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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

کاهش 33 درصدی ورودی آب

به مخازن سدهای کشور

 قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا 

علیه آمریکا امروز اجرا می شود

احتمال فسخ قراردادهای 

پیش فروش خودروهای وارداتی
به گزارش زمان ،در حالی به نیمه تابستان سال جاری رسیده ایم 
که از میان 177 سد بزرگ موجود در شش حوضه آبریز اصلی 
کشور 80 سد بزرگ از جمله سدهای زاینده رود، شهیدرجایی، 

ساوه و مالصدرا کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند.

به گزارش زمان ،فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی 
 3 خارجه  وزرای  با  مشترک  بیانیه  در  دیروز  اروپا  اتحادیه 
انگلیس  اروپایی طرف برجام شامل فرانسه، آلمان و  کشور 

از اعمال مجدد تحریم های ایران ابراز تاسف کرد

در  گفت:  خودرو  واردکنندگان  انجمن  رئیس   ، زمان  گزارش  به 
صورتی که مسئوالن ذیربط اجازه واردات حدود 20 هزار دستگاه 
خودروی پیش فروش شده را ندهند، شرکت های واردکننده خودرو 

مجبور به فسخ قراردادهای خود با مشتریان خواهند بود. 617
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سرمقاله

اصالح ساختاری؛ عبور از 
اقتصاد غیردولتی

نگاه روز
ناتوهای عرب

 در ناتوی عربی

قاچاق معضلی جهانی
 و رو به رشد در کشور

دولــت باید در تغییر ســاختاری به نکاتی مهم 
دقت کند تا بتواند در یک برنامه ریزی مدون به 
اقتصاد خصوصی دست یابد و فقط ناظر بر اجرا 

باشد و نه مجری.
باید سال 1396 را سالی پربار برای چرخه تولید، 
صنعت و بازرگانی برشمرد؛ مدیران دولتی در آغاز 
ســال از برنامه های دستگاه های خود برای رونق 
اقتصادی ســخن به میان می آوردند که روزهای 
متفاوتی را به فعــاالن بخش خصوصی نوید می 
داد.مدیران در مصاحبه های مختلف درباره طرح 
رونق تولید برای بخش خصوصی اینگونه ابراز می 
داشتند که در ســال 1396 تخصیص تسهیالت 
بانکی 42 هزار میلیارد تومانی به 121 هزار واحد 
تولیدی و صنعتی رخ خواهد داد و به پنج بخش 
اختصاص می یابد....                   ادامه در صفحه 2
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2  رضا امیدوار تجریشی

اکبر نعمت الهی

 مهدی جراحی دربان 
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: اجرای سیاستهای جدید ارزی از امروز

عدم تغییر قیمت کاالهای اساسی تا فروردین۹۸   

ارز  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
۴۲۰۰تومانی به کاالهای اساسی تا فروردین۹۸ 
اختصاص خواهد یافت، گفت: نرخ کاالهای 
اساسی تا زمان مذکور، تغییر نخواهد کرد و 

رئیس جمهور نیز روزانه گزارش می گیرد.
عبدالناصر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  مرکزی  بانک  جدید  کل  رئیس  همتی، 
برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این 
سوال که ما منتظر حضور شما به عنوان سفیر 
چین در ایران بودیم، گفت: نظام تکلیف کرد 
بپذیرم.وی  را  مرکزی  بانک  مسئولیت  که 
افزود:خوشحال هستم که در جایی خدمت 
کرد؛  کاری  می توان  مردم  برای  که  می کنم 
ضمن اینکه امیدوارم به اعتماد رئیس جمهور 
پاسخ دهم.به گفته همتی، همه کاالها بر اساس 
نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که اکنون به ۴۴۰۰ 
تومانی رسیده است، وارد کشور شده است، 
البته حاشیه سود بازار ثانویه نیز اندک بوده 
است و با توجه به اینکه خرید و فروش ارز 
ممنوع بود، در حاشیه این بازار نرخی شکل 
گرفته بود که بر کل اقتصاد ایران سایه افکنده 
بود، ضمن اینکه رانت هایی نیز در راستای 
ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفته بود، اما اقدامات 
حقوقی نیز در رابطه با تخلفات صورت گرفته 
در این بخش در حال انجام است.وی تصریح 
کرد: شرایط اقتصادی ایران خوب است، از 
نظر تراز ارزی نیز تراز مثبت است و مشکلی 
نیامده است، پس  پیش  اقتصاد کشور  برای 
اکنون که تراز ارزی خوب است اشکالی ندارد 
که بازار ارز را باز کرده و اجازه دهیم که فعاالن 
اقتصادی با هم آزادانه کار کرده و بازار ارز را 
عمق بخشند و شفاف کنند.رئیس کل بانک 
مرکزی اظهار داشت: رئیس کل سه قوه ساعتها 
وقت گذاشته و بر روی گزارش کارشناسی 
بانک مرکزی تائید نهادند. این در حالی است 
که در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی 
سران سه قوه نیز این موضوعات مطرح شد 
پس  گرفت،  صورت  الزم  های  ارزیابی  و 
اکنون جواب مثبت به بانک مرکزی داده شده 
تا این طرح را در جامعه اجرا کند.همتی گفت: 
دغدغه عمومی مقام معظم رهبری و رئیس 
جمهور و سایر مسئوالن نظام این است که 
کاالهای اساسی و ضروری و دارو، تجهیزات 
پزشکی به قیمت ثابت و بدون افزایش نرخ، 
به دست مردم برسد که این یک دغدغه مهم 
این  در  که  است  بوده  هم  جمهور  رئیس 
زمینه هم حساسیت کافی داشته اند، بنابراین 
بهداشت  و  جهاد  صمت،  های  وزارتخانه 
مکلف شده اند که فهرست کاالهای ضروری 
یعنی حتی باالتر از کاالهای اساسی را بازنگری 
کرده و در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز 

که باید حتما در اختیار مردم قرار گیرد، در 
گروه اول قرار گرفته که این به معنای یک 
بازار نیست.وی اظهار داشت: نرخ کاالهای 
اساسی تا پایان فروردین ۹۸ بدون تغییر باقی 
خواهد ماند و البته ارز هم تا همان زمان به 
نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار می گیرد؛ 
البته نظارت کافی نیز صورت می گیرد که 
انحراف در این زمینه وجود نداشته باشد. بر 
این اساس وزرا قول داده اند که این موضوع 
را به عنوان یک وظیفه اولیه و اصلی خود 
کافی  نظارت  که  دهند  قرار  کار  دستور  در 
داشته باشند و رئیس جمهور نیز روزانه این 
موضوع را پیگیری خواهد کرد.همتی با بیان 
تعمیق خواهد شد،  ثانویه  بازار  اینکه عمق 
گفت: در گذشته قرار بر این بود که بیست 
درصد از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات 
خود را به بازار ثانویه ارایه کنند، که البته این 
بازار به صورت کامل شکل نگرفت، اما غیر 
از کاالهای اساسی، اکنون همه کاالها باید از 
این بازار تامین ارز شوند، بر این اساس تمامی 
واردکنندگان بر اساس برنامه ریزی که وزارت 
صمت خواهد داشت و بر مبنای ثبت سفارشی 
که برای کشور و کارخانجات ضروری است، 
از این بازار تامین خواهد شد.وی اظهار داشت: 
پتروشیمی ها، فوالدی ها، گاز، میعانات گازی و 
فرآورده های نفتی مجموعا به عنوان عرضه 
کنندگان ارز در بازار ثانویه عمل خواهند کرد و 
قیمت هم بر اساس عرضه و تقاضا است، البته 
عرضه و تقاضا این طور نیست که رها باشد، 
اگرچه معتقدیم که بازار بهترین کار را خواهد 
کرد، اما ما در نرخ دخالت نمی کنیم، اما ارز 
پرقدرت بانک مرکزی نیز حضور خواهد شد 
و در مواقع ضروری، بازار را هدایت خواهد 
کرد، پس نرخ شناور مدیریت شده خواهد 
بود.وی گفت: صادرکنندگان اگر ارز خود را 
در مدت زمان تعیین شده به بازار ثانویه ارایه 
نکرده باشند، باید مابه التفاوت را با نرخ بازار 
به حساب  که شکل خواهد گرفت،  آزادی 
دولت  داشت:  اظهار  کنند.وی  واریز  خزانه 
راجع به نرخ دخالت نمی کند و این نرخ را 

اعالم نمی کند و نخواهد کرد، بنابراین بازار 
آزاد قیمت را شکل خواهد داد، ضمن اینکه 
مطمئن باشید که نرخی که در این بازار شکل 
می گیرد، به خاطر عمق زیاد بازار ثانویه جدید، 
حتما نرخ بهینه ای خواهد داشت.همتی گفت: 
امیدواریم نیاز به دخالت ارز پرقدرت خود در 
بازار نداشته باشیم، اما معتقدیم که بازار باید 
هم  من  سیاست  البته  کرده،  کنترل  را  خود 
اضافه کردن ذخایر ارزی بانک مرکزی است 
و امیدواریم که از این ارز مداخله ای استفاده 
نکنیم.وی اظهار داشت: آن دسته از کاالهایی 
که در وزارت صمت ثبت سفارش خواهند 
شد، از بازار ثانویه تامین ارز خواهند کرد؛ پس 
اولویت بندی دو و سه نیز نخواهیم داشت.
همتی گفت: اگر از مصرف کنندگان حمایت 
کنیم، به طور خود به خودی تولیدکنندگان نیز 
حمایت خواهند شد. این در حالی است که 
نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولیدکنندگان 
نرخ  که  است  حالی  در  این  نمی رسید؛ 
دستوری حتما رانت و فساد خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عملکرد 
صرافی ها در بسته جدید ارزی گفت: یکی از 
مشکالت کنونی ،عدم تامین ارز از سوی مردم 
در مصارف مسافری و پزشکی بود؛ بنابراین 
تصمیم دولت بر این شد که خرید و فروش 
ارز در صرافی ها مجاز باشد، همه صرافی ها 
خرید و فروش ارز را خواهند داشت و برای 
سفر خارجی و خدمات نیز تامین اسکناس 
امیدواریم صرافی ها که مدتی  خواهند کرد. 
است فعالیتشان تعطیل بوده است، به دولت 
و مردم کمک کنند تا این بازار شفاف شود 
و نیازهای واقعی مردم را با نرخ ارزی که در 
بازار ثانویه شکل گرفته است، تامین کنیم.وی 
اظهار داشت: بازار صرافی ها، خرید و فروش 
خرد انجام می دهند، خرید و فروش تا ده هزار 
دالر نیز مجاز است. باید در بازار ثانوی، تسویه 
ارز صرافی ها نیز صورت می گیرد. در این 
میان صادرات غیرنفتی غیر از پتروشیمی ها و 
مواردی از این دست، می توانند تامین کنندگان 
ارز صرافی ها باشند. اگر این روند صادرات 

