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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

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

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه 2۵0 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

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

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

احتمال پرداخت وام ۱۶۰میلیونی 

به خانه های ۲۰ ساله

تکذیب هک سایت وزارت صنعت 

درماجرای واردات خودرو

قیمت بنزین تا پایان سال ۹۷ 

نمی کند تغییر 
به گزارش زمان ، رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن از دو 
پیشنهاد پرداخت وام صندوق پس انداز مسکن یکم به خانه 
های با عمر 20 سال و نیز افزایش سقف تسهیالت اوراق از ۶0 

به 80 میلیون تومان خبر داد.

پلیس  رئیس  به گزارش زمان ، سردار سید کمال هادیانفر 
گفت:  ناجا  فتای  پلیس  همیاران  همایش  حاشیه   در  فتا 
هک  خودروها  سفارش  ثبت  برای  صنعت  وزارت  سایت 

بود. نشده 

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل   ، زمان  گزارش  به 
فرآورده های نفتی ضمن تاکید بر تولید و توزیع مستمر بنزین 
در سراسر کشور، گفت: دولت و مجلس شورای اسالمی تاکنون 

تصمیمی درباره تغییر قیمت بنزین نگرفته است. 236
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سرمقاله
یک معامله استراتژیک 

نگاه روز
ضرورت ارائه الیحه برای 

ساماندهی بازار اجاره

دسترسی آسان به مواد مخدر 
در فضای مجازی

همایش روســای نمایندگی های جمهوری 
اســامی ایران در خارج از کشــور فرصت 
مناسبی را فراهم کرد تا مقامات کشورمان 
در شــرایط تنش آلودی که دونالد ترامپ 
بــرای برجام و ایران ایجاد کــرده، پرده از 
برخــی برنامه ها و سیاســت های جدید 
ایران، بردارند.در همین راستا رییس جمهور 
کشورمان روز یکشنبه ضمن اشاره به بستن 
تنگه هرمز در صــورت تحریم نفتی ایران 
و تأکیــد بر اینکه به جز این تنگه، راه های 
فراوان دیگــری هم برای ایران وجود دارد، 
با کنایه به تنگه های دیگری اشاره کرد که 
ایران در صورت لزوم می تواند در آنها نیز به 
نمایش قدرت بپردازد.نکته قابل تأمل دیگر 
سیاست جدید دولت برای رفع اختافات 
با کشورهایی همچون عربستان، امارات و 

بحرین بود که ...
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2  محمد مهدی مظاهری

7پروانه اصالنی

»حقوق«فرهنگیانبارتبهبندی
5۰درصدافزایشنمییابد

هشدار جدی دولت به محتکران؛  

کمبودکاالدرکشورشایعهدشمناست

تشکیلکارگروه2۴ساعتهتولیدواشتغالدروزارتکشور

 وزیر کشور از تشکیل کارگروه ۲۴ ساعته تولید 
و اشتغال در وزارت کشور خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبدالرضا رحمانی 
فضلی از تشکیل کارگروه ۲۴ ساعته با حضور ۸ 
تشکیل  با  گفت:  و  داد  خبر  اقتصادی  سازمان 
ساعت   ۴۸ طی  مشکات  تمامی  کارگروه  این 
قابل حل است.وی با بیان اینکه نباید ایران را با 
کشورهای اروپایی و آمریکایی که ثروت خود را 
طی ۲۰۰ سال با چپاول و غارت در دنیا بدست 
آوردند مقایسه کرد افزود: ایران با سپری کردن 
اکنون کشوری است که  فراز و فرودهای بسیار 
تنها با گذشت ۴۰ سال از استقالش  هنوز هم 

زدن  در صدد ضربه  داخلی  و  دشمنان خارجی 
به آن هستند و به انحای مختلف تهدیدش می 
کنند ولی ملت ایران همچنان استوار ایستادگی 
می کند.رحمانی فضلی با بیان اینکه ایران تجارت 
و تولید کنندگان و دانشمندان قدرتمندی دارد 
با  و  ندارد  کشوری  هیچ  را  ما  تجربیات  افزود: 
و  حرکتیم  در  همچنان  خود  شکستهای  وجود 
به کشور و نظام خود و انتخابات ان افتخار می 
کنیم.وی گفت: دولت در شرایط اقتصادی موجود 
شبانه روز در صدد حل مشکات است و اکنون 
فرد  باید هر  بلکه  نیست  متهم کردن هم  زمان 
وارد عمل شود  و مسئول در کشور قدرتمندانه 

حل  را  کشور  مشکات  هم  کمک  با  بتوانیم  تا 
کنیم.رحمانی فضلی با اشاره به مسئله برجام و 
عهدشکنی آمریکا تصریح کرد: ما به هیچ عنوان 
نداریم،  اعتماد  برجام  از  خروجش  با  آمریکا  به 
بازگشت آمریکا به برجام و عذرخواهی او پیش 
امنیت  شورای  اوست.رئیس  با  ما  مذاکره  شرط 
طریق  از  غرب  و  آمریکا  اینکه  بیان  با  کشور 
تنش های  و  اقتصادی  فشار  نظامی،  مسئله  سه 
هیچ  افزود:  است  قرارداده  تنگنا  در  اجتماعی 
کشوری حتی آمریکا جرات رودررویی نظامی با 

ایران را ندارند.
دچار  را  کشور  آمریکا  اگرچه  داد:  ادامه  وی 
مشکات اقتصادی کرده اما ما بر این مشکات 
سیل  همانند  و  شویم  می  مسلط  درصد  صد 
می کنیم. هموار  را  مشکات  مسیر  خروشان 

عزت کشور  مردم  اینکه  بیان  با  فضلی  رحمانی 
نظام  اصلی  اولویت  ملت  رضایتمندی  و  هستند 
است افزود: باید در کشور اعتماد سازی، امید و 
نشاط ایجاد شود تا جامعه دچار رخوت و سکون 
مشکلی  هیچ  براینکه  تاکید  با  نشود.وزیر کشور 
غیرقابل حل نیست بر لزوم مقابله با فساد تاکید 
کرد و گفت: سرعت تغییرات در دنیا فرصت تعلل 
را از انسان می گیرد و باید با مدیریت تغییرات و 
با تاش ضعفهای موجود را اصاح و ظرفیت ها 

و توانمندی های کشور را ارتقا دهیم.

امیدواریجدیدترامپبهبهبودروابطآمریکاوایران
رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی ابراز امیدواری کرد که روند امور میان 

این کشور و ایران خوب پیش برود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در 
اظهاراتی جدید ابراز امیدواری کرد که روند امور بین ایران و آمریکا خوب 
ترامپ  که  است  اخیر  هفته  یک  ظرف  بار  سومین  برای  برود.این  پیش 
در مورد رابطه با ایران صحبت می کند.ترامپ که برای حمایت از نامزد 
بود  کرده  سفر  پنسیلوانیا  ایالت  به  سنا  انتخابات  در  جمهوریخواه  حزب 
در سخنرانی خود بار دیگر از توافق هسته ای ایران و شش قدرت جهانی 
هسته ای  توافق  از  را  آمریکا  من  گفت:   و  کرد  انتقاد  برجام  به  موسوم 
وحشتناک، بسیار پرهزینه با ایران که ناکارآمد بود، خارج کردم. امیدوارم 
همه چیز بین ما و ایران خوب پیش برود. اما به شما می گویم، ایران اکنون 
در مقایسه با چهار ماه پیش، کشور بسیار متفاوتی شده  است.دونالد ترامپ 
این اظهارات را در ادامه پیشنهاد روز دوشنبه خود مطرح کرده که گفته 
بود آماده است با رئیس جمهور ایران دیدار کند و هیچ پیش شرطی هم 
رئیس جمهور  است که  باری  این دومین  زمان  آن  ندارد.از  زمینه  این  در 

ایران صحبت می کند. دونالد ترامپ  آمریکا در خصوص رویکرد در قبال 
روز سه شنبه نیز گفته بود: احساس من این است که آنها به زودی با ما وارد 
گفتگو خواهند شد. شاید هم این کار را انجام ندهند، این هم اشکالی ندارد.

مردم این روزها با تغییر رییس کل بانک 
مرکزی انتظار دارند سیاست های جدید 
ارزی در جهت برون رفت از مشکات 
که  موضوعی  شود،  اعام  بخش  این 
به  اظهارات خود  ترین  تازه  در  همتی 
درگیر  وقت  گفت:تمام  و  آن پرداخته 
وضعیت  از  رفت  برون  راه های  بررسی 

فعلی ارزی هستیم.
ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صفحه  دیروزدر  همتی«  »عبدالناصر 
اجتماعی  شبکه  در  خود  شخصی 
اینستاگرام نوشت: این روزها خیلی از 
همراهی  بابت  که  رسانه  فعاالن حوزه 
در  عمومی  افکار  تنویر  در  آنها  خوب 
قدردان  گذشته  های  سال  و  ها  ماه 
کنند  را مطرح می  این سوال  هستم، 
رسانه  با  خود  ارتباط  همتی  چرا  که 
توضیحی در  و  را قطع کرده است  ها 
اقتصادی  و  پولی  ارزی،  مسائل  مورد 

پاسخ  در  کرد:  تصریح  وی  نمی دهد؟ 
این  اول  بگویم  باید  موضوع  این  به 
ام  گرفته  مسئولیت  که  روزی  از  که 
و  کارشناسان  صاحبنظران،  همراه  به 
وقت  تمام  اقتصادی  مسئولین  سایر 
از  رفت  برون  راه های  بررسی  درگیر 
بهترین  یافتن  و  ارزی  فعلی  وضعیت 
و  هستیم  منفی  آثار  کمترین  با  راه 

نتیجه حاصله را اطاع رسانی خواهیم 
ادامه  اعتبار  و  کرد.رییس شورای پول 
داد: دوم اینکه هرچند مسئولین بانک 
بیشتر عمل  تمام کشورها  در  مرکزی 
می گویند،  سخن  بندرت  و  می کنند 
ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان 
و  مصاحبه  ضرورت  حد  در  حتما 

توضیحات الزم را ارائه خواهم داد.

هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره موج جدید وبا در یمن
 سازمان بهداشت جهانی ضمن هشدار درباره موج 
جدید شیوع وبا در یمن از طرفهای درگیر، درخواست 

آتش بس سه روزه کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سازمان بهداشت جهانی 
درباره موج جدید شیوع وبا در یمن هشدار داد و 

اعام کرد: یمن در آستانه موج جدید وبا قرار دارد 
که آمار کسانی که بر اثر این بیماری فوت می کنند 
به سبب سوء تغذیه و گسترش آن افزایش می یابد.

در بیانیه سازمان بهداشت جهانی آمده است: سازمان 
ملل امیدوار به آتش بس در شمال یمن به منظور 

اجازه دادن به فعالیت ها ضد وبا و انجام واکسیناسیون 
ضد این بیماری است.پیتر سامه مسئول بخش امور 
از همه طرفهای  این سازمان اعام کرد:  اورژانسی 
درگیر می خواهیم که آتش بس سه روزه اعام کنند 

تا ما فرصت واکسیناسیون ضد وبا را پیدا کنیم. 

رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد:

بدنبالراههایبرونرفتازوضعیتفعلیارزیهستیم

این روزها به دلیل تبلیغات مواد مخدر در فضای 
مجازی و بویژه تبلیغ بر بی خطر بودن و اعتیاد 
آور نبودن مواد مخدر جدید، شاهد کاهش زمان 
دسترسی به مواد مخدر و حتی گرایش به سوی 

این مواد هستیم.
پیش  چندی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کمیسیون  سخنگوی  نوروزی  حجةاالسام 
حقوقی مجلس شورای اسامی در برنامه ای 
تلویزیونی از دسترسی آسان مردم به مواد مخدر 
انتقاد کرد و گفت: دسترسی به مواد مخدر از 
خرید یک بسته سبزی هم آسان تر است؛ قبًا 
زمان دسترسی به مواد مخدر ۱۵ دقیقه بود و 
امروز ۷ دقیقه شده است.موضوع کاهش زمان 
ای  تازه  بحث  البته  مخدر،  مواد  به  دسترسی 
نیست و کارشناسان و مسئوالن بسیاری در این 
باره سخن گفته اند.سردار زاهدیان رئیس پلیس 
با اشاره به فضای  با مواد مخدر کشور  مبارزه 
مجازی به عنوان یکی از مهمترین راه ها برای 
تبلیغ مواد مخدر گفت: امروز دسترسی راحت 
این  مخدر  مواد  به  مجازی  فضای  واسطه  به 
آسیب پذیری را برای نوجوانان، دانش آموزان و 
دانشجویان ایجاد کرده است.وی تاکید کرد: در 
حوزه پیشگیری همه دستگاه ها باید وظایف 
خودشان را انجام دهند. اگر ما قدرت ایمنی را در 
بین آحاد جامعه افزایش دهیم قطعا تاثیرپذیری 

افراد بیشتر می شود، همان طور که هر چقدر 
برنامه های پیشگیری افزایش یابد در کاهش 
گرایش به اعتیاد تاثیر مستقیم دارد.وی اضافه 
کرد: از سوی دیگر ارتباطات الزم در این موضوع 
را با افراد متولی هر بخش برقرار کردیم، به طوری 
که سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار دروه 
آموزشی برگزار کردیم و امسال هم به جد این 
با  پایتخت  پلیس  دارد.رئیس  ادامه  ها  برنامه 
اشاره به اجرای مستمر طرح های پلیس تهران 
به صورت شبانه روزی در زمینه مبارزه با مواد 
مخدر به خبرنگار مهر گفت: این طرح ها بویژه در 
محات پرخطر صورت می گیرد و در خصوص 
مخدر  مواد  فروشان  خرده  و  عمده  با  مبارزه 
رویکرد اطاعات و عملیات محوری داریم . باید 
از ظرفیت همه نهادها و سازمان های دولتی و 
غیردولتی در زمینه مبارزه با این پدیده شوم 
استفاده شود.حسین رحیمی با تاکید بر اینکه 
مبارزه با پدیده شوم اعتیاد نیازمند عزمی ملی 
و  همگانی  آموزش  طریق  از  اظهارکرد:  است، 
اطاع رسانی صحیح باید عوارض و آسیب های 

ناشی از مواد مخدر به جامعه آموزش داده شود. 
پیشگیری مقدم بر درمان است از این رو باید 
مشکات و آسیب های اعتیاد از دبستان آموزش 
داده شود.وی با بیان اینکه در بحث پیشگیری 
و برخورد با اعتیاد باید طرحی نو و کارشناسی 
شده ارائه شود، گفت: فرد معتاد پس از ترک 
نباید به حال خود رها شود و حتی پس از ترک 
هم باید تحت نظر و مراقبت قرار داشته باشد. 
در این مسیر تا کنون اقدامات بسیاری انجام 
شده ولی نتیجه مطلوبی در پی نداشته است.

رئیس پلیس پایتخت در پایان اظهارکرد: مسئله 
اعتیاد با ضرب و زور قابل حل و فصل و درمان 
نیست بلکه حل این موضوع نیازمند کار روانی- 
اجتماعی است.سرهنگ محمد بخشنده، رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به این موضوع عنوان کرد: این روزها 
یکی از موضوعات مهم برای ما، ورود مواد مخدر 
جدید و تبلیغات و دروغ پراکنی درباره آن هاست 
که شاهد گرایش روز افزون به این مواد جدید 
هستیم و باید جلوی آن با فرهنگسازی و آشنا 

کردن خانواده ها با آثار مصرف آن صورت گیرد.
سرهنگ محمد بخشنده به شبکه های اجتماعی 
اشاره کرد و گفت: پروسه تولید مواد مخدر جدید 
کاما متفاوت است و حتی توزیع آن نیز آهسته 
آهسته به سمت شبکه های اجتماعی و فضای 
با توجه به تبلیغات  افزود:  مجازی می رود.وی 
گسترده، اثرگذاری شبکه های اجتماعی و دوره 
هستند  خانواده ها  این  جوانی،  آغاز  حساس 
که نباید از مسئولیت شانه خالی کنند و برای 
شناخت مواد مخدر جدید، شناخت آثار آن ها 
و برای فرزندانشان وقت بگذارند.رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، با بیان اینکه 
با مواد مخدر  کارشناسان فتای پلیس مبارزه 
فاتب، به صورت شبانه روزی فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی را برای شناسایی سوداگران 
مرگ در فضای مجازی، رصد می کنند، تصریح 
کرد: در صورت مشاهده موارد خاف و موضوعات 
مجرمانه در زمینه تبلیغ و یا فروش مواد مخدر 
و روانگردان در فضای مجاری، با متخلفان برابر 
قانون و مقتدرانه برخورد خواهد شد.وی ادامه 
داد: کارشناسان فضای سایبری این پلیس با رصد 
های مدام و مستمر خود سعی می کنند ضمن 
ایجاد امنیت در فضای مجازی از آسیب های 
موجود در این فضا که جوانان و به ویژه خانواده 

های آنان را تهدید می کند پیشگیری نمایند.

فضای مجازی؛ تیغ دو لبه؛

دسترسیآسانبهموادمخدردرفضایمجازی
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یک معامله استراتژیک 

 محمد مهدی مظاهری
همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسامی ایران در خارج از کشور 
فرصت مناسبی را فراهم کرد تا مقامات کشورمان در شرایط تنش 
آلودی که دونالد ترامپ برای برجام و ایران ایجاد کرده، پرده از برخی 

برنامه ها و سیاست های جدید ایران، بردارند.
در همین راستا رییس جمهور کشورمان روز یکشنبه ضمن اشاره به 
بستن تنگه هرمز در صورت تحریم نفتی ایران و تأکید بر اینکه به جز 
این تنگه، راه های فراوان دیگری هم برای ایران وجود دارد، با کنایه 
به تنگه های دیگری اشــاره کرد که ایران در صورت لزوم می تواند 
در آنها نیز به نمایش قدرت بپردازد.نکته قابل تأمل دیگر سیاســت 
جدید دولت برای رفع اختافات با کشــورهایی همچون عربستان، 
امارات و بحرین بود که در مقطع کنونی روابط با آنها در تیره ترین 
وضعیت خود قرار دارد، اما به گفته رییس جمهور، ایران در شرایط 
جدید به دنبال اصاح روابط با این کشــورها است. تحلیل سخنان 
رییس جمهور نشــان می دهد که دولت در مقطع فعلی می کوشد 
به نوعی تعریف مجدد از سیاست خارجی خود در عرصه منطقه ای 
و بین المللی بپردازد و با یک اســتراتژی هدفمند، آمریکا را به تنها 
دشمن خود در عرصه بین المللی تبدیل کرده و بقیه دشمنان بالقوه 
و بالفعل منطقه ای)البته به جز رژیم صهیونیستی( را به کشورهایی 
بی طرف و در صورت امکان دوست تبدیل کند. در واقع دولت ایران 
می کوشد ضمن جدی جلوه دادن تهدید خود مبنی بر بستن تنگه 
هرمز برای اعمال فشار بر سیاستمداران آمریکایی و باالبردن هزینه 
های رویارویی با ایران برای آنها، از شکل گیری جبهه مشترک غربی- 
عربی در خلیج فارس مشابه آنچه که در دهه ۱9۸۰ و در زمان جنگ 
نفتکش ها رخ داد، جلوگیری کند. در عرصه مناسبات بین المللی، 
زمانی که کشوری مورد تحریم و فشار قرار می گیرد، مهمترین عامل 
پیروزی، یارگیری گسترده و ایجاد منافذ هر چه بیشتر در سد تحریم 
است، با این حساب دســتگاه دیپلماسی ایران تاش می کند تا با 
سیاســتی هوشمندانه، ضمن نشان دادن چراغ قرمزهای متعدد به 
دولت تندروی آمریکا، به دشمنان منطقه ای چراغ سبز نشان دهد و 
به صورت تلویحی اعام کند که ایران در صدد مقابله با آنها نیست. 
البته در کنار این هویج های دیپلماتیک، رییس جمهور ایران چماقی 
تلویحی نیز به رقبای منطقه ای نشــان داد و با ذکر این جمله که 
»جنگ با ایران مادر جنگها و صلح با ایران مادر صلح هاست«، اعام 
کــرد اگر با ایران صلح کنید همه شــما در آرامش خواهید بود، اما 
چنانکه با تحریک آمریکا به دنبال ایجاد ائتافی ضد ایرانی و به راه 
انداختن جنگ بر علیه کشورمان باشند، باید بدانند که این جنگ به 
ایران محدود نمی شــود، بلکه دامن تک تک آنها را خواهد گرفت و 
موجی از نا امنی و بی ثباتی را در همه کشورهای منطقه رقم خواهد 
زد. به این ترتیب به نظر می رســد دولت ایران که در مقطع کنونی 
برگهای برنده ای همچون امکانات و پتانســیلهای گسترده داخلی، 
حمایت تمامی اعضای شورای امنیت به جز آمریکا، کاهش هر چه 
بیشتر مشــروعیت و مقبولیت رییس جمهور آمریکا به ویژه بعد از 
نشست هلسینکی و عدم همراهی افکار عمومی جهانی با سیاستهای 
آمریکا، را در اختیار دارد، تاش می کند از موضع قدرت، سیاســت 
خارجــی دوران تحریم را باز طراحی و اعام و در عرصه منطقه ای 
نیز راه را برای یک معامله استراتژیک باز کند؛ معامله ای که در آن 
کشورهای عربی »یا با ایران هستند، یا بر علیه ایران« و چنانکه راه 
دوم را انتخاب کنند، باید منتظر پاسخ ایران و عواقب آن باشند. تجربه 
سالهای اخیر نشان می دهد کشورهای عربی تمایلی برای نزدیکی به 
ایران ندارند و پیشنهادات مکرر ایران برای تعامل و تشکیل »مجمع 
گفت و گوی منطقه ای« تأثیر چندانی بر آنها نداشته و بین ایران و 
آمریکا، بهره مندی از چتر حمایتی ایاالت متحده را ترجیح می دهند. 
نکته اینجاســت که تضاد کشورهای عرب منطقه به ویژه عربستان 
با ایران به طور ملموس بر ســر منافع این کشــورها در حوزه هایی 
چون عراق، سوریه، لبنان و یمن است و می کوشند با کمک آمریکا، 
نفوذ ایران در این کشورها را از بین ببرند. حال بر خاف رویه سابق 
که دولت ایران با نگرش آرمانگرایانه خواهان دوستی و تعامل با این 
کشورها می شد، اینبار با رویکردی واقع گرایانه از در »منافع« وارد 
شده و دست روی نقاط جدیدی از منافع کشورهای عرب گذاشته که 
به واسطه دشمنی با ایران و همراهی با آمریکا به خطر خواهند افتاد؛ 

نقاطی که دیگر تنها شامل و محدود به تنگه هرمز نیست.   
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

جزییات طرح "امریه سربازی جوانان روستایی"

معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از امکان 
اعطای امریه به جوانان روســتایی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 
ارشد و دکتری خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید ابوالفضل 
رضوی با اشاره به تفاهم نامه مشترک میان ستادکل نیروهای مسلح و 
معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری جهت امریه سربازان وظیفه 
روستایی تاکید کرد: آمادگی داریم برای اجرای طرح آمایش سرزمینی 
و اشتغال پایدار روستایی طرح امریه ســربازی را اجرایی کنیم.وی در 
تشریح جزییات این طرح گفت: باید از سرلشکر باقری برای مساعدت و 
کمکی که در این طرح و امضای این تفاهم نامه داشتند قدردانی کنم. 
در این طرح سربازانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل 
کرده اند در راستای آمایش سرزمینی و ایجاد اشتغال پایدار در روستای 
زادگاهشان یا روستای خانوادگیشان امریه سربازی دریافت می کنند.وی 
افزود: مقرر شده که طی این تفاهم نامه، برای هر دهستان هشت سرباز 
که مهارتی در یک زمینه خاص مثا صنعت یا گردشگری دارند، صادر 
می شــود و آن ســرباز، دوران خدمت خود را در یک روستا، به آموزش 
در راستای اشتغال زایی و راه اندازی کارگاه های کوچک مشغول می  شود.

رضوی ادامه داد: این موضوع به تمامی استان ها اباغ شد تا افرادی که 
این شرایط دارند برای اخذ امریه معرفی کنند که تاکنون یا به دلیل اینکه 
افراد تحصیل کرده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری استقبال نکرده 
اند برای اخذ این امریه و یا عدم معرفی استان ها این امریه برای فردی 

دریافت نشده است

صادرات روغن نباتی ممنوع شد

 وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک دستور داد تا 
صادرات هرگونه روغن نباتی ممنوع شود.

و  وزیر صنعت، معدن  ازایسنا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
تجارت در بخشنامه ای به رئیس کل گمرک اعام کرد 
که با توجه به تخصیص ارز رسمی برای روغن خام وارداتی 
و لزوم تأمین و تنظیم بازار روغن خوراکی تولید داخل و 
اول کاالیی، موضوع مصوبه  اولویت  در  این کاال  شمول 
۴۸۰۲۱ ستاد هدفمندسازی یارانه ها از تاریخ نهم مرداد ماه 
امسال صادرات هرگونه روغن ساخته شده از کلیه گمرکات 
ممنوع است.محمد شریعتمداری در ادامه این مکاتبه آورده 
است: »لطفا مراتب را به تمامی گمرکات اجرایی اباغ کنید 
همچنین ممنوعیت صادرات روغن خام نیز قبا طی نامه ای 
مورخ ششم تیر ماه سال جاری به وزیر جهاد کشاورزی اباغ 
شده بود. »او همچنین رونوشتی به وزیر کشور برای تشدید 

کنترل مرزها در این زمینه نوشت.

تورم ۱۰۰ درصدی در انتظار 
سفره ایرانیان

 با توجه به اخباری که از سیاست های ارزی جدید دولت 
به گوش می رسد، دولت قصد دارد کاالهای واسطه ای 
خوراکی و همچنین ماشین آالت صنایع غذایی را از شمول 

ارز گروه اول خارج کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، کاوه زرگران، دبیرکل کانون 
انجمن های صنایع غذایی ایران دراین رابطه گفت: بارها 
گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل انجام 
نخواهد بود حاال دولت کم کم به این نتیجه رسیده که باید 
نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را تنها به کاالی اساسی اختصاص دهد 
که این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی است . قطعا پرداخت 
ارز دولتی به چند قلم کاال مانند ذرت، جو، دانه روغنی و ... 
باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها نخواهد شد و به محض 
خروج کاالهای واسطه ای خوراکی و ماشین االت مصرفی از 
لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار شاهد خواهیم بود 
و حداقل  ۱۰۰٪ تورم محصوالت غذایی را شاهد خواهیم 
بود.وی افزود: این رفتارها عاوه بر اثرات اقتصادی زیان 
بار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت 
به درایت و عملکرد دولت تحت الشعاع قرار می دهد. با 
چه درایتی این سیاست گذاری ها انجام گرفته که حتی 
برای ۳ ماه قابل انجام نیست. این در حالی است که قیمت 
مصرف کننده محصوالت غذایی از سه بخش تشکیل شده 
است؛ ۱-قیمت درب کارخانه ۲- هزینه پخش وحمل و 
نقل ۳-مارجین خرده فروشی ها پرداخت ارز دولتی تنها 
به کاالهای اساسی فقط می تواند قیمت بخشی از مولفه 
اول را کنترل نماید و قطعا پس از افزایش نرخ دالر برای 
دیگر بخش ها، مولفه های دوم و سوم مستقیما تحت 
تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه 
به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمتا را تعدیل نماید و یا 
امکان تولید نخواهد داشت.این فعال بخش خصوصی در 
ادامه تاکید کرد: دولت باید برای جلوگیری از تخلفات در 
اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارت های خود متمرکز 
شود، سیستمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز 
به کاالهای اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، 
وزارت جهاد و صنعت بر تخصیص ارز این کاالها نظارت 
دارند، سیستم بسیار کارامدتری است و با توجه به عملکرد 
مناسب این سه وزارتخانه می تواند از سوء استفاده های 

احتمالی در این بخش جلوگیری نماید.

سفر وزیر خارجه کره شمالی به ایران 

خبرگزاری رسمی کره شمالی از سفر هیات سیاسی 
این کشور به تهران به سرپرستی وزیر امور خارجه کره 
شمالی در روزهای آینده خبر داد.  به گزارش زمان به 
نقل ازایرنا، ›کی سی ان ای‹ خبرگزاری رسمی کره 
شمالی دیروزاعام کرد ›ری هونگ یو‹ وزیر خارجه 
این کشور بعد از شرکت در نشست ›آ.سه.آن‹ در 
سنگاپور به زودی راهی تهران می شود.اجاس وزیران 
شرقی  جنوب  آسیای  کشورهای  اتحادیه  خارجه 
)آ.سه.آن( و نشست های مرتبط با آن در سنگاپور 
برگزار شد.‹کی سی ان ای‹ خبرگزاری رسمی کره 
شمالی جزییات بیشتری از سفر این هیات سیاسی 
به ایران منتشر نکرده است.از ابتدای سال جاری تا 
کنون وزیر خارجه کره شمالی از کشورهای چین، 
روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان 
و سوئد بازدید کرده است.یک هیات کره شمالی سال 
گذشته نیز به منظور شرکت در مراسم تحلیف رییس 

جمهوری ایران به تهران سفر کردند.

