبت  ملک  ناحیه  یک  رشت  احراز  مالکیت  
متقاضی  نسبت  به ملک  مورد تقاضا  و انتقال  ملک  از مالک  رسمی  به متقاضی 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:2226- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  یك رشت -  محسن ابراهیم زاده 
تاریخ انتشار نوبت  اول:97/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/5/15

متن آگهی احضارمتهم
شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
9710432880001273   در پرونده کالسه 9509982883901259    به شماره بایگانی 
970508 برای منوچهر قاسمی به اتهام قصور پزشکی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر 
ارجاع و وقت رسیدگی  این شعبه  به  به موضوع  نموده که رسیدگی  عمدی  کیفر 
برای مورخه 1397/06/26 ساعت 9:00   تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 1013
متصدی امور دفتر شعبه 103 دادگاه كیفری 2  اسالمشهر – پور محمدی 

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ناحیه  یك  رشت
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 

برابر  رای شماره 139760318001000661- 97/3/30 هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای مهدی 
محبی به شماره  شناسنامه 1894 کد ملی 0056768052 صادره از  تهران  فرزندرضا  در 
سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک باب  خانه  و محوطه  به مساحت  810/882  متر 
مربع  به شماره  98 فرعی  مفروز  از پالک شماره  یک  فرعی  از اصلی  26  واقع  در 
لشت  نشاء  بخش 11  گیالن  حوزه  ثبت  ملک  ناحیه  یک  رشت  احراز  مالکیت  
متقاضی  نسبت  به ملک  مورد تقاضا  و انتقال  ملک  از مالک  رسمی  به متقاضی 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:2224- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  یك رشت -  محسن ابراهیم زاده 
تاریخ انتشار نوبت  اول:97/5/1   تاریخ انتشار نوبت دوم:97/5/15

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح  شماره413  شناسنامه  دارای  باقرزاده  محمد جعفر  آقای 
970745/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن باقرزاده بشناسنامه - در تاریخ 96/12/2 اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- محمد جعفر باقرزاده فرزند  حسن –ش ش 413   
خوی –پسر متوفی/2- جلیل باقرزاده فرزند حسن -ش ش  3039 خوی-پسر متوفی/3- 
محمدصادق  باقرزاده فرزند حسن -ش  ش 49  –خوی-پسر متوفی/4-  شهریار باقرزاده 
فرزند حسن ش ش 33  -خوی-پسر متوفی/5- ربابه باقرزاده فرزند حسن ش ش  206 
خوی- دختر متوفی/6-مهتاب  باقرزاده فرزند حسن ش ش976    خوی –دخترمتوفی/7- 
معصومه باقرزاده فرزند حسن ش ش 51170 خوی -دختر متوفی/8- ثریا باقرزاده فرزند 
حسن  ش ش 1143  -خوی -دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد 
دادنامه هیات تشخیص 

دادنامه شماره 6/390 مورخ 96/11/5 کالسه پرونده 96/1/2587 مرجع رسیدگی : هیات 
تشخیص شعبه ششم خواهان : روح الدین حیدری به نشانی : مندرج در دادخواست –

خواسته :مطالبات کارگری خوانده : شرکت خدمات فنی مهندسی رامان کار غرب –نعمت 
عبدالهی به نشانی مندرج در دادخواست 

خالصه گردشکار : خواهان به موجب دادخواستی که به این اداره ارائه کردند درخواست 
دریافت مطالبات و رسیدگی به وضعیت قطع ارتباط کاری خود را نمود که جهت رسیدگی 
به دادخواست مورد نظر جلسه هیات تشخیص تشکیل خواهان در جلسه حاضر و ابراز 
داشت که سابقه کار طبق دادخواست از تاریخ 95/3/1 لغایت 95/8/30 بوده حقوق معوقعه 
یکماه –مزد مرخصی –سنوات خدمت –عیدی و پاداش و اضافه کار دریافت نکرده خوانده 
علیرغم ابالغ دعوتنامه در جلسه حاضر نشده پرونده جهت بررسی بیشتر و صحت و سقم 
اظهارات طرفین دعوا اقرار تحقیق محلی صادر و پس از گزارش تحقیق شماره 28250 مورخ 

96/5/18 هیات به اتفاق آراء بشرح آتی اصدار رای می نماید . 
رای هیات تشخیص : 

نظر به احراز رابطه کارگری و کار فرمایی موضوع مادتین 2 و 3 قانون کار فی ما بین طرفین 
دعوی و با توجه به محتویات پرونده  و استماع اظهارات طرفین دعوا و گزارش تحقیق محلی 
شماره 28250 مورخ 96/5/18 لذا هیات به اتفاق آراء بابت مطالبات قانونی ضمن و پایان کار 

خواهان بشرح آتی اصدار رای می نماید 
-باستناد تبصره 4 بند 1 ماده 41 قانون رفع موانع تولیدی رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
بابت سنوات خدمت به مدت 6 ماه سابقه کار بمدت 15 روز سنوات از قرار روزی 270/722 

ریال به مبلغ 4/060/830 ریال 
-باستناد ماده واحده مورخ 70/12/6 بابت عیدی و پاداش سال 95 به مدت 6 ماه به مبلغ 

8/121/660 ریال 
-باستناد ماده 59 قانون کار بابت اضافه کار6 ماه در سال 95 بمدت 360 ساعت از قرار روزی 

51/707 ریال به مبلغ 18/614/520 ریال 
-باستناد بخشنامه شورای عالی کار بابت وجه بن کارگری سال 95 به مدت 6 ماه مبلغ 

550/000 ریال 
-باستناد ماده 37 قانون کار بابت حقوق معوقه سال 95 بمدت یکماه به مبلغ 8/121/660 ریال 
-باستناد مواد 64 و 66 قانون کار بابت مزد مرخصی استفاده نشده به مدت 4/5 روز به مبلغ 

1/218/249 ریال 
بموجب این رای خوانده مکلف است جمعا مبلغ 40/686/919 ریال )چهل میلیون و ششصد 
و هشتاد و شش هزارو نهصد و نوزده ( ریال در وجه خواهان بپردازد و از تاریخ 95/8/30 

رابطه فی ما بین خاتمه یافته تلقی می گردد .
رای صادره حسب ماده 159 قانون کار بمدت 15 روز پس از ابالغ به طرفین قابل اعتراض در 
هیات حل اختالف می باشد در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و الزم االجرا  
شدن رای مزبور باستناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ برای 

افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود 
مدیریت تعاون كار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد – مجید كریم نژاد .

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970106 این شعبه آقای شهرام محمودی اقدمی فرزند 
به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب میباشد و امکان احضار به ایشان 
بواسطه مجهول المکان مقدور نبوده الزم است در راستای ماه 174 قانون ایین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یک ماه پس از درج اگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی در این مرجع شعبه اول دادیاری بهشهر حاضر و از 
اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور به این مرجع وفق 

مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهشهر 

استان مازندران – شهرستان بهشهر – خیابان فرودگاه – دادگستری بهشهر 
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مشکل تأمين و توزیع دارو در کشور نداریم

سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: کمبود یک تا 
1.5درصدی دارو، طبیعی است و با توجه به همکاری دولت و مجلس و 
برنامه ریزی های مدون وزارت بهداشت، مشکلی در تأمین و توزیع داروی 

مورد نیاز کشور نداریم.
به گزارش از وزارت بهداشت به نقل از خانه ملت ایرج حریرچی با بیان این 
مطلب افزود: در بازاری با وسعت چند هزار قلم دارو، کمبود یک تا 1.5 درصد 
دارو، اجتناب ناپذیر و قابل توجیه است و در برخی کشورها که خودشان 
تولیدکننده بزرگ دارو هستند، ممکن است بین یک تا 1.5 درصد کمبود اقالم 

دارویی وجود داشته باشد.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: در برخی از 
رسانه ها عنوان شده بود که کمبودهای دارویی کشور، 48 قلم است که در 

مقایسه با چندین هزار قلم دارو، رقم باال و قابل توجهی نیست.
حریرچی اظهار داشت: نباید در شرایط کنونی با تیتر کردن کمبودهای طبیعی 
تعداد اقالم دارویی، بدون اشاره به وضعیت طبیعی، شرایط را بحرانی نشان 
داد و به افزایش نگرانی های عمومی دامن زد، چون دارو مانند نفس کشیدن 

مهم و حیاتی است.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: در چند ماه 
اخیر خوشبختانه تعداد کمبود اقالم دارویی، کاهش قابل توجهی پیدا کرد و 
ساز و کارهای تامین دارو و مواد اولیه آن به کار گرفته شده و مشکالت این 
حوزه که مهمترین آن، نقدینگی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی بود، 

در حال برطرف شدن است.

سرگردانی بيماران مبتال به سرطان به دليل عدم 
پرداخت معوقات سازمان های بيمه گر

رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران با بیان اینکه پزشکانی که در حوزه 
درمان بیماران مبتال به سرطان کار می کنند علی رغم انبوه مطالبات از بیمه ها تنها 
براساس وجدان کار می کنند، گفت: برای جلوگیری از آسیب  به بیماران در 
حوزه های مختلف رادیوتراپی، شیمی درمانی و دارویی باید سازمان های بیمه گر 

معوقات خود را هرچه سریع تر پرداخت کنند.
 به گزارش پیام زمان،دکترمحمدرضا قوام نصیری، رئیس انجمن رادیوتراپی 
آنکولوژی ایران در ارتباط با مطالبات پزشکان از سازمان های بیمه گر اظهار 
داشت: بیماران مبتال به سرطان در موقعیت خاصی قرار داشته و نسبت به 
سایر افراد درمان های خاصی همچون جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی و یا 

ترکیبی از هر سه را دریافت می کنند. 
وی افزود: بیماران مبتال به سرطان مشکالت جسمی و روحی فراوانی داشته 
و باید به این افراد کمک شود تا در قسمت های دیگر زندگی دچار مشکالت 
کمتری باشند. بر همین اساس انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی مسائل رفاهی 
را برای آنها در نظر گرفته و زمینه مساعد درمانی و حتی پیگیری های بعد از 

درمان را برایشان فراهم می سازد. 
رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران ادامه داد: بیمه ها امروز به ارگان های 
مختلف همچون پزشکان، داروخانه ها، وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 
پزشکی بدهکارند و انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده و امروز جمع کثیری از پزشکان متخصصی که بیماران مبتال به سرطان را 

ویزیت می کنند با بدهی بیمه ها مواجه هستند. 
قوام نصیری با بیان اینکه زحمت درمان بیماران مبتال به سرطان متفاوت از افراد 
غیرمبتال به سرطان است گفت: بیماران مبتال به سرطان تا پایان عمر به سیستم 
درمان گر نیاز داشته بنابراین موقعیت خاصی دارند ولی با این وجود به جای 
اینکه عنایتی بر این درمان گرها و بیماران باشد بیمه ها بویژه تامین اجتماعی 

بیش از یک سال) 14 ماه( است که معوقات خود را پرداخت نکرده اند. 
وی با اشاره به اینکه اکثر بیماران مبتال به سرطان امکانات مالی آنها محدود 
است و تنها شاید 10 درصد بیماران در پرداخت هزینه و دارو مشکل مالی 
جدی ندارند تصریح کرد: پزشکانی که در حوزه درمان بیماران مبتال به سرطان 
کار می کنند علی رغم انبوه مطالبات از بیمه ها فقط براساس وجدان کاری انجام 

وظیفه  می کنند که مسلما چنین موقعیتی نبایدمورد سوء استفاده قرار گیرد.
 قوام نصیری تاکید کرد: برای جلوگیری از آسیب  به بیماران در حوزه های 
مختلف رادیوتراپی، شیمی درمانی و دارویی باید سازمان های بیمه گر معوقات 

خود را هرچه سریعتر پرداخت کنند. 
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 اهميت استفاده از ظرفيت طالب
 و مبلغان در آموزش و پرورش

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 
با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت طالب و مبلغان 
گفت: ما امروز به شدت به طالب، مبلغان و مبلغات 
نیاز داریم و رویکرد ما نیز استفاده از تمام ظرفیت های 
حوزه علمیه است چراکه معتقدیم حضور یک طلبه 

در آموزش و پرورش می تواند بسیار مؤثر باشد.
به گزارش گروه جامعه پیام زمان ، علیرضاکاظمی 
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 
هادیان  آموزشی  دوره  هشتمین  اختتامیه  آئین  در 
معرفت، در مجتمع فرهنگی یاوران مهدی )عج( 
برگزار شد اظهار کرد: دفاع از ارزش های اسالم و 
انقالب و همچنین جریان سازی های فرهنگی و 
تربیتی از مهم ترین و اصلی ترین وظایف اتحادیه 

انجمن های اسالمی دانش آموزان است.
با تأکید بر اهمیت جریان سازی فرهنگی و  وی 
تربیتی افزود: برای رسیدن به اهداف و موفق بودن 
در انجام وظایف نیازمند توانمندسازی دانش آموزان 
هستیم و بدون توانمندسازی نمی توانیم موفق باشیم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 
گفت: در حال حاضر شرایط کشور بسیار سخت 
شده است البته این که بیان می شود شرایط سخت 
شده به معنای ترس نیست بلکه به این معنا است که 
باید برای این جنگ اقتصادی و فرهنگی آماده شویم.