پتروشیمی پیش رود، به ۴۰ میلیارد دالر در 
سال جاری خواهیم رسید؛ چراکه در ۴ ماهه 
ابتدای سال جاری، ۱۵ میلیارد دالر صادرات 
اختالف  گفت:  داشتیم.همتی  پتروشیمی 
اسکناس و حواله در بازار تا حد معقولی قابل 
قبول است؛ نرخ بازار از ادغام بازار ثانویه و 
سامانه نیما به دست می آید. ما مشکلی برای 
ارز نداریم حتی در دوره تحریم ها نیز مشکلی 
برای  انتظارات  افزود:  داشت.وی  نخواهیم 
مردم بسیار مهم است، ما در سیستم دولتی 
و شما در رسانه باید انتظارات مردم را مثبت 
کنند؛ البته عواملی گرایش منفی در بازار ایجاد 
می کنند، در حالیکه واقعیت این طور نیست؛ 
وقتی که ما خرید و فروش ارز را محدود کرده 
بودیم، فشار بر روی معامالت سکه افتاد؛ اما 
با توجه به نرخ پیش روی دالر، بازار سکه نیز 
فرو خواهد ریخت.رئیس کل بانک مرکزی، 
تغییرات نرخ ارز در این دوره، اثرات خود را 
بر روی تورم تخلیه کرده است؛ البته مسکن، 
خودرو و برخی کاالها، گران شده اند و تاثیر 
خود را بر روی تورم گذاشته است، اگر نرخی 
که در بازار شکل می گیرد که البته با نرخ قبلی 
بسیار تفاوت خواهد داشت، متعادل باشد، نرخ 
تورم متعادل خواهد بود. ما با این سیستم بر 
روی بازار ارز سوار خواهیم شد.همتی گفت: 
خروج  اجازه  داشت  خواهیم  که  کنترلی  با 
به  ارز  ورود  ما  داشت،  نخواهیم  را  سرمایه 
کشور را از سوی صرافی ها مجاز اعالم کرده 
ایم که هم طال و هم اسکناس می توانند وارد 
کنند.البته اشخاص حقیقی نیز می توانند ارز و 
طال وارد کنند؛ این در حالی است که این کار 

البته در تخصص صرافی ها است.
وی گفت: به هر کسی که توانایی واردات طال 
این  دهد.  می  اجازه  او  به  دولت  باشد،  داشته 
در حالی است که با رئیس سازمان بورس نیز 
صحبت کرده ایم که می خواهیم کنترل بازارهای 
ثانویه را از طریق بازار باز و بازارهای موازی 
خواهیم کرد. یعنی بازار مالی را در کنار بازار 
ثانویه قرار خواهیم داد و از ابزارهای بازارهای 
مالی استفاده بهینه خواهیم کرد؛ ضمن اینکه برای 
استفاده از بازارهای مالی نیز ظرف دو هفته آینده 
تصمیمات خوبی را اعالم خواهیم کرد.وی اظهار 
داشت: فردا به صورت جدی با صادرکنندگان و 
صرافی ها جلسه برگزار خواهیم کرد و اجرای 
بسته را به روز سه شنبه پیش رو موکول خواهیم 
کرد.همتی گفت: بانک مرکزی مجاز شده است 
و  کند  جذب  را  مردم  ارزی  های  سپرده  که 
بانکهای عامل نیز مجاز شده اند که سپرده های 
ارزی را به عنوان عامل بانک مرکزی جذب کنند 

و البته نرخ سود را نیز ابالغ خواهیم کرد.
ادامه در صفحه 7

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: اجرای سیاستهای جدید ارزی از امروز

عدم تغییر قیمت کاالهای اساسی تا فروردین۹۸   
بیانیه مشترک موگرینی و E۳ درباره تحریم های آمریکا علیه ایران ؛

 قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا علیه آمریکا امروز اجرا می شود
فرانسه،  خارجه  وزرای  و  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
تحریم های  مجدد  اعمال  در  آمریکا  اقدام  از  آلمان  و  انگلیس 

ضدایرانی انتقاد کردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فدریکا موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا دیروز در بیانیه مشترک با وزرای خارجه 3 
کشور اروپایی طرف برجام شامل فرانسه، آلمان و انگلیس از اعمال 
مجدد تحریم های ایران ابراز تاسف کرد.در این بیانیه می خوانیم: 
خروج  نتیجه  که  ایران  تحریم های  مجدد  اعمال  بابت  از  عمیقاً 
که  متاسفیم.همانگونه  است  هسته ای  جامع  توافق  از  واشنگتن 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در 11 گزارش پیاپی خود تاکید کرد، 
برجام اجرا شده و از توانایی رسیدن به اهداف خود برخوردار است 
باشد. ایران  برنامه هسته ای  ماندن  باقی  بر صلح آمیز  تا تضمینی 

برای  و  اشاعه هسته ای  ای کلیدی در ساختار عدم  مؤلفه  برجام 
انتظار  ایران  از  اروپا، منطقه و تمامی جهان حیاتی است.  امنیت 
داریم به همه تعهدات هسته ای خود ذیل برجام پایبند باشد.این 
بیانه می افزاید: رفع تحریم های هسته ای بخش ضروری از برجام 
بر روابط تجاری و  تاثیر مثبت نه تنها  از آن اعمال  است و هدف 
بر زندگی مردم این کشور  از آن،  بلکه مهمتر  ایران،  با  اقتصادی 
اروپایی هایی  اروپا مصمم به حفظ منافع اقتصادی  اتحادیه  است. 
است که در پیروی از قوانین اتحادیه اروپا و قطعنامه 2231 شورای 
امنیت، در تجارت مشروع با ایران سهیم هستند. به همین دلیل، 
گزند  از  ایران  با  معامله  اروپایی طرف  حفاظت شرکت های  برای 
تحریم های آمریکا، نسخه به روز شده قوانین مسدودساز تحریمی 
اتحادیه اروپا از فردا ۷ آگوست اجرایی می شود.در بخش پایانی این 
بیانیه آمده است: طرفین باقی مانده در برجام متعهد به همکاری 
برای حفظ و نگهداری کانال های مالی موثر با ایران و تداوم صادرات 
درخصوص  همچنین  و  زمینه  این  در  هستند.  ایران  گاز  و  نفت 
موضوعات دیگر، همکاری ما با یکدیگر و همچنین کشورهای ثالث 

حامی برجام که خواستار حفظ روابط تجاری با ایران هستند، ادامه 
می  یابد. این تالش ها طی هفته های آینده در سطح وزرای خارجه 

)کشورهای طرف برجام( تشدید و مرور خواهد شد.

قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا علیه 
آمریکا امروز اجرا می شود

این  مسدودساز  قوانین  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  اروپا  اتحادیه 
اتحادیه برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران از امروز سه 
شنبه اجرایی می شود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در بیانیه ای مشترک با وزرای خارجه فرانسه، آلمان 
و انگلیس این مسئله را مطرح کرد.در این بیانیه اعالم شده است 
که نسخه به روز شده قوانین مسدودساز تحریمی اتحادیه اروپا از 
فردا برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران، اجرایی می شوند.

و  سابقه  بی  صعودی  با  بورس  شاخص 
رشدی بیش از ۵۰۰۰ و احدی با عبور از 
کانال 133 هزار واحد، از 128 هزار واحد 
یک  تا  رسید  واحد  و ۵46  هزار  به 133 
روز تاریخی دیگر در تاالر شیشه ای رقم 

بخورد.
رونمایی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
که  مرکزی  بانک  ارزی  بسته  جزییات  از 

سیما  و  در صدا  همتی  عبدالناصر  توسط 
ستدهای  و  داد  در  دیروز  گرفت،  صورت 
بر  خود  از  مثبتی  تاثیر  بورس  در  سهام 
کل  شاخص  که  طوری  به  گذاشته  جای 
تاالر شیشه ای بیش از ۵۰۰۰ واحد صعود 
این  اساس  است.بر  رسانده  ثبت  به  را 
گزارش، در معامالت دیروز تاالر شیشه ای 
شاخص بورس با ۵۰98 واحد افزایش ، از 

128 هزار واحد به 133 هزار و ۵46 واحد 
تابلوهای  در  حالی  در  رقم  این  و  رسید 
و  رسیده  ثبت  به  ای  شیشه  تاالر  آماری 
همه شاخص های اصلی بورس »شاخص 
)وزنی-ارزشی(،  قیمت  شاخص  کل، 
قیمت  شاخص  وزن(،  )هم  کل  شاخص 
شاخص  شناور،  آزاد  شاخص  وزن(،  )هم 
طور  به  دوم«  بازار  شاخص  و  اول  بازار 
مواجه  از 3 درصد رشد  بیش  با  میانگین 
این  در  که  نمادهایی  به  اند.نگاهی  شده 
داشته  ای  ویژه  نقش  بورس  تاریخ سازی 
اند مشخص می کند که همانند چند هفته 
کانه  و  فوالدی  پتروشیمی،  اخیر،  صنایع 
جهش  در  را  تاثیر  بیشترین  فلزی  های 
در  و  اند  داشته  عهده  بر  شاخص  شدید 
در یک  کلی سایر صنایع  میانگین  مقابل 
دارد. قرار  هیجانی  غیر  و  متعادل  روند 

به  نیز  بازار  ارزش  گزارش  این  اساس  بر 
این  که  رسیده  واحد   183 و  هزار   ۵1۰
سهام  بازار  در  حال  به  تا  سابقه  بی  رقم 

شکل نگرفته بود.