آمادگی برای استفاده از کارت ملی 
هوشمند در بانکها

 مدیرکل فناوری اطاعات وزارت کشور گفت: به 
زودی امکاناتی فراهم خواهد شد تا برخی از بانک های 
کشور از طریق کارت ملی هوشمند و با حذف کاغذ 
بازی ها بتوانند تمامی خدمات بانکی را ارائه دهند.

به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی،  
امیر شجاعان درباره حذف کاغد بازی از دستگاه های 
به  سیستم ها  اجرای  منظور  به  بانک ها  و  دولتی 
صورت الکترونیکی گفت: وزارت کشور حذف کپی 
کارت ملی و کاغذ بازی ها را برای الکترونیکی سازی 
افزایش سرعت و کاهش  فرآیندها، کاهش رانت، 
هزینه به صورت جدی پیگیری می کند و به زودی 
بانک های  از  برخی  تا  فراهم خواهد شد  امکاناتی 
کشور از طریق کارت ملی هوشمند بتوانند برای ارائه 
تمامی خدمات بانکی بررسی احراز هویت افراد را 
از طریق قابلیت های موجود بیومتریک کارت ملی 
هوشمند انجام دهند که می تواند تخلفات بانکی 
را کاهش دهد و چرخه ضروری سازی استفاده از 

کارت ملی هوشمند را سرعت بخشد.

اخبار

سرمقاله

توانگری در غربت،وطن است
 و تهیدستی در وطن، غربت است

کالمامیر

خطیب نماز جمعه تهران گفت: برخورد با متخلفان نباید تبعیض بردار 
باشد؛ باید بدون اغماض با متخلفان و خائنان به امور اقتصادی کشور 

برخورد قانونی و قاطع شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسام کاظم صدیقی خطیب 
نماز جمعه تهران در خطبه های دیروز با اشاره به مشکات اقتصادی 
اظهار داشت: مشکل اقتصادی در همه چیز از جمله در فرهنگ، اخاق، 
روحیه و روان افراد جامعه و آرامش خانواده اثر می گذارد.وی افزود: 
مساله اقتصاد، موجب قوام و از پایه های اساسی سعادت هر جامعه است. 
آنچه شاهد آن هستیم، معلول غفلت ها و سوءمدیریت ها و عدم توجه 
به قوانین شرع در مدیریت کشور است.حجت االسام صدیقی تصریح 
کرد: باید مدیریت دینی داشته باشیم و به رهنمودهای خدا در مساله 
مدیریت که مدیر باید قوی و امین باشد، توجه کنیم. مدیر باید حفیظ و 
علیم باشد. یعنی سیاسی بازی نکند و دینش را حفاظت کند.وی با بیان 
اینکه مدیر باید دلسوز و از خود مردم باشد، گفت: اشراف و خودشیفتگان 
از مردم فاصله دارند. مدیر باید از طبقات مردم جوشیده باشد. پیامبر، 
درد یتیمان را کشیده بود برای همین، درد یتیمان را می فهمید. میل 
نبی بر تقویت ضعفا بود.حجت السام صدیقی گفت: موال علی)ع( می 
فرمودند، من دلخوش کنم که به من امیرالمومنین بگویید و چه بسا در 
سر حدات کشور من، کسانی باشند که قرص نان به آن ها نرسد؛ من 

چطور می توانم راحت بخوابم؟
امام جمعه موقت تهران افزود: مسئوالن ما باید به میان مردم بیایند تا 
درد حاشیه نشین ها، جنوب شهری ها، جانبازها، زندگی از دست داده ها و 
سرگردان هایی که هر جایی می روند بوروکراسی درها را بر آن ها بسته 
را بفهمند.حجت االسام صدیقی تصریح کرد: آنچه پیش آمده، گذشته 
است؛ اکنون در برخورد با حوادث سنگین که نام آن را بحران نمی 
گذاریم، چه باید کنیم؟ ملتی که هشت سال توانست با نبود امکانات، 

خالی بودن سیلوها و نداشتن تجهیزات الزم جهت دفاع از خود و تنها 
با توسل به ائمه اطهار)ع( از آن پیچ خطرناک عبور کند، از این پیچ 
خطرناک جنگ اقتصادی هم می تواند عبور کند.وی اظهار داشت: در 
برخورد با این مشکات، مردم و مسئولین دو نوع برخورد می توانند داشته 
باشد؛ یکی اینکه سختی ها و مشکات را فرصت تلقی کنند. وقتی به طا 
چکش می زنیم، به قیمتش افزوده می شود؛ اگر ملت و دولت، فلزهای به 
درد بخوری باشند، حرارت کوره، به آن ها شکل و هدف و قالب و مسیر 
می دهد اما اگر فلز، غیرمقاوم باشد و چشمش به بیرونی ها و کفار باشد، 
این دیگر، فلز قیمتی نیست و با کمترین فشاری فرسوده و از گردونه 
خارج می شود و تاریخ مصرفش تمام می شود.امام جمعه موقت تهران 
گفت: باید به طور واقعی و نه شعاری، مردانی که عهده دار مدیریت 
هستند، از حالت های سابق عبور کنند و به صورت مردانی که معرکه 
هستند و موشک های دشمن دارد از هر طرف به سوی آن ها می آید، 
دربیایند. یک فرمانده یا سرباز در حال جنگ، با فرمانده و سرباز در حال 
رفاه فرق می کند. آمریکا اتاق جنگش، وزارت خزانه داری است. آن ها 
در یک جنگ تمام عیار اقتصادی دارند با ما مصاف می دهند. وی اضافه 
کرد: برای خودکفایی، مسائل پیش آمده را نباید تهدید و بحران تلقی 
نکنیم بلکه باید فرصت بدانیم. در مساله خودروسازی، با این همه سابقه، 
ما همچنان وابسته هستیم. تا مساله تحریم مطرح می شود، بازار خودرو 
متاطم می شود؛ این چه وضعی است؟ تا یک صدایی بلند می شود، 
هر کسی هر جور دلش می خواهد با مردم بازی می کند.حجت السام 
صدیقی اظهار داشت: االن وقت آن رسیده تا دندان طمع را از دشمن 
بَکنیم و کمر ببنیدیم تا خودمان راه بیفتیم. مگر ما صاحب موشک 
بودیم؟ چه طور شد که امروز یکی از مولفه های قدرت ما که موجب 
سرافرازی ما شده، موشک است؟ در مساله خودرو نباید به بیگانگان تکیه 
شود. در تجهیزات صنعتی باید به نیروهای جوان تکیه کنیم. ما خودمان 

منابع فراوان انرژی داریم.خطیب نماز جمعه تهران افزود: ما مواد اولیه 
همه صنایع را داریم. ما شرکت های دانش بنیان و جوانان متخصص 
داریم. من از نزدیک اطاع دارم که فرهیختگان دانشگاه های شریف و 
علم و صنعت چه توانمندی هایی دارند و چه کارهایی انجام داده اند. 
این ها باید است، گله نیست؛ دیر شده است اما به بن بست نرسیده ایم.

وی با بیان اینکه باید به نیروهای جوان و جهادی رو بیاوریم گفت: در 
مجموعه »ستاره خلیج فارس« و پاالیشگاهی که امسال راه افتاد، دو 
شرکت خارجی آمده بودند اما تا زمزمه تحریم ها آمد، جا خالی کردند 
اما برادران سپاهی ما این مجموعه را در زمانی کوتاه تر راه انداختند. در 
بیان عظمت این پاالیشگاه حرف بسیار است. مگر این ها از آسمان آمده 
اند؛ این ها بچه های شما هستند از همین ها کمک بگیرید.امام جمعه 
موقت تهران با اشاره به معضل آب خوزستان گفت: دشمن داشت بر 
امواج سوار می شد و امنیت خوزستان را نشانه گرفته بود. مشاهده کردید 
که برادران عزیز سپاهی ما رفتند آنجا و ظرف مدت کوتاهی مشکل آنجا 
را حل کردند. توصیه های سرنوشت ساز رهبر حکیم، مومن و متکی به 
خدا مبنی بر تقویت بخش خصوصی و برخورد با متخلفان را در نظر 
بگیرید؛ باید با فساد برخورد جدی شود.وی افزود: برخورد با متخلفان 
نباید تبعیض بردار باشد؛ در هر سمتی و هر جایگاهی و هر نسبتی با هر 
کسی که دارند، باید بدون اغماض با متخلفان و خائنان به امور اقتصادی 
کشور برخورد قانونی و قاطع شود. البته در این رابطه ریاست و سخنگوی 
محترم قوه قضاییه وعده های جدی دادند.حجت االسام صدیقی گفت: 
از فرمایشات سخنگوی قوه قضاییه اینگونه برداشت می شد که فساد 
ارزی، سکه ای و فسادهای دیگر، در پس پرده با افرادی از بدنه دولت 
و در مسئولین ریشه دارد. وعده دادند که امروز در جنگ اقتصادی، 
کسی که فساد می کند و ملت شهید داده را به چالش می کشد و امید 
را به ناامیدی تبدیل می کند، خیانت جنگی است و مجازاتش هم باید 
متناسب با شرایط جنگی باشد.وی گفت: مردم از قوه قضاییه انتظار دارند 
که اگر بناست قاطعانه برخورد شود، شعار نباشد. برخوردها طول هم 
نکشد، درست است که چهارچوب های قضایی با حرف های روزنامه 
ای فرق دارد اما در حد امکان، رسیدگی به تخلفات باید در مسیری قرار 
بگیرد که مردم صبور، نجیب و همیشه رزمنده و همیشه حامی انقاب 

چشم به راه نمانند.
حجت االسام صدیقی با اشاره به تحوالت سوریه تصریح کرد: کشور 
عزیز سوریه با مقاومت، عنایات الهی را همراه خود دارد و آخرین مراحل 
پیروزی را رقم می زند. ما جبهه مقاومت واحدی هستیم؛ پیروزی سوریه، 
پیروزی اسام و مقاومت و آزادگی است. این پیروزی، ذلت آمریکا و 
شکست روحیه و ظاهری اسرائیل است.وی ادامه داد: در این رابطه خدا 
رو شکر می کنیم و منتظر ضربات آخر به جریانات تروریستی وابسته 
به عربستان و امارات هستیم. در جبهه یمن هم بیش از ۴ هزار نفر 
از مزدوران سعودی و اماراتی به جهنم واصل شدند و یمن هر روز، از 
جهت دفاعی از جمله باالبردن برد موشک های بالستیک که در نوع خود 

معجزه خون شهداست، رو به پیشرفت است.

حجت االسالم صدیقی: امکان مذاکره با ترامپ وجود ندارد

برخوردقانونیوقاطعبامتخلفاناقتصادیشود

آگهیابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده:4/377/97 
وقت رسیدگی:97/6/17 ساعت 10 صبح 

خواهان: حسن پورحسن امیری
خوانده: امراله مهدی آبادی 

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو 
جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
رسیدگی به شعبه 4 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
و  دستور شورا  و  به درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  مجهول 
بتجویز قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار اگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آخرین آگهی 
ظرف یک ماه بدفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهم رساند.
مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف بابل

فرمانده نیروی زمینی ارتش: 

هیچ خطری مرزهای کشور را تهدید نمی کند

اینکه  بیان  با  ارتش  نیروی زمینی   فرمانده 
در  را  متجاوزی  هر  طومار  مسلح  نیروهای 
می پیچند،  هم  در  ممکن  زمان  کمترین 
دفاعی  چرخه  در  امروز  آنچه  کرد:  تاکید 
نیروی زمینی به کار گرفته می شود، حاصل 
دست رنج متخصصان و سربازان ایران اسامی 
است و با افتخار اعام می کنیم هیچ نیازی به 

ادوات و تجهیزات خارجی نداریم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر سرتیپ 
کیومرث حیدری  در حاشیه بازدید از تیپ 
مستقل پیاده ۱۷۷ متحرک هجومی شهید 
محمد جعفر نصر اصفهانی گفت: هیچ خطری 
مرزهای کشور را تهدید نمی کند و جنجال های 
رسانه ای و یاوه گویی های دشمنان بی نتیجه 

است.فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: امروز 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی با بصیرت 
کامل و در سایه تبعیت از ولی فقیه، اجازه 
نخواهند داد هیچ خطری مرزها و موجودیت 
کشور را تهدید کند و نیروهای مسلح همیشه 
آماده برای مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی 

هستند.وی خاطرنشان کرد: از زمان پیروزی 
انقاب اسامی تا کنون دشمنان تا توانسته اند 
توطئه کرده  و ملت ایران با اتکا به خدا، اطاعت 
از والیت فقیه و با وحدت و انسجام ملی پاسخ 
قاطع و دندان شکن به دشمن داده اند و این 

مسیر ادامه خواهد داشت.

به  یکم  وام صندوق پس انداز مسکن  پرداخت  پیشنهاد  از دو  بانک مسکن  مدیرعامل 
خانه های با عمر ۲۰ سال و نیز افزایش سقف تسهیات اوراق از ۶۰ به ۸۰ میلیون 

تومان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رحیمی انارکی اظهار کرد: به بانک مرکزی پیشنهاد 
دادیم شرط حداقل مدت صدور پروانه ساختمانی را از ۱۵ به ۲۰ سال افزایش دهد. با 
این طرح دامنه واحدهایی که می توانند از تسهیات مسکن یکم استفاده کنند افزایش 
می یابد. اخیرا این پیشنهاد را داده ایم و هنوز بانک مرکزی به ما جواب نداده است.وی 
در پاسخ به این سوال که آیا این پیشنهاد منجر به افزایش قیمت ها نمی شود؟ گفت: 
و عرضه  یابد  افزایش می  دامنه  بود؛ چرا که  نخواهد  قیمت چندان چشمگیر  افزایش 
در  انباشته شده  های  میزان سرمایه  درباره  انارکی  گیرد.رحیمی  می  بیشتری صورت 
صندوق پس انداز مسکن یکم اظهار کرد: هنوز وضعیت مصارف و منابع صندوق بسیار 
مناسب است.وی گفت: کار دیگری که در دستور قرار داده ایم این است رقم تسهیات از 
طریق اوراق را به سطح وام خانه اولی ها برسانیم. یعنی به همان میزانی که در سه گروه 
امتیاز حق تقدم  اوراق  انداز مسکن یکم پرداخت می شود، در  تسهیات صندوق پس 
تسهیات نیز اتفاق بیفتد؛ بدین ترتیب که سقف این وام از ۶۰ به ۸۰ میلیون تومان 
افزایش پیدا کند. وی تصریح کرد: انتظار داریم مردم بتوانند بخشی از قدرت خرید از 
دست رفته را به این طریق جبران کنند.وی در پاسخ به این سوال که آیا برای افزایش 
تسهیات ساخت یا کاهش رقم سود این تسهیات تمهیداتی در نظر دارید؟ گفت: سود 
اکنون  است.هم  درصد   ۱۸ اعتبار  و  پول  شورای  مصوب  نرخ  اساس  بر  تسهیات  این 
سیاستگذاری ما این است که تسهیات را به سازندگان حرفه ای و کسانی که گواهی 

صاحیت و پروانه های ساخت و ساز دارند پرداخت کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت با محور های طرح دو فوریتی ساماندهی بازار 
ارز موافق است و در بسته جدید ارزی لحاظ می شود.

به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی درخصوص بسته جدید ارزی 
دولت و وضعیت نرخ دالر، اظهار داشت: سه ماه و نیم گذشته تعدادی از نمایندگان در 
کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس متنی را تحت عنوان طرح دوفوریتی ساماندهی 
ساماندهی،  فوریتی،  دو  طرح  این  محورهای  اینکه  بیان  با  کردند.وی  تهیه  ارز  بازار 
مدیریت و توجه ویژه به صرافی ها و راه اندازی بازار ثانویه به شکل کامل بود، گفت: راه 
اندازی بازار ثانویه به این صورت است که ارز صادرات غیرنفتی وارد بازار ثانویه شود و 
در آنجا به صورت توافقی برای واردات به کشور تخصیص پیدا کند.وی با اشاره به اینکه 
محور سوم این طرح دوفوریتی در خصوص سپرده های ارزی با عاملیت بانک ها و ضمانت 
بانک مرکزی بود، ادامه داد: این طرح محورهای دیگری نیز داشت که تمام آنها تحت 
عنوان طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز مطرح شدند.وی با تاکید بر اینکه متاسفانه 
از ابتدا، طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز با واکنش غیرتخصصی و غیرمنطقی دولت 
مواجه شد، عنوان کرد: دولت به ما اعام کرده که موافق محورهای طرح دو فوریتی 
ساماندهی بازار ارز است و در بسته جدید ارزی لحاظ می شود اما اطاعی از محتوای 
بسته جدید دولت نداریم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی در پایان با 
تاکید بر اینکه در صورتی که دولت در بسته پیشنهادی خود موضوعات و محورهایی را 
که در گذشته مجلس مطرح کرده بود و مباحث جدید را اضافه کند و مبنای آن علمی، 
تخصصی و کارشناسی باشد حتما از آن حمایت می کنیم و سیاست جدید ارزی مورد 
حمایت مجلس نیز قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت باید منتظر ارائه 

بسته جدید باشیم تا آن زمان اظهار نظر کنیم.

احتمال پرداخت وام ۱۶۰میلیونی
 به خانه های ۲۰ ساله

موافقت دولت با محور های طرح
 دو فوریتی ساماندهی بازار ارز 

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پالک فرعی 1373 فرعی از 91-اصلی  
واقع درجزینان طالقان جزء  حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید به عمل آید اینک 
بر حسب تقاضای کتبی آقای محمد رضا عقبائی ذیل وارده 3001615-97/4/27 با رعایت مواد 
14و15قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت نه صبح و روز یکشنبه مورخه 97/6/18در 
محل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند 
به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد 
ماده 20ق ث و در اجرای مواد 74و86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه 
تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و 
رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح 
قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر 

اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد .// م الف-4747             
 تاریخ انتشار: روز دوشنبه  97/5/15

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیر
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تاکید وزیران امورخارجه ایران و چین
 بر حفظ برجام

 محمد جواد ظریف و »وانگ یی« وزیران امور خارجه ایران و چین 
در حاشیه نشست اتحادیه آ سه آن در سنگاپور با یکدیگر دیدار 

و گفتگو کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در این دیدار »وانگ یی« با تاکید 
ایران و چین  بر »دوستانه، راهبردی و همه جانبه بودن« روابط 
همه  در  تر خود  نزدیک  های  همکاری  به  کشور  دو  کرد:  اظهار 
زمینه های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی، بویژه حفظ برجام 
به عنوان یک دستاورد دیپلماسی و بهره مندی ایران از مزایای آن 

ادامه خواهند داد.
محمد جواد ظریف نیز چین را کشوری مهم  و شریک راهبردی 
ایران خواند و بر حفظ و گسترش روابط دو جانبه و یافتن راه های 
بر  کرد.  تاکید  برجام  دستاوردهای  از  ایران  انتفاع  در  نوآورانه 
اساس این گزارش، وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در ادامه 
دیدارهای خود با مقامات شرکت کننده در نشست وزیران خارجه 

اتحادیه آسه آن با وزیر امور خارجه نیوزیلند نیز دیدار کرد.
راههای  خصوص  در  رتبه  عالی  دیپلمات  دو  این  دیدار  این  در 
سایر  و  المللی  بین  مسائل  برجام،  جانبه،  دو  روابط  گسترش 

موضوعات مورد عاقه گفتگو و تبادل نظر کردند.   

توافق وزیران خارجه آمریکا و ترکیه 
برای حل اختالفات 

 وزرای خارجه آمریکا و ترکیه در نشست دیروز خود در سنگاپور 
ادامه  بین دو کشور  برای حل مسائل  به تاش  تا  توافق کردند 

دهند.
رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
طرف  داشت:  عنوان  ترکیه  خارجه  وزیر  اوغلو،  چاووش  مولود 
آمریکایی درک کرده است که نمی توان به نتیجه ای با استفاده از 

زبان تهدید و تحریم ها دست یافت.
و  بود  سازنده  پامپئو  با  نشست  کرد:  اظهار  ترکیه  خارجه  وزیر 
او به من اعام کرد که به تاش ها برای حل و فصل اختافات 
مایک  با  کرد:  تصریح  هم چنین  داد.چاووش اوغلو  خواهد  ادامه 
در  منبج  و  ادلب  درمورد  می توان  که  گام هایی  پیرامون  پامپئو 
شمال سوریه اتخاذ کرد، گفتگو کردیم.واشنگتن علیه دو تن از 
وزرای ترکیه ای به دلیل بازداشت یک کشیش آمریکایی در این 
کشور به اتهام حمایت از تروریسم، تحریم وضع کرده است.ترکیه 
پامپئو، وزیر خارجه  ندارد.مایک  قبول  را  این تحریم ها  می گوید 
آ.سه. عضو  کشورهای  وزرای  نشست  حاشیه  در  دیروز  آمریکا 

آن در سنگاپور با همتای ترکیه ای خود دیدار کرد.هدر ناوئرت، 
کشور  دو  خارجه  وزرای  گفت:  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
مذاکره ای  و  کردند  گفت وگو  یکدیگر  با  مساله  چندین  درباره 
سازنده داشتند.وی ادامه داد: آنها توافق کردند تا به تاش برای 

حل مسائل بین دو کشور ادامه دهند.

واردکنندگان باسابقه در اولویت 
تخصیص ارز 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه 
درخواست ارز متقاضیانی را که سال های گذشته فعالیت 
ثبت  به  تا  می دهد  قرار  اولویت  در  داشته اند،  وارداتی 
سفارش ها سرعت دهد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
این  به  دولت  افزود:  مطلب  این  بیان  با  رحمانی  رضا 
نتیجه رسیده است که متقاضیان ارز رسمی باید دوباره 
ارزیابی شوند و برای دریافت آن به معاونت های مختلف 
این وزارتخانه مراجعه کنند. این موضوع هرچند زمان بر 
است اما در نهایت به تنظیم بازار ارز می انجامد.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با بیان این که تاکنون نزدیک 
به ۸۰ هزار رکورد از ثبت سفارش ها به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت رسیده که بررسی آنها کاری زمانبر است، 
گفت: در این زمینه مقرر شد درخواست افرادی که سال 
گذشتته نیز متقاضی ارز بودند با یک نوسان ۲۰ درصدی 
ترتیب،  این  به  کرد:  پذیرفته شود.رحمانی خاطرنشان 
نزدیک به ۸۰ درصد درخواست ها در مدت کوتاهی به 
طریق سیستمی پاسخ داده و مدارک سایر افرادی که به 

جمع متقاضیان اضافه شده اند، در سیستم ثبت می شود.

ایران به جرگه کشورهای سازنده 
موتورهای دیزلی پیوست

معاون وزیر دفاع گفت: ایران به جرگه کشورهای سازنده 
موتورهای دیزلی پیوست.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر رستگاری، در مراسم 
رونمایی از خط تولید موتور دیزل ۱۳۰۰ اسب بخار در 
با اشاره به این که امروز اندیشه های  شرکت دسا آمل 
بزرگی در این کشور وجود دارند که فرصت را برای رشد 
و تاش فراهم می کنند، اظهار کرد: ایجاد فرصت و بستر 
برای کار بسیار ارزشمند است و نیازمند افرادی هستیم که 
به ایرانی فرصت کار و شکوفایی بدهد.وی این حرکت را 
یک جهش در صنعت موتور های دیزلی در کشور دانست 
و با بیان این که این دستاورد، رسما ایران ما را به جرگه 
کشورهای سازنده موتورهای دیزلی وارد نمود، یادآور شد: 
این گام مهم در سایه باور، همت، تاش و هم افزایی و 
توکل به خداوند متعال محقق شد.رستگاری با بیان این 
که نخبگان ما در شرکت موتور سنگین جبهه موتور دیزل 
را فتح کردند و به دنبال دانش باالدستی و پایین دستی 
مرتبط رفتند، یادآور شد: امسال و سال آینده مجموعا ۶۰ 
دستگاه از این دیزل را برای راه آهن جمهوری اسامی، 
حوزه صنایع دریایی و نیروگاه های مقیاس کوچک تولید 
خواهیم نمود.وی افزود: کاهش آالیندگی، عدم استفاده 
از سوخت های فسیلی، استفاده از پایه گاز سوز، سیال 
بودن و کوچک بودن از شاخصه های این پکیچ انرژی 

و حرارتی است.