وی ادامه داد: در سراسر کشور آسیب ها و معضالت 
رنج آور گوناگونی وجود دارد و همین مسئله وظیفه 
روحانیت را سخت تر از گذشته کرده است، البته باید 
به این نکته نیز توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی 
کار تبلیغی و فرهنگی به مراتب سخت تر از اوایل 

انقالب شده است.
کاظمی عنوان کرد: پاشیدن بذر ناامیدی و یأس در 
دل مردم از راهبرد ها و سیاست های اصلی دشمنان 
است و به همین دلیل در شرایط فعلی ایجاد روحیه 
امید و همچنین ایجاد روحیه نشاط و شادابی در 
مردم از مسائلی است که باید به آن توجه جدی 

داشته باشیم.
وی افزود: خانواده و جامعه در تعلیم و تربیت افراد 
نقش دارند البته آموزش و پرورش بیشترین سهم 
را در تعلیم و تربیت دارد، اما متأسفانه در طول این 
40 سال آموزش و پرورش اولویت نبوده است و به 
همین دلیل نیز امروزه شاهد مشکالت بسیار زیادی 

در بخش های مختلف آموزش و پرورش هستیم.
کاظمی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه آموزش و 
پرورش در حال حاضر در اوج شکوه خود قرار 
دارد، اما سند تحول بنیادین تنها یک سند است و 
برای تحقق این سند الزاماتی نیاز است که متأسفانه 

این الزامات تاکنون محقق نشده است.
و  آموزش  وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
دانش اندوزی  فضای  بودن  حاکم  گفت:  پرورش 
و دانش محوری در مدارس از مهم ترین مشکالت 
این مسئله رنج  از  ما  آموزش و پرورش است و 
نیز  در سراسر کشور  آموزشی  نظام  البته  می بریم 
همین گونه است و این مسئله موجب شده است که 
ما دانش آموزانی داشته باشیم که دانش دینی خوبی 
دارند، اما در مهارت های دینی بسیار ضعیف هستند؛ 
بدون تردید ما با این روش و متد ها نمی توانیم در 

تربیت دانش آموزان موفق باشیم.
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بودن  محرمانه  به  اشاره  ضمن  کشور  وزیر 
دانش آموزان  اجتماعی  آسیبهای  اطالعات 
گفت: وقتی می گوییم افسردگی و پرخاشگری 
نشاط  فقدان  به  موارد  این  همه  دارد،  وجود 
برمی گردد.  جامعه  یا  مدرسه  در  اجتماعی 
وقتی در جامعه فقدان امید و نشاط اجتماعی 
اگر  بنابراین  شد؛  خواهد  اینگونه  داریم 
حجم  کنیم  حل  را  اجتماعی  نشاط  موضوع 

عظیمی از مشکالت را پوشش خواهیم داد.
جلسه  صدوچهارمین  در  فضلی  رحمانی 
موضوع  با  که  کشور  اجتماعی  شورای 
برگزار  آموزان  دانش  اجتماعی  مراقبت های 
شد با بیان اینکه حرکت خوبی در این زمینه 
در  مسایل  برخی  بایستی  و  است  شده  آغاز 
افرادی  باید  اظهارکرد:  شود،  اصالح  مسیر 
و  پیشنهادات  کمبودها،  اشکاالت،  که  باشند 
بازخوردها را بیان کنند تا اصالحاتی در زمینه 
صورت  آموزان  دانش  اجتماعی  مراقبتهای 

گیرد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه در اوایل انقالب 
به حضور معاون پرورشی توجه شد اما بعدها 
ایجاد  مشکل  آمد،گفت:  وجود  به  مشکالتی 
شده این بود که معاونت پرورشی در مدارس 
بودند و  معلمان درطرف دیگر  یک طرف و 
ارتباط  یکدیگر  با  نتوانستند  دیگر  عبارت  به 
برقرار کنند بنابراین اگر می خواستیم موضوع 
آن می  پیگیر  باید همه  باشیم  داشته  پرورش 

شدند و اگر در این موضوع باقی معلمان را 
بگذاریم در عمل دچار مشکل خواهیم  کنار 

شد.
اجتماعی  آسیب های  حوزه  داد:در  ادامه  وی 
انجام  اقدامات الزم  پیشگیری  در حوزه  باید 
شود و در حل آسیبهای اجتماعی بسنده کردن 
این موضوع به کادر آموزش و پرورش و در 
یا  خاص  فردی  به  پروش  و  آموزش  درون 
بخشی منجر می شود که این اقدام بزرگ به 

نتیجه نمی رسد.
وی حضور خانواده ها در حوزه پیشگیری از 
آسیب های دانش آموزی و اجتماعی کردن این 
موضوعات را امری مهم دانست گفت:سیستم 

باید به گونه ای کار کند که آموزش و پرورش 
از  ها  ورودی  انواع  که  نهادی  عنوان  به  را 
خطرترین  معرض  در  و  پذیرترین  آسیب 
 ، می گیرد  ر  در  را  بهترین  و  ترین  سالم  تا 
که طیف  است  از جامعه ای  آن  زیرا ورودی 

مختلف سالمت روانی را شامل می شود.
وزیر کشور گفت: تلقی ما این است که این 
است  گذاری  مرحله  یا  واسط  سیستم حلقه، 
می شوند  آن  وارد  که  افرادی  همه  برای  که 
بایستی حداقل توانمندی و سالمتی را ایجاد 

کند.
رحمانی فضلی در ادامه اظهارکرد: وقتی می 
دارد،  وجود  پرخاشگری  و  افسردگی  گوییم 

اجتماعی  نشاط  فقدان  به  موارد  این  همه 
در  وقتی  برمی گردد.  جامعه  یا  مدرسه  در 
داریم  اجتماعی  نشاط  امیدو  فقدان  جامعه 
موضوع  اگر  بنابراین  شد؛  خواهد  اینگونه 
نشاط اجتماعی را حل کنیم حجم عظیمی از 

مشکالت را پوشش خواهیم داد.
به  هایش  صحبت  از  دیگری  بخش  در  وی 
اجتماعی  آسیبهای  اطالعات  بودن  محرمانه 
نباید ساده  دانش آموزان اشاره کرد و گفت: 
را  سیستم  باید  گذشت  موضوع  این  کنار  از 
در  را  اطالعات  که  کنیم  طراحی  گونهای  به 
نیاز ارائه دهد و پس از آن از بین ببرد.  حد 
همچنین باید بنا را بر این گذاشت که حداقل 
حداقل  بایستی  نیز  ما  و  دارد  وجود  ضعفها 
سالمتی و توانمندی را در دانش آموزان ایجاد 

کنیم.
وزیر کشور در پایان صحبتهایش اضافه کرد: 
آزار  اعتیاد، خودکشی،  مانند  موارد پرخطری 
گرفته  جدی  باید  قشر  این  میان  در  جنسی 
شود و ضمن شناسایی خاطیان با آنها برخورد 
پیشگیری  حوزه  در  بایستی  همچنین  شود. 
ضمن  دانشآموزی  اجتماعی  آسیبهای  از 
و  آموزش  خانوادهها،  کمک  از  بهرهگیری 
مثال  طور  به  باشیم؛  داشته  آموزش  استمرار 
وقتی دانش آموزی پدر و مادر معتاد یا زندانی 
دارد او نیز در معرض همین خطرات است و 
بایستی آنها را شناسایی کنیم و آموزش دهیم.

فقدان نشاط اجتماعی، عامل افسردگی و پرخاشگری دانش آموزان

کشور  وزارت  اجتماعی  امور  سازمان  اجتماعی  مشارکت  معاون 
گفت:حذف تکدیگری و کودکان کار به دلیل زایشی که دارند شدنی 

نیست.
کمال اکبری در حاشیه نشست سازمان های مردم نهاد پیرامون کودکان 
کار در مورد اینکه شهردار تهران عنوان کرده بود که تکدیگری را در 
تهران در سال آینده به صفر می رساند، گفت: به دلیل زایشی که این 
قضیه دارد نمی توانیم بگوییم تکدیگری و بحث کودکان کار یک روز 

به اتمام می رسد.
برای چنین وعده ای نیاز است همه معضالت پایه ای مرتفع شود و 
زیرساخت های الزم ایجاد گردد. وی درباره دالیل نبود آمار دقیق، 
خاطرنشان کرد: آمار کودکان بازمانده از تحصیل بر اساس شناسایی 
آنها از روی کارت ملی است، اما کودکان بسیاری داریم که هویت 
ثبت شده ندارند لذا قرار شد با همکاری دستگاه های ذیربط این آمار 

استخراج و تا سه هفته دیگر مشخص شود.
به دنبال مشارکت  ما  تنگناها و چالش ها را مطرح کردند و  آنها 
حداکثری سازمان های مردم نهاد در بحث مداخله گری در حوزه 

اجتماعی هستیم.

شناسايی كودكان بدون 
شناسنامه ات ٣هفته ديگر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 6 میلیون مستمری 
بگیر زیر پوشش این سازمان قرار دارد، گفت: پرداخت مستمری 
در تامین اجتماعی از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون 102 درصد 

افزایش یافته است.
 

به گزارش پیام زمان، سیدتقی نوربخش در بازدید از شعبه تامین 
اجتماعی شهرستان کهنوج افزود: سازمان تامین اجتماعی، معیشت 6 

میلیون مستمری بگیر را در سطح کشور تامین می کند.
وی اضافه کرد: تامین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه ای است و 
هیچ وابستگی به درآمدهای نفتی کشور ندارد و بودجه سال جاری 
این مجموعه 100 هزار میلیارد تومان و بدون اتکا به درآمدهای نفتی 

تامین شده است.
نوربخش افزود: این سازمان هر ماه بیش از 6 هزار و 700 میلیارد 

تومان هزینه دارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در هر شرایطی با 
همدلی و همکاری می توانیم از مشکالت عبور کنیم گفت: با برنامه 
ریزی های انجام شده، در سازمان تامین اجتماعی هیچ مشکلی برای 

ارائه خدمات وجود ندارد.
سیدتقی نوربخش صبح امروز به همراه معاونان و مدیران استانی 
سازمان تامین اجتماعی با دعوت نماینده های مردم جنوب کرمان 
در مجلس شورای اسالمی به منظور بررسی امکانات درمانی به این 

مناطق سفر کرد.
جنوب کرمان متشکل از هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، 
قلعه گنج، منوجان فاریاب و رودبار جنوب، یک سوم مساحت این 

استان را با جمعیت یک میلیون نفر به خود اختصاص داده است.

پرداخت مسمتری در دولت تدبیر 
و امید 102 درصد افزایش یافت

که  کرد  اعالم  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
میانگین آمادگی دستگاه های مختلف تهران در برابر زلزله 

شدید در این شهر حدود 15 درصد است.
 اسماعیل نجار، در حاشیه جلسه شورای مدیریت بحران 
شهر تهران که با حضور  شهردار تهران در محل سازمان 
مدیریت بحران پایتخت برگزار شد، با حضور در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره میزان آمادگی تهران 
در برابر زلزله، اظهار کرد: میزان آمادگی بسته به شدت و 
نوع زلزله متفاوت است، اما آمادگی دستگاه های مختلف 
طور  به  شهر  این  در  شدید  نسبتا  زلزله  برابر  در  تهران 

میانگین حدود 15 درصد است.
دستگاه های  آمادگی  میزان  و  سطح  اینکه  بیان  با  وی 
از  برخی  گفت:  دارد،  تفاوت  زلزله  برابر  در  مختلف 
و  داده  انجام  را  خوبی  اقدامات  باره  این  در  دستگاه ها 
گفتم  که  آنچه  و  است  انجام  حال  در  اقدامات  برخی 

میانگین این آمادگی است.
رئیس رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه 
تهران بر روی هشت گسل واقع شده است گفت: بنابراین 
ممکن است هر لحظه زلزله ای شهر تهران را تهدید کند و 
آنچه که مهم است ارتقای میزان آمادگی و آموزش هاست.
اینکه زلزله سال گذشته در مالرد که تهران  بیان  با  وی 
را نیز تحت تاثیر قرار داد نشان داد که سطح آمادگی و 
آموزش مردم پایین است، افزود: بنابراین الزم است که ما 
با ارائه آموزش به شهروندان آمادگی آنان را در مواجهه 

با بحران افزایش دهیم. 

آمادیگ 15 درصدی هتران در برابر 
زلزله شدید

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای محمد مهدی نصیری فرزند کیومرث به اتهام مزاحمت تلفنی  در 
پرونده کالسه 970326    از طرف دادیاری شعبه دوم تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای 
ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از تاریخ انتشار اقدام قانونی معمول خواهد شد. م/الف 1008
دادیار شعبه 2  دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- فاطمه محمد قلی ها 

متن آگهی 
فرشته  خانم  و  عبدالمراد  فرزند  بسطامی  میثم  آقای  پرونده کالسه 9710406611000077  در 
بسطامی فرزند پاپی مراد به اتهام معاونت در ایراد صدمه بدنی عمدی و تخریب موضوع شکایت 
خانم بهناز محمد پور فرزند عیدی تحت تعقیب می باشند به لحاظ عدم شناسایی در نشانی اعالمی 
از سوی شاکی وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا در شعبه پنجم 
بازپرسی دادسرای خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر یک ماه پس از نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید . 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – مصیب بازوند . 

آگهی مربوط به تجدید نظر
آگهی ابالغ 

دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقایان حسن خادمی و عصمت اله ترابی 
تجدید نظر خواه آقای محمد جمشیدی دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت 
تجدید نظر خواندگان آقایان حسن خادمی و عصمت اله ترابی نسبت به دادنامه شماره 
9709976610600343 در پرونده کالسه 9609986610600867 شعبه ششم حقوق 
خرم آباد تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه 
نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به 

دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
مدیر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مجتبی حسنوند . 

ابالغ نظریه كارشناسی
در پرونده شماره 9609986610400841 خواهان آقای فضل 
اله جمشیدی دادخواستی به طرفیت آقای نصراله جمشیدی 
به  به تنظیم سند رسمی مطرح نموده که  الزام  با موضوع 
شعبه چهارم حقوقی خرم آباد ارجاع که بعد از تشکیل جلسه 
مراتب به کارشناسی ارجاع و در موعد قانونی نظریه ارائه و 

جهت ابالغ از طریق جراید کثیر االنتشار اقدام می گردد .
نظریه  :مالحظه  علت حضور  نوع  روز   7: مهلت حضور 
کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا  با توجه به علت 
حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف 
مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ 
کارشناس  نظریه  از  نسخه  تصمیم خواهد شد ضمنا یک 

جهت ابالغ در جراید کثیر االنتشار پیوست می باشد. 
شماره  کارشناسی  قرار  اجرای  در  احتراما 
بایگانی  به شماره  9609986610400841 مورخ 97/4/11 
960994 موضوع دعوی مطروحه فیما بین آقای فضل اله 
جمشیدی )خواهان ( و آقای نصراله جمشیدی )خوانده ( 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی که جهت انجام قرار 
از حضور  بود پس  ارجاع گردیده  اینجانب  به  کارشناسی 
در دفتر آن مرجع محترم قضایی و مطالبه پرونده و آگاهی 
از مفاد قرار کارشناسی در معیت خواهان دعوی به محل 
وقوع ملک متنازع فیه واقع در قریه زرین آباد عزیمت نموده 
علیرغم تماس با تلفن همراه خوانده دعوی موفق به تماس 
با ایشان جهت حضور در محل نشده لذا الجرم در حضور 
خواهان و حاضرین در محل از امالک مورد خواسته بازدید 
به عمل آورده و با توجه به معرفی خواهان نسبت به برداشت 
و ترسیم کروکی امالک موصوف اقدام که در نهایت نتیجه 
کارشناسی پس از توضیح مختصری از وضعیت ملک مورد 