واکنش مثبت بورس به بسته ارزی؛

پی در  پی  ثبت 
بورس  در  یخی  تار رکورد   

محمدجواد ظریف : موجودیت کشور را نشانه گرفته اند    

تحریم نمی تواند سیاست های 
ایران را تغییـر دهد                      
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اصالح ساختاری؛ عبور از اقتصاد غیردولتی

 رضا امیدوار تجریشی
ادامه از صفحه 1

مدیــران در مصاحبه های مختلف درباره طرح رونق تولید برای بخش 
خصوصی اینگونه ابراز می داشتند که در سال 1396 تخصیص تسهیالت 
بانکی 42 هزار میلیارد تومانی به 121 هزار واحد تولیدی و صنعتی رخ 
خواهد داد و به پنج بخش اختصاص می یابد.اعطای تسهیالت بانکی به 
1۰۰ هزار واحد تولیدی به منظور نوسازی، پنج هزار واحد صنعتی برای 
نوسازی صنایع، 1۰ هزار واحد صنعتی به عنوان سرمایه در گردش، پنج 
هــزار واحد صنعتی برای تکمیل طرح های نیمه تمام و یک هزار واحد 
برای نوسازی و تجهیز معادن در دستور کار قرار گرفت.البته اینکه چه 
میزان از تسهیالت اعالم شده پرداخت شد، بسیار مهم است اما مهمتر از 
آن، چگونگی پرداخت این تسهیالت به پنج بخش بوده و چه میزان از آن 
توسط کانون مشاوران مالی و اعتباری که متولی قانونی نظارتی چنین 

اتفاق بزرگی است، اعتبارسنجی و واگذار شده است؟
 بدون تردید، این مهمترین اتفاقی است که پارسال برای بخش خصوصی 
برنامه ریزی شده بود؛ البته همه فعالیت های دولت برای بخش خصوصی 
در دریافت تسهیالت بانکی نیست، بلکه بخش های مختلف در صنایع، 
معادن و بازرگانی که بازوان قدرتمند بخش خصوصی اند، به انواع خدمات 
و مشوق ها برای رونق بخشیدن به عملکرد خود نیاز دارند.رییس سازمان 
برنامه و بودجه کشور نیز ابتدای امسال اعالم کرد: در هیچ کشور در حال 
توســعه و پیشرفته دولت ها به صورت مستقیم به پروژه های مختلف 
اقتصادی وارد نمی شود و این امور را به بخش خصوصی می سپارد که 
این اقدامات دولت در بخش خصوصی شامل امور سطحی و زیربنایی می 
شود.واقعیت اینکه در اقدامات سطحی می توان به تسهیالت بانکی و در 
اقدامات زیربنایی به وضع قوانین و مشوق ها برای بخش خصوصی اشاره 
کرد.همچنین می توان اخباری را درباره این مشــوق ها در سال 1396 
کند و کاو کرد که از جمله آنها، خبر خوب برنامه تهاتر 1۰۰هزار میلیارد 
تومان بدهی دولت به بخش خصوصی بود که از ســوی وزیر اقتصاد در 
نیمه دوم ســال اعالم شــد و خود این اتفاق، در صورت اجرا می تواند 
موجب چابک سازی بخش خصوصی در اجرای پروژه های جدید شود.

خبــر خوب دیگر که بخش خصوصی را برای روزهای خوب در ســال 
1396 آماده کرد، دستور استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان 
بود؛ این امر شاید بهترین مشوقی است که دولت می تواند برای ترغیب 
بخــش خصوصی و برنامه ریزی برای حضور پر رنگ تر در اقتصاد بین 
الملل در دستور کار قرار دهد.دولت در بودجه سال 1396 از اعطای پروژه 
های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی سخن به میان آورد که این 
رخداد مهمترین بخش بودجه آن سال بود.البته همچنان پرسش هایی 
درباره چگونگی اجرای این برنامه ها و مشوق ها برای بخش خصوصی 
باقی است و دلیل این پرسش نیز عملکردی است که دیده می شود؛ زیرا 
دولت به جای حمایت در زمینه اقدامات ســطحی و زیربنایی از بخش 
خصوصی، بیشــترین فعالیت خود را به بخشی معطوف کرده که سال 
هاست جایگزین بخش خصوصی شده و این رویه، از دولتی به دولت بعد، 
ادامه پیدا می کند و آن بخش غیردولتی اســت.البته در ابالغ اصل 44 
قانون اساسی سیاست ها و قوانین مربوط به خصوصی سازی و اهمیت 
بخش خصوصی به صراحت اعالم شده است اما پارسال به دلیل قدرتمند 
بودن این طرز تفکر در بدنه اجرایی دولت- نه در سطح وزیران و رییس 
جمهوری- به جای اجرای مصوبات دولتی، شاهد برخی اقدام ها بر پایه 
تمایالت شخصی و گروهی بودیم.این موضوع باعث شد تنها امید بخش 
خصوصی در سال 1396 برای عبور از تنگناهای اقتصادی که دولت با 
انواع اقدامات ســطحی و زیربنایی آن را برای سال 96 آماده کرده بود 
ناامید شود و وضع موجود برای این گروه تاثیرگذار در اقتصاد کشور باقی 
بماند و شــاهد تحقق نیافتن مورد  انتظار دولت از برنامه مدون خویش 
برای بخش خصوصی باشیم.آسیب شناسی تحقق نیافتن بخشی از برنامه 
دولت در سال 1396 برای بخش خصوصی مساله مهمی است که باید 
در نظر گرفت.باید به این پاسخ برسیم که چگونه تورم تولید دو رقمی 
شد و تولیدکننده را در مسیر تولید به عقب راند؛ تا جایی که بسیاری از 
تولیدکنندگان و صنعتگران بخش خصوصی که از برندهای معتبر بازارند، 
دچار کاهش تولید و تعدیل نیرو شدند.شرکت های غیردولتی به جای 
بخش خصوصی از این مشــوق ها بهره می برند و نمونه آن نیز شرکت 
های خودروسازی بزرگ کشورند، در حالی که سایر بخش های اقتصادی 
و صنعتی کشور در بخش خصوصی با معضالت و مشکالت عدیده ای 
دست به گریبانند.به نظر می رســد دولت باید به جای وضع قوانین و 
حتی مشوق ها به فکر عالج باشد. تنها راه عالج نیز عبور از شرکت های 
غیردولتی اســت که به جان اقتصاد کشور افتاده و روند حرکت اقتصاد 
بخش خصوصی را با مشکل روبرو ساخته اند.البته باید بیان شود که این 
عالج باید به صورت اصالح بنیادی در ساختار اقتصادی در برنامه های 
اجرایی دولت بوده و از انجام اقدامات بزرگ ساختاری برای رهایی اقتصاد 
ایران از وضع موجود هیچ هراسی نداشته باشد.در تغییر ساختاری، دولت 
بایــد به نکاتی مهم دقت کند تا بتواند در یــک برنامه ریزی مدون به 
اقتصاد خصوصی دســت یابد و فقط ناظر بر اجرای اقتصاد باشــد و نه 
مجری اقتصاد؛ دولت باید با بزرگ ترین چالش ساختاری خود که بزرگ 
بودن بدنه اجرایی و فرسوده بودن اندیشه مجریان است روبرو شود، زیرا 
مدیران غیردولتی در این بخش با بیشــترین نفوذ از رسیدن پروژه ها 
به بخش خصوصی جلوگیــری می کنند.برای نمونه بودجه 1396 که 
بیانگر واگذاری طــرح های نیمه تمام به بخش خصوصی بود، در اجرا 
از هــدف دور ماند و در عمل، این واگذاری ها به بخش غیردولتی انجام 
شد. آمار رسمی ســازمان خصوصی سازی نیز نشان می دهد بیش از 
2۰۰ هــزار میلیارد تومان از واگــذاری ها در ظاهر به بخش خصوصی 
صورت گرفت اما در عمل، 2۰۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری ها برای 
رد دیون دولت به بخش غیردولتی صورت گرفته و این موضوع موجب 
حجیم تر شدن بخش خصوصی شده است.البته نباید از یاد برد که در 
دوره تحریم های اقتصادی، جبران عقب ماندگی های قبلی و انجام بموقع 
و سریع اصالحات ساختار اقتصادی، به اقدامات سریع، بموقع و حمایت از 
بخش خصوصی نیاز دارد.بدون تردید، کاهش مالکیت و مدیریت دولتی 
بر بنگاه های اقتصادی، استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی 
در بدنه سیاســت گذاری این واگذاری ها در دولت، تقویت پاسخگویی 
و ارائه آمار و اطالعات شــفاف و بموقع به جامعه اقتصادی کشور، الزام 
دولت به انجام کامل تعهدات نسبت به بخش خصوصی و اعمال تنبیه 
ها و جرایم برای اجرایی نشدن این اهداف از سوی دستگاه های ذیربط 
متخلف دولتی، تالش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه  ریزان 
دولتی و بخش خصوصی است.این اقدام می تواند نخستین گام دولت در 
بهبود اقتصاد خصوصی باشد. نباید از یاد برد که برای تحقق یک اقتصاد 
پویا باید عبور از فســاد را در دستور کار قرار دهیم که بیشترین سطح 
فسادهای اقتصادی نیز در بخش های غیردولتی نمایان می شود که به 
جای کمک به دولت و اقتصاد کشور از موقعیت ها سوء استفاده می کند.