خبرخبر

 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان 
اینکه هیات حاکمه آمریکا از هزینه های جنگ با ایران می ترسد، 
گفت: آنها در نهایت مجبور خواهند شد تا مسیر دیپلماسی را با 

ایران در پیش بگیرند.
در  فاحت پیشه  حشمت اهلل  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
واکنش به پیشنهاد اخیر رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره بدون 

پیش شرط با جمهوری اسامی ایران و اظهارات متناقض وزیر 
امور خارجه این کشور در این موضوع، اظهار داشت: دلیل این 
تناقض آن است که موضوع مذاکره و تعامل، فقط در مقام لفظ 
و حرف از سوی آمریکایی ها مطرح می شود، اما آنها به یک تدبیر 

برای این مسئله نرسیده اند
وی افزود: آمریکا از طرف کشورهای مختلف دنیا به ویژه اروپایی ها 
تحت فشار است و بابت شکستن دیپلماسی مورد انتقاد قرار دارد، 
بنابراین به همین دلیل موضوع مذاکره با ایران را مطرح می کنند 
ندارند.رئیس  ایران  با  برای مذاکره  راهبرد مشخصی  ولی هیچ 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: عاوه بر آن، برای جنگ با ایران هم راهبرد مشخصی 
نمی توانند داشته باشند، چرا که ایران کشور متفاوتی است و 
خودشان  برای  جنگ  این  هزینه های  از  آمریکا  حاکمه   هیأت 
در  اروپایی ها  با  مذاکره  سرانجام  درباره  می ترسد.فاحت پیشه 
خصوص آینده برجام و رفتار آمریکایی ها با کشورهای اروپایی در 
این زمینه، عنوان کرد: من معتقدم در نهایت آمریکایی ها مجبور 
خواهند بود که مسیر دیپلماسی با ایران را در پیش بگیرند، چراکه 
تسلیم  اسامی  جمهوری  که  است  داده  نشان  تاریخی  تجربه 

خواسته های نابه حق نمی شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

هیاتحاکمهآمریکا
ازهزینههایجنگ
باایرانمیترسد

آگهیاحضارمتهم
حسب محتویات پرونده کالسه 961327  کیفری دو 101در اجرای ماده344  قانون 
آئین دادرسی دادگاههای  عمومی و انقالب در امور کیفری و حسب کیفر خواست 
صادره در دادسرای عمومی و انقالب به آقای ابراهیم ادیم  مجهول المکان ابالغ می 
شود که در خصوص شکایت مهدی شیخی هفشجانی علیه شما دایر بر توهین و ایراد 
ضرب و جرح عمدی جهت اخذ آخرین دفاع در مورد اتهام وارده در تاریخ 97/6/21 
ساعت 10 صبح در این دادگاه حاضرشوید بدیهی است در صورت عدم حضور در 

دادگاه ، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
رئیس شعبه ی ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد ـ مهدی عسگری

متنآگهی
توجه  با  المکان  مجهول  فعال  اسماعیل  فرزند  طالبی  امیر حسین  آقای  بدینوسیله 
به محتویات پرونده کالسه 404/107/94این دادگاه متهم است به اتهام توهین از 
طریق ارسال پیامک موضوع شکایت خانم فراغ طرهانی نژاد که نظر به تعیین وقت 
رسیدگی به پرونده اتهامی نامبرده در تاریخ 1397/06/20ساعت8:30صبح مراتب 
در اجرای ماده 344قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار 
آگهی تا نامبرده در وقت مقرردرجلسه دادگاه حضور و ازاتهام انتسابی خود دفاع 
نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده فوق الذکر 

اتخاذ تصمیم می نماید.
رییس شعبه ۱۰7دادگاه کیفری دو خرم آباد-سیدمصطفی سهرابی

اصالحیهآگهی
تجدیدمناقصهعمومی

شهرداری منطقه یک بندرعباس مورخ 97/4/3۱
1-مهلت فروش اسناد: 97/4/31 لغایت 97/5/21

مورخ  شنبه  اداری  وقت  پایان  پیشنهادات:  تحویل  مهلت  2-آخرین 
97/5/27

3-تاریخ بازگشایی:رأس ساعت 12 روز یک شنبه 97/5/28
4-مدت انجام کار هفت ماه 

5-برآورداولیه :مبلغ 36/228/164/497 ریال 

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده)نوبتاول(
شرکتتعاونیمسکنمهر۴3مسجدقائمیه

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( که راس ساعت 10 
صبح روز جمعه مورخ 97/6/2 در محل دفتر تعاونی واقع در میانجاده 
11تشکیل  پ  پایین  طبقه  سناتور-  ساختمان  نجار-  بنی  خیابان   - 

می گردد، حضور به هم رسانید. 
:  - در صورتی که حضور عضوی در مجمع   یاد آوری می شود 
عمومی میسر نشود می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود 
را به نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هیچ کس نمی 

تواند نمایندگی بیش از یک عضو را بپذیرد. 
- همچنین برگه های نمایندگی مزبور با امضاء رئیس هیات اجرایی 

)آقای حمیدرضا میرزایی( معتبر خواهد بود.
- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت 
با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر 

خواهد بود. 
دستور جلسه :  1- تمدید مدت تصدی هئیت تصفیه

2- انتخاب اعضای هیئت تصفیه در صورت عدم تمدید دوره هیئت 
تصفیه فعلی )بند یک( 

رئیسهیاتاجراییهیاتتصفیه

آگهیابالغ
این شعبه  پرونده کالسه 970283  به  با توجه 
خانم فاطمه رضائی دادخواستی به خواسته تعین 
امین اموال تقدیم دفتر شعبه اول این دادگستری 
نموده که حسب دستور ریاست محترم شعبه با 
توجه به اعالم مفقودیت آقای الیق رضایی فرزند 
علی مراتب یک نوبت در روزنامه های محلی 
ویک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار اعالم 
می شود که هرکس خبری از اقامتگاه یا محل 
سکونت آقای الیق رضایی فرزند علی صاحب 

عکس فوق دارد به صورت مستند به دفتر شعبه اول دادگستری جوانرود اعالم نماید.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-کیکاووس مالح

حصروراثت
آقای حسین محمدی دارای شناسنامه شماره 2571به شرح دادخواست به کالسه 
970152از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان امین محمدی به شناسنامه 217 در تاریخ 1397/4/4  اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-حسن محمدی کد ملی5960080176نسبت پسرمتوفی

2-حسین محمدی کد ملی 5969492795 نسبت پسر متوفی
3-عایشه محمدی کد ملی5969484539 نسبت دختر متوفی
4-فاطمه محمدی کد ملی5969587273 نسبت دختر متوفی

5-خدیجه محمدی کد ملی5969874280 نسبت دختر متوفی
6-شرافت محمدی کد ملی  5969941298 نسبت دختر متوفی

7-سارا محمدی کد ملی  5969956805نسبت دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هرکسی 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 سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهياخطاراجرائیه
 بدینوسیله به    1- محمد هادی بابایی لشکایی 2-ریحانه نصیری   به آدرس :   
مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره 113 مورخ  96/3/8 از شعبه 
ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید 
به:   پرداخت مبلغ   54/000/000 ریال   بابت اصل خواسته  ومبلغ 1/915/000 ریال 
هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل  وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از 
زمان سر رسید چک )96/10/23  (   تا زمان  اجرای کامل حکم  قابل که محاسبه  
در واحد اجرای احکام مدنی    در حق خواهان   بانک سینا با وکالت لیال اکبر ثانی     
به نشانی : تنکابن -بلوار جمهوری-جنب دادگستری -ساختمان آریا طبقه 2 واحد7 
، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز 
از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از 

طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
   طیبه رنجبر/قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

مدیر  شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهیمزایدهنوبتسوم
 بحکایت پرونده کالسه960140 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود محکوم 
علیه فریدون ژاله چیان فرزند فتا ح محکوم است به فروش یک دستگاه آپارتمان 
پالک ثبتی 1297 فرعی از 118 اصلی بخش 2 توسط اجرای احکام مدنی دادگستری 
و سپس تقسیم ثمن معامله و کسر هزینه قانونی بین طرفین و تادیه  آن به هر یک از 
آنان به میزان قدرالسهم در حق محکوم له  رویا قاسم زاده ایروانی فرزند عباسقلی با 
وکالت سید یاسر  ضیائی جایگاهی  و مبلغ 5 درصد بعنوان  نیم عشر در حق دولت 
با توجه به توقیف مال لذا نظر به انجام مراحل کارشناسی مال توقیفی از طریق مزایده 
در تاریخ97/5/23 از  ساعت 9 الی 10- 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب 
اطالعات بیشتر به دفتر اجرا مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهد شد و همچنین ده  درصد مبلغ 
اعالمی آن فی المجلس برابر ماده 129 قانون مذکور و مابقی آن ظرف مدت یک ماه 
اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس 
از پرداختن کامل  مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده 
مزایده باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد در خصوص ارزیابی پالک 1297 

فرعی از 118 اصلی مفروز و مجزا از 1117 فرعی قطعه 54 
به استحضار می رساند

از  آپارتمان مذکور بازدید و پس از بررسی الزم گزارش آن را به شرح زیر اعالم 
می گردد پالک ثبتی 1297 فرعی از 118 اصلی مفروز و مجزا از 1117 قطعه 54 
عبارت است از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی سه دانگ مشاع آن تحت 
مالکیت آقای فریدون ژاله چیان و سه دانگ مشاع دیگر تحت مالکیت خانم رویا 
قاسم زاده ایروانی می باشد مساحت آپارتمان 21/149متر مربع واقع در سمت شرقی 
طبقه 8 و یک واحد انباری به مساحت 95/1متر مربع در همکف می باشد آپارتمان 
مسکونی شامل سالن پذیرایی آشپزخانه سرویس بهداشتی اتاق خواب دو اتاق خواب 
دارای سرویس بهداشتی مستر همچنین شومینه سالن می باشد کف  کلیه فضای 
داخلی با سرامیک پوشش گردیده سقف کاذب آپارتمان مذکور با چوب مواد   لمبه 
شده کابینت آشپزخانه از نوع ام دی اف و کلیه پنجره ها یو پی وی سی با شیشه دو 
جداره   می باشد سیستم گرمایشی ساختمان با شوفاژ و سرمایشی آن با کولر می باشد 
ساختمان دارای امتیاز برق گاز می باشد نظریه کارشناسی با عنایت به موارد مطروحه 
و نظر به موقعیت مکانی پالک و استقرار آپارتمان و نزدیکی به ساحل و چشم انداز 
مستقیم به دریا و کیفیت بنای احداثی و لحاظ نمودن جمعی جهاد در امر ارزیابی و 
برخورداری از امکانات و مشاعات و همچنین انشعابات منصوبه  به ارزش پالک ثبتی 
1297 فرعی از 118 اصلی مفروض و مجزا از 1174 قطعه 54 به مساحت21/149 

مترمربع جمعاً به مبلغ 4/849/325/000ریال تعیین می گردد
 توپال منشی اجرای احکام مدنی دادگاه بخش سرخرود

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
به شماره  که  بشرح درخواستی  اله          فرزند سیف  تقی  پور  خانم خورشید 
200/97/ش ح1 ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان   سیف اله پورتقی فرزند محمد بیگ      به 
شماره شناسنامه  156  صادره از    تنکابن     در  تاریخ7/14/ 32 دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  

منحصر است به:  علی پور تقی فرزند متوفی
خورشید پور تقی فرزند متوفی
سانتیک پور تقی دختر  متوفی

ثریا پور تقی فرزند متوفی
سلطنت پور تقی فرزند متوفی
حدیقه صفرپور همسر متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول حکمی شورای حل اختالف خرم آباد 

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  اسکندر  فرزند  الریمی  کیانی  بهنام  آقای 
9709982071400242  این شورا ثبت گردیده درخواست صدور  گواهی انحصار 
وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم آقای اسکندر کیانی الریمی فرزند حضرت 
به شماره شناسنامه 915 صادره از جویبار در تاریخ 97/1/7 در اقامتگاه دائمی خود 

شهرستان جویبار فوت نموده وورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از: 
1- فرامرث کیانی الریمی فرزند اسکندر5829361035 فرزند ذکور متوفی
2- کیامرث کیانی الریمی فرزند اسکندر 5779840822 فرزند ذکور متوفی
3- حضرت کیانی الریمی فرزند اسکندر 5829359065فرزند ذکور متوفی

4- علی کیانی الریمی فرزند اسکندر5829045427فرزند ذکور متوفی
5- محمد جواد کیانی الریمی فرزند اسکندر5820127854 فرزند ذکور متوفی

6- عباس کیانی الریمی فرزند اسکندر 5829193949 فرزند ذکور متوفی.
7- بهنام کیانی الریمی فرزند اسکندر 5829361043 فرزند ذکور متوفی 

8- عالیه کیانی الریمی 5829727862 فرزند اناث متوفی
9- زینب گلدوست ش ملی 5829727196

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

صادر خواهد شد .
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف جویبار

آگهیفقدانسندمالکیت
 خانم الهام کربالئی حسین تفرشی با ارایه دو برگ استشهادمحلی مصدق شده از 
سوی دفتر 232 سلمان شهر طی درخواست مورخ 96/3/10  تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی 377 سهم مشاع از 95276 سهم ششدانگ یک قطعه زمین از اراضی 
جنگلی جلگه ای پالک 10 فرعی از 365 اصلی واقع در مرتع دانیال بخش دو عباس 
آباد را که در صفحه 40 جلد 512 ذیل ثبت 73733 و شماره چاپی 167913 بنام 
نامبرده فوق ثبت گردیده است را نموده و اعالم که در اثر اثاث کشی مفقودشده است 
در اجرای ماده 120 اصالحی ایینامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشند ظرف 10 روز 
از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره 
ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارایه 
نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند معامله ارایه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام بصدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود 
حمید رضا قنبری رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس آباد 

متنآگهی
بدینوسیله آقای فیروز بیرانوند فرزند محمد فعال مجهول المکان با توجه به متحویات 
پرونده کالسه  604/104/94/ک2 کیفری این دادگاه متهم است به فروش مال غیر 
به پرونده  به تعیین وقت رسیدگی  موضوع شکایت حسین فلسفی وغیره که نظر 
آیین  ماده344قانون  اجرای  در  مراتب  ساعت8:30   1397/06/20 تاریخ  در  اتهامی 
دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشاراگهی تا نامبرده در وقت مقرر در 
جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم 
حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده406 قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید.

مدیردفترشعبه ۱۰4دادگاه کیفری۲خرم آباد سعید سهرابی چگنی

دادنامه
کالسه پرونده7/138/96 شماره دادنامه 87-97/1/29خواهان محمدعلی عالمی درونکال با 
وکالت کاظم علیزاده و محمد بهرام پور به آدرس بابل کمربندی غربی بهاران 2 ساختمان 
افالک خوانده مصطفی آرامش محمد ستاری وابقان مجهول المکان خواسته مطالبه وجه 
رای قاضی شورا آقایان کاظم علیزاده و محمد بهرام پور به وکالت از آقای محمدعلی عالمی 
درونکال طی داد خواستی به طرفیت آقایان مصطفی آرامش فرزند یوسف محمد ستاری 
وایقان فرزند حسینعلی خواستار مطالبه وجه مبلغ 27 میلیون ریال بابت صدور سه فقره 
چک به شماره 875747-95/6/22و  649768-95/7/11عمده موسسه مالی و اعتباری 
مهر به انضمام خسارت تاخیر و تادیه آن و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل گردیده 
است و برای اثبات ادعا نیز بر مصداق سه فقره چک مال الذکر و گواهینامه عدم پرداخت 
بانک محال علیه نیز ارائه داده است خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ اخطاریه در جلسه 
رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای نیز تقدیم نداشته است و از سویی ایرادی بر 
اسناد ارائه شده نیز به عمل نیاورده است و این که وجود اصل الشه چکها  در ید دارنده 
داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده بوده و اصل بر استصاب می باشد و با تمسک  به این 
اصل دعوی وکالی مدافع خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 313 از قانون 

تجارت و مواد 198 و 515
و9 51و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف دوم را به تودیع  مبلغ 27 میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یا 
اجرا بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی و مبلغ 410,000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و حق خواهان محکوم و اعالم می نماید در ضمن وکیل خواهان دعوی 
خود را نسبت به خوانده ردیف اول مستردد نمودند لذا در این خصوص به استناد بند ب 
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید رأی صادره 
نسبت به خوانده ردیف اول غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی 
بابل می باشد و در مورد قسمت دوم حضوری است و در مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی بابل است
 قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف بابل عباس علی سوادکوهی

آگهیابالغ
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  وحمرتضی کرمانی ید پورتاجیک ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  
میشود.   مهدی رمضانی بخواسته  مطالبه وجه     چک    به استناد   دادخواست و 
ضمائم و پیوست آن  ،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 33/96 شعبه سوم 
ثبت و وقت دادرسی  به روز سه شنبه  97/6/13 ساعت 11 صبح تعیین گردید. 
اینک بدرخواست     خواهان    و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر 
االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. 
چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن 

ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه   سوم   شورای حل اختالف تنکابن  

رییس پلیس فتا خبر داد:

واردات خودرو وزارت صنعت درماجرای  تکذیب هک سایت 
رئیس پلیس فتا گفت: سایت وزارت صنعت 

برای ثبت سفارش خودروها هک نشده بود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار سید 
کمال هادیانفر  در حاشیه  همایش همیاران 
واردات  پرونده  درباره  ناجا  فتای  پلیس 
خودروهای لوکس و برخی موضوعات مطرح 
شده درباره هک شدن سایت وزارت صنعت، 
با رد این ادعا اظهار کرد: پرونده واردات این 
خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده 
بود به دستور مقام قضائی برای بررسی های فنی 
به پلیس فتا ارجاع شد؛ بررسی های فنی ما در 
بخش سایبری نشان داد به هیچ وجه هیچ هک 
در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.رئیس پلیس 
فتا  با بیان اینکه نتیجه این بررسی به طور 

رسمی اعام شده است، گفت: این موضوع را 
به سازمان بازرسی و مراجع قضائی هم اعام 
کرده ایم و تأکید داشته ایم که سایت وزارت 
صنعت و معدن در ماجرای واردات خودرو هک 
نشده است.وی ضمن تشریح اقدامات پلیس 
فتا در فضای سایبری، از افزایش ۸۵ درصدی 
قدرت کشف در این حوزه خبر داد و اظهار کرد: 
ما از توان همیاران پلیس فتا استفاده خواهیم 
کرد و در پنج سال اخیر حدود ۴۲ هزار نفر 
همیار پلیس فتا جذب شدند تا با استفاده از 
توانایی های آحاد مردم بتوانیم از وقوع جرائم 
در فضای مجازی و سایبری جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: از سال گذشته با همکاری وزارت 
ارتباطات و آموزش و پرورش طرح کوآ )طرح 

کودک و اینترنت( را در ۴۸۷ کارگاه آموزشی 
و با حضور ۱۰ هزار دانش آموز در کشور اجرا 
کردیم که این طرح به صورت طنز عروسکی 
و سپس بحث های جدی و اصلی به مرحله 
با  رابطه  در  فتا  پلیس  درآمد.رئیس  آموزش 
جرائم موجود در فضای بانکی و دستگاه های 
بانک مرکزی  با کمک  پز خاطر نشان کرد: 
یک سری اقدامات جهت مقابله با وقوع جرم 
و کاهبرداری توسط کاهبرداران سایبری در 
نظام بانکی در حال انجام است تا هموطنان 
با خیال راحت در بانک ها و دستگاه های پز 
فعالیت خود را انجام دهند.وی با بیان اینکه 
بانک های کشور در حوزه آموزش فعال نیستند 
و بیشتر در حال رقابت و تبلیغات فعالیت های 

خود هستند، تصریح کرد: در ارتباط با پز ها 
جرم زیاد است و با پیش قدم شدن بانک ملی 
ایران و همکاری آن ها در این زمینه، رمز های 
یکبار مصرف را در دستور کار دارندگان عابر 
بانک قرار دادیم، به این صورت که با هر بار 
استفاده از کارت، یک رمز برای دفعه بعدی 
برای کاربر پیامک خواهد شد.براساس گزارش 
سایت پلیس، سردار هادیان فر در خصوص 
حساب های سلبریتی هایی که از مردم جهت 
کمک به زلزله زدگان پول طلب کردند، گفت: 
برخی از این حساب ها مسدود شد، این افراد 
به جای اینکه حساب باز کنند، باید مردم را 
به مراجعه به نهاد های مربوطه و مراکز رسمی 

مانند هال احمر ترغیب و تشویق کنند.

تارنمای آمریکایی ›امریکن کنسروتیو‹ در باره سیاست اعمال فشار 
و تحریم واشنگتن بر ایران نوشت که این خط مشی نتیجه معکوس 

دارد و موجب نزدیکی حکومت و مردم ایران می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دانیل لریسون در یادداشتی که در 
این نشریه منتشر شد، افزود: سیاست دولت دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا درباره ایران نتیجه معکوس می دهد و به جای 
کمک به مردم ایران، به حکومت این کشور کمک می کند. جان 
دبلیو لیمبرت مدیرکل پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در امور 
ایران و نویسنده کتاب مذاکره با ایران، دیدگاه ایرانیان را اینگونه 
جمع بندی کرده است: فردی )ترامپ( می گوید که می خواهد 

میلیون ها تن از مردم ایران و اقتصاد ما را نابود کند و در عین حال 
قصد دارد از آرزوها و امیال ما برای دستیابی به دمکراسی حمایت 
کند، آیا به نظر وی ما تا این اندازه احمق و نادان هستیم. لریسون 
در ادامه این نوشتار می افزاید: اعمال تحریم ها و دیگر روش های 
فشار برای ایجاد اجباری تغییرات در کشور مورد نظر، به ندرت 
موفقیت آمیز است و به هدف خود می رسند و اجرای اقدامات 
تنبیهی و مجازات ها، بیشتر از اینکه حکومت آن کشور را ضعیف 
کند، به مردم آن آسیب می رساند. لریسون در بخش دیگری از 
این مقاله نوشت: تحت فشار شدید قرار دادن اقتصاد یک کشور 
و تاش برای جداسازی آن از شریکان بازرگانی اش، موجب رنج 

بردن مردم آن کشور از کمبودها و نوسان های اقتصادی ناشی 
از این اقدامات تنبیهی می شود. تحریم ها و فشارها معموال نه 
تنها موجب برانگیخته شدن مردم علیه حاکمان کشورهایشان نمی 
شود، بلکه مردم و حاکمان را به هم نزدیک تر می کند. وی می 
افزاید: برخورد دولت ترامپ با مردم ایران، مانند دشمن و هدف 
است و اگر تصور می کند همان مردمی که موجب فقر و پریشانی 
زندگانی آنها شده است، خط مشی تغییر حکومت کشورشان را 
مطابق میل تندروهای آمریکا در پیش خواهند گرفت، کاما در 
گمراهی قرار دارند.دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ۱۸ 
اردیبهشت ماه با اعام تصمیم خود برای خروج یک جانبه از توافق 
بین المللی هسته ای ۲۰۱۵ با ایران )برجام( تهدید کرد که تحریم 

های واشنگتن علیه ایران از سرگرفته می شود.

سیاستواشنگتنموجبنزدیکیحکومتومردمایران
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متنآگهی
حسب محتویات پرونده کالسه 960647 در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی عمومی 
و انقالب در امور کیفری به آقای محمدیار باقری کاجی فرزند جعفر به اتهام اختالل در 
نظم عمومی اداره آب منطقه ای که مجعول که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد، 
در خصوص شکایت شرکت آب منطقه ای علیه شما جهت دفاع در مورد اتهام وارده 
یک ماه پس از نشر آگهی در شعبه ی اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد 

حاضرشوید در صورت  عدم حضور در داد سرا ، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
بازپرس شعبه ی اول دادسرای شهرکردـ  محسن اشرفی

آگهیمفقودی
 K4MA690 - R120963 برگ سبز خودروی رنو رنگ سفید روغنی به شماره موتور
و شماره شاسی NAPLSRALDF1249384 مدل 1394 تیپ لوگان L90پالک 
21-339 س81 به نام نسرین شهبازی به کد ملی 0041239911 فرزند اسد اله صادره 

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

متنآگهی
حسب محتویات پرونده کالسه960719  در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
عمومی و انقالب در امور کیفری حسب شکایت  آقای لطف اهلل قهرمان به خانم مینا 
عباسی فرزندمحرمعلی  به اتهام توهین از طریق ارسال پیامک که  مجهول المکان می 
باشد ابالغ می گردد، جهت دفاع درمورد اتهام وارده یک ماه پس از نشر آگهی در 
شعبه ی اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد حاضرشوید در صورت 

عدم حضور در داد سرا ، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
بازپرس شعبه ی اول دادسرای شهرکرد ـ محسن اشرفی

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای/: ابوالفضل آجررلو دارای شناسنامه شماره 666  به  شرح دادخواست به کالسه 
620/3/97از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علیمحمد آجررلو بشناسنامه  شماره 6  در تاریخ 1396/11/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابو 
القاسم آجررلو فرزند علی محمد ش.ش 57565 تاریخ تولد 1345 صادره از تهران  
پسر متوفی  2- عباس رایان منش فرزند علی محمد ش.ش 3339 تاریخ تولد 1356 
صادره از تهران  پسر متوفی  3- ابوالفضل آجررلو فرزند علی محمد ش.ش 666 
تاریخ تولد 1350 صادره از تهران  پسر متوفی 4- بتول آجررلو فرزند علی محمد 
ش.ش 570 تاریخ تولد 1347 صادره از تهران  دختر متوفی 5- سکینه قدیانی  فرزند 

حسین  ش.ش 14 تاریخ تولد 1328 صادره از آوج  همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف 48
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس

آگهیمزایدهاموالمنقول
به موجب پرونده کالسه 971840  محکوم علیه انصار اسماعیل زاده محکوم است به 
پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت  اصل خواسته در حق محکوم له سعید یوسفی  
و مبلغ 1/000/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، چون 
نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له 
اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجراء توقیف و توسط کارشناس 
رسمی ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1397/06/03 
ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به فروش برسد.
از قیمت دو میلیون و یکصد هزار تومان شروع می شود و مال متعلق به کسی است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .10درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد 
یا چک بانکی )تضمین شده (فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی 
وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراءتعیین می گردد و حداکثر یک ماه 
از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد ،از خریدار اخذا و اموال به نامبرد ه تحویل خواهد 
شد . در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ،سپرده او 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجد ید خواهد شد . در صورتی 
که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود ،مزایده فردای اداری همان روز درهمان 
ساعت و مکان بر گزار می گردد . شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف 
یک ماه هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده  می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور 
یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت وصول شکایت (مال به خریدار تسلیم 
نخواهد شد .ضمنا طالبین می توانند ظرف 7 روز قبل از مزایده به دفتر اجراءمراجعه 

و با هماهنگی اجراءاز اموال بازدید نامید مورد مزایده تعداد
1.یکدستگاه اجاق گاز رو میزی اسنوا مدل آرارات کف شیشه 5 شعله مدل آ سی سی 

به ارزش سه میلیون و 400 هزار ریال ) سیصد و چهل هزارتومان(
2. یکدستگاه فر برقی اخوان تو کار مدل اف 5-1969 به ارزش 8 میلیون و 400 هزار 

ریال ) هشتصد و چهل هزار تومان(
3. تعداد 9 عدد تک شیر مرکب  اهرمی ظرفشویی به نام آسیان به ارزش واحد 1 

میلیون ریال و جمعا به ارزش 9 میلیون ریال )نهصد هزار تومان(
4. یک عدد سبد آبچکان رنگ نقره ای آبکاری شده به ارزش 200 هزار ریال )بیست 

هزار تومان(
اقالم موضوع کارشناسی 4 قلم میباشند که با توجه به قیمت روز بازار لوازم خانگی 
جمعا به ارزش 21 میلیون ریال معادل دو میلیون و یکصد هزار تومان ارزیابی و اعالم 

میگردد. م/الف 1042 
مدیر دفتر اجرا احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم – غفاری

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
پالک34واقع  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  تحدیدی  عملیات  آگهی  اینکه  نظربه 
درناحیه19بخش2 شهرستان خرمشهرموردتقاضای آقایاسرکاملی مفردفرزندزاری بای
دتحدیدحدودشودلذابااختیارحاصله ازماده15قانون ثبت وماده61آئین نامه اجرائی آن 
وبرحسب تقاضای مستدعی ثبت که درخواست انتشارآگهی تحدیدحدوداختصاصی 
وعملیات  مورخ97/6/7تعیین  تحدیدحدودروزچهارشنبه  نموده،وقت 
تحدیدحدودازساعت8صبح درمحل شروع وبه عمل خواهدآمد.لذاازمتقاضی وکلیه 
مجاورین طبق ماده  14قانون ثبت دعوت می گرددکه دروقت مقرردرمحل وقوع ملک 
حضوربه هم رسانند.واخواهی )اعتراض(مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی به 
استنادماده20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت سی روزپذیرفته 
خواهدشدکه بایستی کتبابه اداره ثبت محل تسلیم ورسید عرض حال دریافت نماید.
ضمنامعترض ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که 
دادخواست خودرابه دادگاه صالحه تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رااخذوبه اداره 
برابرمقررات صادرخواهدشد.تاریخ  نماید،درغیراین صورت سندمالکیت  ارائه  ثبت 

انتشار:1397/5/13    شماره م.الف)9/421(
احمدی زاده-رئیس ثبت اسنادوامالک خرمشهر

آگهیابالغ
وقت دارسی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده: 97/پ 291/7
وقت رسیدگی:97/06/20 ساعت 10

خواهان:آزاد پیر شیخی 
خوانده: علیرضا امیری مقدم 

خواسته:مطالبه خسارت 
خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه هفتم  شورای حل 
اختالف مرکزی رباط کریم) پرند( ارجاع گریده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا  مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خوانده خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم  رسانید چنانچه نیاز به آگهی 

مجدد باشد یکماه و ظرف مدت آن ده روز خواهد بود.          
  دبیر خانه حوزه  هفتم  شورای حل اختالف رباط کریم )پرند( 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابررأی شماره139760331010000440 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یداله باقری  فرزند حسن  به شماره 
شناسنامه 4790  کد ملی 4370047560 صادره از خدابنده در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 5000 مترمربع پالک 960 فرعی از 163 اصلی واقع درفردیس فلکه 
پنجم – جنب پارک تندرستی – قطعه 374خریداری از ملک رسمی علی حسینی میر 
محله محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1496
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/26  تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/10

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

اخطارماده1۰1موردوثیقه
شماره نامه: 139704901107000434 

تاریخ نامه: 1397/05/03 
شماره پرونده: 139604001087000144/2

شماره بایگانی پرونده: 9600351
در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له پاسارگاد علیه نبی اله رسولی و شرکت 
الکترود سان پرتونیوساد طبق گزارش مورخ 96/11/23 کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح تصویر پیوست، پالک ثبتی 1- فرعی: 10500 از پالک اصلی 165 در بخش: 
رباط کریم ناحیه: رباط کریم واقع در: رباط کریم مورد وثیقه سند رهنی شماره 28020 
و 25651 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 شهراسالمشهر استان تهران به مبلغ 
1/435/000/000 ریال ارزیابی گردیده و برابر گزارش مامور پست آدرس آقای نبی 
اله رسولی بشرح متن سند شناسایی نگردیده است.لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک 
مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار 
این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 7/000/000 
ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 

بانکی دستمزد کارشناس باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.م/الف 1043 
مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی رباط کریم- منوچهر کاظم اصالنی

آگهیابالغ
دادخواست وضمائم

شریفی  عادل  آقای  طرفیت  به  فرزندمحمددادخواستی  سایبان  مریم  خانم  خواهان 
ازتاریخ97/1/17لغایت  گذشته  ایام  نفقه  مطالبه  تقاضای  خواسته  فرزندسویدبه 
صدورواجرای حکم باجلب نظرکارشناس با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده 
به مجتمع شوراهای حل اختالف ارجاع وبه کالسه118/97/ش2 ثبت وبرای روز2
97/3/7مورخ97/6/10ساعت9:30تعیین وقت گردیده وچون خوانده مذکورمجهول 
المکان اعالم شده لذابرحسب تقاضای خواهان ودستورشوراومستندابه ماده73ازقانون 
آیین درامور مدنی مراتب فوق یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج وازخوانده 
فوق الذکردعوت می شوداز تاریخ نشرآگهی به شعبه شورای حل اختالف مراجعه 
وبادریافت نسخه ثانی دادخواستی وضمائم آدرس محل اقامت خودرااعالم درغیراین 
مقتضی  و شوراتصمیم  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  مفاددادخواسیت ووقت  صورت 

اتخاذخواهدنمود.    شماره م.الف)9/433(
رئیس شعبه۲شورای حل اختالف خرمشهر-جابرعیدانی نیا

شهردار کرج تاکید کرد: 

توجه به رفاه کارکنان آرامستانهای کرج ایجاد 10 هزار شغل در 34 شهر با طرح های اجتماع محور 
تعیین  برای  تست  انجام  کرج  منتخب  شهردار 
مدیریت  سازمان  پرسنل  افسردگی  میزان 
آرامستان ها را ضروری دانست و گفت: توجه 
به رفاه کارکنان به افزایِش انگیزه منجر می شود.
لزوم  بر  بازدید  این  در  کرج  منتخب  شهردار 
توجه به وضعیت روحی و روانی پرسنل سازمان 
آرامستان های شهرداری کرج تاکید و اظهار کرد: 
با توجه به این که کارکنان سازمان آرامستان ها 
در حساس ترین و سخت ترین شرایط روحی 
قرار  ویژه  توجه  مورد  باید  کنند  می  فعالیت 

گیرند.
که  این  به  اشاره  با  نژاد  احمدی  محمدرضا   
ارباب رجوِع این سازمان با سخت ترین شرایط 
ترین  سخت  با  سازمان  این  کارکنان  و  روحی 
شرایط روبرو هستند، گفت: به طور قطع درِک 
شهروندان از مهم ترین وظایف کارکنان سازمان 

آرامستان ها است.
از رییس سازمان  با طرح سوالی  نژاد  احمدی   
آرامستان ها مبنی بر اینکه تاکنون در خصوص 

شده  انجام  اقداماتی  چه  پرسنل  روانی  سالمت 
است، گفت: رسیدگی به رفاه پرسنل در افزایش 
نشاط کارکنان تاثیرگذار است اما نباید استفاده از 
ظرفیت مشاوره و روانشناسی برای عدم کاهش 
را  سازمان  این  پرسنل  بین  در  نشاط  و  شادی 

نادیده گرفت.
تعیین  برای  تست  انجام  کرج  منتخب   شهردار 
بازه  در  مجموعه  این  پرسنل  افسردگی  میزان 
های زمانی مشخص را ضروری دانست و تاکید 
کرد: شهرداری این آمادگی را دارد که به منظور 
با  پرسنل  روانی  و  روحی  های  آسیب  کاهش 

مراکز درمانی مربوطه قرار داد امضا کند .
رییس  عسگری  حمیدرضا  ادامه  در  همچنین   
سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج 
آرامستان  تنها  سکینه  بهشت  اینکه  به  اشاره  با 
مستقر  آن  در  قانونی  پزشکی  که  است  کشور 
شهرداری  های  آرامستان  سازمان  گفت:  است، 
کشوری  یکپارچه  افزاری  نرم  سیستم  به  کرج 

متصل است.