اختالف به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
الف : مقدمه و گردش کار : خواهان با ارائه تصویر سند 
از  نسق زراعتی شماره 35936 مورخ 1352/4/28 صادره 
دفتر خانه شماره سه خرم آباد و مبایعه نامه مورخ 73/5/24 
و سایر مدارک پیوست مدعی است برابر اسناد مزبور اقدام به 
خرید اراضی موضوع سند نسق زراعتی فوق به مبذر سیصد 
من برابر با سیصد سهم از کل 37045 سهم از ششدانگ 
آباد پالک بیست و یک اصلی بخش ده زاغه  قریه زرین 
سالیان  و  ( خریداری  )خوانده  نصراله جمشیدی  آقای  از 
متمادی امالک موصوف در تصرف و مالکیت بال منازع وی 
بوده و علیرغم تالش فراوان برای متقاعد کردن خوانده 

جهت انتقال رسمی ملک موصوف تا کنون مراجعه ننموده 
و به دلیل عدم دسترسی به نامبرده طی چندین مرحله از 
طریق انتشار آگهی در روزنامه از ایشان دعوت که تا کنون 
حضور پیدا ننموده لذا به ناچار علیه نامبرده در مرجع قضایی 
طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نموده است . با توجه 
به بررسی های بعمل آمده ، مطالعه مدارک ابرازی ، سوابق 
ثبتی و مقررات اصالحات اراضی مشخص گردید در اجرای 
شماره  زراعتی  نسق  سند  برابر  ارضی  اصالحات  مقررات 
35936 مورخ 1352/4/28 صادره از دفتر خانه شماره سه 
خرم آباد تمامت سیصد من برابر با سیصد سهم از کل 37045 
سهم از ششدانگ قریه زرین آباد پالک بیست و یک اصلی 
بخش ده زاغه در حق آقای نصر اله جمشیدی سگوند واگذار 
نامبرده در تاریخ 73/5/24 در قسمت سفید اصل  گردیده 
سند نسق زراعتی موصوف اقدام به فروش عادی تمامت 
مالکیت خود موضوع سند نسق زراعتی شماره 35936 مورخ 
 ) اله جمشیدی )خواهان  آقای فضل  1352/4/28 در حق 

نموده است . 
نسق  سند  تصویر   : خواهان  ابرازی  مدارک  و  اسناد   : ب 
زراعتی شماره 35936 مورخ 1352/4/28 صادره از دفتر خانه 
شماره سه خرم آباد و مبایعه نامه مورخ 73/5/24  استشهادیه 
محلی – نامه شماره 97/2/27375 مورخ 97/1/29 مدیریت 
که  مدارک  سایر  و  آباد  خرم  شهرستان  کشاورزی  جهاد 

پیوست پرونده میباشد . 
ج: اسناد و مدارک ابرازی خواندگان : به علت عدم دسترسی 

به خوانده هیچگونه مدرکی اخذ نگردید . 
بررسی   : کارشناس  توسط  شده  انجام  اقدامات  شرح  د: 
مدارک و اسناد طرفین –مطالعه پرونده ثبتی و وضعیت ثبتی 
ملک مورد نزاع و امالک همجوار –بازدید و معاینه محل – 
جانمایی ملک مورد نزاع در نقشه و کروکی منابع طبیعی و 
سایر اقدامات که در نهایت با توجه به اظهارات و مدارک 
اصحاب دعوی کروکی ملک مورد نزاع خواسته مرجع محترم 
قضایی و سایر ادله، شواهد و قرائن موجود ماحصل و نتیجه 

کارشناسی به شرح ذیل تقدیم میگردد. 
ح : نظریه کارشناسی و نتیجه کار با توجه به پرسش های 
بررسی های صورت  و  قضایی  مرجع  توسط  مطرح شده 

گرفته :
1-نسبت به ترسیم کروکی ملک مورد اختالف اقدام شود ؟ 
در پاسخ به پرسش نخست اعالم میدارد کروکی ملک مورد 
نزاع شامل دو قطعه زمین دیم  که بوسیله یکدستگاه موقعیت 

پیوست  گردیده  برداشت   )GPS( جغرافیایی  یاب 
گزارش تقدیم حضور میگردد . 

یا  است  ملی  اراضی  از  خارج  اختالف  مورد  ملک  2-آیا 
و  تطبیق  با  میدارد  اعالم  دوم  پرسش  به  پاسخ  در  ؟  خیر 
جانمایی قطعات موصوف در نقشه منابع ملی همانطوری 
که در کروکی و نقشه منابع طبیعی و کروکی ترسیمی توسط 
مساحت  به  یک  شماره  قطعه  گردیده  مشخص  اینجانب 
31055 متر مربع کال جزء اراضی زراعتی و مستثنیات بوده 
و خارج از اراضی ملی میباشد لیکن از کل قطعه دوم به 
مساحت 18895 متر مربع مقدار 6518 متر مربع آن جزء 
اراضی زراعتی و مستثنیات و و مابقی آن به مساحت 12377 
متر مربع آن جزء اراضی منابع ملی )منابع طبیعی و آبخیزداری 

( میباشد .
3-ملک مورد اختالف با میزان مالکیت رسمی خوانده دعوی 
معادل سازی گردد؟ با توجه به بررسی های صورت گرفته 
و معاینه محل و برداشت ملک مورد نزاع صرفنظر از اینکه 
مساحت فعلی دو قطعه زمین موضوع سند نسق زراعتی مورد 
اختالف با مبذر ذکر شده در سند موصوف دارای مغایرت 
بوده و مساحی بدست آمده کمتر از مبذر مذکور میباشد لیکن 
تحقیقات انجام شده حکایت از این دارد که کل سند نسق 
زراعتی موصوف شامل همین دو قطعه زمین میباشد که یک 
قطعه آن معروف به چک عبداهلل )مازه (به مساحت 31055 
متر مربع کال زراعتی است و قطعه دوم معروف به برآفتاب 
به مساحت 18895 متر مربع که مقدار 6518 متر مربع آن 
به مساحت  مابقی آن  اراضی زراعتی و مستثنیات و  جزء 
12377 متر مربع آن جزء اراضی منابع ملی )منابع طبیعی و 
آبخیز داری ( است با لحاظ نمودن کروکی ترسیمی مساحت 
مجموع دو قطعه زمین موضوع سند نسق زراعتی مورد نزاع 
اعم از ملی و زراعتی برابر با 49950 متر مربع معادل سیصد 
من برابر با سیصد سهم از کل 37045 سهم از ششدانگ 
قریه زرین آباد پالک بیست و یک اصلی بخش ده خرم آباد 
میباشد و پس از کسر اراضی ملی به مساحت 12377 متر 
به مساحت 37573 متر  اراضی زراعتی آن  باقیمانده  مربع 
مربع معادل 226 من برابر با 226 سهم از 300 من برابر با 
300 سهم از کل 37045 سهم از ششدانگ قریه زرین آباد 
پالک بیست و یک اصلی بخش ده خرم آباد محاسبه میگردد. 
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خرم آباد – مظفر پذیرش .

اگهی مزایده
در پرونده کالسه 960721اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار محکوم 
علیه آقای ایرج بخشیان فرزند علی محکوم به پرداخت مبلغ 140.000.000ریال بابت اصل 
خواسته بدون محاسبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق خانم اعظم سلمانزاده 
فرزند محمد علی و همچنین مبلغ 7000000ریال هزینه اجرایی محکوم گردیده است.لذا این 
اجرا بنا به درخواست وکیل محکوم له اموال محکوم علیه راجهت تامین آن توقیف و از طریق 
مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت 
شرایط زیر بفروش می رساند. الف: مال مورد مزایده یک دستگاه مچی سیکو سه موتوره با 

بند چرمی به شماره 495462814713 وبا مارک باشگاه بارسلونا میباشد.
ب: با توجه به مراتب فوق و بررسی های به عمل آمده مال مورد مزایده به مبلغ 180000000 

ریال برآورد گردیده است.
ج: مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده محسوب میشوند.موعد و زمان مزایده روز دوشنبه مورخ 22/5/97ساعت 9 صبح در 

دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار می باشد .
زمان بازدید از مال مورد مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار آگهی می باشد.

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف جویبار- مجتبی محمدی

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ

آگهی فقدان سند مالكیت
آقای  سیاوش نژاد دهقان به موجب وکالتنامه شماره 37803 مورخه 97/3/29 دفتر 
خانه 3 هشتگرد از طرف آقای صدراله جمعدار  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت  ششدانگ  یک قطعه زمین که در آن 
یکباب ساختمان ساخته شده است به مساحت 249/80 متر مربع  بشماره پالک  382 
فرعی  از323 اصلی مفروز از پالک 35 فرعی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ  به 
نام  کرمعلی خوشه گیر ذیل صفحه 346 دفتر 1394 صادر و تسلیم شده است که به 
علت  اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
 لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی 

سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. 
كفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

 م/الف 204    1397/5/15

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 940295/2 اجرای مدنی شعبه دوم، محکوم علیه ، شرکت جوجه 
کشی نیلکو، محکوم به پرداخت مبلغ ریال در حق خانم فاطمه باغبانی محکوم گردیده 
است .لذا این اجرا بنا به در خواست وکیل محکوم له ، محکوم علیه راجهت تامین آن 
توقیف و از طریق مزایدا با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری 
دستگاه  دو   ، مزایده  مورد  میرساند مال  بفروش  زیر  تحت شرایط  شهرستان جویبار 

اسپلیت12 هزار و 24 هزار مبلغ مجموع 27.000.000ریال
1- قیمت کارشناسی شده 27.000.000)بیست و هفت میلیون ریال(

2- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع ، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب خواهد شد.

3- موعد و زمان فروش ، روز شنبه 27/5/97ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگستری جویبار می باشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار میباشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

 دادنامه
 کالسه پرونده5.1127.96 شماره دادنامه 97.2.16-111خواهان نیلوفر میرصادقی با 
وکالت نوروز علی قنبرزاده به آدرس بابل میدان اوقاف مجتمع نیکان طبقه دوم پالک 
7 خوانده داود اخالقی به آدرس مجهول المکان خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا 
در خصوص دعوی نیلوفر میرصادقی با وکالت نوروز علی قنبرزاده به طرفیت داود 
اخالقی به خواسته  مبلغ40000000 ریال به استناد چک شماره استناد دو فقره سفته 
به شماره401379 و 401380 صادره به امضاء خوانده دعوی نظر به مفاد دادخواست 
تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان و مبلغ خواسته 
برعهده خوانده داشته و بقای اصول و مستندات مذکور  در ید خواهان قرینه بر استحقاق 
وی در طلب مزبور و استمرار دین بر ذمه خوانده دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی 
مطروحه و مستندات ابرازی دفاع و ایراد موجه به عمل نیاورده است لذا شورا به تمسک 
به اصل استصحاب و به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
دعوی مطروح را صحیح و ثابت تشخیص و خوانده را  به پرداخت  مبلغ 40 میلیون 
ریال بابت اصل خواسته مبلغ 580 هزار ریال بابت هزینه دادرسی از باب تسبیب در حق 
خواهان دعوی محکوم می نماید و نیز خوانده به پرداخت مبلغی بابت خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررسید مستند مزبور تا زمان اجرای حکم در حق خواهان و حق الوکاله 
وکیل محکوم که دایره اجرای احکام موظف به محاسبه و وصول از محکوم علیه  می 
باشد رأی صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و پس 
از گذشت مدت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی بابل می باشد 

قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل كمالدین قاسمی

آگهی اطالع نامه 
آقای قاسم چراغی  فرزند منصور) مجهول المکان( احتراما به استحضار میرساند که خانم 
نسرین فرزندی همسر سابق شما برابرطالقنامه شماره ترتیب 4005 مورخ 97/2/10 که از 
481 سکه از مهریه مندرج در سند نکاحیه تعداد 400 سکه  در قبال  طالق  بذل کرده بود 
لذا به دفتر مراجعه و الباقی مهریه خود به تعداد 81 عدد سکه را به اجراء گذاشت لذا در 
صورتیکه مدرکی دال بر پرداخت مهریه دارید ارائه نمایید در غیراینصورت برابرمقررات 

اقدام میشود. الف 56
دفتر خانه ازدواج 96 و طالق شماره 2  شهر كرج  استان البرز -علی احمدیان چالن
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افزایش دوباره توليد بنزین کشور به روزانه 
95ميليون ليتر

این روزها شایعاتی در فضای مجازی با عنوان کاهش تولید بنزین و احتمال 
افزایش قیمت آن مطرح شده که مسئوالن وزارت نفت ضمن رد آن، با اعالم 
افزایش تولید به روزانه 95 میلیون و 500 هزار لیتر در روزهای آینده، تاکید 

کردند که هیچ نگرانی در تامین بنزین مورد نیاز کشور وجود ندارد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، اوج گیری سفرهای تابستانی در تیرماه امسال 
سبب شد تا میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با ثبت رکوردی جدید به 
91 میلیون و 700 هزار لیتر برسد که در مقایسه با ماه مشابه پارسال، رشد 
بیشتر از هشت درصدی را ثبت کرد. بیشترین مصرف بنزین کل کشور در 
سی و یکم تیرماه رکورد بی سابقه 121میلیون و 800 هزار لیتر را شکست. 
میانگین مصرف روزانه بنزین کل کشور در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
8.5 درصد رشد نشان می دهد. پارسال میانگین مصرف روزانه بنزین کل 

کشور 84 میلیون و 600 هزار بشکه بود.
افزایش میزان مصرف در این روزهای پر سفر بویژه در شهرهای شمالی، 
شایعات زیادی مبنی بر کاهش تولید بنزین در کشور مطرح کرده بود 
اما »علیرضا آرمان مقدم« مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران در این رابطه گفت: به دلیل همزمانی افزایش 
مصرف بنزین با تعمیرات اساسی برخی مجتمع های پتروشیمی تولیدکننده 
ماده افزودنی ام.تی.بی.ای )MTBE(، بخشی از ظرفیت تولید بنزین کشور 
به کارگرفته نشده است. وی با بیان این که بزودی و با تامین ام.تی.بی.ای 
)MTBE( موردنیاز، تولید بنزین به روزانه 95.5میلیون لیتر می رسد، افزود: 
این در حالی است که میانگین تولید روزانه بنزین از ابتدای مردادماه به 
93 میلیون و 80 هزار لیتر رسیده که در مقایسه با تولید ماه گذشته که 87 
میلیون و 260 هزار لیتر بود، رشد 6.7 درصدی داشته است.مدیر برنامه ریزی 
تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران درباره مقایسه 
آمار تولید بنزین در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تصریح کرد: 
میانگین تولید بنزین در تیرماه امسال برابر با 87 میلیون و 300 هزار لیتر لیتر 
بود که نسبت به تولید 67 میلیون و 600 هزار لیتری پارسال، بیانگر رشد 
29.1درصدی تولید بنزین کشور است.شایعه کمبود و یا سهمیه بندی شدن 
بنزین و افزایش قیمت آن در هفته های اخیر، بارها در مناطق مختلف از 

جمله تهران مطرح شده که تکذیب شده اند.