اینجاســت که اهمیت عبور از اقتصاد غیردولتی به اقتصادی خصوصی 
نمایان می شود؛ برای عبور از این فساد باید به عملکرد کشورهای غربی 

برای رسیدن به اقتصاد بدون فساد توجه کنیم. 
آنان آزادی بیان و شفافیت اطالعات را مهمترین دلیل موفقیت  خود در 
مبارزه با فساد اقتصادی می دانند.آزادی  بیان و شفافیت اطالعاتی در این 
کشورها سبب شده است آنان از اقتصاد دولتی و غیر دولتی عبور کرده و 

به اقتصاد خصوصی دست یابند.  
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

حضور رهبر معظم انقالب در منزل 
یکی از شهدای مدافع حرم مشهدی  

 حضــرت آیت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
اسالمی در منزل شــهید سید محمدجواد حسن 
زاده در مشهد حضور یافتند و با خانواده وی دیدار 

و گفتگو کردند.
به گــزارش زمان به نقل ازمهــر، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی شب 14 مرداد 
در منزل شهید »سید محمدجواد حسن زاده« در 
مشهد حضور یافتند و با خانواده وی دیدار و گفتگو 
کردند.رهبر انقالب در پایان این دیدار سه انگشتر 
و یک جلد قرآن با دست نوشته خود را به خانواده 
این شهید عزیز اهدا کردند.شهید مدافع حرم سید 
محمدجواد حســن زاده فرزند شهید دفاع مقدس 
نجفعلی حسن زاده، مهرماه ســال 9۵ در دفاع از 
حرم اهل بیت)ع( در ســوریه به شهادت رسید. از 
این شــهید 2 دختر به یادگار مانده است که دختر 

کوچک او چندماه پس از شهادت پدر به دنیا آمد.

سپاه پاسداران باید در مواقع 
خاص اعالم موضع کند

 ســخنگوی ارشد نیروهای مســلح گفت: سپاه به 
وظیفه قانونی خود عمل می کند و به عنوان یکی از 
ارکان قدرت نظام باید در مواقع خاص اعالم موضع 

کند تا دشمن به اقتدار ما پی ببرد.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، ســردار ابوالفضل 
شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران، در حاشیه مراسم بزرگداشت سرلشکر 
شــهید بابایی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
جمهوری اسالمی ضامن امنیت منطقه خلیج فارس 
و تنگه هرمز اســت و بنا نیســت جز ما کسی در 
خصوص امنیت این منطقه صحبت کند.وی افزود: 
بحث امنیت تنگه هرمز با قدرت مسلط این منطقه 
که ایران است، ارتباط دارد و اگر ما کاری در منطقه 
خلیج فارس انجام می دهیم، به دلیل برقراری امنیت 

است.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پاسخ به سوال 
خبرنگار مهر درخصوص مسائل مطرح شده از سوی 
یکی از نمایندگان مجلس درباره موضع گیری سپاه 
درمقابل ترامپ، گفت: ســپاه در این مورد اصال به 
مسائل سیاسی ورود پیدا نکرده است بلکه به وظیفه 
قانونی خود عمــل می کند و باید به عنوان یکی از 
ارکان قدرت نظام در مواقع خاص اعالم موضع کند 
تا دشــمن مواضع ما را بداند و به اقتدار ما پی ببرد.

سردار شــکارچی تصریح کرد: دشمن قدرت ما را 
خوب شناخته اســت، آن ها بیش از آنچه که امروز 
حرف می زنند، قدرت ما را می شناسند و به همین 
دلیل است که وحشت دارند.وی با بیان اینکه مواضع 
سپاه پاسداران و فرماندهان نیروهای مسلح خوب 
است، گفت: ای کاش سیاسیون به قدرت ارزشمند 
این نظام اعتماد داشته باشند و در برابر دشمن سر 
خم نکنند.وی گفت: طبیعی است برخی سیاسیون 
می خواهند گردن خود را در برابر دشمن کج کنند 
و گردن مردم ما را زیر چکمه های دشمن ببرند اما 

کسی به آن ها این اجازه را نخواهد داد.

دستگیری 45 نفر
 از اخاللگران اقتصادی 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از زمان ورود این قوه 
به مساله اخالل در بازار ارز، سکه و خودرو تاکنون 
4۵نفر دستگیر شده اند و افرادی هم هستند که 
اتهاماتشان کمتر بوده اســت و با قرار وثیقه آزاد 

شده اند.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت  االســالم 
غالمحسین محسنی اژه  ای دیروز در حاشیه جلسه 
مسئوالن عالی قضایی در جمع خبرنگاران گفت: 
مطابــق آخرین اخباری کــه در این رابطه پیگیر 
شــدم، تاکنون 4۵ نفر در این دو یا سه پرونده از 
ابتدا تا به امروز بازداشت شده اند و البته افرادی هم 
هستند که ممکن است اتهاماتشان کمتر باشد و با 
قرار وثیقه آزاد شده باشند؛ اما 4۵ نفر در بازداشت 
هســتند.وی درباره مطالب مطرح شده در جلسه 
دیروز مســئوالن عالی قضایی هم گفت: ریاست 
قوه قضاییه ابتدا در خصوص تقاضا ها و مطالباتی 
که از ناحیه اقشــار مختلف مردم به ویژه مراجع 
عظام، علمای بزرگ و ائمه جمعه و جماعات مطرح 
شده بود و از قوه قضاییه خواسته بودند که سریعتر 
و قاطع تر با مفســدان برخــورد کنند، توضیحات 
مفصلی ارائه داد و بیان شد که این تقاضا ها صرف 
نظر از ادبیات و نحوه بیان؛ پشــتوانه و سرمایه ای 
برای دســتگاه قضایی و اقداماتی که باید داشــته 
باشد، است.محسنی اژه ای افزود: همچنین ریاست 
قوه مطرح کرد که از همان روز های اول چند قاضی 
ویژه برای هرکدام از پرونده ها اختصاص داده شده 
اســت و از دادستان تهران و دادستان کل کشور و 
معاون اول قوه )بنده( نیز خواسته است که بر این 
امور پیگیری روزانه و نظارت داشته باشند اما این را 
هم یادآور شد پرونده های قضایی برای کشف جرم 
و شناسایی مجرم مقداری پیچیدگی دارد و ممکن 

است زمان ببرد.

اخبار

سرمقاله

که  مالی  است  نرفته  دستت  از 
نابودی آن مایُه پند و عبرتت

 شده است.

کالمامیر

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ترامپ و نتانیاهو 
و بن سلمان، نماد سرکوب خشونت و بی اعتمادی 

در دنیا هستند.
امرکاشی،  الهام   – زمان  خبرنگار  گزارش  به 
کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
دیروز در مراسم تقدیر از خبرنگاران اظهار داشت: 
نقش  روزی در خصوص  در چنین  سال گذشته 
را  هایی  صحبت  بین المللی  عرصه  در  رسانه 
داشتیم اما به واقع باید بگوئیم که ما در عرصه ای 
حساس به سر می بریم و لحظات ما ویژه است 
و یک تجربه تاریخی برای ما به حساب می آید.

وی گفت: تمام مقاطع انقالب اسالمی ما حساس 
بوده و هست، شرایطی را پشت سر گذاشتیم که 
شهرهای ما آماج موشک های عراقی بود، شرایطی 
که هر روز تصویب یک تحریم آمریکا را داشتیم و 
بین کشورهای مختلف برای دنبال کردن تحریم 
های آمریکا سبقت بود اما امروز شکر خدا وضعیت 
مناسبی داریم.ظریف افزود: ما برهه های سختی 
را با سربلندی پشت سرگذاشتیم و شش قدرت 
جهان ناگزیر شدند که به پای میز مذاکره با ایران 
بیایند. ما هیچ وقت به پای میز مذاکره نرفتیم بلکه 
طرف مقابل بود که آمد، چراکه متوجه شدند فشار 
و تحریم نمی تواند سیاست های ما را تغییر دهد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: وظیفه دولت است 

سیاست  و  بخشد  بهبود  را  مردم  وضعیت  که 
خارجی هم باید باری از روی دوش مردم بردارد. 
ممکن است برخی قلدری های آمریکا منجر به 
فشارهایی برای ما بشود اما امروز همه در جهان 
نتانیاهو و بن سلمان  انزوای ترامپ و  از  صحبت 
دارند.وی گفت: این سه فرد نماد سرکوب خشونت 
و بی اعتمادی در دنیا هستند، کسانی که قرارداد 
های بین المللی را به راحتی زیر پا می گذارند، 
حقوق مردم فلسطین را نقض می کنند، نخست 
وزیر کشوری را در کشور خود گروگان می گیرند.