رییس هیأت مدیره ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( گفت، این بنیاد تا پایان سال 97 از طریق اجرای 
اقتصادی  تالش  هادی  )مدل  »مهتاب«  اجتماع محور  طرح های 
اشتغال   و  مردمی  سرمایه گذاری  )آیین نامه ی  »آسمان«  برکت(، 
توان افزایی  و  فقرزدایی  )آیین نامه ی  »آفتاب«  و  انسانی(  نیروی 
مناطق محروم  و  در روستاها  برکت(، 10 هزار فرصت شغلی 

کشور را در دست اقدام دارد.  
دکتر محمود عسکری  آزاد  با اشاره به لزوم اشتغال زایی و ایجاد 
محل درآمد برای روستاییان برای کاهش مهاجرت از روستاها، 
گفت: واقعیت این است که از سال 53 تا امروز، از 75 درصد 
جمعیت روستایی در کشور به 26 درصد رسیدیم. ما در روستاها 
مشاغل جدید ایجاد نکردیم، به تبع آن مردم برای کسب درآمد 
و  روستاها  در  اشتغال زایی  برای  آمدند.  شهرها  به  روستاها  از 
توانمندسازی اقتصادی روستاییان، باید نگاه مان فراتر از مشاغل 

سنتی موجود در روستاها باشد.  
وی با تشریح طرح های اجتماع محور بنیاد برکت، با اشاره به طرح 
آسمان، خاطرنشان کرد: در این طرح تشکیل گروه های محلی، 
توانمندسازی این گروه ها، شناسایی ظرفیت های محلی، تشکیل 
توسعه ی   مدل های  ارایه ی  کسب وکار،  پشتیبان  صندوق های 

کسب وکار به افراد، تأمین و تجدید منابع و ایجاد شرکت های 
از  پشتیبانی مشاغل، کارهایی است که  برای  تعاونی توسعه ای 

سوی بنیاد برکت انجام می شود. 
رییس هیأت مدیره ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(، افزود: آن چه مهم است، همه ی کارهای ما در 
هماهنگی کامل با دستگاه های اجرایی است. ما برای انجام بهینه ی 
کار اشتغال زایی، تسهیل گرانی داریم که در روستاهای هدف با 
با  متناسب  آموزش می دهند و  را  آن ها  مردم صحبت می کنند، 
وضع روستا، گروه های توسعه ای تشکیل می دهند. پس از تشکیل 
گروه های توسعه ای، آن ها هستند که کار را در دست می گیرند.  

طرح  پشتیبان  را  برکت  بنیاد  آفتاب  طرح  عسکری آزاد،  دکتر 
نهادهای  طرح  این  قالب  در  داشت:  اذعان  و  دانست  آسمان 
کار  این  برای  می کنیم.  توانمند  و  می دهیم  تشکیل  را  مجری 
معموالً تعاونی هایی با عضویت خود روستاییان تشکیل می شود 
شراکت  مجری  نهادهای  عنوان  به  تعاونی ها  با  برکت  بنیاد  و 
می کند. در این شراکت بنیاد 49 درصد و تعاونی ها 51 درصد 
سهم دارند. ثمره ی این شراکت احداث کارگاه ها و کارخانه هایی 
است که می توانند محصوالت روستایی را فرآوری، بسته بندی، 

استانداردسازی و بازاریابی کنند.  

رییس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت :

پیشرفت فیزیکی سیستم تصفیه 
شیرابه سراوان به روش نانو

منکویی - رشت: علیرضا حاجی پور در حاشیه 
بازدید از روند شرکت لوله های بتنی شمال اظهار 
داشت: این بازدید با توجه به قراردادی که سازمان 
مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با شرکت 

منعقد کرده است انجام می شود.
رییس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری 
با   95 ماه  اسفند  در  قراردادی  گفت:  رشت 
خصوص  در  شمال  بتنی  های  لوله  شرکت 
احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان منعقد شد 
که در دو فاز نیم لیتر و فاز نهایی 3 لیتر بر ثانیه 
تعبیه شده است که باید در سراوان نصب شود. 
اینکه بخشی از دستگاهها ساخته  بیان  با  وی 
قابل  و  فیزیکی  پیشرفت  کار  افزود:  اند  شده 
اینکه  به  با توجه  امروز داشته است  تا  قبولی 
و  بود  متوقف  کار  از  بخشی  یکسالی  حدود 
تاخیر در کار وجود داشت اما امروز کارها به 
کرد:  تاکید  پور  رود. حاجی  می  پیش  خوبی 
روش تصفیه نانو ذرات اکسید آهن است که 
ای  شیرابه  نهایت  در  نانو  بستر  از  استفاده  با 
که مراحل اولیه تصفیه را به صورت فیزیکال 
طی کرده است در نهایت به روش نانو تصفیه 
می شود و به حداقل cod و استاندارد های 

زیست محیطی می رسد.
وی افزود: این سیستم قابل حمل و موبایل است 
در کارخانه لوله های بتنی شمال ساخته می شود 
و به تصفیه خانه سراوان انتقال می یابد سرعت 
کار بهتر از گذشته است و به زودی مشکالت 

مالی هم حل می شود.

خبر

 افزایش مشترکین خانگی با مصرف متعارف آب 
در شهرهای استان مرکزی 

با افزایش مشترکین دارای مصرف آب کمتر از میانگین الگوی مصرف 
تعیین شده برای شهرهای استان مرکزی ، سرانه مصرف آب از 242 

لیتر برای هر نفر در شبانه روز به 210 لیتر کاهش یافت.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان 
مرکزی مهندس علی صادقی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت 
با اعالم خبر فوق اظهار داشت: تاقبل از سال 96 ؛ 80 در صد مشترکین 
خانگی آب شهرهای استان مرکزی زیر میانگین الگوی مصرف تعیین 
شده برای شهرهای استان مرکزی آب مصرف می نمودند و این رقم 

در سال 96 با 0/4 درصد افزایش با 80/4 درصد رسیده است .
وی از افزایش تعداد مشترکین خانگی آب شهرهای استان از446458 
مشترک در پایان سال 95 به  455340 مشترک در پایان سال 96 یاد 
نمود و تصریح کرد: علی رغم روند افزایشی تعداد مشترکین خانگی 
شرکت ،با توجه به افزایش مشترکین کم مصرف با میانگین مصرف زیر 
20 متر مکعب در ماه ،  میزان مصرف آب در بخش خانگی شهرهای 
استان کاهش داشته  است و این مرهون اقدامات فنی و فرهنگسازی 
های انجام شده در سطح جامعه و همکاری های مردم عزیز شهرهای 

استان می باشد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  درآمد  و  مشترکین  خدمات  معاون 
مرکزی از کاهش میانگین مصرف آب در استان از 242 لیتر در شبانه 
روز برای هر نفر به 210 لیتر یاد نمود و افزود: این رقم در بخش 

خانگی 165 لیتر در شبانه روز برای هر نفر است. 
وی مشترکین آب شهر آشتیان را کم مصرف ترین مشترکین آب استان 
مرکزی اعالم نمود و اظهار امیدواری کرد الگوی مصرف آب در تمامی 

شهرهای استان از سوی مشترکین رعایت شود.
گفتنی است؛ در سال 1383 الگوی مصرف آب شهرهای استان با 
توجه به پارامترهایی همچون اقلیم جغرافیایی و آب و هوا میزان 18، 

20 و 22 متر مکعب در ماه برای هر خانوار تعیین شده است. 

 کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان مطرح کرد:

 لزوم همکاری همه جانبه برای اجرای قوانین حوزه 
دریا و ساحل

استان  در دوازدهمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل 
هرمزگان، بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه ها در راستای 
اجرای هر چه سریعتر و جامع تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و ساحل 

تأکید شد.
اخبار روابط عمومی  از واحد اطالعات و  نقل  به  به گزارش زمان 
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، »رضا مدرس« معاون  اداره کل 
هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در دوازدهمین نشست 
اینکه  بیان  با  هرمزگان  استان  مدیریت سواحل  و  ساماندهی  کمیته 
هرمزگان 40 درصد سواحل کشور را به خود اختصاص داده است، 
متری  حریم 60  تعیین  و  ساحلی  کاداستر  حوزه  در  داشت:  اظهار 
تعامالت خوبی در قالب یک تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان 
بنادر و دریانوردی با سازمان جنگل ها و مراتع کشور صورت گرفته که 
نتایج اجرای این طرح می تواند برای توسعه استان ساحلی هرمزگان 

بسیار کارگشا باشد. 
وی با اشاره به در دست اجرا بودن مطالعات بازآفرینی تعامل شهر 
و بندر توسط سازمان بنادر گفت: اطالعات آکادمیک مربوط به این 
مطالعات می تواند در مقاطع آموزش عالی نیز مورد استفاده قرار گیرد. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تعامل شهر و بندر 
را به عنوان دغدغه مهم وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر در راستای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی دانست و به بیان انتظارات مدیریت 

عالی استان هرمزگان در این خصوص پرداخت.
کمیته  ماهیانه  جلسات  برگزاری  برای  استانداری  آمادگی  از  وی 
ساماندهی و مدیریت سواحل استان با حضور معاون عمرانی و هر دو 

ماه یکبار با حضور استاندار خبر داد.
مدرس به لزوم تصویب نهایی طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه 
مناطق ساحلی)ICZM( در استان هرمزگان طی ماه جاری نیز اشاره 
کرد و از اعضای این کمیته خواست تا پایان سال جاری شرایطی را 
فراهم کنند که شاهد کاهش 20 درصدی تعداد سازه های غیرمجاز در 

این استان باشیم.

خبر

و  نفت  وزیر  معاون  زمان؛  خبرنگار  کرج- 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ارائه آموزش های 
تخصصی به کارکنان فنی شرکت ملی گاز ایران را 
الزمه اجرای کیفی پروژه های عمرانی و گازرسانی 
در کشور دانست و تاکید کرد: اجرای موفق این 
نتیجه کارآمدی  برهه زمانی کوتاه،  طرح در یک 

نیروهای انسانی است.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، آئین گشایش مرکز 
تربیت مربی و آموزش نیروهای فنی و پیمانکاری 
شرکت ملی گاز ایران که با حضور معاون وزیر نفت 
و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و معاون آموزش 
فنی و حرفه ای کشور و مسئوالن استانی برگزار 
انتقال 36 اینچ غرب استان  شد؛ طرح های خط 
البرز به طول 65 کیلومتر با اعتباری بیش از 2 هزار 
میلیارد ریال، تکمیل گازرسانی به صنایع تولیدی 
مایع  سوخت  کننده  مصرف  کشاورزی  صنعتی، 
در استان به روش پی سی اف با اعتباری بیش از 
400 میلیارد ریال و تکمیل گازرسانی به روستاهای 
باقیمانده استان در طالقان، محور چالوس و شهر 
آسارا با اعتباری بیش از 600 میلیارد ریال، فعالیت 

خود را آغاز کردند.
آموزش  و  مربی  تربیت  مرکز  گشایش  آئین  در 
تخصصی کارکنان شرکت ملی گاز ایران که با زیر 
بنای یک هزار و 200 متر مربع و 700 متر مربع 
فضای آموزشی و کارگاهی، در کرج برگزار شد، 
گاز  ملی  مدیرعامل شرکت  و  نفت  وزیر  معاون 
ایران گفت: متعهد شده ایم در صورت نبود موانع، 
هر روز 10 روستا در ایران از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار شود.
به  مرکز  این  اینکه  به  اشاره  با  عراقی  حمیدرضا 
دیگر  و  شده  اندازی  راه  کشوری  پایلوت  عنوان 
مناطق کشور نیز از چنین مراکزی برخوردار می 
شوند، افزود: به سرعت در حال اجرای برنامه های 
آموزشی برای کارکنان این شرکت در سراسر کشور 
هستیم. وی ارائه آموزش های تخصصی به کارکنان 
فنی شرکت ملی گاز ایران را الزمه اجرای کیفی 
پروژه های عمرانی و گازرسانی در کشور دانست 
و تاکید کرد: اجرای موفق این طرح در یک برهه 

زمانی کوتاه، نتیجه کارآمدی نیروهای انسانی بود.
برای  ایران  گاز  ملی  اینکه شرکت  بیان  با  عراقی 

را  آموزشی  های  برنامه  ها،  پروژه  اجرای  شتاب 
در کنار طرح های گازرسانی دنبال می کند، افزود: 
مهارت آموزی نیروی انسانی در کنار فعالیت های 
با  چراکه  شود؛  می  انجام  جدیت  با  گازرسانی 
مهارت آموزی، فرهنگ صنعتی، نظم و دقت وارد 
خانواده ها و جامعه می شود. رئیس مرکز آموزش 
از  همایش،  این  دیگر سخنران  گاز  ملی  شرکت 
استاندارد سازی خدمات گازرسانی و در دستور 
کار قرار گرفتن طرح آموزش تخصصی 12 هزار 
ابدالی  داد.فرشید  خبر  شرکت  این  فنی  نیروی 
دهدزی، راه اندازی این مرکز را گام عملی برای 
آموزش کارکنان فنی شرکت ملی گاز ایران دانست 
و گفت: در گام نخست 120 نفر آموزش های الزم 
را فرا می گیرند و به تدریج تمام 12 هزار نیروی 
فنی شرکت ملی گاز ایران بایستی آموزش های 
تخصصی را بگذرانند. وی استاندارد سازی خدمات 
فنی و مهندسی مطابق با شاخص های جهانی را از 
اهداف آموزش های شرکت گاز ایران دانست و 
تاکید کرد: آموزش های ارائه شده در این مرکز، 
مطابق با استانداردهای جهانی بوده و ارتقای سطح 
خدمات و ایمنی فعالیت های گازرسانی از اهداف 

این آموزش ها است.
معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور فراگیری آموزش های مهارتی توسط جوانان 
بیکاری ضروری دانست و  از  به منظور عبور  را 
دارای  افراد  که  دهد  می  نشان  ها  بررسی  گفت: 

مهارت، به آسانی وارد بازار کار می شوند.
بیکاری  درصدی   12,1 نرخ  زاده  حاتم  علیرضا 
کشور در بهار امسال را زنگ خطری برای برنامه 
ریزان آموزشی دانست و افزود: نرخ بیکاری در بین 
افراد تحصیل کرده کشور باال بوده که نشان می دهد 
مهارت آموزی جوانان باید مورد توجه بیشتری قرار 
گیرد.وی سهم 1,5 درصدی بخش آموزشی کشور 
را ناکافی اعالم کرد و گفت: امروز تعداد کسانی که 
دارای مهارت بوده اما بیکار هستند، در جامعه کم 
است؛ بنابراین بایستی در بخش مهارت ها بیش از 
پیش همت گماشت.مدیرکل آموزش فنی و حرفه 
ارتباط جدی  که  زمانی  تا  البرز گفت:  استان  ای 
آموزش با اقتصاد و اشتغال در کشور برقرار نباشد، 
با اقتصاد ناپایدار و انبوه بیکاران مواجه خواهیم بود.
تبار یکی از شعارهای اصلی سازمان  تقی غیاثی 
آموزش فنی و حرفه ای را ارائه آموزش های فعال، 
هدفمند واثر بخش دانست و گفت: بر این اساس 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز متناسب با 
نیازهای تولیدی و بازار کار، آموزش های خود را 

بسط و گسترش داده است.
وی توسعه آموزش های مهارتی برای بانوان، صنایع 
مختلف، دستگاه های اجرایی و خدماتی را از محور 
برنامه های این اداره کل اعالم کرد و گفت: تا زمانی 
که در کشور به ارتباط جدی آموزش با اقتصاد و 
انبوه  ناپایدار و  اقتصاد  اشتغال دقت نشود شاهد 

بیکاران خواهیم بود.

استاندار البرز با اشاره به مشکالت ساکنان حاشیه 
محور کندوان و گالیه های روستائیان از وضعیت 
سوخت گفت: امسال برای گازرسانی به روستاهای 
اعتبار  تومان  میلیارد   200 البرز  استان  غرب 

اختصاص یافته است.
محمدعلی نجفی، تقی نژاد – مدیرعامل شرکت 
گاز استان- را از مدیران خوب و پرتالش ملی و 
استانی دانست و افزود: وضعیت کوهستانی بخش 
ایجاب می کند  آسارا و حاشیه کرج - چالوس 
گازرسانی به ساکنان این روستاها با سرعت انجام 
با  شود، از همین رو گاز رسانی به بخش آسارا 
تربیت مربی و  دنبال می شود.وی مرکز  جدیت 
البرز  ایران در  آموزش کارکنان شرکت ملی گاز 
و  علمی  سطح  ارتقای  برای  مناسبی  فرصت  را 
تخصصی استان دانست و گفت: توانمندی و امید 
فرد ماهر، 16 برابر افراد غیر ماهر است و مردم ما 
امروز بیش از همیشه به امید و انسجام نیاز دارند.
عوامل  از  یکی  را  مرکز  این  کار  به  آغاز  نجفی 
های  آموزش  ارائه  افزود:  و  دانست  امیدواری 
تخصصی به کارکنان بخش های فنی و تولیدی، 
نقش موثری در باال بردن کیفیت خدمات و تولید 
دارد.مدیر عامل شرکت ملی گاز البرز با بیان اینکه 
بهره  گاز  نعمت  از  استان  این  روستاییان   82,2
مند شده اند، گفت: تا پایان سال آینده 90درصد 
روستاهای شهرستان طالقان و جاده کرج- چالوس 
از نعمت گاز بهره مند می شوند.حسین تقی نژاد 
با اشاره به اینکه در حال حاضر 800 هزار مشترک 
قرار  گاز  شرکت  پوشش  تحت  البرز  استان  در 
دارند، گفت: 280هزار علمک گاز در البرز فعال 
است و ساالنه 5,5 میلیارد متر مکعب مصرف گاز 
از مصرف 50  ادامه  البرز است.وی در  مشترکان 
درصد مصارف استان در بخش صنعت و مابقی آن 
توسط سایر مشترکان خبر داد و گفت: بیش از 75 
درصد فعالیت های شرکت گاز استان البرز برون 
سپاری شده است. تقی نژاد یکی از اهداف این 
شرکت را توجه به آموزش دانست و گفت: از سال 
گذشته شرکت گاز استان به عنوان پایلوت برای 
این آموزش ها انتخاب شده است و این آموزش 
ها به روز رسانی شده اند و بر اساس استانداردها 

پیش می رود.

با حضور معاون وزیر نفت در کرج صورت گرفت؛

افتتاحمرکزآموزشعملینیروهایپیمانکاریشرکتگازالبرز

آگهیمفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری سایپا 141 مدل 1383 به شماره شهربانی 
72-218ج23 و شماره موتور 00902750 و شماره شاسی S1482283108366 به 

نام رضا رضا مردی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل
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تصویب قانون جدید برای حمایت از اقشار ضعیف

سید پرویز فتاح با هدف اطاع از وضعیت خدمات دهی به مددجویان با 
تعدادی از خانوار های تحت حمایت این نهاد در شهرستان های دیواندره و 

سقز در استان کردستان دیدار کرد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته مستمری مددجویان سه برابر شد، افزود: 
با وجود اینکه امسال نیز مستمری مددجویان ۱۴ درصد افزایش یافته، اما با 
توجه به وضعیت اقتصادی کشور و افزایش هزینه های نیازمندان باید قانونی 
جدید در حمایت از اقشار ضعیف جامعه تصویب شود.فتاح با بیان اینکه در 
گذشته چندان با خدمات موردی به نیازمندان موافق نبودیم، تاکید کرد: با 
توجه به فشار اقتصادی و افزایش تورم قیمت ها، امسال کمک های موردی 
به نیازمندان افزایش خواهد یافت.وی با اشاره به اینکه با توجه به تهدیدات 
دشمنان علیه نظام جمهوری اسامی ایران بیش از هر زمانی نیازمند 
همبستگی، یکپارچگی و وحدت ملی و همدلی مذهبی، قومی و سیاسی 
هستیم، یادآور شد: هم اکنون کشور دچار جنگ اقتصادی است و از دولت 
انتظار می رود با تدوین نسخه انقابی راهکاری درست برای حل مشکات 
ارائه کند.رئیس کمیته امداد با تاکید بر اینکه همه خواهان موفقیت دولت 
هستند، اضافه کرد: نظام مواضع درستی در برابر دشمن اتخاذ کرده و رای 
افکار عمومی جهانی نیز با نظام جمهوری اسامی ایران همراه است.وی 
یکی از راهکار های مقابله با مشکات فعلی را همراهی ملت با نظام و دولت 
دانست و گفت: همه ما در این وضعیت مسئول هستیم و رفتار مدیران نباید 

اشرافی باشد بلکه سادگی یکی از خصوصیت های مدیران انقابی است.

حضور »مراقب« در سرویس مدارس مقطع 
ابتدایی الزامی شد

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور از الزامی شدن مراقب برای 
سرویس مدارس در پایه دبستان خبر داد و گفت: براساس آیین نامه مصوب 
هیات وزیران و دستورالعملی که به تبع آن به تصویب کارگروه ماده ۱9 
رسیده، حضور مراقب برای ناوگان انبوه بر مانند ون، مینی بوس و اتوبوس در 
پایه ابتدایی الزامی است.مرتضی ضامنی  با بیان اینکه سپند)سامانه پایش 
ناوگان دانش آموزی( از جانب وزارت کشور به شهرداری های زیرمجموعه 
اباغ شده ، به ایسنا گفت: دوره های آموزشی برای شهرداری ها آغاز شده 
است و برای آموزش و پرورش هم دوره های آموزشی در هفته های جاری 
ارائه می شود.مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور ادامه داد:ثبت 
اطاعات سرویس مدارس در گذشته به صورت دستی بود اما  امروزه 
در قالب یک سامانه یکپارچه با شفافیت ، امنیت تضمین شده و نظارت 
همه دستگاه های مربوطه و  نظارت والدین بر نحوه عملکرد رانندگان، ارائه 
خدمت خواهد کرد.با این روش بعد از شروع به کار سامانه می توان اطمینان 
داشت که سرویس مدارس مطمئنی داشته باشیم و قاعدتا رانندگان فاقد 
صاحیت حذف شده و جای خود را به رانندگان باصاحیت خواهند داد، 
البته نظرسنجی هفتگی والدین درباره رانندگان به افزایش کیفیت رانندگان 
و در نتیجه افزایش کیفیت این سامانه کمک خواهد کرد.ضامنی با بیان 
اینکه آیین نامه و دستورالعمل هایی در حوزه سرویس مدارس وجود دارد، 
گفت: براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران و دستورالعملی که به تبع 
آن به تصویب کارگروه ماده ۱9 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان 
مدارس رسیده، حضور مراقب برای ناوگان انبوه بر مانند ون،مینی بوس، 

اتوبوس در پایه ابتدایی الزامی است.

خبر

4۰ درصد از سرطان ها
 قابل پیشگیری است

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی از قابل پیشگیری بودن ۴۰ درصد از 

سرطان ها خبر داد.
 به گزارش پیام رناتدکتر علی قنبری مطلق در  چهارمین 
سمینار تومورهای سروگردن  گفت: ۵۰ درصد از سرطان 
ها نیز قابل درمان است و طول عمر زیادی دارد.وی افزود: 
سبک صحیح زندگی نقش بیشتری در مقایسه با عوامل 
محیطی در بروز سرطان بین ایرانیان دارد.دکتر قنبری 
مطلق اضافه کرد: ۶۰ درصد از ایرانیان اضافه وزن دارند.وی 
افزود: ۶۰ درصد از ایرانیان نیز فعالیت بدنی کافی ندارند.

دکتر قنبری مطلق گفت: کمبود مصرف میوه و سبزی 
به عوامل مختلفی بستگی دارد که از عوامل بروز سرطان 
بهداشت  از سرطان وزارت  اداره پیشگیری  است.رئیس 
درمان و آموزش پزشکی گفت: در صورت اصاح سبک 
زندگی با کاهش بروز سرطان مواجه خواهیم بود.وی یادآور 
شد: مصرف دخانیات نیز در بروز سرطان مؤثر است.دکتر 
قنبری مطلق اضافه کرد: در صورت تغییر در سبک زندگی 
شخصی احتمال بروز سرطان را برای خودمان کاهش می 
دهیم.رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه برنامه ثبت سرطان 
از ۱۵ سال گذشته در کشور اجرا شده است گفت: براساس 
این برنامه هر سال گزارشی در این زمینه ارائه می شود.

دکتر قنبری مطلق افزود: براساس آمارها هر سال ۱۱۲ 
هزار نفر دچار سرطان می شوند.وی ادامه داد: شایع ترین 
سرطان در بانوان سرطان سینه و در آقایان سرطان معده 
است .      در ادامه دبیر انجمن رادیوتراپی- انکولوژی ایران 
یادآور شد: استعمال سیگار و ابتا به عفونت HPV مهم 
ترین علل ابتای افراد به تومورهای سر و گردن است.