 عربستان ارسال نفت از تنگه باب المندب
 را ازسر گرفت 

عربستان اعالم کرد، انتقال نفت از طریق تنگه استراتژیک باب المندب در 
دریای سرخ را از سر گرفته است.

بر اساس این گزارش، پس از حمله حوثی های یمن به دو تانکر نفتی در 
این تنگه، عربستان در روز 25 جوالی به طور موقت ارسال نفت از طریق 
باب المندب را متوقف کرده بود. در بیانیه وزارت انرژی عربستان آمده 
است، ارسال محموله های نفتی از این مسیر روز شنبه از سر گرفته شده 
است. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان در این بیانیه آورده است: »تصمیم به 
از سرگیری ارسال نفت از طریق تنگه باب المندب پس از آن اتخاذ شد که 
رهبری اتحاد اقدامات ضروری را برای حفاظت از کشتی های کشورهای 
عضو ائتالف انجام داد.«  شرکت سعودی آرامکو هم تایید کرده که ارسال 
نفت از طریق باب المندب را از سر گرفته است. در بیانیه آرامکو آمده است: 
»شرکت با هماهنگی نهادهای مربوطه همچنان به شکل محتاطانه ای به 
رصد و ارزیابی وضعیت فعلی ادامه می دهد و تمام رویه های الزم را برای 

اطمینان از ایمنی )این مسیر( به کار می بندد.«

کوتاه از انرژی

رونمایی از طرح های پتروشيمی 
جم؛ تا پایان امسال

شرکت پتروشیمی جم با رویکردی جهادی و کم 
نظیر در کشور و جهان تا پایان سال 97 هرماه یک 

پروژه را رونمایی خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
پتروشیمی جم، میر افضلی، مدیر عامل پتروشیمی 
جم ، در جمع مدیران  با تشریح اهداف سال 97 و 
رونمایی و بهره برداری از پروژه های جدید و در 
حال اجرا اظهار کرد: تا پایان سال جاری هر ماه یک 
پروژه در پتروشیمی جم  بهره برداری و به مرحله 

اجرا خواهد رسید .
همچنین وی ، مهمترین پروژه های سال جاری 

شرکت پتروشیمی جم را این چنین تشریح کرد:
با  ویژه  و  استراتژیک  گرانبها  گرید   5 1-تولید 
کاربردهای گسترده جهت رفع وابستگی، افزایش 
تولید صنایع پائین دستی و افزایش ارز آوری که تنها 

دو کشور در جهان برخی از آن را تولید می کنند.
2- طرح افزایش ظرفیت کوره های واحد الفین 

باارزش افزوده بسیار
فلرینگ  ارزشمند  ترکیبات  بازیافت  طرح   -3

HD و BD واحدهای
4-ترویج فرهنگ اقتصاد بنیان با استفاده ازدانش 
استعداد های درخشان در خصوص افزایش بهره 

وری کوره های مایع برای اولین بار در جهان
5- خلق دانش جدید در کنترل و هدفمند سازی 
در  ها  کوره  ارزشمند  محصوالت  تولید  افزایش 
فرایند کراکینک با سود آوری ده ها میلیارد تومان 

در سال
6-بهره برداری از فاز اول پروژه ABS  در دهه 

فجر  سال 97
ملی  بزرگ  پروژه  اجرایی  عملیات  7-شروع 

PDH/PP
شرکت  مدیره  هیات  رئیس  نائب  میرافضلی، 
پتروشیمی جم هشتمین پروژه مهم و استراتژیک 
شرکت را این طور توضیح داد:پروژه جدا سازی 
ترکیبات c3+  منطقه، تعمیرات اساسی این طرح 
در کنار سایر اصالحات و ابداعاتی که در مهر ماه 
97 به بهره برداری می رسد، قابلیت افزایش حاشیه 
سود بین 5 تا 10 درصد در سال فراهم و با اجرای 
این طرح از سوختن موردی این ترکیبات ارزشمند 
در فلرها خصوصا با افزایش تحریم تردد خطوط 

کشتی رانی به مقصد ایران جلوگیری خواهد شد.
میرافضلی، در پایان با اشاره به رکورد تولید و فروش 
شرکت در سال 96، این موفقیت را مرهون تالش 
کارگران و مهندسان خستگی ناپذیر پتروشیمی جم 
دانست و خاطر نشان کرد: همکاری نزدیک واحد 
توسعه و پژوهش با سایر واحدها در به ثمر رساندن 
این دستاورد  قابل تحسین بوده و مایه خرسندی 
است تا برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات جم 

به ثبت رسانده شود.

خبر

اشاره  با  کارون  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
به اقدامات انجام شده برای رفع انتشار هرگونه 
محصوالت  کرد:  اعالم  آالیندگی،  و  آلودگی 
ایزوسیانات پتروشیمی کارون عالوه بر کشورهای 
آسیایی  روانه بازارهای آفریقا، آمریکای جنوبی و 

اروپا هم شد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی ، »علیرضا صدیقی زاده« با اشاره 
به نشت گاز ناکس از واحد اسید نیتریک به عنوان 
واحد باال دستی پتروشیمی کارون برای مصارف 
داخلی پتروشیمی کاورن از آن استفاده می شود و در 
صورتی که مازاد بر نیاز تولید کند این محصول به 
شرکت های دیگر فروخته می شود، گفت: ضوابط 
محیط زیست سقف آالیندگی را تعیین کرده و در 
مقطعی گزارشی از آالیندگی خروج گاز زرد رنگ 
ناکس از دودکش پتروشیمی کارون رسانه ای شد 
گاز ناکس زیر حد استاندارد بوده و در بررسی 
اولیه متوجه شدیم کاتالیزگر که در آن فلر استفاده 
شده در حال اتمام بوده اما به پایان نرسیده است. 
مدیرعامل پتروشیمی کارون با عالم اینکه تامین 
کننده کاتالیزگر این واحد یک شرکت آلمانی بوده 
که با توجه به مسائل تحریمی و نقل و انتقاالت 

ارزی از یک شرکت داخلی درخواست تولید این 
کاتالیزگر را داشته که دربرآورد اولیه به دلیل نبود 
خط تولید عمده کاتالیزگر در این شرکت قیمت 
کاتالیزگر 4 برابر قیمت شرکت آلمانی بود، تصریح 
کرد: پتروشیمی کارون با کاهش تولید اسیدنیتریک 
و ذخیره آن توانستیم بحران پیش آمده را کنترل 
کنیم؛ ما از دو شرکت کاتالیزگر را خریداری کرده 
که شرکت آلمانی کاتالیزگر را 20 روزه تحویل داد 
اما در زمان آزمایش کاتالیزگر آلمانی به دلیل ایراد 

فنی کاتالیزگر عمل نکرده که پس از مشاوره با 
شرکت آلمانی مشکل برطرف شد.

فروش،  حوزه  در  افزود:   مسئول  مقام  این 
توجه  با  که  دارد  وجود  قانونی  الزامات  نیز 
شرایطی  هیچ  تحت  موجود،  دستورالعمل  به 
هیچگونه صادراتی انجام نشده تا زمانی که در 
بازار داخلی متقاضی وجود نداشته باشد و در هر 

صورت موظف به تامین نیاز داخل هستیم.
وی با اشاره به اینکه در بعضی موارد خریدار در 

ایران وجود ندارد و همه ایزوسیانات به خارج 
از کشور صادر می شود، بیان کرد: شیوه فروش 
پتروشیمی کارون  به صورت بورسی بوده که با 
قیمت تکلیفی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
محصول خود را در بورس به فروش می رسانیم.

اینکه  اعالم  با  کارون  پتروشیمی  مدیرعامل 
پتروشیمی کارون وظیفه تامین ایزوسیانات داشته 
و اولویت فروش در مرحله اول بازار داخل و در 
غیر این صورت به خارج صادر می شود، بیان کرد: 
TDIیکی از محصوالت تولیدی پتروشیمی کارون 
بوده که اوایل فقط پنج شرکت متقاضی و خریدار 
این محصول بودند و در حال حاضر به 24 خریدار 
داخلی روند رو به رشد داشته است، همچنین در 
حوزه MDIبا افزایش خریدار روبرو بودیم که با 
توجه به اینکه در TDIانحصاری هستیم، معیار 
قیمت گذاری در خاورمیانه بوده که بر جهان تاثیر 
می گذارد. این مقام مسئول با بیان اینکه صادرات 
محصوالت ایزوسیانات تولیدی پتروشیمی کارون 
کشورهای ترکیه، عراق،افغانستان ، پاکستان و هند 
است، تایکد کرد: با این وجود تاکنون محموله 
هایی به کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی و 

اروپا هم صادر شده است.

مدیرعامل پتروشیمی كارون اعالم كرد:

صادرات ایزوسیانات ایران به آفریقا و آمریکای جنوبی

اشاره  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
به اینکه در زمستان سال 1395 ترکمنستان 
شیر گاز خود را بر خالف قرارداد روی ایران 
اختالف  وضعیت  آخرین  درمورد  بست، 
پیش آمده بین دو کشور توضیحاتی را ارائه 

کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حمیدرضا 
به  اینکه اختالف پیش آمده  بیان  با  عراقی 
کرد:  اظهار  است،  رسیده  داوری  مرحله 
طرف ایرانی و طرف ترکمنی هرکدام وکیل 
اند و هر رایی که از  انتخاب کرده  و داور 
طرف  دو  برای  شود   داده  داوری  سوی 
اینکه در  بر  تاکید  با  الزم االجرا است. وی 
این داوری بحث محکومیت هیچ کشوری 
مطرح نیست، توضیح داد: بحث مقداری  که 
ما طلب داریم و مقداری که آن ها ادعا دارند 
و مقداری که آن ها طلب دارند و مقداری 
که ما ادعا داریم است. در نهایت بر اساس 
دفاعیات هر دو کشور یک مبلغی تعیین شده 
که  است  این  و رای صادر می شود. بحث 
در نهایت چقدر از ادعاهای ما و چقدر از 

ادعاهای آنان منطقی است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به این سوال 

که آیا تاریخی برای اعالم نتیجه از سوی داور 
تعیین شده است یا نه، پاسخ داد: مدارک ارائه 
شده است و زمان را داوری تعیین می کند 
اما  معموال به یک تا دو سال زمان نیاز دارد.

بر اساس این گزارش، ترکمنستان طبق توافقی 
در سال 1997، به ایران گاز صادر کرده اما 
تقریبا هر سال در طول زمستان گاه و بیگاه 
قیمت های خود را افزایش داد. این کشور در 
سال 2006 صادرات به ایران را متوقف کرد 
برابری قیمت شد و  افزایش 9  و خواستار 

ایران برای مدت کوتاهی قیمت های باالتر را 
پذیرفت. اقدامی که زمستان سال 1395 نیز 
توسط ترکمن ها صورت گرفت اما این بار با 
ایستادگی ایران رو به رو شدند و تعامل گازی 
دو کشور قطع شد. از آنجایی که قطع گاز 
جزو بندهای قرارداد بین ایران و ترکمنستان 
اینکه  ضمن  ایران  گاز  ملی  شرکت  نبود 
ارائه  به آماده سازی مدارک الزم برای  اقدام 
به داوری بین المللی کرد اعالم کرد ترجیح 
می دهد این اختالف با مذاکره برطرف شود. 

نهایی  گام های  هفتم(  )متانول  مرجان  پتروشیمی 
خود را برای تولید تجاری متانول بر می دارد.

صنایع  ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  کارگران  شبانه روزی  تالش  با  پتروشیمی، 
مدیران پتروشیمی مرجان، روز جمعه-12مردادماه 
مرجان  پتروشیمی  اکسیژن(  )تولید   ASU واحد 

برای تولید متانول در مدار قرار گرفت.
واحدهای  یوتیلیتی  بود  قرار  این  از  پیش 
به  یک،  فاز  مانند  عسلویه  دوم  فاز  پتروشیمی 
با توجه به روند  اما  صورت متمرکز تامین شود، 
پتروشیمی مرجان و زمان بر شدن روند  پیشرفت 
پتروشیمی  دماوند،  پتروشیمی  خصوصی سازی 
از  جلوگیری  برای  و  استراتژی  تغییر  با  مرجان 
 ASU واحد  ساخت  به  اقدام  تولید،  در  تاخیر 

کرده است.
پتروشیمی مرجان از جمله طرح های برنامه پنجم 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که با ظرفیت 
5 هزار تن در روز )ساالنه 1.650.000تن( در فاز 
2 منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی عسلویه در 
را  خود  راه اندازی  مراحل  آخرین  بوشهر  استان 

پشت سر می گذارد.

تولید تجاری پرتوشیمی 
مرجان به زودی آغاز یم شود 

معاون وزیر نفت خبر داد:

مدارک گازی ایران و تركمنستان به داوری رفت

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057000645هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید 
از تهران در ششدانگ یک باب  بختیارزاده گلوجه بشماره شناسنامه 272 صادره 
ساختمان به مساحت 268/50 مترمربع پالک 978 فرعی از 361 اصلی 11 تفکیکی، 
خریداری از مالک رسمی آقای حسین جمشید 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.  11841م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/04/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/05/15

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057000652هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی اکبر ترابی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 4 صادره از دامغان در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 230 مترمربع پالک 656 فرعی از 362 اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالکان رسمی آقایان ابوالفضل طالبی پور، جهانبخش 
گروسی، غالمرضا سرخلیل، محمدعلی گودرزی و محمود سوداگر 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. 