اکثریت  داد: در چهل سال گذشته  ادامه  ظریف 
مجموعه کشورهای جهان علیه ما بودند و امروز 
این موضوع کامال تغییر کرده و جز دو سه رژیم 
و کشور مقابل ما نیستند.وزیر امور خارجه اظهار 
داشت: وزیر خارجه آمریکا اخیرا جلسه ای برگزار 
می کند و خودشان می گویند 8۰ درصد آن افراد 
کنند  می  هزینه  دالر  میلیاردها  و  نبودند  ایرانی 
تا بگویند با مردم ایران ارتباط بگیرند ولی دروغ 
می گویند، اگر این همه ادعا می کنید چرا اولین 
تحریم شما ممنوعیت فروش هواپیما به ایران بود؟ 
چرا به اروپایی ها اجازه ندادید قطعات هواپیما را 
به ایران بدهند؟ وی گفت: وضعیت فعلی ما آثار 
جنگ روانی آنها است و با اطمینان می گویم که 
کاری  هر  که  چرا  افتاد  نمی  دیگری  اتفاق  هیچ 

که از دست آنها بر می آمد را انجام دادند. امروز 
برای  ها  آمریکایی  و  صهیونیستی  رژیم  حرکت 
تشدید فضای روانی علیه ایران است و به دالیل 
توانستند کارهایی  آنها  مختلف داخلی که داریم 
اقتصاد  بازار،  وضعیت  دهند  انجام  حوزه  این  در 
تصریح  است. ظریف  روانی  این جنگ  آثار  ارز  و 
کرد: آیا واقعیتی عوض شده در این مدت که این 
اتفاقات در بازار ما ایجاد شده؟ خیر، فضای روانی 
وضعیت  نمی گویم  کرده،  ایجاد  را  وضعیت  این 
اهمیت  روانی  جنگ  اما  است  اشکال  بی  کشور 
باالیی دارد و ما هم متاسفانه خودمان در داخل 
در  خارجه  امور  وزیر  زدیم.  دامن  شرایط  این  به 
خصوص مذاکره با آمریکا اظهار داشت: رهبری در 
پایان دوران مذاکرات فرمودند که اگر در هسته ای 
نتیجه گرفتید این زمینه هست که با آمریکایی ها 
مذاکرات را ادامه دهیم. ما دو سال طوالنی ترین 
مذاکرات تاریخ را در موضوع هسته ای با آمریکایی 
گفت:  داشتیم.وی  برجام  های  طرف  دیگر  و  ها 
کلمه به کلمه برجام مذاکره شده و آقای ترامپ 
با یک امضا می گوید همه چیز باطل است، شما 
ارزش وقت و مذاکره ای که صورت گرفته و نتیجه 
ای که در برداشته و قطعنامه شورای امنیت را دارد 
و اکثر کشورهای جهان آن را قبول دارند، را ندیده 
گرفته اید و باز با این شرایط ادعا می کنید که اهل 

مذاکره هستید.ظریف گفت: نقش رسانه در این 
فضای سازی ها یک نقش بی بدیل است، انتخاب 
های شما از کلمات در سخنرانی های مختلف و 
از قدرت شما رسانه  تاثیرگذاری که دارید نشان 
کشور  در  امروز  گفت:  خارجه  امور  دارد.وزیر  ها 
جناح بندی ها، قومیت ها و گویش های مختلف، 
موافق و مخالف نظام نداریم، چرا که امروز دشمنان 
ما موجودیت نظام و ایران را هدف قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: ما هیچ گاه به دنیا تکیه نکردیم و 
یکی از عوامل قدرت ما است، پشت ما به مردم گرم 
است. اینها ادعا نیست اینها ضرورت امنیت ملی ما 
است. امروز برای اولین بار اجماع جهانی موافق ما 
است اما واقعیت این است که این اجماع جهانی ما 
را نجات نداده بلکه مردم ما بودند که به پشتوانه 
آنها از برهه های مختلف و سختی که داشتیم عبور 
کردیم. نا امید کردن مردم را کنار بگذاریم، مردم را 
امیدوار به آینده نگه داریم و آنها را آگاه به شرایط 
کنیم.ظریف در پایان خاطرنشان کرد: قیمت های 
بازار ارز و دالر گرانی های دیگر در فضای افکار و 
رسانه شکل گرفته، نه در واقعیات روی زمین. آن 
بازار شده عدم  التهابات در  این  باعث  چیزی که 
این  هم  مقابل  طرف  و  است  آینده   از  اطمینان 
را می داند و به عمد افکار عمومی مردم ما را با 

تصویرسازی های غیرمناسب مخدوش می کند.

محمدجواد ظریف : موجودیت کشور را نشانه گرفته اند    

تحریم نمی تواند سیاست های 
ایــــران را تغییـــر دهـــد                      

از  ما  انتقام  اینکه  بیان  با  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده 
و  مکان  البته  گفت:  است،  کوبنده  تروریستی  گروه های 
نقطه ای  هر  در  تروریست ها  ولی  نیست  مشخص  زمان 

باشند، انتقام خود را از آن ها می گیریم.
در  پاکپور  محمد  سردار  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای امنیت پایدار در ستاد 
اظهار  خبرنگاران  در جمع  سپاه  زمینی  نیروی  فرماندهی 
پایدار  امنیت  شهید   28 گرامیداشت  مراسم  امروز  کرد: 
برگزار می شود. این عزیزان پاسداران و بسیجیان بومی بودند 
که در راستای برقراری امنیت پایدار در کشور به شهادت 
رسیدند؛ اگر این شهدا نبودند، امنیت فعلی را نداشتیم.وی 
افزود: تمام گروه های تروریستی که در کشورهای همسایه 
و اقلیم کردستان استقرار دارند، برای اقدام تروریستی علیه 

بواسطه  تاکنون  اما  فعال شده اند،  ایران  اسالمی  جمهوری 
را  کشورمان  امنیت  علیه  اقدام  اجازه  شهدا  همین  خون 

پیدا نکرده اند.پاکپور تصریح کرد: همین گروهی که اخیراً 
11 نفر از بسیجیان مریوان را به شهادت رساندند، گروهی 
هستند که در سال گذشته 12 نفر آن ها به دلیل درگیری 
امنیت کشورمان به درک واصل شدند.فرمانده  با مدافعان 
نیروی زمینی سپاه گفت: در منطقه جنوب شرق کشور نیز 
مقابله با گروه های تروریستی ادامه دارد، به نحوی که در 
این گروه ها درگیری داریم. با  بار  الی پنج  هر هفته چهار 

وی در خصوص حادثه به شهادت رسیدن 11 بسیجی در 
مریوان هم خاطر نشان کرد: انتقام ما از گروه های تروریستی 
کوبنده است، البته مکان و زمان آن مشخص نیست، ولی 
از آن ها  را  انتقام خود  باشند،  نقطه ای  تروریست ها در هر 
و  شهرها  کرد:  اظهار  پایان  در  پاکپور  می گیریم.سردار 
روستاهای مرزی کشورمان از امنیت خوبی برخوردار هستند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه:

انتقام کوبنده ای از تروریست ها می گیریم

معاون وزیر کار با تشریح سیاست های این 
محرومان،  از  راستای حمایت  در  وزارتخانه 
گفت: به زودی کاال کارت جهت تامین کاالی 

اساسی به تمام مردم اعطاء می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، احمد میدری 
با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
به تشریح سیاست  پایش  برنامه  حضور در 
از  حمایت  راستای  در  وزارتخانه  این  های 
که  پرداخت  گفت: طی طرحی  محرومان 
رئیس  اول  معاون  به  خانه  وزارت  طرف  از 
کارت  کاال  زودی  به  شده  ارسال  جمهور 
آنها  به  مردم  اساسی  کاالی  تامین  جهت 
که  پیشنهادی  افزود:  شود.وی  می  داده 
آقای ربیعی برای آقای جهانگیری فرستادند، 
توزیع کاال کارت یا کوپن الکترونیکی است 
که خوشبختانه در طول چهار سال گذشته 
برای مدد جویان نهادهای حمایتی این کار 
را کردیم و این کاال کارت به انها اختصاص 
داده شده بود . ما در وزارت تعاون کار و رفاه 
را  این کاال کارت  را داریم که  آمادگی  این 
افزود:  بدهیم.میدری  اقشار جامعه  کلیه  به 
طی دو سه هفته گذشته جلسات متعددی با 
بانک مرکزی داشتیم به این ترتیب که همان 
کارت بانکی که افراد با آن یارانه نقدی می 
گیرند را به کاال کارت تبدیل کنیم و افراد با 
مراجعه به فروشگاه کارت خود را دردستگاه 
می کشند و سهمیه کاالیی آن که شامل 
کاالهای اساسی است را دریافت کنند.معاون 
رفاه وزارت کار درباره جمعیت خانواده های 
کمیته  و  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت 
امداد، گفت: 2 میلیون و 1۰۰ هزار خانواده 
به  که  هستند  نهادها  این  پوشش  تحت 
شناسایی هایی که اخیرا انجام دادیم به یکی 
از این نهادها 2۰ هزار  خانواده و به دیگری 
در  است.وی  شده  اضافه  خانواده  هزار   3۰
مورد شناسایی خانواده هایی که کمتر از ۷۰۰ 
دارند،  درآمد  ملی«(  »فقر  تومان)رقم  هزار 
گفت: در بودجه سال 9۷ حدود 8۰۰ هزار 

خانوار را شناسایی کردیم که زیر ۷۰۰ هزار 
تومان در ماه درآمد دارند. ازاین رو پیشنهاد 
داده ایم تا دولت بسته های حمایتی مختلفی 
برای آنان تدارک ببیند تا این خانوارها بتوانند 
درآمد خود را به حداقل ۷۰۰ هزار تومان در 

ماه برسانند.
میدری افزود: مستمری افراد تحت پوشش 
با توجه به تورم افزایش داشته است و تالش 
را  آنان  هزینه های  از  بخشی  که  کردیم 

پوشش دهد.
اندازه گیری های  به  اشاره  با  برنامه  مجری 
روز  هر  در  خانواده ها  خوراک  هزینه  از  که 
در  که  گفت  میدری  به  است،  شده  انجام 
قیمت  درصدی  افزایش ۵۵  با  حاضر  حال 
باید  خانواده  یک  اقالم  سایر  و  مرغ  تخرم 
برای هزینه ها صبحانه، نهار و شام خود باید 
اما  بگذارد  کنار  تومان  هزار  دست کم 2۰۰ 
شما صحبت از پرداخت تنها ۷۰۰ هزار تومان 
سیاست  گفت:  جواب  در  او  که  می کنید 
دولت این نیست که افراد با دریافت کمک 
نقدی وارد بازار کار نشوند بلکه می خواهیم 
زمینه ای را فراهم کنیم که دنبال کار بروند 
تا خودشان هزینه های زندگی را تامین کنند 
اما فقر خوراکی در کشور وجود دارد و میزان 
آن 2 درصد است.میدری افزود: کشورهایی 
که زیر ۵ درصد از جمعیتشان زیر خط فقر 
خوراکی باشند کشور سبز محسوب می شوند 
ایران کشور سبز است.وی به تشریح  لذا  و 
مشکالت سیستم توزیع ارز کشور پرداخت 
و گفت: سیستم کنونی شکاف هایی دارد که 