دکتر حسین فودازی در سمینار تومورهای سر و گردن 
در خصوص تومورهای عود کننده، گفت: تومورهای سر و 
گردن حدود ۳تا ۵ درصد بدخیمی ها را تشکیل میدهند. 
شیوع این تومورها در مردان بیش از زنان است.وی با بیان 
اینکه تومورهای سر و گردن بیشتر از دهه پنجم به بعد 
زندگی بروز میکند، افزود: تومورهای سر و گردن عمدتا 
با عائمی مانند گرفتگی و احساس پری در گوش و بینی 
یا زخم و توده داخل مخاط دهان یا زبان و بزرگی و تورم 
غیر دردناک غدد لنفاوی گردن تظاهر میابند و  این عائم 
طول کشنده و پایدار هستند.وی یادآور شد: هم چنین 
تومورهای سر و گردن  مي توانند،موجب اختال بلع، 
بویایی، و تغییر صدا شنود. بنابراین به افراد توصیه می 
شود به محض مشاهده این عائم برای بررسی علت دقیق 

بیماری به پزشک مراجعه کنند.
ایران استعمال مواد  انکولوژی  انجمن رادیوتراپی-  دبیر 
دخانی را شایع ترین علت بروز تومورهای سر و گردن 
دانست و خاطرنشان کرد: استعمال مواد دخانی و قرار 
گرفتن طوالنی مدت در معرض دود ناشی از آن احتمال 

بروز تومورهای سر و گردن را در افراد افزایش می دهد.

خبر

بیان  با  بازنشستگی کشوری  فنی صندوق  معاون 
اینکه پیگیر هستیم تا اصاحات پارامتریک در قانون 
مدیریت خدمات کشوری پررنگ تر دیده شود گفت: 
با توجه به وضعیتی که صندوق ها دارند اصاحات 

پارامتریک ضروری است و چاره ای جز آن نداریم.
محمدعلی ابراهیم زاده  درباره زمان انجام اصاحات 
پارامتریک در صندوق بازنشستگی کشوری اظهار 
کرد: اصاحات پارامتریک در قانون مدیریت خدمات 
ما  و  نیست  کشوری دیده شده ولی چندان قوی 
پیگیر هستیم تا آن را قوت ببخشیم و پررنگ کنیم. با 
توجه به وضعیتی که صندوق ها دارند این کار ضروری 

است و چاره  دیگری هم نداریم.
ابراهیم زاده عنوان کرد :ماه گذشته نیز با اعضای 
کمیسیون اجتماعی مجلس نشستی در همین راستا 
داشتیم، زیرا اصاحات پارامتریک اثرات اجتماعی 
دارد. وی در این کزارش به ایسنا گفت،به عنوان مثال 
اگر نمی توان یک مرتبه سابقه خدمت زنان را ۳۰ 
سال کرد زیرا برنامه ریزی ها بر اساس بازنشستگی 
۲۵ سال بوده و این تغییرات مقاومت و واکنش هایی 

خواهد داشت. در سایر موارد هم همینگونه است.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کّشوری در پاسخ به 

اینکه چگونه قرار است اعمال اصاحات را در قانون 
مدیریت خدمات کشوری پررنگ کنید؟ عنوان کرد:  
ما وضعیت صندوق ها را در چند سال آینده به شکل 
دقیق تبیین می کنیم و تبعات عدم اعمال اصاحات 
را به تصمیم گیران منتقل می کنیم. در دو سه سال 
اخیر دولت هر ساله بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
به منظور ترمیم  افزایش حقوق ها  اعتبار  بر  عاوه 
بازنشستگی  صندوق های  به  بازنشستگان  حقوق 

کشوری و لشکری تزریق کرده است.
ابراهیم زاده ادامه داد: در عرض چند سال آینده با 
توجه به موج بازنشستگی در آموزش و پرورش، یک 
سوم کل مشترکان ما به جمعیت بازنشستگان اضافه 
می شوند و اعتبارات با این افزایش ها جوابگو نیست و 
ضریب پشتیبانی نیروی شاغل به بازنشسته ما بیش 
از این کاهش می یابد. ما واقعیت را بیان می کنیم و 

تصمیم با مراجع سیاست گذار است.
وی با بیان اینکه اصاحات پارامتریک هر سه مورد 
سن، سابقه و فرمول بازنشستگی را در برمی گیرد 
گفت: فرمول بازنشستگی فعلی مستمری را بر اساس 
معدل دو سال آخر خدمت محاسبه می کند. باید کل 
شاخص های تعیین کننده وضعیت بیمه ای در چند 

دهه اخیر ارتقا می یافت؛  به عنوان مثال سن امید 
به زندگی باال رفته و باید سن بازنشستگی افزایش 
می یافت که این اتفاق نیافتاده است.ابراهیم زاده افزود: 
نمایندگان مجلس و مجموعه دولت این دلمشغولی 
را دارند اما هنوز مباحثی پیرامون چگونگی اعمال 
است  جریان  در  آن  اجرای  زمان  و  اصاحات  این 
مدیریت  قانون  در  را  موارد  این  و تاش می کنیم 
خدمات کشوری پررنگ کنیم. اگر این اتفاق نیافتد 
همه متضرر می شوند و این مشکل صندوق های دیگر 

هم هست ولی صندوق کشوری چون قدیمی ترین 
صندوق است مشکاتش بیشتر نمود پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه کارفرمایی مشترکان ما با دولت 
است گفت: دولت عاوه بر اینکه کارفرمای اختصاصی 
مشترکان است وظیفه اداره کشور را هم برعهده دارد 
و الزم است وظایف کارفرمایی  از وظایف حمایتی اش 
تفکیک شود. به عنوان مثال صندوق بازنشستگی 
بیمه  و  بوده  اجباری  پایه  بیمه  صندق  کشوری 

تکمیلی برعهده اش نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان تهران گفت: بر اساس مصوبه 
شورای شهر، قیمت آب برای مشترکانی که زیر ۳۰ مترمکعب در 
ماه آب مصرف می کنند بین ۶ تا ۷ درصد افزایش یافت.محمدرضا 
بختیاری با بیان اینکه بر اساس قانون و طبق مصوبه شورای اقتصاد، 
شورای شهر در تمام شهرهای کشور می تواند درخصوص مابه التفاوت 
قیمت تمام شده آب با آنچه که از مشترکان اخذ می شود تصمیم گیری 
کند و به شرکت آبفای همان شهر اجازه افزایش قیمت را بدهد.وی 
با تاکید بر این مسئله که قانون برای افزایش قیمت حدی را تعیین 
نکرده است بیان کرد: اختیار این مسئله به طور کامل در دست شورای 
شهر است. البته عدد تعیین شده باید به تایید فرمانداری و بعد از آن 
وزارت نیرو نیز برسد.به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
تهران، پیشنهاد این شرکت برای افزایش قیمت ۱۵ درصد بود که 
شورای شهر ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش را برای مشترکان پرمصرف 
و ۶ تا ۷ درصد را برای مشترکان کم مصرف لحاظ کرد.بختیاری با 
بیان اینکه این مبالغ باید در راستای اجرای طرح های افزایش کیفیت 
آب تهران بویژه جنوب تهران هزینه شود، اظهار کرد: به طور واضح 
این مبالغ باید برای اجرای طرح رینگ قمر بنی هاشم هزینه شود.وی 
افزود: مبلغ اضافه شده به قبوض مشترکان زیاد نیست و باید گفت که 
در هر مترمکعب ۸۲ تا ۱۰۰ تومان افزایش قیمت را خواهیم داشت که 

تاثیر چندانی در سبد هزینه ای خانوار نخواهد گذاشت.

افزایش قیمت آب

 در اپیتخت

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: در کشورهای توسعه یافته 
در حالی که آمار اهدای خون زنان ۵۰ درصد است، بانوان ایرانی 
تنها سهم پنج درصدی در این بخش دارند.»علی اکبر پورفتح اهلل« 
درخصوص علت پایین بودن سهم زنان ایرانی در اهدای خون به ایرنا 
گفت : باید دو جنبه را در این زمینه بررسی کرد؛ نبود زیرساخت های 
مناسب برای خون گیری بانوان و وجود باورهای ذهنی و فرهنگی 
مبنی بر کم خون بودن زنان موجب شده به اهدای خون کمتر تمایل 
داشته باشند.وی افزود: در حاضر درصدد تغییر این باور هستیم و 
یکی از روش هایی که درنظرگرفته ایم، اجرای طرح »آهن یاری« به 
عنوان یک مکمل غذایی در رفع کم خونی است؛ به این صورت که 
درمان بانوان کم خونی را که برای اهدای خون به مراکز انتقال خون 
مراجعه می کنند، در همان مراکز آغاز کنیم. مدیرعامل سازمان انتقال 
خون یادآور شد: قرار است به زودی مرکز آموزش و پژوهش خون با 
محوریت درمان کمبود خون زنان با کمک خیرین در مشهد آغاز به 
کار کند؛ این مرکز می تواند به عنوان پایلوت درخصوص ایجاد فرهنگ 
اهدای خون در میان بانوان فعالیت کند.پورفتح اهلل به قطعنامه سازمان 
بهداشت جهانی مبنی بر ضرورت ساختار ملی متمرکز انتقال خون در 
کشورها اشاره و خاطرنشان کرد: در حالی ایران تنها بعد از یک سال 
از آن قطعنامه دارای این ساختار ملی شد که هنوز بسیاری از کشورها 

فاقد ساختاری منسجم در این زمینه هستند.

هسم زانن ایراین از اهدای 
خون پنج درصد است

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اولویت گذاری از عهده یک 
وزیر بر نمی آید و باید جامعه این اولویت را برای خود ترسیم کند، 
خاطر نشان کرد: به سرعت باید به سمتی حرکت کنیم که همه 
امورات ما مدرسه محور شود و آموزش و پرورش همه اختیارات 
را باید به مدرسه دهد که با اجرای این طرح دیگر نیاز به اداره 
کل آموزش و پرورش شهرستان و استان نخواهیم داشت.» سید 
محمد بطحائی« در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: دشمنان انقاب یکبار دیگر با روش های جدید دل به این 
بسته اند که کار نظام جمهوری به اتمام برسانند و تاش می کنند 
با عمیق کردن فاصله بین مردم و نظام، پایبندی در بین مردم و 
نظام را کاهش دهند، اما مردم ما در ۴۰ سال گذشته ثابت کرده اند 
که در سخت ترین شرایط پای نظام ایستاده اند.وی رویکرد جدید 
آموزش و پرورش را اصرار بر اهداف پرورشی و تربیتی دانست و بیان 
کرد: آموزش و پروش یعنی اینکه باید تعلق خاطر به کشور، دین 
و مردم در دانش آموزان ایجاد کند و با روش های تربیتی توسعه 
پیدا کند.بطحائی در خصوص رتبه بندی فرهنگیان اظهار کرد: در 
نظام رتبه بندی؛ کسانی که شایستگی بیشتری دارند از مزایای 
باالتری برخوردار خواهند شد و افرادی که شایستگی کمتری دارند 
از مزایای کمتری برخوردار می شوند اما متاسفانه همکاران فرهنگی 
بنده تصور می کنند در رتبه بندی یک مرتبه حقوق آنها ۵۰ درصد 

افزایش پیدا می کند که به هیچ عنوان چنین چیزی نخواهد بود.

»حقوق«فرهنگیانابرتبهبندی

۵۰درصدافزایشمنییابد

آگهیمفقودی
برگ سبز سواری خودرو سمند ایکس 7 به شماره پالک ایران 72- 652ق99 و 
اعتبار  فاقد  و  مفقود   81200149 شاسی  شماره  و   32908001425 موتور  شماره 

است.
بهشهر

آگهیمفقودی
به شماره  پاترول  تیپ  نیسان  استیشن سیستم  مالکیت خودرو سواری  اصل سند 
پالک  شماره  و   PNK15Z0107577 شاسی  شماره  و   Z2443896WS موتور 
ایران 72-831 ق 24 متعلق به اینجانب مهدی فهیم نژاد فرزند عزیزاله مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشند.
بهشهر

آگهیابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

میشود.    اخطار   میباشد   مجهوالمکان  فعال  که    .... ساکن  پورتاجیک  وحید    : به 
عبدالقدوس وزیری   دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه     -تامین خواسته    به 
استناد   دادخواست و ضمائم و پیوست آن  ،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 
323/96شعبه ششم    ثبت و وقت دادرسی  به روز دو شنبه  97/6/19 ساعت 9/30 
صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست     عبدالقدوس وزیری   و دستور دادگاه)شورا( 
و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری 
محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

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

مفقودی
 برگ سبز تندر 90 مدل 86 با شماره پالک 732ص37 ایران 82 با شماره موتور 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   7A007346 شاسی  شماره  7702035322D026945و 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سپند مدل 83 با شماره پالک 989ج48 ایران 82 با شماره 
مفقود  اطاقسرا  براری  سمیه  2024581بنام  شاسی  شماره  N13629355و  موتور 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

اجراییه
 مشخصات محکوم له صدیقه  یوسف  زاده شالینگی  فرزند عباسعلی با وکالت 
رضاقلی شفیع زاده سماکوش به نشانی بندپی شرقی پاساژ محسن تبار دفتر وکالت 
مشخصات محکوم علیه سحر پیشگر فرزند غالمعلی نشانی مجهول المکان موجب 
رای شماره 511 تاریخ1296/12 شعبه دوم حکمی شورای حل اختالف شهرستان 
بندپی شرقی و رای اصالحی شماره 111 تاریخ97/3/7 شعبه دوم حکمی شورای حل 
اختالف بندپی شرقی محکوم علیه  محکوم است به حضور در یکی از دفترخانه های 
رسمی نسبت به تنظیم سند و انتقال سند قطعی یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره 
پالک 251م48اایران 82 با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و یکی از 
تاریخ تقدیم دادخواست 96/10/9لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی

 شعبه دوم شورای حل اختالف بندپی شرقی شهرستان بابل

مفقودینوبتدوم
پروانه اشتغال به کار مهندسی بنام مهندس علی اخضری با شماره شناسنامه 954متولد 
1347با شماره پروانه اشتغال 00011-510-12 با شماره عضویت 12-5-1-02310 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

متنآگهی
در پرونده کالسه 9509986613100738در خصوص شکایت خانم سحر بشیری 
فرزند نور علی علیه صادق ارشادی فر فرزند حسین دائر بر تهمت وافترا به واسطه 
آئین دادرسی کیفری  قانون  اقامت متهم ودر راستای ماده 174  نبودن محل  معلوم 
مصوب 1392 نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف 30 روزدرشعبه یازدهم دادیاری 
مقرر  موعد  در  عدم حضور  در صورت  گردد  انقالب حاضر  و  عمومی  دادسرای 

رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید.
دفتر شعبه یازدهم دادیاری دادسرای خرم آباد

آگهیابالغ
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  وحمرتضی کرمانی ید پورتاجیک ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  
میشود.   مهدی رمضانی بخواسته  مطالبه وجه     چک    به استناد   دادخواست و 
ضمائم و پیوست آن  ،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 33/96 شعبه سوم 
ثبت و وقت دادرسی  به روز سه شنبه  97/6/13 ساعت 11 صبح تعیین گردید. 
اینک بدرخواست     خواهان    و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر 
االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. 
چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن 

ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه   سوم   شورای حل اختالف تنکابن  

متنآگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای محمد رضا چگینی نژاد  
میر  رامین  باوکالت  کارگر  ابراهیم  مدیریت  به  آسیا  بیمه  سهامی  شرکت  خواهان 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد رضا چگینی نژاد به خواسته مطالبه وجه 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709986655800112شعبه 
ووقت  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  خمینی)ره(  امام  مجتمع  اختالف  حل  8شورای 
رسیدگی مورخ 1397/06/24ساعت9:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
در  و  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73   
خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی)ره(

شهرستان  خرم آباد خدیجه ترکارانی

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
اول/دوم  شماره13970316014001326مورخه3مرداد1397هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دوتصرفات مالکانه بالمعارض 
ازکرمانشاه  متقاضی آقای نجف فرهودنیافرزندعسکربشماره شناسنامه2518صادره 
از19اصلی  پالک3264فرعی  مساحت119,83مترمربع  به  ساختمان  درششدانگ 
واقع دربخش سه حومه حوزه ثبت ملک کرمانشاه به آدرس کرمانشاه شهرک زین 
وحاج حسین  روانی  روشن  علی  حاج  آقایان  رسمی  ازمالک  خریداری  العابدین 

رفیقی وحاج محمدعلی
است.لذابه  محرزگردیده  صابونی  وعباس  بعلیک  محمدحسن  وحاج  زاده  عباسی 
شوددرصورتی  می  فاصله15روزآگهی  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که 
توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول:13مرداد97 تاریخ انتشار نوبت دوم:28مرداد97

فرهادنوری_رئیس ثبت اسناد وامالک   مجوزارشاد:43۱5

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
اول/دوم  شماره139760316001001931مورخ26تیر1397هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
ازکرمانشاه  شناسنامه939صادره  بشماره  اله  فرزندنعمت  مرزبانی  امین  متقاضی 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت180مترمربع پالک6از145مفروزومجزی 
شده واقع درکرناچی کوی104خریداری ازمالک رسمی ولی محمدی محرزگردیده 

است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی
می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت اعتراضی داشته باشند 
اداره  این  رابه  اعتراض خود  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  توانندازتاریخ  می 
اعتراض،دادخواست  ازتاریخ تسلیم  ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه  تسلیم وپس 
مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی   ، نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  خودرابه 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشاراول:13مرداد1397   تاریخ انتشار نوبت دوم:29مرداد1397

توضیح:الزم به ذکراست آگهی های که خارج اززمان مقررشده چاپ شودبرای این 
هیات قابل پذیرش نمی باشد.

جعفرنظری_رئیس ثبت اسنادومالک مجوزارشاد:4۱۲9

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
برابررای شماره139760316001001924مورخ26تیر1397هیات اول/دوم موضوع 
مستقر  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  درواحدثبتی 
متقاضی حسین ایزدی نسب فرزندمحمودبشماره شناسنامه928صادره ازدرششدانگ 
از74اصلی  یک  باقیمانده  پالک  مساحت61,73مترمربع  به  ساختمان  باب  یک 
مفروزومجزی شده واقع درمیدان آزادی خیابان خ سیده فاطمه خریداری ازمالک 
رسمی ساروکرکوتی محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه  متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  خودرابه  اعتراض،دادخواست  تسلیم 
مقررات سندمالکیت  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  درصورت 

صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول13مرداد1397 تاریخ انتشارنوبت دوم29مرداد1397

توضیح:الزم به ذکراست آگهی های که خارج اززمان مقررشده چاپ شودبرای این 
هیات قابل پذیرش نمی باشد.

جعفرنظری_رئیس ثبت اسنادوامالک  مجوزارشاد:43۲3

آگهیمفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو 206 به شماره موتور 13085005062 و شماره شاسی 

10834506 و شماره پالک ایران 72-915ق16 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهیابالغ
محکوم له:فردین فرهادی پیرغیبی محکوم علیه:مجتبی امیریان

المکان  مجهول  که  امیریان  مجتبی  به  درجرایدبدینوسیله  منتشره  های  آگهی  پیرو 
می باشد ابالغ

درپرونده  کرمانشاه  اختالف  حل  ازشعبه12شورای  صادره  اجرائیه  شودطبق  می 
دادنامه شماره97099786092000541مورخ2اردیبهشت کالسه960253به موجب 
اصل  بابت  و330هزارریال  مبلغ10میلیون  پرداخت  به  محکوم  علیه  1397محکوم 
مذکورازتاریخ14مرداد96لغایت  مبلغ  تاخیرتادیه  خسارت  ونیزپرداخت  خواسته 
باشد. می  له  محکوم  درحق  بدوی  درمرحله  دادرسی  وهزینه  اجرای حکم  زمان 
پرداخت نیم عشرحق اجراونیزهزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.
بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
به محکوم علیه می  له،یاابالغ واقعی اجرائیه  از محکوم  متناسب  معتبریااخذتامین 
اجرای  وماده9قانون  ماده73آ.د.م  دراجرای  نوبت  یک  لذامفاداجرائیه صادره  باشد 
روزپس  ده  گرددتاظرف  می  درج  کثیراالنتشار  ازجراید  دریکی  مدنی  احکام 
ازانتشارآگهی نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام گردد.درغیراینصورت واحداجرای 
احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام 

خواهدنمود.
دبیرشعبه۱۲حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه_فروزان منصوری

آگهیرایهیاتقانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
که  در صورتی  میگردد  آگهی  اطالع عموم  فاصله 15 روز جهت  به  نوبت  دو  در 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دوماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی 
اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
بخش 13 حسین آباد

1-ششدانگ یک باب ساختمان بنام خانم فاطمه اقبالی فرزند اسداله صادره سنندج 
به نسبت 10000000/4278125-4  شعیر وبهزاد و بهروز و بهنام شهرتین اقبالپور 
فرزندان ناصر هرکدام به نسبت1000000000/748671875-7شعیر وبهنوش و بهناز 
شهرتین اقبالپورفرزندان ناصر هر کدام به نسبت 3-10000000000/8743359375 
شعیر و ارسالن انصاری مقدم فرزند ابراهیم به نسبت 1000000/144375-15شعیر 
و هما قشنگی وفرخ و غزال فرناز شهر تین انصاری مقدم فرزندان ابراهیم هر کدام به 
نسبت 10000000/5721875-7 شعیر تحت پالک 45 فرعی از 20 اصلی بخش 13 

حسین آباد به مساحت 5/ 58 به آدرس سنندج روستای بازی رباب
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام خانم فاطمه اقبالی فرزند اسداله صادره 

سنندج به نسبت .
10000000/4278125-4 شعیر و بهزاد و بهروز و بهنام شهر تین اقبالپور فرزندان 
بهناز  و  بهنوش  و  شعیر   7-1000000000/748671875 نسبت  به  کدام  هر  ناصر 
شهرتین اقبالپور فرزندان ناصر هر کدام به نسبت 3-10000000000/8743359375 
شعیر و ارسالن انصاری مقدم فرزند ابراهیم به نسبت 1000000/144375-15شعیر 
و هما و قشنگی و فرخ وغزال فرناز شهرتین انصاری مقدم فرزندان ابراهیم هر کدام 
به نسبت 10000000/5721875-7 شعیر تحت پالک 46 فرعی از 20 اصلی بخش 
13 حسین آباد به مساحت 60495/92متر مربع به آدرس سنندج روستای بازی رباب
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام خانم فاطمه اقبالی فرزند اسداله صادره 

سنندج به نسبت
10000000/4278125-4و شعیروبهزاد وبهروز و بهنام شهرتین اقبالپور فرزندان ناصر 
هر کدام به نسبت 1000000000/748671875-7 شعیر و بهنوش و بهناز شهرتین 
1000000000/8743359375-3شعیر  نسبت  به  کدام  هر  ناصر  فرزندان  اقبالپور 
وارسالن انصاری مقدم فرزند ابراهیم به نسبت 1000000/144375-15 درشعیر و 
هما و قشنگی و فرخ و غزال فرناز شهر تین انصاری مقدم فرزندان ابراهیم هر کدام 
به نسبت 10000000/5721875-7 شعیر تحت پالک 47 فرعی از 20 اصلی بخش 

13 حسین آباد به مساحت 12053 متر مربع به آدرس سنندج روستای بازی رباب
اسداله  فرزند  اقبالی  فاطمه  خانم  بنام  مزروعی  زمین  قطعه  یک  4-ششدانگ 
بهنام  و  وبهروز  بهزاد  شعیرو   4-10000000/4278125 نسبت  به  سنندج  صادره 
نسبت 1000000000/748671875- به  کدام  هر  ناصر  فرزندان  اقبالپور  تین  شهر 
نسبت  به  کدام  هر  ناصر  فرزندان  اقبالپور  شهرتین  بهناز  و  وبهنوش  7شعیر 
به  ابراهیم  فرزند  مقدم  انصاری  وارسالن  10000000000/8743359375-3شعیر 

نسبت
1000000/144375-15شعیر و هما و قشنگی و فرخ و غزال وفرناز شهر تین انصاری 
مقدم فرزندان ابراهیم هر کدام به نسبت 10000000/5721875-7 شعیرتحت پالک 
48 فرعی از 20 اصلی بخش 13 حسین آباد به مساحت 16/ 32455 متر مربع به 

آدرس سنندج روستای بازی رباب
5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام خانم فاطمه اقبالی فرزند اسداله صادره 

سنندج به نسبت
فرزندان  اقبالپور  تین  شهر  بهنام  و  بهروز  و  بهزاد  10000000/4278125-4شعیرو 
ناصر هر کدام به نسبتها 1000000000/748671875-7شعیر وبهنوش و بهناز شهر 

تین اقبالپور فرزندان ناصر هر
کدام به نسبت 10000000000/8743359375-3شعیر وارسالن انصاری مقدم فرزند 

ابراهیم به نسبت
1000000/144375-15 شعیر وهما و قشنگی و فرخ و غزال و فرناز شهرتین انصاری 
ابراهیم هر کدام به نسبت به 10000000/5721875-7 شعیر تحت  مقدم فرزندان 
پالک 49 فرعی از 20 اصلی بخش 13 حسین آباد به مساحت 2231/89متر مربع به 

آدرس سنندج روستای بازی  رباب
تاریخ نوبت اول: 97/5/13 تاریخ انتشار دوم:97/5/28

رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد

 نوبت اول

افزایشسنبازنشستگیدرکشور
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گسترش ارتباط با مراکز دانشگاهی، اولویت 
پژوهش و توسعه 

سال  در  توسعه  و  پژوهش  اداره  کاری  های  اولویت  مهمترین  از  یکی 
با بخش های مختلف مدیریت شرکت،  ارتباط مستمر و پیگیر  جاری، 
معاونت امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، مدیریت پژوهش 
روابط  تعمیق  و  دانشگاهی  مراکز  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  فناوری  و 

کاری با آنهاست.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران- مهندس 
توسعه  و  پژوهش  اداره  جدید  رئیس  معارفه  آیین  در  حاتمی  رامین 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران که با حضور اعضای هیات مدیره این 
شرکت برگزار شد با اشاره به اهمیت جایگاه تحقیق و پژوهش در توسعه 
و لزوم کاربردی شدن اندیشه های دانشگاهی جهت رفع نیازهای صنعتی 
و تقریب دانشگاه و صنعت اظهار داشت : ارتباط دانشگاه و صنعت در 
کشور ایران دارای سابقه ای ۷۰ ساله برابر با عمر دانشگاه در کشور است، 
اما به رغم توافق عمومی بر ضرورت و اهمیت این مهم، هنوز این رابطه 
سیستمی و پیوسته نیست و به شکلی گاه به گاه و گسسته وجود دارد. 
رعایت  با  ایران  دانش بنیان  توسعه  بر  ۱۴۰۴کشور،  سند چشم انداز  در 
تعامل  نیز  نوآوری و  از علم، فناوری و  بهینه  مشخصاتی چون استفاده 
سازنده بین تمام نهادهای موجود در حوزه های علوم پایه، علوم ارزشی و 
معرفتی، علوم کاربردی و فناوری با جامعه خردورز و فضیلت مدار تاکید 

شده است.
 مهندس حاتمی افزود : در دنیای امروز، رابطه ای مستقیم بین توسعه 
تکنولوژی و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر 
کشور برقرار است. به طوری که می توان گفت تکنولوژی عامل اساسی 
ابزاری قدرتمند در  ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کشورها بوده و  برای 
توسعه ملی به شمار می آید. تکنولوژی ، شامل چهار رکن اساسی انسان 
، ماشین ، سازمان و اطاعات است که تعامل اینها با یکدیگر موجب رشد 

و توسعه اقتصادی می شوند.
انسان نقش محوری و بنیادی دارد.  از میان چهار رکن تکنولوژی،  که 
انسانی  نیروی  بدون  آالت  ماشین  ترین  مدرن  و  بهترین  از  استفاده 

متخصص و ماهر ممکن نیست. 
مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از تشکیل شورای پژوهش 
باوری که به مقوله  : بر اساس  در سال جاری خبر داد و اظهار داشت 
شورای  شدن  فعال  لزوم   ، دارد  وجود  سازمان  در  تحقیق  و  پژوهش 
پژوهش و تشکیل کارگروههای تخصصی آنها اعم از فنی، منابع انسانی و 
HSE ، احساس می شود که بایستی با جدیت پیگیری شود. وی با اشاره 
به توانمندی مهندس ضیایی رئیس جدید اداره پژوهش و توسعه شرکت 
بر لزوم استفاده از تجارب ایشان و همکاری بخشهای مختلف سازمان و 

شتاب بخشی به کارها تاکید کرد.
حسن  از  توسعه  و  پژوهش  اداره  رئیس  ضیایی  سیدعباس  مهندس   
اعتماد مدیر عامل تقدیر و تشکر نمود و اظهار امیدواری کرد تا با تاش 
از پیشینه کاری  و فعالیت سیستمی، پاسخگوی این اعتماد باشد. وی 
خود در بخشهای پایین دست و باالدست صنعت نفت به عنوان تجربه 
مفید برای تاثیرگذاری در حوزه پژوهش یاد کرد و افزود: امیدوارم که 
این تجربه بتواند در مسئولیت جدید برای سازمان موثر باشد.با توجه به 
اینکه پژوهش دارای مسیر و دستورالعمل خاص خود است، امیدواریم 
که با تعامل و همکاری بین بخشها، بهترین مسیر را طی نماییم که به 

بهره وری مطلوب برسیم.