11840م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/04/31 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/05/15

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده مال غیر منقول
 نوبت اول970353

 اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت 
به فروش پالک ثبتی 19 فرعی از 3160 اصلی بخش 2 غرب بابل به مساحت 209 
مترمربع در حق صفیه  طاهرنژاد روز شنبه در تاریخ97.6.17 ساعت 10 صبح از طریق 
مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش پالک فوق یک باب منزل 
قدیمی کف و کرسی دار و دارای امتیاز برق آب گاز و تلفن را1050000000 ریال را 
برآورد نموده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ خرید را فی المجلس   و 
مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی 
مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد شد ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر 

دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدیعهده خریدار می باشد 

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای احمد فقیهی فرزند عبدالرحمان درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 128 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به کانی خال 
خاص که از خانم شیرین بهرامی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه 97-16  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رأی  شماره 139760316007000376  مورخ 97/4/19 حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 144/10 متر مربع به نام آقای احمد فقیهی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمد عبدالهی می باشد لذا 
مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای احمد فقیهی صادر خواهد 

نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  15 /  5 /  1397  تاریخ انتشار دوم 30 /  5 /  1397

آگهی حصر وراثت
آقای حمزه ویسی دارای شناسنامه شماره 3220141145 به شرح دادخواست به کالسه 
970201 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان داراب ویسی به شناسنامه 3230229071 در تاریخ  97/4/23  اقامتگاه دائمی 

خود بدرود  زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به : 
1.فریده مرادی   4959865490  همسر متوفی
2.نرمین مرادی    3220110355 دختر متوفی

3.شلر ویسی   3220069843  دختر متوفی
4.شب بو ویسی   3220030718 دختر متوفی

5.شنو ویسی  3230773446  دختر متوفی
6.روژین ویسی  3220170269  دختر متوفی

7.حمزه ویسی  3220141145  پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-صابر محمدی

رونوشت اگهی حصر وراثت
دادگستری کل استان تهران

شورای حل اختالف شهر جدید هشتگرد 
شرح  به   4990 شناسنامه  شماره  به  عبداهلل   فرزند  عچرش   مریم  آقای/خانم 
دادخواست به کالسه 486/97 از این شورا درخواست حصر وراثت نموده و چنین 
در  شناسنامه 251  شماره  به  حسین  فرزند  عچرش  علی  شادروان  که  داده  توضیح 
تاریخ1397/4/19دراقامتگاه دائمی خود تهران بدرود زندگی  گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به افراد زیر:
1-آقای/خانم فرزندبه شماره شناسنامه،متوفی

1- امیر عچرش فرزند علی ش ش  744  ، پسر متوفی
2- حسین عچرش فرزند علی  ش ش  8006،  پسر متوفی
3- مریم عچرش فرزند عبداله ش ش 4990 ،  همسرمتوفی

4- جباریه گروشاوی فرزند وحید ش ش   5403،  مادر متوفی 
5-مهدی عچرش  فرزند علی ش ش 164، پسر متوفی

6-فاطمه عچرش فرزند علی ش ش 1741235820،  دختر متوفی
7-حسین عچرش فرزند عبد ش ش 2939، پدر متوفی

8-امین عچرش فرزند علی ش ش 1740232259، پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./
شورای حل اختالف شهر جدید هشتگرد

م.الف:203    تاریخ انتشار : 97/5/15
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 ATR واردات 5 ميليون یورو قطعه 
همراه با 5 فروند هواپيما

تازه   ATR فروند  پنج  با  راه و شهرسازی گفت: همراه   وزیر 
وارد، معادل 5 میلیون یورو قطعات این هواپیماها را که ساخت 

آمریکا و اروپا هستند، وارد کرده ایم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عباس آخوندی در حاشیه استقبال 
از پنج فروند ATR جدید ایران ایر در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه ورود این هواپیماها دو اهمیت ویژه دارد، گفت: یکی از 
نتیجه گفت وگوهای  از برجام و همچنین  جهت خروج آمریکا 
مستمر ما با اروپایی ها مهم بود که موفق شدیم با وجود شرایط 
به  نتیجه برسانیم و هواپیماها  به  این قرارداد را  سخت تحریم، 
ادامه داد: همراه این هواپیماها، 5 میلیون یورو  بیایند.وی  ایران 
قطعات یدکی ATR وارد کشور شد که ساخت آمریکا و اروپا 
هم  هواپیماها  بهره برداری  از  قطعات،  این  واردات  با  و  هستند 
مطمئن خواهیم بود.وزیر راه و شهرسازی افزود: بانک مرکزی، 
وزارت امور خارجه و بخش های دیگر همکاری کرده اند و من 
این اتفاق را گامی مثبت از سوی اتحادیه اروپا در جهت ایفای 
یابد  تداوم  همکاری ها  این  آینده  در  تا  می کنم  تلقی  تعهداتش 
و فضای تنش در سطح بین الملل ایجاد نشود.آخوندی تصریح 
کرد: اگر تعامل سازنده با جهان داشته باشیم، حتی آمریکا را هم 
وی،  گفته  کرده ایم.به  را  کار  این  که  همچنان  می کنیم؛  منزوی 
هواپیماهای  از  استفاده  با  هوانوردی  توسعه  دنبال  آنکه  علت 
حال  در  که  چرا  بود،  مختلف  مناطق  توسعه  بودیم،  کوچک 
مقاصد  و  پایتخت  استان ها،  مراکز  در  عمدتًا  هواپیماها  حاضر 
بین المللی پرواز دارند، درحالی که من مایل هستیم فرودگاه های 
کوچک  و منطقه ای ما فعال شوند.وزیر راه و شهرسازی اظهار 
پرواز  به فرودگاه های کوچکتر  ناوگان  این  با  ما می توانیم  کرد: 
مناطق  همه  به  را  هما  پروازی  شبکه  امیدواریم  و  باشیم  داشته 
ایران توسعه دهیم تا فضایی فراهم شود که مناطق مختلف کشور 
از صنعت هوانوردی استفاده کنند.آخوندی یادآور شد: رسیدن 
هواپیما به بسیاری از مناطق کمتر برخوردار به توسعه این مناطق 

منجر خواهد شد و امکان جذب سرمایه گذار فراهم می شود.

جهش 4 هزار واحدی بورس 

شاخص بورس دیروز به پیشواز رونمایی از بسته جدید ارزی 
دولت کرد و با رشد چهار هزار و94 پله ای نسبت به دیروز، در 

جایگاه 128 هزار و 448 واحدی قرار گرفت.
بسته  جزئیات  انتشار  احتمال  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حاوی  که  دیروز  پایانی  های  ساعت  در  دولت  ارزی  جدید 
است،  بورسی  های  شرکت  برای  دلنشینی  های  دستورالعمل 
ارز محور  از شرکت های صادراتی و  استقبال بی سابقه  باعث 
در معامالت بورس شد.در واقع، سهامداران منتظر اعالم آزادی 
شرکت های پتروشیمی و فلزی در فروش ارز صادراتی در بازار 
ثانویه سامانه نیما هستند که می تواند سودآوری این شرکت ها 
را باال ببرد، تاکنون این شرکت ها باید ارز صادراتی خود را تنها 
به نرخ ارز رسمی به فروش برسانند.اخبار مثبت سیاسی و چشم 
انداز مثبت ترمیم تیم اقتصادی دولت نیز از دیگرعوامل تاثیرگذار 
در رشد شاخص به شمار می رود.دولت به منظور کنترل بازار 
ارز و جلوگیری از سوء استفاده از ارز دولتی بسته جدیدی را 
به تصویب رسانده که امیدواری های زیادی به کارآیی و نتیجه 
بخشی آن وجود دارد. بر این اساس، در معامالت امروز نمادهای 
صادراتی و ارز محور مانند فارس )هلدینگ خلیج فارس(، فوالد 
)پتروشیمی  پارس  مس(،  صنایع  )ملی  فملی  مبارکه(،  )فوالد 
پارس( و کگل )صنعتی و معدنی گل گهر( با رشد خود بیشترین 

تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند.

خبر

پيشنهاد واردکنندگان خودرو برای 
سهميه بندی واردات

رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو به دولت 
پیشنهاد کرد پس از فعال کردن ثبت سفارش های 
جدید، تخصیص ارز به آنها سهمیه بندی شود تا با 
شکسته شدن حباب کنونی قیمت ها، مدیریت بازار 
میسر شود. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »کورش 
مرشد سلوک« افزود: پس از تصمیم وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مبنی بر قرار گرفتن خودرو در گروه 
دلیل  به  آنها،  واردات  ممنوعیت  و  واردات  چهارم 
فشار تقاضا و محدودیت عرضه شاهد شکل گرفتن 
حباب قیمتی در بازار بودیم.به گفته این مقام صنفی، 
امروز این حباب قیمتی در بازار خودروهای کارکرده 
و همچنین بازار ثانویه )خودروهای صفر کیلومتر که 
پس از تحویل توسط نمایندگی ها به مشتریان به بازار 
عرضه می شود( بیشتر است.مرشد سلوک یادآوری 
آن  واردات خودرو، در عمل  کرد: محدودیت های 
را از یک کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل 
این  بر  است؛  یافته  افزایش  آن  برای  تقاضا  و  کرده 
اساس در شرایط ثبات عرضه، افزایش و حبابی شدن 
قیمت ها اجتناب ناپذیر است و هرچه این عرضه 
محدودتر شود، حباب بزرگتر می شود.وی تصریح 
کرد: تنها راهکار از بین بردن حباب قیمتی یاد شده، 
واردات  بندی  سهمیه  دستکم  یا  واردات  آزادسازی 
است که این پیشنهاد نیز در نامه ای از سوی انجمن 
صنفی واردکنندگان خودرو به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ارائه شد.»انتظار نداریم دولت یک شبه واردات 
را آزاد و ارز قابل توجهی به آن اختصاص دهد، اما می 
توان با فعال سازی ثبت سفارش های محدودی که در 
اختیار واردکنندگان قرار دارد، عالوه بر پاسخگویی به 

نیاز مشتریان، حباب موجود را مدیریت کرد«.

 نانوایان تسهيالت
 15 ميليون تومانی می گيرند

شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و بانک 
سپه تفاهمنامه ای امضا کردند که بر اساس آن ماهانه 
2 هزار فقره تسهیالت تا سقف 15 میلیون تومان با 
نرخ 15 درصد به نانوایان پرداخت و سامانه »آرد« راه 

اندازی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، این تفاهم نامه به امضای 
محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه و یزدان 
بازرگانی  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل  سیف 
دولتی ایران رسید.چقازردی در آیین امضای این تفاهم 
نامه اظهار داشت: در سال های اخیر تعامل خوبی بین 
بانک سپه و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 
ایران برای خرید تضمینی گندم وجود داشته است.
وی افزود: این تفاهمنامه به منظور استقرار و راه اندازی 
سامانه »آرد« بین بانک سپه و شرکت مادر تخصصی 
نانوایان  ایران و برای حمایت مالی  بازرگانی دولتی 
برای نوسازی و بهسازی و تامین سرمایه در گردش 
داشت:  اظهار  است.چقازردی  رسیده  امضاء  به  آنها 
اعطای تسهیالت، متناسب با میزان تعامالت و گردش 
حساب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با 
بانک سپه و با نرخ سود ترجیحی پایین تر از نرخ رایج 

تسهیالت خواهد بود.

خبر

جزییات معامالت در بازار ثانویه ارز اعالم شد.
از شروع  ازمهر، پس  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تیرماه،   13 تاریخ  از  ارز  دوم  بازار  کار  به 
نحوه  خصوص  در  بسیاری  اظهارنظرهای 
رسانه  در  مختلف  افراد  سوی  از  آن  سازوکار 
نیز  اخیر  روزهای  در  است.  شده  منعکس  ها 
یکی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به وجود 
ابهامات در این بازار موضوعاتی چون کنترلی 
بودن نرخ ها، دریافت مالیات و ... مطرح کرده 
است.بازار دوم ارز که از تاریخ 13 تیرماه کار 
خود را آغاز کرده است، محلی برای فروش ارز 
صادرات کاالهای غیرعمده – که فهرست آنها از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص 
شده – و خرید ارز جهت واردات کاالهای با 
اولویت 3 است. تمامی معامالت در این بازار 
به نرخ توافقی صورت می گیرد.معامله ها در این 
بازار هم با واسطه صرافی و هم بدون واسطه 
میان صادرکننده و واردکننده قابل انجام است. 
در روش اول، صادرکننده به عرضه ارز حاصل 
از صادرات خود در سامانه نیما از طریق سامانه 
جامع تجارت اقدام می کند و در طرف مقابل، 
ارز  خرید  درخواست های  به  توجه  با  صراف 
با  شده  سفارش  ثبت  واردات  بابت  موجود 

اولویت 3، به خرید ارز با نرخ اعالمی صادرکننده 
– که هیچ گونه محدودیتی روی آن وجود ندارد 
– اقدام می کند. از سوی دیگر، صراف باید به 
فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز 
شده  سفارش  ثبت  واردات  برای  )واردکننده( 
اولویت 3  اقدام کند. در این فرایند نیز واردکننده 
ثبت سفارش  برای یک  ارز  درخواست خرید 
مشخص را در سامانه نیما – که دسترسی به آن 
از طریق سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان 

مهیاست – ثبت می کند و صرافی ها می توانند 
پیشنهادهای خود را برای هر درخواست خرید 
ارز ارائه دهند. در فروش ارز برای واردات نیز 
نرخ بر اساس پیشنهاد صراف و تأیید واردکننده 
فروش  و  خرید  که  دوم  می شود.روش  تعیین 
ارز بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده 
صورت  به  را  خود  ارز  صادرکننده  است، 
با  واردکننده  می فروشد.  واردکننده  به  توافقی 
ارائه اطالعات پروانه صادراتی به بانک عامل، 

ارز  تأمین  جهت  پروانه  واگذاری  درخواست 
ثبت می کند و  را  ثبت سفارش مشخص  یک 
پس از تأیید صادرکننده مبنی بر واگذاری پروانه 
منعقد  معامله  تجارت،  جامع  سامانه  طریق  از 
می شود.همان طور که گفته شد، دسترسی همه 
بازرگانان – اعم از صادرکننده و واردکننده – 
به بازار دوم ارز، از طریق سامانه جامع تجارت 
برقرار شده است. راهنمای تفصیلی فرایندهای 
جامع  سامانه  در  بازرگانان  برای  ارز  معامله 
تجارت قرار دارد. همچنین صرافی ها از طریق 
پرتال  طریق  از  عامل  بانک های  و  سنا  سامانه 
دارند.تأکید  دسترسی  سامانه  این  به  ارزی 
محدودیتی  گونه  هیچ  دوم  بازار  در  می شود 
صرافی،  و  صادرکننده  میان  توافقی  نرخ  در 
واردکننده و همچنین صادرکننده و  صرافی و 
بستری  تنها  بازار  این  ندارد.  وجود  واردکننده 
برای شفافیت بیشتر معامالت و دستیابی به نرخ 
رقابتی و مناسب است.بازار دوم ارز هیچ گونه 
هزینه اضافی بر صادرکننده و واردکننده تحمیل 
نمی کند. صادرکننده به دلیل عرضه درآمد ارزی 
خود در بازار دوم، متحمل هیچ مالیاتی نمی شود. 
همچنین واردکننده هزینه ای جز معادل ریالی ارز 

و هزینه های انتقال آن پرداخت نمی کند.