می تواند بیشتر از این زمینه فساد را فراهم 
کند. اول اینکه آنهایی که برای دریافت ارز 
مراجعه کرده اند تولیدکننده واقعی نیستند. 
مشکل این است که بانک اطالعاتی جامعی 
وجود  دولتی  ارز  دریافت  متقاضی  افراد  از 
ندارد. این در شرایطی است که وزارت رفاه 
سیستمی را برای خود ایجاد کرده است که با 
وارد کردن کد ملی افراد به راحتی می توانیم 
کنیم.وی  پیدا  دسترسی  آنها  اطالعات  به 
افزود: اما در این مورد قضیه کامال برعکس 
ارز  دریافت  تقاضای  و  آمده  شرکتی  است. 
با نرخ 4 هزار و 2۰۰ تومان کرده است اما 
اطالعاتی آن شرکت در جایی وجود ندارد. 
اصال در هیچ جا نیامده که این شرکت چه 
وام  بانک  از  میزان  دارد، چه  پرسنل  تعداد 
گرفته است. حاال این شرکت با استفاده از 
چنین خالئی ۵ میلیون دالر ارز دولتی گرفته 
اما تنها معادل 2 و نیم میلیون دالر آن را برای 
واردات اختصاص داده است. معلوم است که 
چه سودی برایش دارد وقتی ارز را به قیمت 
4 هزار و 2۰۰ تومان می گیرد اما آن را 8 
هزار تومان یا 9 هزار تومان می فروشد یا هر 
نرخ دیگری می فروشد. سوءاستفاده دیگر که 
صورت گرفته این است که واردکننده رفته و 
مثال با ارز دولتی کنجاله، سویا یا تلفن همراه 
وارد کرده و بعد آنها را با دالر نرخ آزاد در 
بازار فروخته است.میدری افزود: مورد دیگر 
زدن  دور  با  واردکننده  که  است  بوده  این 
قانون کاالیی را که برای ایران  سفارش داده 
را وارد کشور دیگر کرده و آنجا با نرخ دالر 

آزاد  فروخته است. به هر حال برای جمع 
کردن فساد توزیع ارز دو راه بیشتر نداریم: 
1- صدور فاکتور الکترونیک 2- توزیع »کاال 

کارت« بین مردم.
کاال کارت یا کوپن الکترونیک پیشنهاد آقای 
البته  کارت  است.این  بوده  دولت  به  ربیعی 
برای 1۰ میلیون نفر صادر و سالی 3 تا 4 بار 
شارژ می شود تا آنها اقالم خوراک  خود مثل 
لبنیات و... را تهیه کنند. وزارت رفاه آمادگی 
دارد تا کاال کارت را برای کل کشور اجرایی 
کند.میدری گفت: در ماجرای فسادهای اخیر 
در موضوع ارز و رانت هایی که به وجود آمد 
به وضوع شاهد سهل انگاری برخی دستگاه 
ها بودیم .وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های 
دولت بحث معیشت مردم است، گفت: یکی 
از پیشنهاد ما در این مورد، پرداخت کارانه 
است. فرد به ازای ورود به طرح هایی همچون 
یعنی  می کند.  دریافت  کارانه  و...  کارورزی 
کار  به  مشغول  جایی  در  اینکه  بر  عالوه 
می شود می تواند درآمدی هم داشته باشد. 
ما همچنین می توانیم اگر کشاورزی نیاز به 
زهکشی زمینش داشت پول آن را بپردازیم تا 
بهره وری کشاوری افزایش یابد. در هر صورت 
اگر پول مستقیم به مردم پرداخت شود آثار 
مخربی دارد؛ چراکه همه متقاضی دریافت 
آن می شوند.وی با بیان اینکه این وزراتخانه 
با استفاده از »پایگاه اطالعاتی رفاه ایرانیان« 
مالکیت خودرو در  مواردی همچون درصد 
محالت شهر تهران یا میزان مالیات پردازی 
شرکت ها و خانواده ها را مشخص کرده است، 
گفت: دریافتیم که نظام مالیاتی به جای تکیه 
بر ثروت،  بر شرکت ها تکیه کرده است. ما با 
مقررات نادرست کاری کرده ایم که بنگاه ها از 

ادامه فعالیت بازبمانند.
 این در شرایطی است که 3۰۰ هزار خانواده 
ثروتمند فرار مالیاتی داشته اند. ما همچنین 
از  بازمانده  کودک  هزار  که 134  دریافتیم 

تحصیل وجود دارد.

بسته های حمایتی دولت برای کم درآمد؛

توزیع کارت کاال بین تمام خانوارها
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 امنیت منطقه و حتی اروپا مدیون اقتدار ایران 

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه به گفته یک مقام ارشد آمریکایی قدرت 
دفاعی ایران قدرت نظامی آمریکا را مهار کرده است، گفت: امروز ایران موجب 

امنیت منطقه و حتی اروپا شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در 
آئین بزرگداشت سی و یکمین سالگرد شهادت سرلشکر خلبان عباس بابایی 
که دیروز در مرکز آموزش های هوایی شهید خضرایی تهران برگزار شد، اظهار 
داشت: نیروی هوایی ارتش در میان نیروهای مسلح ایران، از جایگاه فاخری 
برخوردار است و این نتیجه نقش موثر آن ها در پیروزی انقالب اسالمی است.
وی ادامه داد: دیدار جمعی از افسران و همافران نیروی هوایی با امام خمینی)ره( 
در ۱۹ بهمن ۵۷، آخرین میخ بر تابوت رژیم شاهنشاهی بود. حضرت امام 
بر این باور بودند که در مسیر انقالب نیروهای مسلح در کنار مردم هستند و 
حرکت نیروی هوایی در بیعت با امام، راه پیروزی انقالب اسالمی را نزدیک 
کرد.وی در ادامه تصریح کرد: اگر انقالب اسالمی پیروز نمی شد، همه کسانی 
که با امام)ره( دیدار کرده بودند، به جوخه اعدام سپرده می شدند. این کار بزرگ 
نیروی هوایی ارتش نتیجه بصیرت و آمادگی برای شهادت بود.وی در ادامه به 
عملیات ۱۴۰ فروندی نیروی هوایی ارتش در آغاز جنگ تحمیلی اشاره کرد 
و گفت: این حرکت نیروی هوایی ارتش خون تازه ای در رگ های ملت ما 
بود. مگر می شود نقش نیروی هوایی در فرو ریختن سنگرهای دشمن و زمینه 
سازی برای حرکت نیروهای زمینی و بسیجیان را فراموش کرد.ابوترابی فرد 
به سخنرانی سرلشکر سلیمانی در یادواره شهدا در شهر همدان و پاسخ او 
به تهدیدات ترامپ اشاره کرد وگفت: امروز مشاهده می کنید یکی از تربیت 
یافتگان دفاع مقدس که در جبهه های مختلف به یک استاد تبدیل شده است، 
چگونه با سخنان قاطع خود موجب می شود رئیس جمهور آمریکا مواضعش 
را تغییر دهد و در دیدار با نخست وزیر ایتالیا در موضع پائین بگوید که آماده 
مذاکره بدون شرط با ایران است؛ این دستاوردها و امنیت امروز کشور نتیجه 
استفاده از تجربیات دفاع مقدس است.وی ادامه داد: امروز نه تنها استقالل 
سیاسی کشور مرهون رشادت و از جان گذشتگی جوانان و رهبری مقتدر امام 
خمینی)ره( و خلف صالح ایشان است، بلکه استقالل سیاسی عراق، سوریه، 

یمن و لبنان هم نتیجه استقالل ۴۰ ساله ایران اسالمی است.

پمپئو بازهم علیه ایران توییت کرد

وزیر خارجه آمریکا در ادامه جنگ روانی علیه ایران، به تکرار ادعاهای خود 
پرداخت.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بی آنکه به 
نقش واشنگتن در اعمال فشار اقتصادی و تحریک مردم ایران اشاره کند، در 
پیامی مداخله جویانه که در حساب کاربری وی در توییتر منتشر شد، ایران 
را به نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردمی متهم کرد.این در حالی 
است که پیشتر رسانه های غربی به عزم پمپئو برای جنگ روانی علیه ایران 
اذعان کرده بودند حال  آنکه همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز 
کارزار فشار اقتصادی خود علیه ایران را پیش می برد.پمپئو روز یکشنبه نیز در 
مصاحبه ای مدعی شد آمریکا قصد دارد رفتار ایران را تغییر دهد.وی در ادامه 
ادعاهای خود افزود: ایران بزرگترین حامی مالی تروریسم است. دقیقاً به همین 
دلیل آمریکا در تالش است تا ایران را متوقف کند. ما در حال تالش برای 

تغییر رفتار ایران هستیم.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به تخلفات 
ثبت سفارش خودرو 

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از ورود این کمیسیون 
به تخلفات ثبت سفارش خودرو و تخصیص ارز خبر 
داد و گفت: گزارش این کمیسیون پس از قرائت در 
صحن مجلس به قوه قضائیه می رود. به گزارش زمان 
به نقل ازمهر، داوود محمدی از وورد کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس به موضوع ثبت سفارش واردات خودرو و 
مفاسد رخ داده در جریان آن خبر داد و اظهار داشت: 
و  واردات  برای  ارز  تخصیص  مسئله  رابطه،  این  در 
مبنای تخصیص و میزان آن و نیز افراد دریافت  کننده 
ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون در دست بررسی است.
دست  در  نیز  مسئله  این  زمینه،  این  در  افزود:  وی 
بررسی قرار دارد که این ثبت سفارش ها و تخصیص 
ارز برای چه کاالهایی بوده و در نهایت چه کاالهایی 
وارد کشور شده و با چه قیمتی توزیع شده است.رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
پس از آنکه گزارش مربوط به مفاسد زمین خواری در 
کمیسیون اصل ۹۰ تصویب و به صحن مجلس ارائه 
شد، گزارش مربوط به تخلفات ثبت سفارش خودروها 
و تخصیص ارز نیز جمع بندی و به صحن مجلس تقدیم 
خواهد شد.محمدی خاطرنشان کرد: طی ماه های اخیر 
شکایت های متعددی در خصوص روند ثبت سفارش 
و واردات خودرو به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده که باعث 
مسئله شود.  این  پیگیری  وارد  کمیسیون  است  شده 
گزارش کمیسیون نیز پس از قرائت در صحن علنی 

مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

توافقات محرمانه میان ائتالف سعودی 
و القاعده در یمن

 گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس 
از توافقات محرمانه میان ائتالف متجاوز سعودی با گروه 

تروریستی القاعده در یمن پرده برداشت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، گزارش منتشر شده از 
سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس از توافقات محرمانه 
ائتالف متجاوز سعودی با گروه تروریستی القاعده در 
یمن حکایت دارد.در این گزارش با عنوان »هم پیمانان 
آمریکا با القاعده برای جنگ با شورشیان معامله می 
اطالع  با  توافقات محرمانه  این  که  است  آمده  کنند« 
به  متجاوز سعودی  ائتالف  و  گرفته  آمریکا صورت 
گروه تروریستی القاعده پول داده تا عناصر این گروه 
تروریستی از برخی مناطق عقب نشینی کنند.در این 
گزارش تاکید شده است: گروه های وابسته به ائتالف 
سعودی از عناصر القاعده استفاده می کنند به طوری 
که توافق شده تا ۲۵۰ تن از این گروه تروریستی به 
نیروهای کمربند امنیتی تحت حمایت امارات بپیوندند. 

خبرخبر

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از شناسایی ۵۰ 
کشور هدف در این کمیسیون، برای رصد سطح مناسبات در راستای 

مقابله با تحریم های آمریکا خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حشمت اهلل فالحت پیشه با بیان اینکه 
آمریکایی ها اتفاق جدیدی را رقم نمی زنند، چرا که در زمان اوباما نیز 
کارشکنی در مسیر تحریم ها وجود داشت، گفت: آنها فقط روی کاغذ 
یکسری تحریم ها را برداشته بودند و همه به یاد داریم که ۹ ماه بعد 
از آغاز اجرای برجام، سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در اجالس 
داووس با صراحت اعالم کرد که دستاوردهای برجام »تقریبا هیچ« بوده 
است.وی با تاکید بر اینکه از این به بعد هم اتفاق جدیدی نمی افتد، 
گفت: علت این مساله هم آن است که تاکنون برخی شرکت های بیمه 
ای و بانکی عمال کارشکنی می کردند، لذا مجموعه این اقدامات قبلی 

باعث شده است تا ما با تحریم های آمریکا به خوبی آشنا باشیم.فالحت 
پیشه با اشاره به الزامات مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا تاکید کرد: 
باید کاری کنیم که جذابیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور 
افزایش یابد و هدف دشمن برای انزوای جمهوری اسالمی خنثی شود.
وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: کاری که اخیرا در بین مسئوالن 
کشور با رویکرد وحدت آغاز شده و گفتگوهای صادقانه با مردم و 
تعدیل اختالفات، نشانه های خوبی است از اینکه ما به طور ساختاری با 
تحریم ها مقابله می کنیم و جلسات منظم شورای عالی هماهنگی امور 
اقتصادی نیز نشان از آمادگی کشور برای مقابله با تحریم ها دارد و این 
واقعیت را نشان می دهد که کشور ما به دنبال تبدیل کردن تهدید تحریم 
ها به فرصت است.وی همچنین با اشاره به اقدامات این کمیسیون برای 
مقابله با تحریم های دشمن گفت: اخیرا ۵۰ کشور هدف را که روابط 

راهبردی اقتصادی و سیاسی با آنها داریم، شناسایی کرده ایم و برای 
هر دو کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مامور پرونده 
آنها شده  است تا به طور منظم سطح مناسبات اقتصادی و افزایش یا 
کاهش آن تحت تاثیر عوامل مختلف را به کمیسیون گزارش دهند.
فالحت پیشه افزود: دیروز نیز نخستین گزارش اعضا از مناسبات ایران 
با این ۵۰ کشور هدف و زمینه ها و فرصت ها و تهدیدهای روابط 
دوجانبه به هیات رئیسه کمیسیون ارائه شد.وی تاکید کرد: عالوه بر 
این، وزارت امور خارجه نیز موظف شده است تا گزارش های سه 
ماهه ای با اعداد و ارقام دقیق از وضعیت مناسبات اقتصادی کشورمان 
با کشورهای جهان به ویژه این ۵۰ کشور و کاهش و افزایش مناسبات 
آنها به کمیسیون ارائه دهد تا کمیسیون امنیت ملی بتواند وارد اقدام شود.
وی تصریح کرد: قرار نیست در شرایط جدید تحریم های دشمن ما در 
مجلس فقط تذکر بدهیم بلکه حضور کمیسیون امنیت ملی در حوزه 
مقابله با تحریم ها و کاهش اثرات آنها، یک حضور کامال حقوقی و 
موثر خواهد بود.فالحت پیشه ادامه داد: از وزارت امور خارجه انتظار 
می رود که سطح ارزیابی سفارتخانه ها و ماموران ایران در خارج از 
کشور را ارتقا دهد و با توجه به این رویکرد عملکرد آنها را ارزیابی 
کند و باور داشته باشد که پیشقراول جذب ساالنه ۶۰ میلیارد دالر 
سرمایه  خارجی، این وزارتخانه است.وی در ادامه با تاکید بر ضرورت 
فعال تر شدن قوه قضاییه در مقابله با فساد و رانت گفت: اقدامات اخیر 
قوه قضاییه برای مقابله با احتکار، فساد و رانت خوب است اما انتظار 
این است که برخوردهای این قوه با مفاسد اقتصادی آثار قطعی، روشن 
و ملموسی برای مردم داشته باشد و از لحظه کشف فساد تا زمان 
برخورد قانونی، مردم باید در جریان باشند و رقم هایی که به بیت المال 
برمی گردد نیز به اطالع عموم مردم برسد.وی با بیان اینکه حداقل ۸۰ 
درصد مدیریت اقتصادی کشور در داخل تعیین تکلیف می شود و ۲۰ 
درصد مربوط به تحریم هاست، خاطرنشان کرد: به نظر من، یکی از علل 
مهم نوسانات تحمیل شده به اقتصاد کشور، فساد و رانت است و بر 
همین اساس انتظار داریم که برخورد با مفاسد اقتصادی بدون تعارف 

و با جدیت صورت بگیرد.

رئیسکمیسیونامنیتملی:تحریمهایآمریکافقطرویکاغذرفعشدهبود

شناسایی۵۰کشورهدفبرایمقابلهباتحریمها

بیائیدباصرفهجوییدرمصرفآب،بهنسلهایآیندهزندگیبخشیم.
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب روستایي استان کرمانشاه

 آگهی تجدید مناقصه و  مناقصه عمومی شماره۹7-1۹ 
شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه درنظر دارد  اقالم موردنیاز خود را طبق جدول 
از طریق مناقصه عمومي  خریداری نموده  و پروژه های  آبرسانی را براساس فهرست بهاء سال 97  از طریق مناقصه 
عمومي  به اشخاص حقیقی وحقوقی تعیین صالحیت شده براساس رتبه های مورد نیاز واگذارنماید  .لذا متقاضیان  
مي توانندبراي اخذاسناد مناقصه به سامانه ستاد با شماره مناقصه های ذیل مراجعه  ویا جهت کسب اطالعات بیشتر 
ازتاریخ16/ 97/05 تا97/05/23 به مدت 7روز کاری به استثناء روزهاي تعطیل باشماره تلفن   0833-8281544تماس 
حاصل نمایند. درضمن، آگهي مذکور درسایت ملي مناقصات کشور وسایت شرکت آب وفاضالب روستایی استان 

کرمانشاه)www.abfar-ks.ir(، منعكس میگردد(.
1- تضمین شرکت درمناقصه به یكی از صورتهای زیر تحویل گردد.

الف-ضمانت نامه بانكي بااعتبار سه ماهه دروجه شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه.
ب-واریزبه حساب سیباشماره2175213751001بانك ملي )نسخه صاحب حساب( بنام شرکت آب وفاضالب روستایي 

استان کرمانشاه. 
2--پیشنهاد قیمت به همراه سایر مدارک مورد نیاز بایدحداکثرتاپایان وقت اداري روز شنبه مورخه 1397/06/03 در 
سامانه ستاد بارگزاری  گردد.) ارائه اصل تضمین به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستایی کرمانشاه الزامی می 

باشد.(
3-پیشنهادهاي واصله راس ساعت 8 صبح  روز یكشنبه مورخه 04/ 97/06  درکمیسیون مناقصه بازگشایي وقرائت 

خواهد شد.   