کوتاه از انرژی

2473 کیلومتر عملیات پیگرانی 
هوشمند در خطوط نفتی منطقه تهران

از سال ۸۳ تا کنون ۲۴۷۳ کیلومتر از خطوط لوله 
انتقال نفت خام و فرآورده در منطقه تهران در چهار 
فاز پیگرانی هوشمند شده است که در فاز اول و دوم ، 
شرکت روزن آلمان و در فازهای سوم و چهارم شرکت 

آرکاالین و نوآوران مشارکت داشته اند.
رئیس  تهران،  منطقه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حفاظت از خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه تهران با بیان اینکه پیگرانی هوشمند خطوط 
لوله ی منطقه در چند مرحله انجام شده، اظهار کرد: 
مجموعا  ۲۴۷۳ کیلومتر پیگرانی هوشمند به منظور 
بازرسی خطوط انجام گرفته است.محمدرضا شریفی 
پور افزود: هم اکنون کارشناسان و متخصصان واحد 
مهندسی خوردگی با در نظر گرفتن اولویت های باال 
و نقاط حادثه خیز، محل دقیق نقاط آسیب دیده را 
شناسایی و در حال ترمیم آن ها هستند.وی گفت: 
پیگ هوشمند به عنوان یکی از راه های ایمن جهت  
نظارت بر بدنه و ضبط اطاعات هندسی لوله های 
انتقال نفت و فرآورده های آن و در نهایت شناسایی 
خوردگی )بدون توقف عملیات انتقال( کاربرد دارد.

رئیس واحد مهندسی خوردگی عنوان کرد: در مرحله 
 ،) Dent (ارسال پیگ هوشمند، نقاط فرو رفتگی
)Wrinkle  (چهار اولویت خوردگی و پیچ خوردگی

های خطوط لوله  شناسایی و یکی پس از دیگری، 
تعویض و یا ترمیم می شود.وی با اشاره به اینکه 
خوردگی عاملی ست که به تخریب و یا فاسد شدن 
لوله ها در اثر واکنش با محیط پیرامون صورت می 
گیرد گفت: در حال حاضر این عملیات با رعایت 
استاندارد و با هدف حفظ خطوط لوله انتقال نفت خام 
و فرآورده های نفتی به اجرا در می آید.وی تصریح کرد: 
هم اکنون با تاش شبانه روزی همکاران منطقه مسیر 
خطوط را پایش و با روش های مختلف نصب نیم لوله، 
پوشش کامپوزیت، نصب وصله ، تعویض لوله و ... تعمیر 
و نگهداری میکنند و سایر خطوط انتقال فرآورده به 
بهترین نحو به مبادی مصرف منتقل می گردد.این 
مقام مسئول اظهار کرد: انجام پیگ رانی هوشمند 
عاوه بر مشخص کردن معایب داخل خطوط، راندمان 
انتقال را نیز افزایش داده و باید اذعان کرد که استفاده 
از پیگ مناسب و برنامه پیگ راني صحیح، به صحت 
و بهینه نمودن راندمان خط لوله کمک موثري نموده 
و موجب ارتقاء ایمني و حفظ محیط زیست خواهد 
گردید و به حصول اطمینان از مناسب بودن و صحت 

عملیات احداث و ساخت خط لوله کمک مي کند.

خبر

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از افزایش 
۵/۳ میلیارد فوت مکعبی )معادل ۱۰۰ میلیون 
مترمکعب( ظرفیت برداشت روزانه گاز از میدان 
پایان زمستان سال  تا  پارس جنوبی  مشترک 

جاری خبر داد.
از شرکت نفت و گاز  نقل  به  به گزارش زمان 
پارس، محمد مشکین فام در جلسه ای که بعد 
ازظهرچهارشنبه- دهم مردادماه با حضور معاون 
شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی 
در سالن جلسات فاز ۱۳ پارس جنوبی در منطقه 
عسلویه برگزار شد، روند اولویت بهره برداری از 
بخش های خشکی و فراساحل طرح های ۵ گانه 
پارس جنوبی را تشریح کرد. مشکین فام با ارائه 
گزارشی از وضعیت بخش خشکی و دریایی فاز 
۱۳ پارس جنوبی گفت: در حال حاضر دو ردیف 
شیرین سازی گاز پاالیشگاه فاز ۱۳ با گاز فازهای 
۶، ۷ و ۸ در مدار تولید قرار دارند و پیش بینی 
می شود دو ردیف شیرین سازی دیگر پاالیشگاه 
این فاز تا اواخر آبان ماه سال جاری با گاز ترش 

دریا به بهره برداری برسد، به این ترتیب زمستان 
امسال در مجموع ظرفیت تولید روزانه ۲ میلیارد 
فوت مکعب گاز از این فاز محقق خواهد شد. وی 
با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در توسعه 
فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی نیز گفت: هم اینک 
یک ردیف شیرین سازی گاز پاالیشگاه این فاز 
شیرین  دوم  ردیف  و  دارد  قرار  تولید  مدار  در 
سازی گاز فاز ۲۲-۲۴ هم به زودی آماده بهره 
و  نفت  مدیرعامل شرکت  شد.  خواهد  برداری 
گاز پارس ادامه داد: بر اساس برنامه زمانبندی، 
ردیف شیرین سازی سوم این فاز تا آبان ماه سال 
جاری آماده بهره برداری خواهد شد و تاش می 
شود که آخرین ردیف فرآورش گاز ترش هم تا 
پایان امسال وارد مدار تولید شود. مشکین فام 
به فعالیت های صورت گرفته در توسعه بخش 
دریایی فازهای باقیمانده پارس جنوبی هم اشاره 
کرد و با بیان اینکه تا پایان سال جاری از هر فاز 
دو سکو به طور کامل در مدار بهره برداری قرار می 
گیرد، تأکید کرد: تمرکز بخش فراساحلی بر روی 

عملیات حفاری، تکمیل و آماده سازی چاههای 
گازی قرار گرفته است. به گفته این مقام مسئول، 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته با نصب و ورود 
سه عرشه جدید به بخش عملیات تولید تا انتهای 
آبان ماه سال جاری، به ظرفیت تولید روزانه یک 
میلیارد فوت مکعب گاز در هر یک از فازهای 
پارس جنوبی و در مجموع به ظرفیت تولید روزانه 

سه میلیارد فوت مکعب گاز می رسیم. محمد 
مشکین فام با اشاره به تحقق ظرفیت تولید روزانه 
۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش از فاز ۱۴ 

پارس جنوبی گفت: پیش بینی می شود تا انتهای 
مهر ماه سال جاری نیز ظرفیت تولید روزانه از 
این فاز به یک میلیارد فوت مکعب افزایش یابد، 
همچنین تاش می شود سومین سکوی دریایی 
فاز ۱۴ پارس جنوبی زمستان امسال وارد مدار 
تولید شده و ظرفیت تولید گاز از این بخش را به 
۵/۱ میلیارد فوت مکعب افزایش دهد، بنابراین در 

مجموع تا پایان سال جاری برداشت روزانه ۵/۳ 
میلیارد فوت مکعب گاز ترش از فازهای ۱۳، ۱۴ و 

۲۲-۲۴ پارس جنوبی محقق می شود.

متنآگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای مصطفی بشول  فرزند منوچهر 

شاکی : آقای اکبر رئیسی شکایتی برعلیه متهم مصطفی بشول فرزند منوچهر دائر 
برسرقت گوشی همراه مطرح نموده که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
970308 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان اردل ثبت و وقت رسیدگی مورخ21 
به  کیفری  دادرسی  آئین  قانون  ماده 344   که طبق  تعیین  /1397/6 ساعت 12:00 
المکان بودن متهم مراتب  یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار  علت مجهول 
آگهی می گردد تا متهم به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد. 
 دادرس دادگاه شعبه۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان اردل 

)۱۰۱ جزایی سابق(  ـ جواد کمالی

آگهیابالغاجرائیهمهریه
بدین وسیله به آقای مجتبی خدادادی آرپناهی فرزند رضا شناسنامه شماره 460 ساکن بهرام 
آباد ایستگاه اول کوچه 6 کوچه شهید امیر خانی منزل آقای خدادادی ابالغ می شود که خانم 
پروین مرادی با وکالت خانم الهام هاشمی دهکردی جهت وصول مهریه به تعداد 400 عدد 
سکه طالی کامل بهارآزادی بانضمام مبلغ پانصد میلیون ریال نقد رایج کشوری به استناد 
ـ 91/7/6 دفتر ازدواج 56 شهرکرد علیه شما  مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 42956 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139704014024000257/1 و شماره بایگانی 
9700304 دراین اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور ، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شودو چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید ، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
اداره اجرای اسناد رسمی شهرکرد ـ علی اکبر باقری

متنآگهی
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  شهرکرد  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
مصطفی  آقای  برای   970430 کالسه  پرونده  در  آگهی   9710433812001444
 ) ) چک  مجعول   سند  از  استفاده  و  جعل  اتهام  به  محمد  عبده  فرزند  خسروی 
موضوع شکایت دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد به موجب کیفر خواست شماره 
9610433812004145 آگهی در پرونده کالسه 961171 برای آقای مهدی شروانی 
فیل آبادی فرزند پرویز به اتهام سرقت مستوجب تعزیز موضوع شکایت جهانگیر 
ترکی هرچگانی ـ محمد مصطفائی دورکی تقاضای کیفر نموده است که رسیدگی 
به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه 1379/6/14 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده لذا با توجه به مجهول المکان بودن و دسترسی به متهم دراجرای ماده 344 
قانون آئین دادرسی در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد در وقت مقرر جهت 
رسیدگی و اخذ آخرین دفاع در دادگاه حاضر شوید درصورت عدم حضور دادگاه 
وفق مقررات اقدام به صدور رای خواهد نمود ضمنا متهم حق انتخاب وکیل را دارد. 

رئیس شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری دو شهرکرد ـ حمیدرضا اسکندری

آگهی
شماره پرونده :2/96ش/1177 حوزه 2 شورای حل اختالف شهرستان ورامین 

شماره و تاریخ دادنامه :97/3/12-260
خواهان :ابراهیم عفتی فرزند :محمد  رضا با وکالت خانم مریم حامدی به وکالت 

نامه شماره 624758
خوانده:وحید اکبری 

خواسته :مطالبه طلب 
در تاریخ 97/3/9 جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضاء کنندگان ذیل 
تشکیل است . پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضاءادامه 
رسیدگی را الزم ندانسته ،شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید .
رای قاضی  شورا 

به طرفیت خوانده  فرزند محمد رضا  عفتی   ابراهیم  در خصوص دعوی خواهان 
وحید اکبری به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست به انضمام خسارت و هزینه های 
دادرسی و حق الوکاله وکیل . با لحاظ نظریه مشورتی اعضا شورا،محتویات پرونده 
،مستندات ابرازی خواهان ،کارت شناسایی، و اینکه خوانده با وصف ابالغ جهت 
دفاع حاضر نشده و الیحه ای ارائه نداده است ادعای خواهان را وارد تشخیص و 
به استناد مواد 198و 515 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و مواد 519همان قانون 
فقره  بابت یک  مبلغ 150/000/000 ریال  به پرداخت  به محکومیت خوانده  حکم 
فقره  یک  و  ورامین  شعبه  کشاورزی  بانک  عهده  شماره 95/1/12-123644  چک 
رسید مورخ 94/11/12 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مورخ 96/12/2 لغایت 
اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 1/940/000 ریال ریال بابت 
هزینه دادرسی ،حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم 

می نماید . 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین 

حوزه می باشد .
م الف 779خ – قاضی مشاوره حوزه ۲ شورای حل اختالف ورامین 

متنآگهی
خواهان رو نوشت حصروراثت  یوسف رنجبر سودجانی  فرزند نعمت اله به شرح 
گواهی  درخواست  این شعبه  به کال سه 970264از  ثبت شده  تقدیمی  دادخواست 
حصروراثت  نموده و چنین  توضیح داده که شادروان نعمت اله رنجبر سودجانی به 
شماره شناسنامه 30  در مورخ 1384/3/29 در اقامتگاه دائمی  خود بدرود حیات گفته  

وورثه حین الفوت آن منحصر است به : 
1ـ  یوسف رنجبر سودجانی ش ش  4610403927  فرزند متوفی

2ـ  زهرا رنجبر سودجانی ش ش 4610547694  فرزند متوفی
3ـ نسرین  طاهری  سودجانی ش ش 3186 همسر متوفی

 4 ـ قزبس اسمعیل زاده ش ش1283 مادر متوفی
تا  آگهی می گردد  نوبت  مزبور یک  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک 
از  نامه ای از متوفی نزد او می باشد  چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت 
دارد درغیراین صورت گواهی  تقدیم  این شعبه  به  یکماه  آگهی ظرف  نشر  تاریخ 

صادر خواهد شد. 
براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه ۱ سورشجان

آگهیابالغوقترسیدگی
شماره ابالغنامه:9710102290501276

شماره پرونده:9709982290500307
شماره بایگانی شعبه:970312

تاریخ تنظیم:1397/05/08
خواهان /شاکی آقای بهرام کمالی خوانده/متهم: مهدی یعقوبی سیار خواسته/اتهام: 
تامین خواسته- مطالبه خسارت تاخیر تادیه- مطالبه خسارت دادرسی- مطالبه وجه 
بابت .... مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709982290500307  
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/06/26 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد.م الف 1040
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

رباط کریم –ابوالحسن هادیلو

آگهیحصروراثت
خانم طاهره حیدری دارای شناسنامه بشماره 5 بشرح پرونده کالسه 628-97 این 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  شورا 
کفایت پناهی بریس به شماره شناسنامه 23 در تاریخ 1397/4/28 در اردبیل اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-سخاوت حیدری به شماره شناسنامه 11547 پسر متوفی.

2-محمد حیدری به شماره شناسنامه 11550 پسر متوفی.
3-فریده حیدری به شماره شناسنامه 11548 دختر متوفی

4-حمیده حیدری به شماره شناسنامه 11549 دختر متوفی.
5-طاهره حیدری به شماره شناسنامه 5 دختر متوفی.

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

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یازدهم اردبیل- بدری

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای  احمد کاظم زاده سنوان دارای شناسنامه شماره 1250  بشرح دادخواست 
نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  970820/ش3  کالسه  به 
در   33 بشناسنامه   سنوان   زاده  کاظم  نوراله  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
تاریخ87/6/10اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به/1- احمد کاظم زاده سنوان فرزند نوراله –ش ش1250 خوی –پسر متوفی/2-  
حمداله   متوفی/3-  -پسر  اهر  نوراله -ش ش6   فرزند  سنوان  زاده  کاظم  قدرت 
کاظم زاده سنوان فرزند نوراله -ش  ش 7 –اهر -پسر متوفی/4- رقیه  کاظم زاده 
سنوان فرزند نوراله  ش ش 89    -اهر -دختر متوفی/5- اشرف کاظم زاده سنوان 
فرزند نوراله  ش ش  517-خوی - دختر متوفی/6- زهرا کاظم زاده سنوان فرزند 
نوراله ش ش184 خوی –دخترمتوفی/7- سکینه فالحی کوه کمر فرزنداکبر ش 
ش20 مرند-همسرمتوفی/ 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
پرونده کالسه  9709984634400062 /شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان 
خوی تصمیم نهایی شماره 9709974634400184 / خواهان :بانک ملت با وکالت 
غربی-خوی-  آذربایجان  نشانی  به  سلطانعلی   فرزند  دادگر  صادق  جعفر  آقای 

خیابان امام -کوچه نوراله خان مجتمع  نواله خان ط 4 – واحد 11
فرزند  نژاد  موسی  علی   -2 ابراهیم  فرزند  شکارلو  معصومه  خانم   -1 خواندگان: 
اسداله 3- محمدعلی موسی نژاد همگی به نشانی آذربایجان غربی-خوی –بلوار 
احمدنیا –بیست متری پناهقلی- روبروی کوچه انتظام3- منزل شخصی  ابراهیم 

شکارلو
خواسته  :مطالبه وجه بابت...

گردشکار: وکیل خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده ها  به شورا 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی سرانجام  در وقت مقرر به تصدی امضا  کننده ذیل  تشکیل است قاضی 
شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال و تکیه بر وجدان شرف و توسل به ائمه 
اعضای شورا ختم  نظریه   و مالحضه  ه  پروند  اوراق  جامع  بررسی   با  و  اطهار 

رسیدگی را اعالم به شرح  اتی  مبادرت به انشا رای می نماید
)رای قاضی شورا( در خصوص دعوی خواهان بانک ملت شعبه مرکزی  شهرستان 
خوی سرپرستی استان آذربایجانغربی  به مدیریت آقای شهریار مشایخی با وکالت 
آقای جعفرصادق دادگر بطرفیت خوانده ها 1- خانم معصومه شکارلو 2 محمدعلی 
 200/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  نژاد   موسوی  علی   -  -3 نژاد  ی  موسو 
ریال بابت یکفقره قرارداد به شماره81/941459885 بتاریخ 1394/09/16 بانضمام 
مطالبه مبلغ ذکرشده در ستون خواسته را ازبابت وام دریافتی  خوانده ها از بانک 
عامل مطرح کرده  با توجه به اینکه مستند  دعوی خواهان قرارداد بانکی می باشد 
که نسبت به صحت و اصالت  مندرجات آنها  انکار و تریدی از ناحیه خواندگان 
معمول نگردیده و با وصف ابالغ اخطاریه به خواندگان درجلسه رسیدگی حاضر 
ارائه   و  اقامه  خواهان  ادعای  رد  به جهت  ومستندی  مستدل   دفاعیات   و  نشده 
ننموده و الیحه ای ارائه نکرده اند نظر به اینکه بموجب ماده 1010  قانون مدنی 
و جمیع  عنایت  با  میگردد  تلقی  بانک  به  اعالمی  آدرس  همان  آدرس خواندگان 
اوراق و محتویات پرونده مالحضه فتوکپی  مصدق مستندات ارائه شده وجود اصل 
قرارداد بانکی در ید خواهان  و دریافت استعالم از بانک ملت که بدهی خواندگان 
را 200/000/000  ریال اعالم نمودند همگی ظهور در اشتغال  ذمه   خوانده ها 
دارد  با عنایت به موارد فوق مدیون بودن  خوانده ها در حق خواهان محرز میباشد 
بعالوه بر این خوانده  هیچ گونه دلیلی که موید   برائت ذمه خود باشد ارائه نکرده 
است توجها به نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه چهارم شورای حل اختالف  
دعوی خواهان را  محمول به صحت تشخیص داده  علیهذا مستندا به ماده 198 و 
519 و 515 و520 قانون ایین دادرسی مدنی و مواد 230و1010 قانون مدنی و ماده 
10  قانون الحاقی  2 تبصره به ماده 15 از قانون عملیات بانکی و مواد  9 و 18 و 
27 قانون شورا ها خواندگان را محکوم به تضامنی پرداخت مبلغ 200/000/000  
ریال  اصل خواسته و مبلغ 3/600/000 ریال  بابت هزینه دادرسی به انضمام کلیه 
الوکاله وکیل در حق  توافق در متن  و حق  برابر  تادیه  تاخیر  قانونی و  خسارت 
خواهان صادر و اعالم مینماید . رای صادره غیابی بوده که20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا سپس 20 روز پس از ان قابل تجدید نظر در محاکم عمومی  

شهرستان خوی میباشد 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خوی   -  شرفخانی

دادنامه
پرونده کالسه9609984435600949  – شعبه  1  دادگاه خانواده  شهرستان خوی  

-تصمیم نهایی شماره : 9709974435600223 
خواهان آقای حسین آین  فرزند قاسم با وکالت آقای امید مهدوی نسب  فرزند 
نوروز  محل اقامت :آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی- خ امام –کوچه 

باقرخان –ساختمان وکال باقرخان طبقه همکف  
خوانده :آقای شمامه پور علی فرزند حسینعلی به نشانی خوی –شیخ نوایی –کوچه 

زرند هشت متری پ 18 
موضوع :تجویز ازدواج مجدد

رای دادگاه  : در خصوص دعوی آقای حسین آین  فرزند قاسم با وکالت آقای 
امید مهدوی نسب  فرزند نوروز   بطرفیت  خانم شمامه پور علی فرزند حسینعلی  
بخواسته صدور اجازه ازدواج مجدد خواهان مدعی است خوانده که  همسر دائمی  
وی میباشد  مدت 13 سال است  بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک کرده و 
به  جای نامعلومی  رفته است  و در این راستا شهودی به دادگاه معرفی نموده است  
طرفین   به وقت و روز معین دعوت خوانده با وصف دعوت از طرق انتشار آگهی 
حاضر نشده  و الیحه ای ارسال نکرده  است از شهود خواهان  تحقیق شده شهادت 
شهود تعرفه شده خواهان با اتیان سوگند موید اظهارت وی میباشد فلذا دادگاه با 
احراز  موضوع و ضرورت اولیه ازدواج مردان به لحاظ نیاز روحی وجسمی  زوج 
و پرهیز از ارتکاب گناه  احتمالی  دعوی خواهان را  ثابت تشخیص داده مستندا به 
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی  و بند 7 ماده 16 قانون جدید حمایت خانواده 
مصوب 1353 پس از مشاوره  با قاضی محترم  مشاور قضایی خانواده حکم به 
اجازه ازدواج مجدد برای یک بار و ثبت  در دفتر ازدواج صادر و اعالم میدارد رای 
صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دردادگاه  و پس 
از انقضا مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم 

دادگاه های مرکز استان آذربایجانغربی)ارومیه( می باشد/الف
ابراهیم عرفانی- رئیس شعبه اول دادگاه خانواده  خوی

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در پرونده کالسه 60/960279 

 وقت رسیدگی : 97/6/25 ساعت 12   
مرجع رسیگی :شعبه پنجم شعبه حقوقی خوی

خواهان  :آقای حجت درخشانی و غیره 
خوانده :خانم سریه حسن زاده فرزند جلیل 

خواسته :اثبات وقوع بیع 
پرونده کالسه  فوق بطرفیت  قربانعلی در  آقای حجت درخشانی فرزند  خواهان 
  1369 بتاریخ  بیع   وقوع  اثبات   دادخوست  میباشد  المکان  مجهول  فعال  خوانده 
رانموده است که دادخواست نامبرده  به کالسه  فوق ثبت و طبق  دستور دادگاه 
و برابر  ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  بتاریخ فوق تعیین وقت گردیده اینک 
مراتب در یکی روزنامه رسمی  چاپ میگردد خوانده میتواند قبل از جلسه مورخ 
فوق در دادگاه حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در 
جلسه دادرسی شرکت نمایند در غیر اینصورت  دادگاه طبق مقررات تصمیم خواهد 

گرفت /وقت رسیدگی 97/6/25 ساعت 12 ظهر 
مدیر دفتر شعبه پنجم حقوقی خوی

آگهیفقدانسندمالکیت
ثبتی 48351/18 – اصلی بخش 2 خوی که در فتر امالک جلد  ششدانگ پالک 
226 صفحه 234  232 و ذیل ثبت 53910و 53911 بنام غالمرضا جوادزاده  ثبت 
و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه 
اعالم نموده سند مالکیت مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را 
عموم  اطالع  برای  ثبت  قانون  اصالحی   -120 ماده  استناد  به  مراتب   لذا  نموده. 
آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله 
ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در 
نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر 
یا  یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت  ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و 
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد 

و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

تالش ده ساله صنعتگران پارس جنوبی به ثمر می نشیند
معاون مدیرعامل شـرکت ملی نفت در امور توسـعه و مهندسـی با اشـاره به اهمیت اجرای پروژه های 
عظیـم پـارس جنوبـی در مقیاس جهانی گفت: بعد از حدود ده سـال، سـرمایه گـذاری طوالنی مدت 
و زحمات ارزشـمند صنعتگران ایرانی، امسـال دسـتاوردهای این تاش ده سـاله به ثمر می نشـیند. 
غامرضـا منوچهری در سـفری دوروزه به منطقه عسـلویه، به همراه محمدمشـکین فـام- مدیرعامل 
شـرکت نفـت و گاز پـارس از طرحهـای در حـال توسـعه پـارس جنوبی بازدیـد کرد. معاون توسـعه 
و مهندسـی شـرکت ملـی نفـت ایـران از تـاش ده سـاله پیمانـکاران اجرایـی در فازهـای باقیمانده 
پـارس جنوبـی قدردانـی کـرد و گفـت: گذار موفـق از آزمون توسـعه پـارس جنوبی نتیجـه زحمات 
مدیـران، متخصصـان و صنعتگـران توانمنـد ایرانی از گذشـته تا کنون اسـت. منوچهری با اشـاره به 
نیـاز زمسـتانی کشـور بـه گاز و تأمیـن آن از مخـزن پـارس جنوبی افـزود: طرح های توسـعه ای این 
میـدان مشـترک، در رشـد بخش انرژی کشـور بخصـوص در زمانی که در معرض تحریـم قرار گرفته 
ایـم، مـی تواند بسـیار مثمرثمر واقع شـود. وی به نقش شـرکت نفت و گاز پـارس در اجرای مگاپروژه 
هـای پـارس جنوبـی اشـاره کـرد و گفت: شـرکت نفت و گاز پـارس به منظـور راهبری اجـرای طرح 
هـای عظیـم پـارس جنوبی، نقـش اپراتور را به معنـای بین المللی ایفا کـرد و در اجـرای این طرحها 
فراتـر از یـک کارفرمـا ظاهر شـد و اکنـون نیز برای نیل به برنامـه زمانبندی و اهـداف از پیش تعیین 
شـده طرحهـای باقـی مانده پارس جنوبـی، فعالیت های اجرایی باید شـتاب بیشـتری بگیرند. معاون 
مدیرعامل شـرکت ملی نفت ایران در امور توسـعه و مهندسـی تعهد افزایش ظرفیت برداشـت روزانه 
۵/۳ میلیـارد فـوت مکعبی گاز )معادل صد میلیون مترمکعب( از مخـزن پارس جنوبی را نیازمند کار 
و تاش شـبانه روزی عنوان و خاطرنشـان کرد: پیمانکاران و تیم های بهره برداری علیرغم مشـکاتی 

کـه پیـش رو دارنـد، آمادگی خـود را بـرای نیل به این هـدف اعام کـرده اند. 

برداشتروزانهگازازپارسجنوبی
صدمیلیونمترمکعبافزایشمییابد

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

قیمتبنزینتاپایانسال۹7تغییرنمیکند
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ضمن 
تاکید بر تولید و توزیع مستمر بنزین در سراسر کشور، گفت: 
دولت و مجلس شورای اسامی تاکنون تصمیمی درباره تغییر 

قیمت بنزین نگرفته است.
 به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، علیرضا صادق آبادی 
عصرپنجشنبه- ۱۱مردادماه در حاشیه بازدید از یک جایگاه 
عرضه بنزین در جاده آمل به محمودآباد اظهار کرد: هیچ گونه 
مشکلی در تولید و توزیع بنزین مورد نیاز در جایگاه های عرضه 
در ۱۰  بنزین  روزانه  کنونی  تولید  وی  ندارد.  وجود  سوخت 
پاالیشگاه کشور را بیش از 9۰ میلیون لیتر اعام کرد و ادامه داد: 
این مقار تولید در نیمه نخست پارسال، ۶۳ میلیون لیتر و سه 
ماه پایانی 9۶ حدود ۷۸ میلیون لیتر بود و هم اکنون به حدود 
9۰ میلیون لیتر رسیده است. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 

پخش فرآورده های نفتی گفت: هم اکنون تامین بنزین مورد 
نیاز استان های شمالی با خطوط لوله سراسری از پاالیشگاه های 
تولیدی کشور به ساری و رشت منتقل می شود و با نفتکش های 
جاده پیما به انبار نفت چالوس در غرب مازندران حمل می شود. 
صادق آبادی، خبر تعطیلی جایگاه های عرضه بنزین در غرب 
مازندران را رد کرد و افزود: هیچ یک ازجایگاه های عرضه سوخت 
در غرب مازندران و گیان تعطیل نیست وحتی ۴۰ میلیون 
لیتر بنزین مازاد نیز از طریق خطوط لوله سراسری به انبارهای 
ساری ورشت تزریق شده است. وی تاکید کرد: به هیچ وجه 
کمبود بنزین در شمال و در کل کشور وجود ندارد ومردم نیز 
هیچ نگرانی و دغدغه ای بابت تامین بنزین مصرفی نداشته باشند.