جزییات و نحوه فعالیت بازار ثانویه اعالم شد

ابالغ
 محکوم له مرداد راعی  بندپی محکوم له آقایان قربانعلی حدادی گلوگاهی فرزند 
علی اصغر و محمد زراعت دوست فرزند مجید پیرو  آگهی های منتشر شده در 
جراید بدین وسیله به آقایان قربانعلی حدادی گلوگاهی فرزند علی اصغر و محمد 
طبق  شود  می  ابالغ  باشد  می  المکان   مجهول  که  مجید  فرزند  دوست  زراعت 
اجرایی صادره از  شعبه اول حقوقی فریدونکنار و پرونده کالسه 970088به موجب 
دادنامه شماره 9709971182600331 مورخ 97.3.12صادر ه از  شعبه اول حقوقی 
فریدونکنار محکوم علیهم متضامنًا محکوم به پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 96.11.22 
لغایت  زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 10580000.  ریال بابت خسارت ناشی 
از هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ 16 میلیون و 800 هزار ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشند پرداخت نیم عشر اجرایی به 
مبلغ 17 میلیون و پانصد هزار ریال و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم. علیه 
می باشدبدیهی است   با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرایی به 
محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجراییه صادره یک نوبت در اجرای مفاد ماده 73 
و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد تا 
ظرف 10 روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام گردد در غیر 
اینصورت واحد اجرای احکام و مقررات نسبت به اجرای مدلول اجراییه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مفقودیمنشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار

موتور  شماره  با  ایران 82  پالک 585 ج 89  شماره  با  مدل 87  مزدا 3  سبز  برگ   
Ls10574729 و شماره شاسی NAGBSx7cc11c04374 بنام راشین یوسف زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   حسن حاجی علیلو     دارای شناسنامه شماره 16 بشرح دادخواست به کالسه  
970809/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان اختر پاشالو بشناسنامه 90 در تاریخ 97/3/26اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- حسن حاجی علیلو     فرزند رضا –ش ش 16   
خوی –پسر متوفی/2- حسین حاجی علیلو     فرزند  رضا -ش ش  10  خوی-پسر 
متوفی/3- عباس حاجی علیلو     فرزند رضا -ش  ش 2803045710  –خوی-پسر  
متوفی/4- محمد حاجی علیلو     فرزند رضا  ش ش559 -خوی پسر متوفی/5- مقصود 
حاجی علیلو     فرزند رضا ش ش2800957751 خوی- پسرمتوفی/6- لیقا حاجی 
علیلو     فرزند رضا ش ش 476  خوی –دخترمتوفی/7- زری حاجی علیلو     فرزند 
رضا ش ش   2803026597 خوی -دختر متوفی/8-  زهرا حاجی علیلو     فرزند رضا  
ش ش  544   خوی-دختر متوفی/9- ناهیده حاجی علیلو     فرزند رضا ش ش716 
خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

متن آگهی احضارمتهم
شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
9710432880001467   در پرونده کالسه 9609982882200722    به شماره بایگانی 
970600 برای جمال فضلی فرزند قربانعلی   به اتهام فروش مال غیر تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/06/25 
ساعت 9:30   تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و دراجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 1010
متصدی امور دفتر شعبه 103 دادگاه كیفری 2  اسالمشهر – پور محمدی 

آگهی وقت
 اجرای قرار تحریر ترکه 

بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست مراد بارانی بیرانوند و غیره به طرفیت 
صید نور بارانی بیرانوند و غیره قرار تحریر ترکه مرحوم صید کاظم بارانی بیرانوند طی 
شماره 153/7/83در شورای حل اختالف بیرانشهر شعبه 1 صادر و وقت اجرای قرار 
ساعت 9 صبح مورخه 1397/6/27 )تاریخ باید به نحوی تنظیم شود که کمتر از یک ماه 
و بیش از سه ماه از زمان نشر آگهی نباشد ( تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده 
قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان بیرانشهر 
با آدرس بیرانشهر جنب درمانگاه شهید قاسم بیرانوند )اداره شورا (حاضر شوند عدم 

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

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای عصمت اله رضایی   فرزند حیدر به اتهام رانندگی بدون پروانه  در 
پرونده کالسه 970394    از طرف دادیاری شعبه دوم تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای 
ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از تاریخ انتشار اقدام قانونی معمول خواهد شد. م/الف 1007 
دادیار شعبه 2  دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- فاطمه محمد قلی ها 

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور 
اداره كل ثبت استان لرستان 

آگهی فقدان سند مالكیت 
نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به نام محمود شمش با سند 
کاداستری شماره 708558 ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده نامبرده طبق سند 
قطعی شماره 17114 / مورخه 1396/3/29 مالکیت خود را در حق خانم سیده نسرین 
موسوی فرزند صادق با کدملی 4072205011 متولد سال 1346/6/30 خرم آباد واگذار 
نموده نامبرده مالکیت خورد نزد بانک صادرات در رهن گذاشته اکنون با ارایه دو برگ 
استشهادیه فقدان سند مالکیت به شماره 6539/4/114 مورخه 1397/5/9 اعالم داشتند 
که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان تحت پالک 154 فرعی از 1929 اصلی واقع در 
بخش یک به علت سهل انگاری مفقود شده لذا برابر تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر کسی مدعی انجام 
معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم ویا اصل سند مالکیت را به این اداره 
اعالم در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول سند مالکیت طبق 

مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – ملك نیاز اسداللهی 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده آقای علی اسدیان، در تاریخ 1397/4/20 خواهان 
آقای تقی و شاهین نورانی بطرفیت شما دادخواستی به خواسته مطالبه وجه را تقدیم 
نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه 970285 ثبت و وقت رسیدگی برای مورخه 
97/6/10 ساعت 15:30 تعیین وقت شده است. اینک به علت مجهول المکان بودن شما 
و به درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه فوق در 
شعبه 30 شورای حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید، بنمایید در غیر اینصورت 

دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 30 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- امیرفام

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
شماره 9/97/218این  به  که  دادخواستی  شرح  به  محمد  فرزند  یونسی  احمد  آقای 
شوراثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وارثت نموده و اعالم داشته که 
محمد یونسی  فرزند قنبر  به شماره شناسنامه 367  صادره از بهشهر در تاریخ 97/4/10 
در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی 

عبارتند از / عبارتست از :
1- نساءمیرزا پورفرزند محمد علی ش ش 198 صادره از بهشهر سال تولد 1324همسر 

متوفی
2- احمدیونسی  فرزند محمد ش ش 6411 صادره از بهشهر سال تولد 1347 فرزند 

متوفی 
3- علی یونسی  فرزند محمد ش ش285  صادره از بهشهر سال تولد 1349 فرزند 

متوفی
4-مرضیه یونسی  فرزند محمد ش ش 7005 صادره از بهشهر سال تولد1350  فرزند 

متوفی
5- فاطمه زهرایونسی  فرزند محمد ش ش 341 صادره از بهشهر سال تولد 1354 

فرزند متوفی
  والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.   م الف 97/20/6679
قاضی شعبه9شورای حل اختالف بهشهر

آگهی  مربوط به تجدید نظر
آگهی ابالغ 

دادخواست وضمائم تجدید نظر خواهی به آقایان محمد علی لواسانی ، ناصر کوسه 
کالنی ، رسول انار مشگه ، سید علی اکبر میرمیران ، محمد قوامی ، محمد علی بهداری 

و محمد حسن تقی زاده و خانم عصمت منقمی همدانی 
تجدید نظر خواه خانم لعیا اصغری وند با سمنج دادخواست تجدید نظرخواهی به 
طرفیت تجدید نظرخواندگان آقایان محمد علی لواسانی ، ناصر کوسه کالنی ، رسول انار 
مشگه ، سید علی اکبر میرمیران ، محمد قوامی ، محمد علی بهداری و محمد حسن تقی 
زاده و خانم عصمت منقمی همدانی نسبت به دادنامه شماره 9709973030900214 
در پرونده 960928 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس تقدیم که طبق 
موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید 
از جراید کثیراالنتشار آگهی  لوایح یک نوبت در یکی  تبادل  نظر خواندگان مراتب 
می گردد تا تجدید نظر خواندگان ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارند کتبأ به این دادگاه ارائه نمایند. 
در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانون نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 

تجدیدنظراقدام خواهد شد./الف 67
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس-احسان خوشبخت

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 950339اجرای مدنی متمرکز ، محکوم علیه شرکت مینی بوس 
رانی نصر مازندران به مبلغ 2.250.000.000ریال در حق شرکت سواری رانی نارنج 
سیر محکوم گردیده است .لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه، اموال وی 
راجهت تامین آن توقیف واز طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای 
میرساند.مال مورد  بفروش  احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر 

مزایده 500 متر مساع از قطعه زمین بمساحت تقریبی 1404.50 متر مربع.
حدوداربعه: 

از شمال: به زمین خیابان ولی ا... تبریزی
از جنوب: زمین سید علی اکبرزاده 

از شرق: کوچه و زمین فروشنده )علی اکبرزاده(
از غرب: زمین ولی ا... تبریزی

سجادی-  باقر  محمد  دبستان  مدرسه  جنب   - خیل  کوهی  جویبار-   : آدرس  به 
ایستگاه سواری

قیمت کارشناسی شده: 6.910.000.000) شش میلیاردو نهصدو ده میلیون ( ریال 
میباشد.

2- موعد و زمان فروش ، روز29/5/97ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار میباشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حویبار- معصومی

مفقودی
موتور  شماره  با   90 مدل  پارس  پژو  سواری  کمپانی  سند   و  سبز  برگ   
12490249310شماره شاسیNAAN21cA7ck136191 شماره پالک577 ط67 

ایران 72 به نام قاسم علیزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی احضار متهم
فرزند  محمودی  محمودرضا  شعبه  9609981514101499این  کالسه  پرونده  در 
یعقوب به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرارگرفته است.با عنایت به مجهول 
المکان بودن ودر اجرای مقررات ماده 174قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگرددتاظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه حاضر گردد.بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار- یاسر عسکری

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو پارس مدل 1382 به رنگ مشکی متالیک به شماره 
نیروی انتظامی 764 ص 15_ ایران_72 وبه شماره موتور 2001102 وبه شماره 
شاسی 82800138 به نام حسینعلی فوالدیان مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

میباشد .
نوشهر

مفقودی 
موتور  ایران 82 و شماره  با شماره پالک 816 ج 83  مدل 86  پراید  برگ سبز   
حیدری  حسینی  حسنا  سید  نام  s1442286183521به  شاسی  1898652شماره 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 معامالت آتی سکه در بورس 
حذف نمی شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: قرار 
نیست معامالت آتی سکه از بورس حذف شود 
و تالش می کنیم که محدودیت های ایجاد شده 

را برطرف کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »شاپور محمدی« 
حذف  و  توقف  برای  فشارها  برخی  درباره 
معامالت آتی سکه در بورس کاال، گفت: معامالت 
آتی سکه در بورس باقی می ماند.وی افزود: برخی 
محدودیت ها برای معامالت آتی سکه در نظر 
گرفته می شود که سعی می کنیم این محدودیت 
ها برطرف شود.پس از نوسان شدید قیمت سکه 
و عبور از مرز چهار میلیون تومان، با این تصور 
که معامالت بازار آتی سکه در بورس کاال، عامل 
محدودیت هایی  است،  نقد  بازار  به  جهت دهی 
نظر گرفته شد.در  در  آتی سکه  معامالت  برای 
با  معامالت آتی، کاالیی مانند سکه را اکنون و 

قیمت مشخصی خریداری می کنند اما تحویل و 
پرداخت وجه آن در آینده )به عنوان مثال آبان یا 
دی 1397( انجام می شود، که باید توجه داشت 
از معامالت قرارداد آتی به  بخش قابل توجهی 
تحویل سکه منجر نمی شود.با توجه به اینکه در 
معامالت روزهای گذشته نرخ سکه »تحویل دی 
ماه« در بازار آتی بورس کاال حدود 300 تا 400 
هزار تومان باالتر از قیمت نقد سکه بود، این تصور 
ایجاد شد که قیمت های آتی باعث گرانی سکه در 
بازار نقد می شود و بر این اساس، معامالت محدود 
شد.در واقع از یکسو، برخی با این ادعا که بورس 
آتی سکه، متهم اصلی رشد بهای سکه در بازار نقد 
است، برای ایجاد محدودیت و یا حذف معامالت 
آتی سکه تالش کردند، اما از سوی دیگر، سایر 
کارشناسان که حامی شفاف سازی بازار معامالت 
تاثیر  سکه  آتی  معامالتی  دارند  تاکید  هستند، 
در صورت  و  گذارد  نمی  نقد  بازار  بر  چندانی 
بورس،  شفاف  تاالر  در  سکه  معامالت  توقف 
سفته بازی در بازار نقد سکه افزایش یافته و روند 
معامالت به صورت مبهم و غیر قابل رصد می 
شود.»حامد سلطانی نژاد« مدیرعامل بورس کاال نیز 
در این باره گفته است: این ادعا که معامالت آتی 
سکه بورس کاال باعث افزایش قیمت سکه و خط 
دهی به بازار نقد شده است، »نه از لحاظ نظری و 

نه عملی درست نیست«.

 بازارسازی محصوالت دانش بنیان
 از برنامه های اولویت دار کشور

امور  برنامه ریزی  و  دفتر سیاست گذاری  مدیرکل 
برنامه های  از  یکی  گفت:  علوم  وزارت  فناوری 
دولت، بازارسازی برای شرکت های دانش بنیان و 
واحدهای فناور در پارک های علم و فناوری است 
که امیدواریم در یک برنامه پنج  ساله زیرساخت های 

الزم برای توسعه بازار این شرکت ها فراهم شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر مهدی کشمیری 
در این خصوص اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان 
به عنوان یکی از شرکت های زیربخشی فعال و 
تولیدکننده محصوالت پیش نیاز صنایع باالدستی  
هستند و یکی از بحث های جدی در این حوزه، 
بازاریابی است.وی افزود: استفاده از مجموعه های 
فعال بازاریابی می تواند به رشد و توسعه محصوالت 
کرد:  تصریح  کند.وی  شایانی  کمک  دانش بنیان 
خود  به  نیز  بازار  به  مربوط  مشکالت  از  برخی 
مدیران  بعضاً  برمی گردد،  تولیدکننده  شرکت های 
شرکت های فناور باید با مطالعات اولیه، بازار را آنالیز 
و تحلیل کنند که محصوالت تولیدی آنها چه تأثیری 
در بازار و به طور کلی در جامعه دارد.وی تصریح 
وزارت  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  دفتر  کرد: 
علوم، تحقیقات و فناوری با ارائه مشاوره ها در زمینه 
تبدیل ایده به اجرا و عملی کردن ایده ها سعی کرده 
مشکالتی را که در بازار و همچنین ایجاد بازارهای 
نوظهور وجود دارد تا حد قابل قبولی کاهش دهد.

دکتر کشمیری خاطرنشان کرد: عالوه بر این باید 

نگاهی هم به چرخه اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم 
در بخش ها و شاخه های اقتصادی نیز حضور پُر 
کنیم.وی  فراهم  را  دانش بنیان  شرکت های  رنگ 
افزود: بخش قابل توجهی از شرکت هایی که در 
پارک های علم و فناوری حضور دارند، به مرحله 
فروش  در  متأسفانه  اما  رسیده اند؛  تجاری سازی 
محصوالت مشکل دارند که امیدواریم در یک برنامه 
پنج ساله زیرساخت های الزم برای توسعه بازار این 
شرکت ها فراهم شود.بر اساس اعالم روابط عمومی 
وزارت علوم، به گفته وی هم اکنون حدود 10 هزار 
شرکت در حوزه فناوری و نوآوری در کشور فعال 
هستند که از این تعداد 6 هزار و 500 شرکت، واحد 
و مؤسسه دانش بنیان در مراکز رشد و پارک های 
علم و فناری مستقر هستند و از این تعداد یک هزار 
و 350 شرکت دارای مجوز دانش بنیانی از معاونت 

علمی وفناوری ریاست جمهوری هستند.



بی هیچ چشم داشتی ، همواره مهربان باش.
حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

قاب گل کشید و زلف سنبل
گره بند قبای غنچه وا کرد

به هر سو بلبل عاشق در افغان
تنعم از میان باد صبا کرد

امروز با حافظ

 »ماه کرمو« با ترجمه ای دیگر 
در کتابفروشی ها

نوشته  کرمو«  »ماه  رمان 
ترجمه  با  گاردنر  سالی 
توسط  ظهیری  نسترن 
انتشارات آفرینگان منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
»ماه  مهر،رمان  گزارش  به 
گاردنر  سالی  نوشته  کرمو« 
توسط  ظهیری  نسترن  ترجمه  با  تازگی  به 
نشر  بازار  راهی  و  منتشر  آفرینگان  انتشارات 
سال  در  کتاب  این  اصلی  نسخه  است.  شده 

2013 چاپ شده است.
در  که  است  بچه ای  درباره  کتاب  این  داستان 
می کند.  خیالبافی  همه جا  و  خانه  مدرسه، 
بچه های خیالباف  به  را  کتابش  نویسنده رمان، 
خیالباف ها،  تمام  برای  است:   کرده  تقدیم 
شماهایی که در مدرسه نادیده گرفته می شوید 
آن  از  آینده  نمی شوید.  تشویق  هیچ وقت  و 

شماست...
بچه،  همان  یعنی  ماجرا  این  اصلی  شخصیت 
که  است  تریدِول  استندیش  نام  به  پسری 
درسش خوب نیست، باهوش هم نیست اما به 
یک  با  او  است.  خالق  کودک  معلمش،  گفته 
شخصیت خیالی به نام هکتور دوست می شود 

و ...
آن  از  دیگری  ترجمه  پیش تر  که  کرمو«  »ماه 
توسط نشر پیدایش منتشر شده، در 100 فصل 

کوتاه نوشته شده است.
در قسمتی از این رمان می خوانیم:

توی  را  تکه کاغذ  بودم.  فهمیده  را  کالم  لب 
توی  دیگری  چیز  گذاشتم.  شلوارکم  جیب 
محفظه میزم نبود. از پنجره کالس ماشین َونی 
را دیدم که وارد زمین بازی شد. دو نفر خدمه 
آرامی  به  گرین فالی ها  نظر  تحت  بیمارستان 
جسد اریک اوون کوچولو، و با آرامش کمتری 
جسد آقای گانل،  را از روی زمین برداشتند و 

توی ون گذاشتند.
چیزی که یادداشت به من فهمانده بود این بود 

که این بار از کارت خروج زندان خبری نبود.
توی راهرو بودم که خانم فیلیپس را دیدم. هنوز 
همان دامن خون آلوده تنش بود. بی آن که چیزی 
وقتی ضربه  و  رد شد  کنارم  از  بگوید درست 
انگشتی را روی شانه ام احساس کردم نزدیک 
به  لنز دوربین مداربسته  بپرم. وقتی  از جا  بود 
سمت دیگری چرخید خانم فیلیپس به سرعت 

سمت من برگشت.
آن ها  بگو  هری  »به  کرد:  زمزمه  گوشم  توی 
می دانند.« بعد به سمت نقطه ای از راهرو رفت 

که در دیدرس دوربین باشد.
سعی کردم تا جای ممکن قیافه ام عین خنگ ها 
باشد که البته، با آن  حرفی که خانم فیلیپس زده 

بود، کار آسانی نبود.
این کتاب با 278 صفحه مصور، شمارگان هزار 
منتشر  تومان  هزار  قیمت 18  و  نسخه  و 100 

شده است.
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شش نمایش خارجی در جشنواره تئاتر عروسکی مبارک

شش نمایش خارجی از پنج کشور در بخش بین الملل 
هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک به 

صحنه می روند.
از ستاد خبری جشنواره  نقل  به  پیام زمان  به گزارش 
نمایش عروسکی تهران مبارک، در این دوره از جشنواره 
هلند،کروواسی،  فرانسه،  کشورهای  از  نمایش هایی 
افغانستان و تایوان اجرا خواهند داشت که از میان آنها 

کشور فرانسه با دو نمایش متفاوت از دو گروه نمایشی مختلف، حضور دارد.
بر همین اساس، نمایش »پادشاه سرگردان« به نویسندگی و کارگردانی ژان باتیست پوش 
و » نمایش کوچکی از پایان دنیا » به نویسندگی الرن کاییون، ازکیل گارسیا-رومئو و 
کارگردانی ازکیل گارسیا-رومئو نمایش هایی هستند که از فرانسه مهمان این دوره از 
جشنواره اند. »اگزوویا« به نویسندگی و کارگردانی شارلوت پوییجک-جولن از کشور 

هلند، دیگر نمایشی است که در این دوره از جشنواره به صحنه می رود.
کشور کروواسی هم با نمایشی با نام«وانداالواندا« به نویسندگی جلنا توندینی و کارگردانی 
مورانا دولنک ، دیگر میهمان خارجی جشنواره هفدهم نمایش عروسکی است. همچنانکه 
تایوان با نمایش » سفر به غرب: آشوب در قصر شیشه ای » به نویسندگی چیه-شنگ وو 

و کارگردانی یانگ-چین لین ، در جشنواره حضور دارد.
و سرانجام اینکه »سیه موی و جاللی« به نویسندگی و کارگردانی کاوه آیریک از افغانستان 
نیز دیگر نمایش آسیایی است که در بخش بین الملل جشنواره امسال اجرا خواهد داشت.

روایتی عروسکی از مصایب زنی عاشیق
نمایش »آی ایشیق« به کارگردانی محمدتقی اسماعیلی با نگاهی مدرن به فولکلورهای 
آذربایجان در هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک، اجرا می شود.
کارگردان نمایش »آی ایشیق« در پی این تفکر است که به فولکلور و آداب و آیین، نگاهی 

جهانی داشته باشد و آن ها را با زبانی مدرن بازگو کند.
این نمایش نیز نگاهی مدرن به فولکلورها و مسایل جامعه آذربایجان به ویژه اردبیل دارد.
اسماعیلی توضیح داد: همه عاشیق ها یا خنیاگران، مرد معرفی شده اند در حالی که عاشیق 
زن نیز داشتیم و به آن ها پرداخته نشده است. در این نمایش از مصایب زنی عاشیق گفته 
می شود.نمایش »آی ایشیق« قصه زن و مردی است که قرار است با هم ازدواج کنند. مرد 
در رسم )دئیشمه( با دسیسه افراد خان شکست می خورد. او طبق آداب و رسوم باید 
ساز را کنار بگذارد و به ایل و تبار خود برگردد. دختر تنها و سرخورده می ماند و مورد 
شماتت اطرافیان قرار می گیرد ولی پس از گذشت چند سال  با راهنمایی پیربابا ساز به 
دست می گیرد و خود به مبارزه خان می رود.این نمایش با تلفیقی از تکنیک های سایه، 
باتومی، ماسک و بازیگر به صحنه می رود. در این کار به تئاتر اشیا نیز توجه شده و 
سازها تبدیل به شخصیت می شوند.نمایش نامه که نوشته مهدی خلیل زاده است، فضایی 
تغزلی دارد.فاطمه برمال، سایه عباس پور، نینا شاه محمدی، مریم داننده، صبا کاتب، هانیه 
علی نژاد، پریا نوروزی، زهرا آقازاده و شبنم معصومی بازیگران و بازی دهنده نمایش 
هستند.ساخت عروسک را فاطمه برمال و شبنم معصومی به عهده دارند.طراح صحنه 
محمدتقی اسماعیلی و طراح لباس سایه عباس پور هستند.هفدهمین جشنواره بین المللی 
نمایش عروسکی تهران مبارک با دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم شهریور ماه برگزار 

خواهد شد.

کيارستمی جهانی ترین فيلمساز ایرانی

 ژان میشل فرودون منتقد مطرح سینمای جهان معتقدست 
ایران فیلمسازان خوبی دارد، اما هیچ کدام در اندازه جایگاه 

جهانی عباس کیارستمی بروز و ظهور نکرده اند.
ژان میشل فرودون استاد دانشگاه، مورخ، منتقد و روزنامه 
نگار سینمایی فرانسوی و سردبیر سابق نشریه »کایه دو 
سینما« درباره سینمای ایران به مهر گفت: سینمای ایران 
سینمای اصیل و خالقی است و الزم است که فیلم های 

ایرانی در تمام جهان دیده شوند.
وی با اشاره به سینمای عباس کیارستمی به عنوان یک بخش ویژه از سینمای ایران 
بیان کرد: عباس کیارستمی نه تنها فیلمساز خیلی خوبی در ایران بود بلکه در کل جهان 
شناخته شده و جزو بهترین ها بود. کیارستمی هم فیلمساز خوب و هم به معنای کلمه 
استاد و معلم شایسته ای برای جوانان بود به همین دلیل هم در فیلم هایش و هم در 
مقام استادی، دو ویژگی آزادی و قدرت بخشیدن به دیگران در او بسیار دیده می شد. 
فیلم های کیارستمی در عین سادگی روایی و قابل درک بودن برای همه مردم، حرف 

های زیادی برای گفتن داشتند و این ویژگی برای یک فیلمساز بسیار مهم است.
فرودون تاکید کرد: کیارستمی در فیلم هایش فرهنگ ایران که ریشه در شعر ایرانی 
دارد به جهان معرفی کرد و فیلم های او سبب شد نگاه مردم جهان به ایران تغییر کند، 
بنابراین او بهترین سفیر ایران بود.این منتقد سینما در ادامه با ابراز تاسف از برخی 
نظرات درباره عباس کیارستمی در محافل سینمایی ایران، توضیح داد: برای برخی 
فیلمسازان ایرانی  ابراز تاسف می کنم که گاهی اوقات درباره کیارستمی بد صحبت 
می کنند. البته این اولین باری نیست که چنین اتفاقی می افتد و زیاد شنیده ام که نه فقط 
درباره کیارستمی بلکه درباره بقیه هنرمندان نیز بد صحبت می کنند و این مساله واقعا 

ناراحت کننده است.

پلنگ ویژه لوکارنو به مگ رایان بازیگر آمریکایی رسيد

مگ رایان بازیگر آمریکایی که تهیه کننده و کارگردان هم 
است جایزه پلنگ کلوپ 2018 جشنواره فیلم لوکارنو را 
دریافت کرد.به گزارش   از آسوشیتدپرس، مگ رایان 
بازیگر فیلم هایی چون »بی خوابی در سیاتل« با دریافت 
جایزه پلنگ کلوپ لوکارنو که از جوایز ویژه این جشنواره 
معتبر سینمایی است، تجلیل شد.این بازیگر که اکنون در 
حال آماده کرده یک سریال کمدی نیم ساعته بر مبنای 

ایده ای از خودش با تمرکز بر شخصیتی در میانسالی است، در مراسم لوکارنو حضور 
یافت.جایزه پلنگ کلوپ لوکارنو پیش تر به بازیگرانی چون فی داناوی، میا فارو، اندی 
گارسیا، استفانیا ساندرلی و آدرین برودی اهدا شده است.این جایزه برای گرامیداشت 

فعالیت حرفه ای رایان به وی اهدا شد.
رایان پروژه های دیگری نیز در دست دارد که اقتباسی از »کتاب« یک کمدی رمانتیک که 

در دنیای نشر می گذرد از جمله آنهاست.

خبر

بزرگ  جشن  بیستمین  نامزدهای 
ایران درحالی اعالم شد  سینمای 
بدون  تاریخ،  »بدون  فیلم  دو  که 
نامزدی  با 10  »خوک«  و  امضاء« 

رکورددار هستند.
خانه  از  زمان  پیام  گزارش  به 
رئیس  نصیریان  علی  سینما، 
سینمای  بزرگ  جشن  بیستمین 
این  نامزدهای  فهرست  ایران، 
رای  اساس  بر  که  را  رویداد 
داوران انتخاب شده اند به ترتیب 
حروف الفبا )نام فیلم( اعالم کرد.