*قیمت بنزین تا پایان سال 97 تغییر نمی کند
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی همچنین در پاسخ به برخی نگرانی ها درباره 
قیمت بنزین نیز گفت: تاکنون هیچ تصمیمی درباره تغییر قیمت 
بنزین از سوی دولت و مجلس شورای اسامی گرفته نشده است.

*افزایش تولید بنزین تا 107 میلیون لیتر در سال97
وی همچنین به برنامه های حمایتی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی برای افزایش ظرفیت کنونی تولید بنزین در 
کشور خبر داد و گفت: با فعال شدن فاز سوم خط تولید ستاره 
پاالیشگاه میعانات گازی خلیج فارس ظرفیت نهایی تولید بنزین 
کشور به حدود ۱۰۷ میلیون لیتر در روز می رسد. معاون وزیر 
نفت گفت: در تولید، انتقال و توزیع بنزین و دیگرفرآورده های 
نفتی، مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
شبانه روز در حال فعالیت هستند تا مشکلی در تامین سوخت 

شهروندان به وجود نیاید.
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ضرورت ارائه الیحه برای ساماندهی بازار اجاره 

پروانه اصالنی
با توجه به وجود بیش از ۳۵ درصد خانوار اجاره نشین در مناطق 
شهری کشور و تقاضای افزایش نرخ در قرارداد ها، ساماندهی بازار 
اجاره بها از دو طریق »افزایش طول مدت قراردادهای اجاره و تعیین 

نرخ حداکثری افزایش« در نظر قرار گرفته است.
براساس اطاعات سامانه ثبت معامات و مستغات، اجاره بها در شهر 
تهران برای قراردادهای جدید تنظیم شده در خردادماه امسال نسبت 
به همین ماه در سال گذشته، ۲۵ درصد رشد داشته و در برخی 
مناطق پر تقاضا میزان رشد اجاره بها از نرخ  رشدهای اعام شده در 
آمارها نیز بیشتر بوده است. وجود بیش از ۳۵ درصد خانوار اجاره 
نشین در مناطق شهری و تقاضای افزایش نرخ در قرارداد های اجاره 
که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت دارایی های جایگزین مسکن و قوت 
گرفتن انتظارات تورمی در تاقی با فصل نقل و انتقال مستاجران 
اتفاق افتاده، ساماندهی بازار اجاره بها و جلوگیری از رشد بی رویه 
اجاره بها برای حمایت از حقوق مستاجران که بیش از یک سوم 
در  است.  ضروری  دهند،  می  تشکیل  را  کشور  شهری  جمعیت 
این الیحه مستاجران ذینفع بوده و حق انتخاب در تمدید یا عدم 
تمدید قرارداد دارند و منافع آنها ضمانت اجرای مناسبی برای تحقق 
در صورت  مستاجران  زیرا  ایجاد می کند  را  اجاره  بازار  ساماندهی 
تمایل می توانند از روش پیش بینی شده برای دستیابی به حقوق 
مندرج در قانون اقدام کنند. همچنین در این الیحه رسیدگی به 
شکایات واصله بر عهده شورای حل اختاف گذاشته شده است و 
فرآیند رسیدگی موضوع در شوراهای حل اختاف پیچیدگی های 
نظام قضایی و زمانبر بودن بررسی پرونده های حقوقی را ندارد.این 
الیحه در ۲۷ تیرماه 9۶ برای بررسی با فوریت به هیات دولت ارسال 

شده و از زمان تصویب قابلیت اجرایی خواهد داشت.   

ارز رمزها یکی از ابزارهای انجام معامالت تجاری

 نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به وجود محدودیت در نقل 
و انتقال بانکی برای تجارت، گفت: یکی از ابزارهایی که می توان برای 

انجام معامات تجاری از آنها بهره برد، ارز رمزها هستند.
به گزارش زمان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، پدرام سلطانی 
درباره امکان استفاده از ارزرمزها برای تجارت خارجی و اینکه آیا این 
ابزار می تواند جایگزین نقل و انتقال بانکی شود، اظهار داشت: ما در 
شرایطی هستیم که باید بین بد و بدتر انتخاب کنیم.وی در این رابطه 
توضیح داد: از آنجایی که ارز رمزها نظارت پذیر نیستند و بانک های 
مرکزی نظارتی بر آنها ندارند، امکان پولشویی یا موارد تخلف دیگر 
با استفاده از آنها باالست. با این حال زمانی که یک کشور تحریم 
اقتصادی می شود و امکان استفاده از نظام بانکی بین المللی را ندارد، 
باید به ابزارهای غیر بانکی برای انجام معامات تجاری خود متوسل 
شود.سلطانی خاطرنشان کرد که ارز رمزها می توانند یکی از ابزارهای 

انجام معامات تجاری در زمان تحریم باشند.

نگاه روز

اهدای جوایز قرعه کشی جشنواره 
بانک آینده

جوایز قرعه کشی جشنواره »حساب های قرض 
در  مراسمی  شد.طی  اهدا  آینده«  امید  الحسنه 
مشتریان،  از  جمعی  حضور  با  جاری  ماه  مرداد 
اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران بانک آینده، 
گردید.در  اهدا  برندگان،  به  جشنواره  این  جوایز 
این مراسم که تعدادی از کودکان و نوجوانان، به 
همراه والدین خود و به صورت خانوادگی حضور 
داشتند؛ در فضایی سرشار از صمیمیت و شادی، 
نوجوان، جوایز خود شامل: ۱  و  برندگان کودک 
 ۱۰ استیشن،  پلی  بازی  کنسول  دستگاه  )یک( 
)ده( دستگاه تبلت و ۱۰۰ )یک صد( کارت هدیه 
۵ )پنج( میلیون ریالی، را دریافت کردند.الزم به ذکر 
است؛ از میان ۱۲.۱۰۴ )دوازده هزار و یک صد و 
چهار( حساب »امید آینده«، به ۱۱۱ )یک صد و 
یازده( نفر از صاحبان حساب، به قید قرعه، جوایز 
نقدی و غیرنقدی تعلق گرفت.ریحانه شاهپور زاده 
بافقی، سپرده گذار حساب قرض الحسنه امید آینده 
اله کاشانی، برنده یک  از شعبه یزد خیابان آیت 
دستگاه کنسول بازی پلی استیشن بودند که در این 
مراسم جایزه خود را دریافت کرد.اسامی برندگان 
این دوره از جشنواره در تارگاه بانک آینده به نشانی: 

ir.www.ba۲۴ منتشر شده است.

تقدیر سازمان بهزیستی کشور
 از خدمات بانک پارسیان 

رئیس سازمان بهزیستی کشور از خدمات بانک 
پارسیان، در راستای جذب مشارکت های مردمی 
از طریق خدمات نوین بانکداری و کمک به آسیب 
دیدگان زلزله و سوانح و بایای طبیعی در طول 
یکسال اخیر، تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی 
امضای  با  که  ای  تقدیرنامه  در  پارسیان،   بانک 
انوشیروان محسنی بندپی معاون وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور، 
خطاب به دکتر کورش پرویزیان مدیرعامل بانک 
پارسیان،  صادر شده، آمده است:  ضمن تقدیر از 
حسن نیت، همراهی و همدلی موثر  و همیشگی 
جذب  مناسب  بستر  ایجاد  ویژه  به  جنابعالی، 
نوین  خدمات  طریق  از  مردمی  های  مشارکت 
بانکداری، به منظور حمایت از نیازمندان و آسیب 
دیدگان از سوانح و بایای طبیعی در سالی که 
گذشت، و آرزوی تداوم و تقویت این همکاری در 
سال جاری،  توفیقات روز افزون شما را از خداوند 

منان مسئلت می نمایم. 

معرفی سرپرست جدید شرکت 
نمایشگاههای بین المللی

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت،عباس قبادي 
بعنوان سرپرست جدید شرکت سهامی نمایشگاه 

های بین المللی ج.ا.ایران منصوب شد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران:عباس 
وزارت  تجربه  با  و  ارشد  مدیران  از  قبادی 

صنعت،معدن و تجارت است .

خبر

وزارت  بازار  تنظیم  و  ریزی  برنامه  کل  مدیر 
صنعت گفت: به قدر و اندازه نیاز و سرانه مصرف 
کشور، کاالی مصرفی وجود دارد و تولید می 
شود ولی در شرایط فعلی دشمنان ما به دنبال 

آشفته سازی فضای اقتصادی هستند.
محسن  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کوهکن در گفتگوی ویژه خبری افزود: برخی 
تولیدات ایرانی از کیفیت باال و درحد صادرات 
برخوردارند، بخشی از تولید ما جوابگوی بخشی 
از نیازهای جامعه است و معموال کسری آن از 
طریق واردات انجام می گیرد ولی بخشی هم 
ممکن است بطور کل از طریق واردات تامین 
شود. البته در برخی از زمینه های تولیدی به 
رضا  محمد  ایم.همچنین  رسیده  خودکفایی 
تنظیم  و  ریزی  برنامه  امور  کل  مدیر  کامی 
بازار وزارت صنعت، گفت: به قدر و اندازه نیاز 
وجود  مصرفی  کاالی  کشور،  مصرف  سرانه  و 
دارد و تولید می شود ولی همین تولید کافی 
به الگوهایی همچون تقاضای بازار وابسته است، 
در شرایط فعلی دشمنان ما به دنبال آشفته 
ادامه  هستند.او  ایران  اقتصادی  فضای  سازی 
داد: مردم باید آگاه باشند که متاثر از تحریکات 
دشمنان کشور، افزایش مصرف را ایجاد نکنند. 

کاالهای اساسی بصورت مستمر تولید و عرضه 
می شود و مشکلی وجود نخواهد داشت.کامی 
با رویکرد مبارزه با احتکار تصریح کرد: فهرستی 
از کاالهای اساسی در اختیار ستاد تنظیم بازار 
قرار گرفته، هرکس در حلقه عرضه محصوالت 
و اقام ضروری به هر دلیلی از اعام موجودی 
افزایش  یا  سوءاستفاده  امید  به  و  زده  سرباز 
قیمت، کاالیی را در انبار ذخیره کند باید بداند 
دولت به اندازه کافی موجودی کاال دارد و این 
افراد متضرر خواهند شد. ضمنا در هر کجای 
کشور ستاد تنظیم بازار با متخلفین امر برخورد 
شد.عضو  خواهند  محکوم  احتکار  جرم  به  و 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: 
عامل بازدارندگی افزایش قیمت،کنترل و کاهش 
تقاضاست.کوهکن افزود: در فرهنگ اقتصاد غلط 
عرضه و تقاضا، برای گرانفروشان کف و سوت 
می زنیم و این از عدم کنترل حاصل می شود.

صفایی سخنگوی اتاق اصناف در ارتباط تلفنی 
با این برنامه گفت: اصاح فرهنگ مصرف جامعه 
باشد،  موثر  احتکار  از  جلوگیری  بر  تواند  می 
ممکن است در شرایط فعلی تولید و تامین کاال 
به اندازه کافی هست اما عرضه آن چطور؟ به 
نظر من بهترین راهکار برای تنظیم بازار، اصاح 

نرخ ارز است، همه اینها به هم مرتبط است.او 
ادامه داد: احتکار موضوعی است که به تازگی و 
در ماه های اخیر جزو آمار تخلفات اتاق اصناف 
قرار گرفته است و پیش از این نکاتی همچون 
عدم درج قیمت و کم فروشی در صدر تخلفات 
در حوزه کاری ما محسوب می شد.کامی مدیر 
وزارت صمت  بازار  تنظیم  و  ریزی  برنامه  کل 
گفت: هزینه واقعی تولید که برای یک واحد 
اقتصادی  ایجاد می شود طبق منطق  صنفی 
اینصورت  غیر  در  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید 
از دور خارج شد و برای کشور  در دراز مدت 
ایجاد ضرر می کند.او ادامه داد: گرانفروشی از 
تقاضای متورم  ایجاد می شود یک  ناحیه  دو 
شده در جامعه و دیگری عدم تمایل به عرضه 
است یعنی امید داشتن به فروش بیشتر یا کم 
کردن فاصله عرضه و تقاضا در بورس آنهم به 
در  توپ  صورت  دو  هر  در  فروشندگان،  نفع 
زمین تنظیم بازار وزارت صمت است. ما دولتی 
ها برای حمایت از بازار سرمایه )بورس( گفته 
قیمت  برابر  باید  بورس  در  عرضه  مبنای  ایم 
برای  باشد،  رسمی  ارز  نرخ  در  ضرب  جهانی 
اینکه تقاضای کاذب، منجر به افزایش قیمت 
در بورس نشود سقف رقابت را هم ۵ درصد در 

نظر گرفته ایم.فرود عسگری رئیس کل گمرک 
ایران در دیگر ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: 
مواد  بخصوص  کاالی  ترخیص  خصوص  در 
اولیه، تصمیمات خوبی گرفته ایم، در ۱۱ ماه 
اخیر چهارده میلیون و پانصد و بیست و پنج 
هزار تن ترخیص کاال داشتیم که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل دو و سه دهم افزایش 
ثبت شده است اما برای کمک به بخش تولید 
اباغ  همچون  تصمیماتی  اساسی  کاالهای  و 
بسته های حمایتی به منظور افزایش نقدینگی 
بگونه ای که واردکنندگان می توانند کاالهای 
خود را ۶ ماهه به شرط ۷۰ درصد ترخیص و 
۳۰ درصد پس از تسویه ترخیص نمایند، دیگر 
اینکه کاالهای اساسی و دارویی را به تصویب 
و امضاء تفاهمنامه با وزارت بهداشت ترخیص 
۴ ماهه صورت پذیرد یعنی اقام دارویی بدون 
با طی کردن  از ورود به گمرک  معطلی پس 
مراحل اداری به کارخانجات و انبارهای مربوط 
اتحادیه  رئیس  نایب  پور  عالی  شود.  فرستاده 
صنف فروشگاههای زنجیره ای کشور هم گفت: 
هیچ گونه مشکلی در تامین کاالهای اساسی 
خانوار نداریم و در مدت اخیر هیچگونه مشکلی 

در عرضه و تقاضا نداشته ایم .

آگهیابالغوقتدادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه970213  شورای حل اختالف شماره  شعبه 2 سامان 
خواهان : آقای حسین زمانی  فرزند رمضان به نشانی : روستای شوراب صغیر روبروی بانک 

صادرات منزل شخصی 
خوانده : بهمن محمدی به نشانی :  مجهول المکان 

خواسته : الزام به تنظیم سند خودروی پژو RD به شماره انتظامی 672 ی 19 ایران 23 علی 
الحساب به مبلغ 10/000/000

وقت رسیدگی : 97/6/17  ساعت 10 صبح  
خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه 97/4/5  به طرفیت خوانده تقدیم شعبه 
شورای حل اختالف شماره شعبه 2 سامان نموده ، که به کالسه 970213 ثبت گردیده و با 
عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه واخذ 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود. 
شورای حل اختالف شماره شعبه ۲  سامان

آگهیابالغاحضاریه
 به متهم مجهول المکان 

کالسه پرونده: 961554 اول دادیاری 
متهم: کمال مرادی 

اتهام: ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو- توهین از طریق استعمال الفاظ رکیک 
موضوع آقای فرزاد جمیلی و توهین از طریق استعمال الفاظ رکیک موضوع شکایت 

خانم شهناز نعیمی و آقای گلمحمد جمیلی 
بدینوسیله به متهم کمال مرادی ابالغ میگردد تا ظرف یکماه از درج آگهی جهت 
رسیدگی و اخذ دفاعیات و تفهیم اتهام در خصوص اتهام مذکور در این شعبه حاضر 
شود و نشانی دقیق محل سکونت خویش را اعالم نماید. این گواهی بنا به تجویز ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد. در غیر 
اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.م/الف 1041 

مردی دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
تعیین تکلیف وضعیت  قانون  اول موضوع  برابررأی شماره139760331010000777 هیات 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن قادری مصور  فرزند حاجی محمد به شماره 
شناسنامه 1071  کد ملی 4010836857 صادره از اسدآباد در شش دانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 220 متر مربع پالک 12858 فرعی از 163 اصلی واقع درجاده مالرد- کوچه اداره 
برق گلستان دوم پالک85 - خریداری از مالک رسمی نجات اله ضرابی مقدم کلیمی محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1921
تاریخ انتشار نوبت اول:97/04/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/05/10

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهیحصروراثت
بشناسنامه2002050899صادره  پدرعبدالحسین  نام  بژوال  فاطمه  خانم 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازدزفول 
1880544113صادره  بشناسنامه  بیاتیان  سبزی  علی  مرحوم  همسرش  که  داده 
شوشتردرتاریخ97/4/20دردزفول فوت ورثه اش عبارتنداز:1-متقاضی با مشخصات 
ازشوشتر3-مهدی  الذکر)همسرمرحوم(2-بهروزبشناسنامه1880919435صادره  فوق 
بشناسنامه1870088581صادره  ازشوشتر4-هادی  بشناسنامه1882340396صادره 
ازشوشتر6-بتول  مرحوم(5-لیالبشناسنامه1882026667صادره  )پسران  ازشوشتر 
بشناسنامه1882334051صادره  ازشوشتر7-مریم  صادره  بشناسنامه1881841014 
مرحوم(شهرت  ازگتوند)دختران  1870546261صادره  بشناسنامه  ازشوشتر8-راضیه 
متوالی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  والغیر.تشریفات  بیاتیان  سبزی  همگی 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  یک  بفاصله 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم داردواال 
گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه 

اعتبارساقط است.    شماره م.الف)16/70(
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
پالک95واقع  مغازه  ششدانگ6باب  تحدیدی  عملیات  آگهی  اینکه  نظربه 
کرم  حاجی  خانم/آقاورثه  خرمشهرموردتقاضای  شهرستان  درناحیه11بخش2 
ثبت  ازماده15قانون  بایدتحدیدحدودشودلذابااختیارحاصله  فرزندکرم  فاروقی 
درخواست  که  ثبت  مستدعی  تقاضای  وبرحسب  آن  اجرائی  نامه  وماده61آئین 
تحدیدحدودروزچهارشنبه  نموده،وقت  تحدیدحدوداختصاصی  انتشارآگهی 
وبه  شروع  درمحل  تحدیدحدودازساعت8صبح  وعملیات  مورخ97/6/7تعیین 
عمل خواهدآمد.لذاازمتقاضی وکلیه مجاورین طبق ماده  14قانون ثبت دعوت می 
گرددکه دروقت مقرردرمحل وقوع ملک حضوربه هم رسانند.واخواهی )اعتراض(
مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی به استنادماده20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی به مدت سی روزپذیرفته خواهدشدکه بایستی کتبابه اداره 
تسلیم  ازتاریخ  نماید.ضمنامعترض  دریافت  تسلیم ورسید عرض حال  ثبت محل 
اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خودرابه دادگاه 
صالحه تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رااخذوبه اداره ثبت ارائه نماید،درغیراین 
انتشار:1397/5/13    تاریخ  صادرخواهدشد.  برابرمقررات  سندمالکیت  صورت 

شماره م.الف)9/422(
احمدی زاده-رئیس ثبت اسنادوامالک خرمشهر

متنآگهی
وفوزیه  ودنیا  ناجح  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  کروشاوی  کاظم  خواهان 
وفریده ووحیده ونرگس ویاسمین وقاسم و سامیه و ناهید وهوشنگ و امل و فرشته 
و سعید وصبریه وفخریه شهرت همگی تقی پوربه خواسته اثبات عقد بیع والزام 
به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
خرمشهرثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  3دادگاه  9609986141300247شعبه 
ووقت رسیدگی مورخ 1397/6/27ساعت 9:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
تقی پورودرخواست خواهان مراتب یک  سعید وصبریه و فخریه شهرت همگی 
نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گرددتا خواندگان ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضرگردد.شماره م الف:9/437
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر –جواد ایمانیان

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم /افشین ده محسنی 

خواهان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان دادخواستی به طرفیت آقای افشین 
ده محسنی به خواسته ابطال رای هیات اداره کار مطرح که این شعبه ارجاع وبه 
شماره پرونده کالسه 9709986610800230 شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( 
مورخ 1397/6/14 ساعت  ثبت و وقت رسیدگی  آباد  دادگستری شهرستان خرم 
10  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور 

متنآگهی
بازپرسی  نهم  شعبه   9609986619100329 کالسه  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای هومن مرادی به اتهام مشارکت 
در جعل سند عادی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وبه 
تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری 
این  تاریخ نشرآگهی در  از  ،نامبرده مکلف است ظرف یکماه  مراتب در روزنامه 
شعبه حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور درمهلت تعیین 

شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید .
بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خرم آباد- یونس آزادپور 

دادنامه
پرونده کالسه 9709984634800048 – شعبه 8 شوارای حل اختالف شهرستان 

خوی  -تصمیم نهایی شماره : 9709974634800375 
خواهان آقای محمدعلی غالمی فرزند علی اشرف محل اقامت :آذربایجان غربی 
– شهرستان خوی-خوی میدان شهید مطهری خیابان شهید موسوی –پالک 194 

خواندگان  1- یوسف علی پور فرزند علی و 2- علی حسینی فرزند احمد محل 
اقامت :مجهول المکان 

موضوع :مطالبه وجه چک
با  مشاوره  از  پس  متعال  خداوند  درگاه  از  بااستعانت  شورا  قاضی   : شورا  رای 
اعضای شورا و با بررسی  جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح 
ذیل   مبادرت به صدور رای می نماید: 97/4/23 در خصوص دعوی خواهان آقای 
محمدعلی غالمی فرزند علی اشرف بطرفیت  1- یوسف علی پور فرزند علی و 
2- علی حسینی فرزند احمد بخواسته مطالبه  مبلغ 26/000/000 ریال بابت یکفقره 
چک بشماره 12952677 بعهده بانک ملی با احتساب خسارات ناشی از دادرسی 
بشرح متن دادخواست نظر به اینکه خوانده با  ابالغ قانونی و اطالع در جلسه شورا 
حاضر نشده و نسبت به اصالت  سند ایراد و الیحه  ای تقدیم ننموده است بنابراین  
اشتغال ذمه  وی محرز است قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت  تشخیص 
و با استناد  به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مودا 310 و 313  قانون 
تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 26/000/000  ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/375/000 ریال هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه از تقدیم دادخواست طبق 
شاخص قیمت ها لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و محکوم می نماید  
رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

شورا میباشد. 
یعقوب رشتبر-قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف  شهرستان خوی

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم فریده محمدپور دارای شناسنامه شماره   13  بشرح دادخواست به کالسه 
نموده  و چنین  دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت  این  970477/ش3     
توضیح داده که شادروان فریدون پاشا نوه سی بشناسنامه 682   در تاریخ 97/2/16 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-مبینا  پاشا 
نوه سی فرزند  فریدون –ش ش 2791114378   خوی –دختر متوفی/2- مریم 
پاشا نوه سی فرزند فریدون -ش ش  2791585095 خوی-دختر متوفی/3-  فریده 
محمدپور فرزند زلفعلی -ش  ش13 –خوی-همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 14/441/97 
 وقت رسیدگی :97/06/10 ساعت 9 صبح   

مرجع رسیگی :شورای حل اختالف شعبه دیزج دیز 
خواهان  :آقای مظاهر احمدنژاد فرزند حسن 

خوانده :مهدی خواجه محمدلو فرزند قربانعلی 
برابر اعالم خواهان  آقای مظاهر احمدنژاد فرزند حسن بطرفیت مهدی خواجه محمدلو 
خوانده   بودن   مجهوالمکان  به  نظر   14/441/97 پرونده  کالسه  به  قربانعلی   فرزند 
مورخه97/6/10 راس ساعت 9   صبح وفق  ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه 
در دفتر شوراحاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

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

آگهیفقدانسندمالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره 3624 فرعی مجزی شده از 2963 فرعی از 38 اصلی بخش 
چهار خوی در جلد 98 و صفحه 349 بنام دولت جمهموری اسالمی ایران بنمایندگی سازمان 
ملی مسکن و شهرسازی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس آقای کوچری 
بعنوان نماینده  دولت  با ارائه برگ استشهادیه مدعی هستند  سند مالکیت  صادره  بعلت 
اسباب کشی  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به 
استناد ماده 120- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده 
یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد کرد ، مورد ثبت  برابر سند 53138 مورخه 89/5/20 و 53180 مورخه 89/5/26  و 
53248 مورخه 89/6/7 و 53698 مورخه 89/8/15 و 54282 مورخه  89/12/9  و 54288 
مورخه 89/12/10  و 55069 مورخه 90/6/12 و 55350 مورخه 90/7/30  و 56854 مورخه 
91/8/6 و 59902 مورخه 94/3/8 و 56749 مورخه 91/7/12 و 59705 مورخه  93/12/24 و 
56752 مورخه 91/7/12 و 59630 مورخه 93/12/7 دفتر خانه یک خوی نزد بانک مسکن در 
قید رهن میباشد. در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.

رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای   علی محمدی صدر دارای شناسنامه شماره 5437 بشرح دادخواست به کالسه  970626/

ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
علی محمدی صدر بشناسنامه 2604 در تاریخ97/2/13 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر است به/1- علی محمدی صدر فرزند محمد علی –ش ش  5437 خوی –پسر 
متوفی/2- سریه طایفه بربری  فرزند محمد علی -ش ش 4641 خوی-دختر متوفی/3- زهرا 
محمدی صدر فرزند محمد علی -ش  ش 4711 –خوی-دختر متوفی/4- آذر محمدی صدر 
فرزند محمد علی  ش ش 4178  -خوی-دختر متوفی/5- فاطمه محمدی صدر فرزند محمد علی 
ش ش3817 خوی- دختر متوفی/6-رقیه  محمدی صدر فرزند محمد علی ش ش 5170خوی –

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

مشتری و پیمانکار، هر دو ناراضی! 

پدیدهخدماتپسازفروشخودرودرایران
سوی  از  فروش  از  پس  خدمات  ارائه  در  جالب  پدیده 
هم  که  است  این  خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان 
از  شرکتها  این  )نمایندگی(  پیمانکاران  هم  و  مشتریان 

عملکرد آنها ناراضی هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، شرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران اخیرا گزارش ارزیابی عملکرد شرکتهای ارائه 
دهنده خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی 
در طول سال ۱۳9۶ را، منتشر کرد.نتایج این ارزیابی نشان 
ارائه دهنده  می دهد که پیمانکاران )نمایندگی ( شرکتهای 
این  عملکرد  از  مواردی  در  خودرو  فروش  از  پس  خدمات 
شرکتها )کارفرمای خود(، ناراضی هستند.در این زمینه سه 
موضوع »عدم رضایت از نرخ های دستمزد تعمیرات تعیین 
شده از سوی شرکت«، »چگونگی رسیدگی به صورتحسابهای 
مالی نمایندگی ها« و »تناسب قیمت قطعات یدکی ارائه شده 

نمایندگی های  نارضایتی  از عمده دالیل  بازار«؛  با نرخهای 
فروش  از  پس  خدمات  واسطه  شرکت  عملکرد  از  مجاز، 
خودرو بوده است.این وضعیت در حالی است که عاوه بر 
پیمانکاران، مشتریان خدمات پس از فروش خودرو نیز در 
از  ارائه دهنده خدمات پس  از عملکرد شرکتهای  مواردی 
فروش خودروهای داخلی و وارداتی ناراضی هستند.براساس 
نتایج همین ارزیابی، در سال ۱۳9۶ سه موضوع »کمبود یا 
نبود قطعات یدکی«، »کیفیت پایین خدمات و تعمیرات« و 
»دریافت هزینه باال برای خدمات و قطعات«؛ از مهمترین 
دالیل نارضایتی مشتریان از شرکتهای ارائه دهنده خدمات 
پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.

این وضعیت نشان می دهد که از سه ضلع خدمات پس از 
فروش خودرو، دو ضلع اصلی شامل مشتریان و پیمانکاران از 
ضلع دیگر که همان کارفرما )شرکتهای ارائه دهنده خدمات 

است،  واردکنندگان خودرو(  و  فروش خودروسازان  از  پس 
ناراضی هستند. پدیده ای که در نوع خوب جالب و قابل تامل 
است.اما ماجرا جایی جالب تر می شود که متوجه می شویم 
براساس همین ارزیابی، مشتریان عاوه بر شرکتهای خدمات 
پس از فروش خودرو، از عملکرد نمایندگی های ارائه دهنده 

خدمات این شرکتها نیز ناراضی هستند.
»فرایند  شاخص  که  شده  مشخص  ارزیابی  این  براساس 
درصد   ۶۳.۷ میزان  به  تنها  خودرو«  ترخیص  تا  پذیرش 
در  مشتریان«  با  ارتباط  مدیریت  »فرایند  شاخص  و 
نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو تنها به میزان 
و  داشته  انطباق  مربوطه  قانونی  الزامات  با  درصد،   ۶۷.9
از این نظر کمترین امتیاز را در بین شاخص های ارزیابی 
خودرو،  فروش  از  پس  خدمات  نمایندگی های  عملکرد 

کسب کرده است.