فیلم  دو  بر  لیست عالوه  این  در 
و  امضاء«  بدون  تاریخ،  »بدون 
»خوک« که هر کدام 10 نامزد در 
میان آثار اعالم شده دارند دو فیلم 
نیز  »خفه گی«  و  شام«  »به وقت 
هر کدام با 7 نامزدی در رده های 

بعدی قرار گرفته اند.
جلیلوند  فیلم:علی  **بهترین 
بدون  تاریخ،  بدون  فیلم  برای 
فیلم  برای  خزاعی  امضاء-محمد 
برای  حقیقی  شام-مانی  وقت  به 
فیلم خوک- رضا درمیشیان برای 
نیستم-جهانگیر  عصبانی  فیلم 

کوثری برای فیلم فراری
کارگردانی:اصغر  **بهترین 
ائو  فیلم  برای  نژاد  یوسفی 
)خانه(-وحید جلیلوند برای فیلم 
بدون تاریخ، بدون امضاء-ابراهیم 
وقت  به  فیلم  برای  کیا  حاتمی 
فیلم  برای  جیرانی  شام-فریدون 
خفه گی-مانی حقیقی برای فیلم 
فیلم  برای  درمیشیان  خوک-رضا 

عصبانی نیستم
زرنگار  فیلمنامه:علی  **بهترین 
فیلم  برای  جلیلوند  وحید  و 
امضاء-رضا  بدون  تاریخ،  بدون 
برای  جورابلو  افرا  و  مقصودی 
فیلم خجالت نکش-مانی حقیقی 
برای فیلم خوک-فرید مصطفوی 

فیلم  برای  داودی  ابوالحسن  و 
زادبوم-امیر عربی برای فیلم سارا 
و آیدا-رضا درمیشیان برای فیلم 

عصبانی نیستم
فیلمبرداری:پیمان  **بهترین 
شادمان فر برای فیلم بدون تاریخ، 
بدون امضاء-مسعود سالمی برای 
برای  امیری  گی-داود  خفه  فیلم 
فیلم دلم میخواد-فرشاد محمدی 
اهلی-بهرام  قاتل  فیلم  برای 

بدخشانی برای فیلم نگار
تدوین:مهرداد  **بهترین 
وقت  به  فیلم  برای  خوشبخت 
هدا  و  موئینی  شام-محمدرضا 
یک  و  بیست  فیلم  برای  موئینی 
برای  دهقانی  بعد-بهرام  روز 
مرادپور  گی-احمد  خفه  فیلم 
آیدا-حسن  و  سارا  فیلم  برای 
فراری- فیلم  برای  حسندوست 

بهرام دهقانی برای فیلم نگار
اول  نقش  بازیگر  **بهترین 
ائو  فیلم  برای  حیرت  زن:محدثه 
فیلم  برای  مقدمی  )خانه(- شبنم 
خجالت نکش- الناز شاکردوست 
فرشته  گی-  خفه  فیلم  برای 
غزل  رفتن-  فیلم  برای  حسینی 

آیدا- و  سارا  فیلم  برای  شاکری 
شماره  فیلم  برای  داودنژاد  زهرا 

17 سهیال
بازیگر نقش اول مرد:  **بهترین 
امیر آقایی برای فیلم بدون تاریخ، 
بدون امضاء-نوید محمد زاده برای 
معجونی  حسن  گی-  خفه  فیلم 
برای فیلم خوک- حامد بهداد برای 
محمدزاده  نوید  معبر-  سد  فیلم 

برای فیلم عصبانی نیستم
مکمل  نقش  بازیگر  **بهترین 
فیلم  برای  بهبهانی  زن:-زکیه 
امضاء-پانته  بدون  تاریخ،  بدون 
جشن  فیلم  برای  ها  پناهی  آ 
فیلم  برای  رشیدی  دلتنگی-لیلی 
فیلم  برای  آهنگرانی  خوک-پگاه 
سارا و آیدا-مهتاب کرامتی برای 

فیلم ناخواسته
مکمل  نقش  بازیگر  **بهترین 
برای  حسینی  سجادی  مرد:فرید 
محمد  ایتالیا-نوید  ایتالیا  فیلم 
زاده برای فیلم بدون تاریخ، بدون 

امضاء
پل  فیلم  برای  زنجانپور  -اکبر 
خواب-مسعود کرامتی برای فیلم 
فالح  استانبول-نادر  راه  چهار 

برای فیلم سد معبر-بهرام افشاری 
برای فیلم کارگر ساده نیازمندیم

فیلم:-آرمان  موسیقی  **بهترین 
راه  چهار  فیلم  برای  پور  موسی 
برای  همایونفر  استانبول-کارن 
یزدانیان  گی-پیمان  خفه  فیلم 
اورکی  خوک-ستار  فیلم  برای 
عبدی  فیلشاه-بهزاد  فیلم  برای 
برای فیلم قاتل اهلی-امیر معینی 

برای فیلم ملی و راههای نرفته
**بهترین طراحی صحنه:محسن 
نصراللهی برای فیلم بدون تاریخ، 
امین  امضاء-کامیاب  بدون 
عشایری برای فیلم بیست و یک 
برای  اشتری  بعد-حجت  روز 
برای  مقدم  معبر-کیوان  فیلم سد 
فیلم ماالریا-امیر اثباتی برای فیلم 

هجوم
لباس:سارا  طراحی  **بهترین 
اسرافیل- فیلم  برای  سمیعی 
فیلم  برای  امین عشایری  کامیاب 
بعد-نازنین  روز  یک  و  بیست 
داغ- تابستان  فیلم  برای  خزائی 
نگار نعمتی برای فیلم خوک-امیر 

اثباتی برای فیلم هجوم
**بهترین صدابرداری:-جهانگیر 

ابراهیم  مهدی  و  میرشکاری 
اسرافیل-امین  فیلم  برای  زاده 
میرشکاری برای فیلم بدون تاریخ، 
بدون امضاء-طاهر پیشوایی برای 
فیلم به وقت شام-رشید دانشمند 
برای فیلم پل خواب-پرویز آبنار 

برای فیلم فراری
صداگذاری:علیرضا  **بهترین 
علویان برای فیلم به وقت شام-

فیلم  برای  نژاد  موسوی  محمود 
قاسمی  دلتنگی-آرش  جشن 
شخصی-امیر  حریم  فیلم  برای 
حسین قاسمی برای فیلم خوک-

فیلم  برای  دلپاک  محمدرضا 
عصبانی نیستم

پردازی:محسن  چهره  **بهترین 
ملکی برای فیلم آپاندیس-عبداهلل 
اسکندری برای فیلم بدون تاریخ، 
برای  امضاء-عباس عباسی  بدون 
استانبول-مهرداد  راه  چهار  فیلم 
خوک-نوید  فیلم  برای  میرکیانی 

فرح مرزی برای فیلم مصادره
های  جلوه  **بهترین 
فیلم  برای  میدانی:حمید رسولیان 
برای  روزبهانی  اشنوگل-محسن 
آقابیگ  شامآرش  وقت  به  فیلم 
برای فیلم خفه گی-ایمان کرمیان 
شوقی  خوک-عباس  فیلم  برای 

برای فیلم سوگ
بصری: های  جلوه   **بهترین 

فیلم  برای  اسالمی  هادی  سید 
ناظرفصیحی  شام-فرید  وقت  به 
استانبول- راه  چهار  فیلم  برای 

سارا  فیلم  برای  خاکسار  بهنام 
فیلم  برای  ولیخانی  آیدا-امیر  و 

شکالتی
عمومی  روابط  اعالم  براساس 
ایران  سینمای  بزرگ  جشن 
کوتاه،  فیلم  بخش های  نامزدهای 
روزهای  طی  مستند  و  انیمیشن 

آینده اعالم خواهد شد.

کاریکاتور

با  اسماعیلی  نوید  به کارگردانی  به دست«  فیلم »دست  تله 
موضوع کودکان کار ساخته خواهد شد.

به گزارش بانی فیلم، تله فیلم »دست به دست« به کارگردانی 
و تهیه کنندگی نوید اسماعیلی هم اکنون در مرحله پیش تولید 

قرار دارد.
این فیلم که به قلم وحید اسماعیلی به نگارش درآمده، به 
اسکناس 10  از یک  داستان  و  دارد  اختصاص  کار  کودکان 
هزارتومانی شروع میشود که این اسکناس بین افرادی دست 
به دست میشود که در این حین اتفاق هایی پیش می آید و…

تمام لوکیشن های این فیلم در کرج خواهد بود و اواخر مرداد 
ماه کار کلید خواهد خورد.

جلیل فرجاد، اشکان اشتیاق، مجید شهریاری، اصغر حیدری، 
رضا یاری، پگاه بغدادی، مائده نجاری، علیرضا هاشم زاده، عطا 
غالمی و محی الدین میرسلیمی بازیگران این فیلم هستند که 

قرار است از یکی از شبکه های تلویزیونی پخش شود.
عوامل اصلی این فیلم عبارتند از: نویسنده: وحید اسماعیلی، 
مصطفی  مدیرتولید:  نویداسماعیلی،  وکارگردان:  کننده  تهیه 
عباسی، روابط عمومی وهماهنگی: امین شفا، مدیر تصویر 
برداری: رضا شاد، طراح گریم: جنان صدفی، دستیار اول وبرنامه 
ریز: حمید احمدی، منشی صحنه: رعنابهروخ، مشاورکارگردان: 
زهرا فرجی، سرمایه گذار: سعیده حمیدی، مجری طرح: خانه 

فرهنگ و هنر وندانگار استان البرز

 آغاز پیش تولید تله فیلم 
»دست به دست«

بسته ارزی دولت،مقابله با دالالن و سوداگران

بدون تاریخ،بدون امضاء و خوک ركورددار جشن خانه سینما شدند

سریال »دل« به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی ایرج 
محمدی شهریور وارد مرحله تصویربرداری می شود.

ایرج محمدی تهیه کننده سریال در این باره به بانی فیلم گفت: 
همچنان کار در مرحله پیش تولید و مذاکره با بازیگران قرار 
دارد که محمدرضا گلزار، ساره بیات، یکتا ناصر و محمدرضا 
فروتن بازیگرانی هستند که تاکنون حضورشان در سریال قطعی 

شده است.
وی همچنین افزود: »دل« یک سریال ملودرام خانوادگی است 
که دومین تجربه منوچهر هادی در ساخت مجموعه نمایش 
خانگی است که البته نخستین تجربه من هم در این زمینه است. 
بابک و میثم کایدان نگارش فیلمنامه سریال را برعهده دارند که 
حدود 17- 18 قسمت از فیلمنامه به نگارش درآمده است و 
امیدوارم بتوانیم اواخر شهریور کار را کلید بزنیم. به این خاطر 
که منوچهر هادی درگیر ساخت فیلم سینمایی اش است که بعد 

از پایان آن فیلم، وارد تولید این سریال خواهیم شد.
محمدی همچنین بیان کرد: هنوز 6- 7 بازیگر برای نقش های 
اصلی دیگر مانده که هنوز انتخاب نشده اند که قطعا از بازیگران 

نام آشنا خواهند بود.
این تهیه کننده در انتها درباره دو سریالی که روی آنتن دارد نیز 
بیان کرد: خوشبختانه »آرماندو« و »دلدادگان« دو ژانر متفاوت و 

با دو گروه متفاوت ساخته شده است.

محمدرضا فروتن هم ابزیگر 
منایش خانیگ شد!

آهنگسازی  و  سرپرستی  به  »شمس«  موسیقی  گروه 
در  شجریان  همایون  خوانندگی  و  پورناظری  کیخسرو 
فستیوال موسیقی »صوفیه« در قونیه ترکیه به اجرای برنامه 
می پردازد. این برنامه نخستین اجرای »همایون شجریان« 
خواننده موسیقی سنتی با همراهی گروه تنبور شمس است 
و قرار است آثاری جدید از ساخته های پورناظری در این 

فستیوال در کشور ترکیه اجرا شود.
سهراب  و  پورناظری  تهمورس  همراهی  با  برنامه  این 

پورناظری 4 دی ماه )25 دسامبر( برگزار خواهد شد. 
»حسین  برنامه  این  در  شمس  گروه  هنرمندان  دیگر 
»کاوه  مشکاتیان«،  »آیین  میرزاپور«،  »آزاد  رضایی نیا«، 
گرایلی«، »کیمیا جمشید«، »دنیا کمالی« و »سپهر رامین« 

نوازندگی تنبور و سازهای کوبه ای را بر عهده دارند.
گروه موسیقی »شمس« از دیرپاترین گروه های موسیقی 
سرپرستی  به  سال  1359  از  که  است  ایرانی  اصیِل 
و  است  کرده  شروع  را  خود  فعالیت های  پورناظری 
مهتاب  آثاری چون صدای سخن عشق، مطرب  تاکنون 
رو، حیرانی، پنهان چو دل، افسانه تنبور و بر سماع تنبور 

را منتشر کرده است. 
جشنواره موسیقی عرفانی »صوفیه« با حضور هنرمندانی از 

کشورهای مختلف جهان هر ساله اجرا می شود.

پورانظری و شجریان برای اولین 
ابر در قونیه روی صحنه یم روند

آگهی مزایده كتبی
نظر  باستناد صورتجلسه شماره 81 مورخه1397.۰4.۰7شورای محترم اسالمی شهر در  شهرداری هفشجان 
دارد نسبت به فروش تعداد 3پالک زمين مسکونی،از اراضی خيابان شهرداری از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. 
متقاضيان می توانند جهت اطالع بيشتر و اخذ اوراق مزایده از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 1۰ روز به واحد 
امور مالی شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن های ۰38۲۲57۲۰۲۰ و ۰38۲۲5775۰۰ تماس حاصل فرمایند.

1-مساحت پالک های مسکونی )۲پالک(مورد مزایده حدود 18۰متر مربع می باشد.
۲-قيمت هر متر مربع از پالکهای مزبور بر اساس موقعيت آنها از مبلغ13.۰۰۰.۰۰۰ریال ميباشد.

3-ارائه سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ کل هر پالک به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی الزامی است.
4-برندگان اول ، دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتيب ضبط خواهد شد.

5-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پيشنهادات مختار است.
6-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به نسبت به عهده برندگان مزایده می باشد.

7-فروش زمين به صورت نقدی می باشد.
8-سایر اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

9-آخرین مهلت تحویل پيشنهادات به شهرداری پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 97.۰6.۰1ميباشد.
1۰-تاریخ بازگشایی پاکت ها روزشنبه مورخ 97.۰6.۰3ميباشد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 97.۰5.۲۲در روزنامه رسمی باشد.

حامد فروزنده ـ  شهردار هفشجان 

 نوبت اول

اوما تورمن هنرپیشه زن 48 ساله ای که متولد ایالت ماساچوست آمریکا است، پس از 
سه سال استراحت و دوری از پرده های نقره ای امسال با 4 فیلم جدید به صحنه بازگشته 

و روزهای پرکار و خبرسازی را طی می کند.
هنرپیشه محبوب کوئنتین تارانتینو که در فیلم های او مانند »پالپ فیکشن« )1994( و 
»بیل را بکش یک و دو« )2002 و 2003( به درجات باالتر و بیشتری از شهرت رسید. 
امسال در فیلم »خانه ای که جک ساخت« و »جنگ با پدربزرگ« مشاهده شده و در ادامه 
سال جاری فیلم های »The Con is on« و »در یک راهرو تاریک« هم با حضور 

وی اکران خواهد شد.
تورمن فعالیت های هنری اش را از 1985 شروع کرد و اولین فیلم بلند اکران شده از وی 
»شب بخیر پدر« در سال 1987 بود و این فیلم اشرافی و گذشته نگر »روابط خطرناک« 
در سال 1985 بود که وی را مشهور ساخت و او حتی در قسمت اول از سه گانه کمیک 

استریپی »انتقامجویان« هم بازی کرده است.

بازگشت اوما تورمن با چهار فیلم