هشدار جدی دولت به محتکران؛  

کمبودکاالدرکشور
شایعهدشمناست



اعالم نامزدهای بخش مستند 
جشن حافظ

»حافظ«  جشن  مستند  بخش  نامزدهای 
تمام  داوران  هیات  بخش،  این  شدند.در  اعام 
مستند هایی را که در سال گذشته اکران عمومی 
گسترده داشته اند یا در گروه هنر و تجربه اکران 
شدند، مورد بررسی قرار دادند.فهرست نامزدهای 
بخش مستند هجدهمین جشن حافظ به شرح 
ذیل است:»اصطکاک« ساخته امیر فرض الهی»بزم 

رزم« ساخته سید وحید حسینی
»پازلی ها« ساخته مهدی گنجی »رییس الوزرا« 
ساخته سید محمدرضا هاشمیان »صفر تا سکو« 
ساخته سحر مصیبی »نسیان« ساخته حسن 

آخوندپور
هجدهمین جشن دنیای تصویر )حافظ(، بیست و 

دوم مردادماه برگزار می شود.

مهر و مهربانی ، درخشش باورهای پاک درون 
آدمیان است . 

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست
 از سر کوی تو زان رو که عظیم افتاده است

سایه ی قّد تو بر قالبم ای عیسی َدم 
عکس روحی است که بر عظیم رمیم افتاده است

امروز با حافظ

»مرد« به چاپ دوم رسید

داوود  نوشته  متوسلیان(  احمد  )حاج  رمان »مرد«   
امیریان از سوی نشر سوره مهر به چاپ دوم رسید.

به گزارش  از روابط عمومی حوزه هنری،  کتاب »مرد« 
نخستین بار به همت کارگاه قصه و رمان حوزه هنری، 
در سال ۷۸ و در تیراژ ۲ هزار و ۲۰۰ نسخه منتشر 
شد.این اثر شرح زندگی سردار جاویداالثر سپاه اسام، 
حاج  احمد متوسلیان است و انتشارات سوره مهر در 
سال 9۵ بار دیگر با قالب و گرافیکی نو، این اثر را 
منتشر کرد. به تازگی نیز این کتاب از سوی همین 
نشر به چاپ دوم رسیده است.داوود امیریان در این 
اثر به روایت سه بخش از زندگی حاج احمد متوسلیان 
پرداخته است.  در بخش اول به دوران حضور حاج 
احمد در مریوان پرداخته شده، بخش دوم به تشکیل 
تیپ ۲۷ حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و فرماندهی 
حاج احمد و رفتن او به جنوب تا اسارتش در لبنان 
محور قرار گرفته و درنهایت در بخش سوم امیریان 
به دوران بعد از اسارت حاج احمد نگاهی کوتاه داشته 
است.احمد متوسلیان یزدی )۱۳۳۲ در تهران(، فرمانده 
لشکر ۲۷ محمد رسول اهلل )ص( در جنگ تحمیلی 
هشت ساله ایران و عراق بود. وی یکی از ۴ فرد ربوده 
شده ایران در لبنان در سال ۱۳۶۱ است.چاپ دوم 
کتاب »مرد« در ۲۵۰۰ نسخه و قیمت ۸ هزار تومان 

توسط نشر سوره مهر وارد بازار کتاب شده است.
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حواشی انتخاب اسکار ادامه دارد...

 کانون کارگردانان سینمای ایران ذکر مواردی چند 
فارابی  سینمایی  بنیاد  اخیر  نامه  خصوص  در  را 

ضروری می داند.
در متن نامه ی کانون کارگردانان سینمای ایران که 
در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است:» ۱- نامه 
پیشنهادی کانون به ریاست سازمان سینمایی مبنی 
بر تشکیل کمیته انتخاب فیلم برای اسکار خارجی 
در جامعه اصناف سینمای ایران، هیچ گونه داوری 

نسبت به عملکرد بنیاد فارابی در شیوه انتخاب فیلم های ایرانی برای جایزه اسکار خارجی 
در بیش از دو دهه اخیر نداشته و تنها انتقال این مسئولیت به خانه سینما را خواستار شده 
است. هر چند بررسی و تحلیل عملکرد هر نهاد مدنی و اجتماعی که با بودجه عمومی 

کشور اداره میشود، خود امری است ضروری که سالها مغفول مانده است.
۲- پیشنهاد کانون به روشنی در راستای سیاست های کان نظام و کاهش تصدی گری 
دولت در امور مختلف و ارجاع آن به نهادهای مردمی، صنفی و خصوصی و در اینجا جامعه 

اصناف سینمای ایران، خانه سینما، است.
۳- حضور شماری از مدیران و مسئوالن سینمایی در کمیته انتخاب اسکار خارجی شائبه 
های بسیاری را در نزد دست اندرکاران سینمای ایران در سالهای گذشته ایجاد کرده که 

پیشنهاد کانون جهت رفع این شائبه ها و همخوانی با مقررات اسکار بوده است.
و  انتخاب  مسئولیت  که  آمریکا  سینمایی  علوم  و  هنرها  ۴-فرهنگستان 
این  دوره  یکمین  و  نود  مقررات  در  دارد،  عهده  به  را  اسکار  جایزه  برگزاری 

91aa_rules.pdf/http://www.oscars.org/sites/oscars/files جایزه 
و در ماده سیزده، مقررات ویژه جایزه اسکار فیلم خارجی و در بخش ارائه، بند یک، به 

صراحت اعام می دارد:
»از هر کشور  دعوت می شود تا بهترین فیلم خود را به فرهنگستان معرفی کند. معرفی 
هر فیلم تنها توسط یک سازمان، هیات داوری و کمیته تایید شده صورت می گیرد که 
باید متشکل از هنرمندان و/یا دست اندرکاران صنعت سینما آن کشور باشد. فهرست 
اعضای این هیات انتخاب باید حداکثر تا روز جمعه ۸ تیر ماه به فرهنگستان معرفی 

شده باشند...«.
این بند علی رغم ادعای روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی نه به دلیل »القا اطاعات 
غلط« که به دلیل صراحت روشن در مقررات اسکار مورد اشاره کانون کارگردانان سینمای 
ایران قرار گرفته است. کانون در طول سالهای گذشته و در جهت ارتقای سینمای ایران 
از مشورت و کسب نظرات تخصصی افراد در حوزه های مختلف بهره برده و خواهد برد، 
هر چند جای تاسف دارد که آن بنیاد محترم چنین نسبت ناروا و توهین آمیزی را نسبت 
به اعضای شورای مرکزی کانون روا می دارد که در سال های اخیر با فیلم های خود در 
عرصه های جهانی حضور بسیار موفقی داشته و تجربیات بین المللی قابل توجهی نیز 
کسب کرده اند.۵- الزم به ذکر است که تعریف عرفی از دو واژه Craftspeople و 
Artist اشاره به هنرمندان و دست اندرکاران تولید فیلم مانند، کارگردان، فیلمنامه نویس، 
بازیگر، تهیه کننده، مدیر فیلمبرداری، تدوینگر، سازنده موسیقی متن، طراح صدا، طراح 
گریم، طراح جلوه های ویژه و طراح صحنه و لباس بوده و منتقدان و مدیران سینمایی 

یک کشور را نمی توان در این زمره قلمداد کرد.
۶-روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اشاره به سازمان های مسئول انتخاب و معرفی 
فیلم کشورهای دیگر به فرهنگستان اسکار داشته که در صورت صحت این اشارات، کانون 
شیوه آن سازمان های مورد اشاره را نیز خاف مقررات فعلی جایزه اسکار خارجی دانسته و 
البته چنین مسئولیتی نیز برای خود جهت اصاح این روند غلط در آن کشورها نمیبیند.«

به گزارش پیام زمان،چندی پیش کانون کارگردانان سینمای ایران خواستار واگذاری 
هیات انتخاب فیلم برای اسکار فیلم خارجی به خانه سینما شد و در پی آن بنیاد سینمایی 

فارابی جوابیه ای منتشر کرد.

جشنواره اتودهای نمایشی در ازنا آغاز به کار کرد

هفتمین جشنواره سراسری اتودهای نمایشی استان 
لرستان - ازنا با حضور فریبا متخصص، نسیم ادبی و 
وحید لک به عنوان هیأت داوران، از روز ۱۱ مرداد 
آغاز به کار کرد. جشنواره اتودهای نمایشی جشنواره 
ای خاق، ایده ساز و ایده پرداز است که اولین دوره 
آن در سال ۸۱ به همت و ابتکار هنرمندان تئاتر شهر 
ازنا برگزار شد و تا کنون شش دوره آن برگزار شده 
است. در سال 9۶ با پیگیری های صورت گرفته این 
جشنواره در تقویم تئاتر کشور ثبت و دبیرخانه دائمی 

آن به نام شهرستان ازنا ثبت شده است. 
در هفتمین دوره جشنواره اتودهای نمایشی فریبا متخصص، نسیم ادبی و وحید لک به 
عنوان هیأت داوران جشنواره، به ارزیابی آثار می پردازند.هفتمین جشنواره منطقه ای 
اتودهای نمایشی ازنا از روز ۱۱ مرداد و با حضور هنرمندانی از استان های کرمانشاه، ایام، 

همدان، مرکزی و لرستان در سالن کانون آفرینش ازنا برگزار می شود.

»حد« 2 جایزه از جشنواره آمریکایی گرفت

فیلم کوتاه »حد« ساخته جواد دارایی موفق به کسب 
۲ جایزه از جشنواره آمریکایی شد.

در  که  دارایی  جواد  ساخته  »حد«  کوتاه  فیلم   
جشنواره »پیک اسکیل« نامزد دریافت جایزه در 
بهترین  کارگردانی،  بهترین  فیلم،  بهترین  بخش 
بود،  فیلم دانشجویی شده  بهترین  و  فیلمبرداری 
موفق به کسب ۲ جایزه بهترین فیلم کوتاه و بهترین 

فیلم دانشجویی شد.
 سومین دوره این جشنواره از ۲۶ تا ۲9 جوالی برابر 

با ۴ تا ۷ مردادماه در نیویورک برگزار شد.
فیلم کوتاه »حد« با موضوع مسایل و مشکات معلوالن در اسام آباد کرج فیلمبرداری 

شده است.
»حد« به تهیه کنندگی آرزو دهکردی، فیلم کوتاه هفت دقیقه ای است که با همکاری 
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ساخته شده است و بیشتر عوامل تولید آن از کارکنان 

صدا و سیمای مرکز البرز هستند.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: 
فرهنگ و هنر با حمایت گلخانه ای با 
منابع و امکانات محدود به جایی نمی 
رسد و نمی توان برای مدت طوالنی 
برای حمایت از این عرصه به دولت 

وصل بود.
عباس  ،سید  زمان  پیام  گزارش  به 
اصحاب  با  نشست  در  صالحی 
و  سیستان  رسانه  و  هنر  فرهنگ، 
از  یکی  داشت:  اظهار  بلوچستان 
افتخارات ایرانیان داشتن سهم قابل 
عرصه  در  انسانی  منابع  از  توجهی 

فرهنگ و هنر است.
بیش  اخیر  سال  در ۴۰  افزود:  وی 
های  رشته  در  نفر  میلیون   ۱،۵ از 
دانش  کشور  در  هنری  مختلف 
توجه  قابل  بخش  و  شدند  آموخته 
ای از منابع انسانی در این مدت در 
رشته های هنری تحصیل کرده اند.

فرهنگی  انقاب  عالی  عضو شورای 
هزار  نیز ۳۴۱  اینک  هم  داد:  ادامه 
دانشجو در رشته های مختلف هنری 
واحد   ۱۰۳ و  کنند  می  تحصیل 
پیام  آزاد،  از دولتی،  اعم  دانشگاهی 
نور و علمی کاربردی در رشته های 
مختلف هنری به تربیت دانشجو می 
پردازند و بیش از چهار هزار و ۴۰۰ 
آموزشگاه آزاد هنری در کشور وجود 
دارد.صالحی تصریح کرد: آمارهایی از 
این قبیل نشان می دهد که با منابع 
گسترده انسانی در عرصه فرهنگ و 
هنر رو برو هستیم که طالب فضای 
وسیع تری برای خاقیت ها، اقتصاد 
و معیشت خودشان هستند که حتما 

باید برای آنان چاره اندیشی شود.
وی اظهار داشت: نمی خواهم بگویم 

دولت ها موظف به فعالیت در عرصه 
زیرساخت های فرهنگی نیستند و 
دولتمردان خود را از این عرصه دور 
بدانند اما باید دایره توقع را با توجه 

به منابع محدود از دولت کمتر کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با اشاره 
خاقیت  از  زیادی  بخش  اینکه  به 
های امروز ایران در استان ها شکل 
با توجه به جریان  می گیرد گفت: 
در  جوان  انسانی  منابع  رشد  روبه 
عرصه فرهنگ، هنر و رسانه، خاقیت 
های مهم و اساسی را صرفا نباید در 
مرکز دید و اینکه ایران فقط تهران 

نیست یک شعار واقعی است.
توجه  نباید  کرد:  تاکید  صالحی 
صرف به تهران باشد زیرا تهران به 
اندازه زیاد پرخوری داشته است باید 
با استان ها ارتباط را قوی تر کنیم 
سفرهای  در  نامه  تفاهم  امضای  و 
استانی با نگاه توسعه فرهنگی انجام 
چهار  در  داد:  ادامه  شود.وی  می 
سال گذشته با استان های مختلف 

به ویژه سیستان و بلوچستان تفاهم 
نامه هایی را امضا کردیم و استان ها 
باید برای مدت قابل توجه ای محل 

تاکید باشند.
افزود:  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
و  سیستان  در  امروزم  حضور 
استانی  سفر  ششمین  بلوچستان 
چند روزه است و تفاهم نامه فرهنگی 
میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
هدف  با  استان  این  استانداری  و 
کمک به حل مشکات این حوزه و 
به  ها  زیرساخت  از  ای  پاره  تقویت 
با  کرد:  تصریح  رسید.صالحی  امضا 
هدف رفع دغدغه های فعاالن عرصه 
و  سیستان  رسانه  و  هنر  فرهنگ، 
بلوچستان قبل از سفر به این استان 
تنظیم  برای  نشست های مختلفی 
پایان  تا  ساله  سه  نامه  تفاهم  این 
سال ۱۴۰۰ با هدف حل مشکات 
برگزار شده تا بتوانیم پیگیر مراحل 
در  وی  گفته  باشیم.به  آن  اجرای 
حوزه عکس و هنرهای تجسمی در 

چند شاخه در این تفاهم نامه نکاتی 
این بخش دیده شد  از  در حمایت 
از  امکان حمایت  قول می دهیم  و 
فراهم  نگاران  ملی عکس  جشنواره 
کند. پیدا  ادامه  آن  اجرای  و  شود 

سیستان  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
فراوانی  های  فرصت  بلوچستان  و 
و  تاریخی  طبیعی،  های  بخش  در 
انسانی وجود دارد اما از این استان 
تصویرسازی درستی ارائه نشده که 
دیگر  کنار  در  توانند  می  عکاسان 
مثبت  و  واقعی  چهره  ها  مجموعه 
ایران اسامی نشان  از  این نقطه  از 
دهند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
افزود: چند ماه قبل مسئول صندوق 
اعتباری هنر به سیستان و بلوچستان 
سفر کرد و اکنون نیز بحث حمایت 
از هنرمندان دنبال می شود و بانک 
استان که می  اطاعاتی هنرمندان 
تواند مقدمه ای باشد برای حمایت 
از این قشر مورد توجه وزارت فرهنگ 
کرد:  تصریح  است.صالحی  ارشاد  و 

همچنین برگزاری نمایشگاه هنری 
استان  برای  در کشورهای همسایه 
های مرزی در این تفاهم نامه دیده 
اقوام  و جشنواره خوشنویسی  شده 
ایرانی در سیستان و بلوچستان ایده 
ای است که می تواند به کمک اتحاد 
در  داد:  ادامه  بیاید.وی  ایرانی  اقوام 
حوزه ارتقای شاخص های کتابخوانی 
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در 
پایتخت  از جمله  کارهای مختلفی 
روستاهای  جشنواره  ایران،  کتاب 
دوستدار کتاب، شبکه های مروجان 
کتابخوانی و جام باشگاههای کتاب با 
هدف شکل دهی جریان اجتماعی به 

سمت کتابخوانی انجام شده است.
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی با 
تاکید بر اینکه به مرور می توان دانه 
های تسبیح را در کنار هم قرار داد 
گفت: طرح های متعددی در دولت 
قبل و این دولت در ارتباط با کتاب 
فروشی ها اجرا شده است.وی افزود: 
سال گذشته در تهران بیش از ۲ هزار 
و ۴۰۰ مجوز و در استان ها افزون 
اجرای  و 9۰۰ مجوز  هزار  بر هفت 
در  و  داده شد  ای  موسیقی صحنه 
حوزه سینما نیز شاهد اتفاقات خوب 
 ۱۰۰ پارسال  که  طوری  به  بودیم 
سالن سینما در کشور ساخته شده 
قرار است ۱۲۰ سالن  نیز  امسال  و 
سینما ساخته شود.صالحی ادامه داد: 
در چهار ماهه نخست امسال فروش 
 ۱۰۶ از  بیش  کشور  سینماهای 
میلیارد تومان بوده که در مقایسه با 
۷۵ میلیارد تومان مدت مشابه سال 
قبل حدود ۳۰ میلیارد تومان افزایش 

فروش را نشان می دهد.

کاریکاتور

مفسدموردنظردردیارباقیست!

وزیر ارشاد : فرهنگ و هنر با حمایت گلخانه ای به جایی نمی رسد

امسال، چهار ریاضیدان موفق به دریافت مدال فیلدز شدند که در 
میان آنها، نام »کوچر بیرکار«، ریاضیدان ایرانی به چشم می خورد. 
۱۰ مرداد ماه، در جریان مراسمی که در شهر ریودوژانیروی برزیل 
برگزار شد، »کوچر بیرکار« )Caucher Birkar(، »آلسیو فیگالی« 
)Alessio Figalli(، »پیتر شولز« )Peter Scholze( و »آکشی 
ونکاتش« )Akshay Venkatesh(، به  دلیل ارائه خدمات ارزنده 
در دنیای ریاضیات، مدال فیلدز را دریافت کردند.مدال فیلدز که از 
آن با عنوان باالترین نشان علمی رشته ریاضیات یا »نوبل ریاضیات« 
یاد می کنند، هر چهار سال یک بار در جریان »کنگره اتحادیه جهانی 
ریاضیات« )IMU(، به ریاضی دانان زیر ۴۰ سال که کار ارزنده ای در 
ریاضی انجام داده باشند، اهدا می شود.اهدای جایزه فیلدز به طور 
رسمی، از سال ۱9۵۴ آغاز شد. این جایزه، یک مدال به همراه ۱۵ 
هزار دالر کانادا است. جنس این مدال از طا است و روی آن تصویر 
 TRANSIRE SUUM«نیم رخ ارشمیدس به همراه جمله التین
»خود  مضمون  با   »PECTUS MUNDOQUE POTIRI
را بشناس تا جهان را دریابی« دیده می شود. »مریم میرزاخانی«، 
نخستین زن در دنیا بود که موفق به دریافت این جایزه شد. »آرتور 
آویا« )Artur Avila( نیز اولین دانشمندی است که از آمریکای 

التین برنده این جایزه شده است.

مدال فیلدز 

 و  برندگان امسال آن

حمید هیرادـ  خواننده پاپـ  که این روزها نیز با حاشیه هایی 
کنسرت  اجرای  برای  را  آمادگی خودش  است،  بوده  روبه رو 
خیابانی رایگان اعام کرد.به دنبال تصمیم همایون شجریان 
برای اجرای کنسرت خیابانی گسترده رایگان، خواننده های 
دیگری مانند سیروان خسروی و حمید هیراد نیز برای اجرای 
کنسرت خیابانی رایگان اعام آمادگی کردند.هیراد  با انتشار 
این  در  تصمیمش  از  خود،  اینستاگرام  صفحه  در  ویدئویی 
خصوص خبر داد و نوشت: برای شادی دلهایتان تمام وجودم 
را می دهم و برای اثبات حرفم آمادگی خود را برای اجرای 
می کنم.این  اعام  رایگان  صورت  به  خیابانی  کنسرت های 
خواننده جوان در چند روز گذشته با حاشیه لب خوانی و اجرای 
پلی بک در کنسرت شیراز خود روبه رو بود؛ البته او در کنسرت 
خود در تهران از اهالی رسانه و منتقدان دعوت کرد تا به این 
حاشیه ها پایان دهد.همایون شجریان اولین خواننده ای بود که 
اعام کرد در صورتی که مشکل مجوز وجود نداشته باشد بدون 
هیچ انتفاعی اقدام به برگزاری کنسرت خیابانی می کند. تصمیم 
شجریان با استقبال خانه موسیقی، شورای شهر و شهرداری 
تهران روبرو شد.دفتر موسیقی وزارت ارشاد نیز با انتشار متنی، 
تاکید کرد که برای صدور سریع مجوز کنسرت های رایگان در 

حمایت از مردم همکاری می کند.

اعالم آمادیگ حمید هیراد 
برای اجرای کنرست خیاابین

اکران »شعله ور« به کارگردانی حمید نعمت اهلل و تهیه کنندگی 
محمدرضا شفیعی از ۲۴ مرداد در سینماهای تهران و شهرستان 
فیلم،»شعله ور«  عمومی  روابط  از  گزارش  شد.به  خواهد  آغاز 
حمیدنعمت اهلل که در جشنواره سی و ششم فجر نمایش داده 
شد، در ۶ رشته نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد و امین حیایی 
توانست دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کند.

امین حیایی، زری خوشکام، بهمن پرورش، فرید قبادی، دارا حیایی، 
مژگان صابری، پانته آ مهدی نیا بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلمنامه »شعله ور« به طور مشترک توسط هادی مقدم دوست 
و حمید نعمت اهلل به نگارش درآمده است و مضمونی اجتماعی 
دارد. این فیلم زندگی مردی را روایت می کند که احساس می کند 
عددی نشده است و این احساس او و همه  زندگی اش را تحت تأثیر 
قرار می دهد.عوامل فیلم سینمایی »شعله ور« عبارتند از نویسنده: 
حمید نعمت اهلل، هادی مقدم دوست، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، 
صدابردار: علی عدالت دوست، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح 
صحنه و لباس: محمدرضا شجاعی، تدوینگر: مهدی سعدی، دستیار 
اول کارگردان: سعید بیات، برنامه ریز: داوود باقری، مدیر تولید: 
فرشید رئوفی، عکاس: امیرحسین شجاعی، مشاور رسانه ای: ملیکا 
مومنی راد، ساخت تیزر: گروه سینماتوپیا، مجری طرح: موسسه 

فرهنگی هنری وصف صبا.

»شعله ور« آماده اکران 

از 24 مرداد ماه

موسیقی35۰سالپیشایراننواختهمیشود
در  »هیژان«  ایرانی  اقوام  ارکستر  رهبر 
تشریح تازه ترین فعالیت های این مجموعه 
موسیقایی از برگزاری کنسرت ویژه در تاالر 

وحدت خبر داد.
هیوا رنجبر رهبر ارکستر اقوام ایرانی »هیژان« 
در گفتگو با  مهر توضیح داد: مدتی است که 
ارکستر اقوام ایرانی »هیژان« تشکیل شده و 
بنا داریم اجراهای مختلفی از موسیقی اقوام 
ایران روی صحنه ببریم که بر همین اساس 
تازه ترین کنسرت این مجموعه چهاردهم 
شهریورماه با حضور بیش از ۱۰۰ نوازنده و 
خواننده موسیقی اقوام ایران در تاالر وحدت 
روی صحنه می رود. وی ادامه داد: در این 
کنسرت که به لحاظ تعداد نوازنده در حوزه 
موسیقی اقوام بی سابقه است ۴۰ نوازنده دف، 
۶ خواننده و ۱۵ نوازنده در حوزه سازهای 

ملودیک آثاری را در چارچوب کارگان های 
موسیقی اقوام ایران اجرا می کنند. این رپرتوار 
در قالب موسیقی آذری، گیلکی، بختیاری، 
اقوام  و  کردی  کشور،  مناطق جنوب  لری، 

مختلف ایران به مخاطبان ارایه می شود که 
قطعات اجرا شده عمدتا بر موسیقی اصیل این 
مناطق تمرکز دارد که قدمت بسیاری از آنها 
به ۳۵۰ سال بازمی گردد. این هنرمند اظهار 

شهریورماه،  کنسرت  برگزاری  از  بعد  کرد: 
بنا داریم کنسرت های دیگری برگزار کنیم 
برگزاری کنسرت در سالن میاد  فعا  که 
نمایشگاه بین المللی تهران به نتیجه رسیده 
و در صورت امکان اواخر زمستان سال 9۷ با 
حضور یک ارکستر بزرگتر کنسرتی در قالب 
ارکستر اقوام ایرانی به مخاطبان ارایه می شود.

به گفته وی، رهبری ارکستر یک مجموعه از 
هنرمندان موسیقی اقوام ایران بسیار سختی 
دارد و می توان گفت یکی از سنگین ترین 
توان  می  حوزه  این  در  که  است  کارهایی 
آینده  های  برنامه  درباره  برشمرد.رنجبر 
ارکستر نیز توضیح داد: برای عید نوروز سال 
آینده مشغول طراحی آلبومی هستیم که این 
آلبوم با حضور تعدادی دیگر از هنرمندان اقوام 

ایرانی دربرگیرنده فضای متفاوتی است.

زنان باهمکاری هیالری کلینتون درامی درباره 
با همکاری استیون اسپیلبرگ درامی  هیاری کلینتون 

درباره رای دادن زنان را به تلویزیون می آورد.
حقوق  تی وی  امبلین  ریپورتر،  هالیوود  از  گزارش  به 
نبرد  زن:  »ساعت  عنوان  با  وایس  الین  کتاب  نمایش 
امور  وزیر  همکاری  با  را  رای«  حق  بردن  برای  بزرگ 
خارجه و هیاری کلینتون در مقام تهیه کننده به دست 
آورد.اکنون هیاری کلینتون یک دفتر کار جدید دارد: 

او تهیه کننده اجرایی یک درام تلویزیونی شده است.
کمپانی  همکاری  با  آمریکا  سابق  خارجه  امور  وزیر 
تلویژن کتاب تحسین  امبلین  یعنی  اسپیلبرگ  استیون 

شده الین وایس را به تلویزیون می آورد.
این درام نخستین کار کلینتون در مقام یک تهیه کننده 
درباره  و  منتشر شد  مارس  ماه  کتاب  است.این  اجرایی 

فعاالنی است که چندین دهه تاش کردند تا حق رای 
به  کتاب  این  در  حال  عین  آورند.در  دست  به  را  زنان 
گرامیداشت آنهایی  پرداخته می شود که تاریخ را عوض 
کردند و بنیاد آنچه دهه ها بعد به جنبش حقوق مدنی 

بدل شد گذاشتند.  
هنوز معلوم نیست که این کتاب به یک فیلم تلویزیونی 
بدل می شود یا یک سریال. نویسنده ای نیز برای فیلمنامه 
این اثر تعیین نشده است.کلینتون از این کتاب به عنوان 
اثری یاد کرد که الهام بخش هر فردی از پیر و جوان، زن 
و مرد در این دورانی می شود که دنیا با مسایل اقتصادی، 

نژادی و سیاسی روبه رو است.

* مژگان عباسلو

من بی تو نیستم، تو بی من چه می کنی؟
بی صبح ای ستاره ی روشن چه می کنی؟
 شب را به خواب دیدن تو روز می کنم

با روزهای تلخ ندیدن چه می کنی؟
 این شهر بی تو چند خیابان و خانه است
تو بین سنگ و آجر و آهن چه می کنی؟
 گیرم که عشق پیرهنی بود و کهنه شد

می پوشمش هنوز، تو بر تن چه می کنی؟
من شعله شعله دیده ام ای آتش درون

با خوشه خوشه خوشه ی خرمن چه می کنی!
 پرسیده ای که با تو چه کردم هزار بار

یک بار هم بپرس تو با من چه می کنی؟!

یک جرعه شعر 