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  تقی ناصری     دارای شناسنامه شماره  3۱۱   بشرح دادخواست به کالسه 
۹۷۰۹۶۰/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان مجتبی ناصری بشناسنامه 3۹۵ در تاریخ ۹۷/۵/۱ اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- تقی ناصری   فرزند مجتبی –ش ش 
3۱۱ خوی –پسر متوفی/۲-  پرویز ناصری     فرزند  مجتبی –ش ش ۴۷3 خوی-پسر 
متوفی/3-   مهری ناصری     فرزند مجتبی -ش  ش ۴۷۸ –خوی-دختر متوفی/۴-آذر   
ناصری     فرزند مجتبی ش ش  ۲۷۹۰۰۸۱۸۷۵    -خوی-دختر متوفی/۵- گلثوم علی 
زاده گان فرزند  پاشا ش ش  ۴۱۰    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

اجراییه 
مشخصات محکوم له  محسن طالبی فرزند عبدالرضا به نشانی اهواز اتوبان آیت اهلل بیهقی 

اسالم آباد غربی موسسه کشاورزی طالبی
 مشخصات محکوم علیه  بهزاد مهرآقا  فرزند علی به نشانی تهران خیابان فاطمی میدان گلها 
ساختمان ویدا طبقه اول فعال مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی میرعلی 
اکبر علیانسب شربیانی. فرزند  میرولی به نشانی تهران خیابان بهشتی خیابان میرعماد پالک 
۲۰ واحد ۱۱ وکیل محسن طالبی به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوط ۹3۰۹۹۷۱۵۱۷۶۰۱3۲۲.  محکوم علیه محکوم است به انتقال ۵۷3 
مترمربع از پالک ۱۲ فرعی از 3 اراضی رستمرود بخش ده ثبت نور در محکوم له و پرداخت 
مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم به پرداخت می 

باشد رای دادگاه غیابی ا ست م.الف ۹۷.3۶۰
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه 

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 3۴ قانون اجراي احکام مدني(۲- ترتیبي 
براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني 
یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي 
شود)مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱3۹۴(.۴- خودداري محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در 
پي دارد. )ماده 3۴ قانون اجراي احکام مدني و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي ۱3۹۴( ۵- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به 
نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه 
شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده ۲۱ قانون 
نحوه اجراي محکومیت مالي ۱3۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه 
شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل 
توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱3۹۴(«
 مدیر دفتر شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور صادقی

 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور یوسف رضایی

گواهی حصر وراثت
 آقای جمشید رخشنده به شناسنامه شماره ۲۶۵ به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره۹۷۰3۹۱ تقدیم شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان اسمعیل رخشنده به شناسنامه شماره 3۲۶ در تاریخ دوشنبه ۱۱ تیر 

۱3۹۷ در گذشته و.رثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از 
۱- نجیبه قوجن  فرزند عین اهلل به شماره شناسنامه ۱۱۱ زوجه متوفی

 ۲- جمشید رخشنده فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه ۲۶۵ فرزند متوفی 
3- فرشته رخشنده فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۴ فرزند متوفی

 ۴-فاطمه رخشنده  فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 3۱۰ فرزند متوفی
 ۵- حلیمه رخشنده فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 3۱۱ فرزند متوفی

 ۶- طیبه رخشنده فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 3۲۲ فرزند متوفی
 ۷- مریم رخشنده فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه ۶ فرزند متوفی

۸-  سمیه رخشنده فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه  ۲۱۲ فرزند متوفی اینک  شورا پس 
از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور و یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه 

به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و االگواهی صادر خواهد شدم.الف ۹۷.3۵۵
 قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری

برگه اجراییه
 مشخصات محکوم له خانم نرگس ساالریان فرزند اکبر شغل کاسب به نشانی نور خیابان 

نیما نیلوفر ۲۴ مجتمع سلیمی فرد طبقه دوم
 مشخصات محکوم علیه خانم هاجر  نیوره فرزند رحیم شغل خانه دار مجهول المکان  به 
موجب رای شماره۹۷۰۹۹۷۲۰۷۰3۰۰۰۴۲ تاریخ ۹۷.3.۲۷ شورای حل اختالف شعبه 
سوم شهرستان نوردو  رای شماره دادگاه عمومی که قطعیت یافته است و  محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۶ میلیون و ۱۹۰ هزار ریال بعنوان  اصل خواسته و مبلغ 
3۶۲ هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ۹۶.۱۱.۱۷ لغایت اجرای 
حکم توسط اجرای احکام با توجه به تغییر شاخص قیمت ساالنه محاسبه خواهد شد در 
حق محکوم له و همچنین بابت نیم عشر دولتی مبلغ ۸۰۹۵۰۰ریال در حق دولت محکوم 
میباشد به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است  پس از ابالغ این برگ اجراییه  ظرف ۱۰ 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترکیبی  برای پرداخت محکوم به انجام تعهد و 
مفاد رای دادگاه در غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام  دادگاه. یا 

دادگستری محل تحویل  خواهد شدم.الف ۹۷.3۵۶
 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور رضا رضایی مقدم

آگهی حصروراثت
کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  امجدیان  عیسی  خواهان 
وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  شورادرخواست  ۹۷۰۹۹۸۸۶۰۸۱۰۰۸۰۰ازاین 

توضیح داده که شادروان شهاب امجدیان ش ش:3۲۴۰۸3۴۴۱3مورخه3تیر۱3۹۷
دراقامتگاه دائمی خود درشهرکرمانشاه بدرودحیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

عبارتنداز:
۱_غزاله غیبی فرزندمحمدمراد،نسبت بامتوفی مادر،ش ش:۱۰۶۱

۲_عیسی امجدیان فرزندغالمحسین،نسبت بامتوفی پدر،ش ش:۴۴3
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه 
شخصی اعتراضی داردیاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 

مدت یکماه به این شوراتقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد.
مسئول دفترشعبه1حصروراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه_عاطفه اهور

دادنامه
پرونده  کالسه ۹۶۰۹۹۸۱3۱۰۷۰۰۶۰3 شعبه ۷  دادگاه  عمومی  حقوقی  شهرستان  

رشت  تصمیم نهایی  شماره ۹۷۰۹۹۷۱3۱۰۷۰۰۴۲۵ 
خواهان : آقای پژمان قلیزاده فرزند کریم با وکالت  آقای  علی صابرزعیمیان فرزند محمد 
علی به نشانی  استان گیالن  شهرستان  رشت  شهر رشت پل طالشان مسکن مهر بلوک 
هنرمندان طبقه  دوم  واحد ۵  و آقای  هادی  اسماعیل نژاد فرزند محمد علی  به نشانی  
استان گیالن  شهرستان رشت – شهر رشت  خیابان مطهری  کوچه دلزنده صومعه بیجار 

بن  بست  شیخ  عیسی ساختمان نور
خوانده: آقای  غفار قربان پسند فرزند بالل به نشانی  مجهول المکان

خواسته ها : ۱- مطالبه خسارت  دادرسی ۲-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
وجه سفته
رای دادگاه

در خصوص  دعوی آقای  صابر زعیمیان  و هادی اسماعیل نژاد بوکالت از  آقای پژمان  
قلیزاده  بطرفیت  آقای  غفار قربان پسند  بخواسته  مطالبه  مبلغ ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  
بابت  ۱3 فقره  سفته  بشماره  های  ۷۶۹۴۹۲-۷۶۹۴۹۱ -۷۶۹۲۴۴-۷۶۹۲۴3- ۷۶۹۰3۸ 
– ۷۶۹۴۹۰- ۷۶۹۱۹۹-۷۶۹۲۴۶-۷۶۹۲۴۵-۷۶۹۰۴۰-۷۶۹۲۰۰-۷۶۹۲۰3-۷۶۹۴۸۹ با 
عنایت  به مجموع  پرونده  ودالیل  ابزاری  و اینکه  خوانده  وصف  ابالغ  در جلسه  
دادرسی  حاضر نگردیده  ودفاعی  بعمل نیاورده است  لذا دادگاه  دعوای  خواهان  را 
محمول  به صحت  تشخیص  ومستندا  به مواد ۱۹۸ ،۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲  قانون  آیین  
دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقالب  در امور  مدنی  و مادتین  3۰۷ و 3۰۹  قانون  
تجارت  حکم  بر محکومیت  خوانده به پرداخت مبلغ ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل  
خواسته  و مبلغ ۲۵/3۰۰/۰۰۰  ریال بابت  هزینه دادرسی  و خسارت  تاخیر تادیه  از 
تاریخ  تقدیم  دادخواست ۹۶/۹/۱3 لغایت  زمان اجرای  حکم  بر مبنای  نرخ  برابر نرخ 
تورم  اعالمی  از سوی  بانک  مرکزی  جمهوری  اسالمی ایران  و حق الوکاله  وکیل  
طبق  تعرفه  قانونی  در حق  خواهان  صادر و اعالم  می نماید  رای صادره غیابی  ظرف 
بیست  روز  پس از ابالغ  قابل  واخواهی  در این  شعبه  و سپس  ظرف بیست  روز  
قابل  تجدیدنظر  در محاکم  تجدیدنظر  استان گیالن  می باشد. ضمنا با توجه به  قبول  
خواسته اعسار  از پرداخت  هزینه دادرسی  مبلغ  هزینه دادرسی  در هنگام اجرای حکم  

در اجرای  احکام  وصول خواهد شد.
۲675- رییس شعبه  هفتم  دادگاه  عمومی ) حقوقی ( رشت – شجاع اسرارپوش

در  الیحه ای  تدوین  از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
پیشنهاد  طرح  و  مسکن  بهای  اجاره  زمینه ی 
معافیت مالیاتی برای خانه های کوچک مقیاس 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عباس آخوندی 
خصوص  در  مسکن  بانک  پیشنهاد  درباره  
و  یکم  مسکن  صندوق  ساله   ۱۵ محدودیت 
افزایش وام از محل اوراق گفت: ما پیشنهادات 
مختلفی در این زمینه داشتیم که از جمله آنها 
الیحه ای در حوزه اجاره مسکن است. همچنین 
پیشنهاد مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر 
برای خانه های  را مطرح کرده ایم و  مستغالت 
معافیت  دارند  بازار  بیشتر  که  مقیاس  کوچک 
 مالیاتی پیش بینی کرده ایم.وی گفت: پیشنهاداتی 
باید  ابتدا  ارائه کرده ایم که  بانک  هم در حوزه 
مجلس  و  دولت  در  را  خود  تصویب  مراحل 

شورای اسالمی و شورای پول و اعتبار بگذارند 
تا به اطالع عموم برسانیم.وزیر راه و شهرسازی 
با تاکید بر اشتغالزایی و تاثیر صنعت ساختمان 
در افزایش تولید ناخالص ملی گفت: ساختمان 
صنعتی است که اغلب صنعتگران هم بازار بین 
کرد. رویش حساب  می شود  و  دارند  المللی 
آخوندی با اشاره به رشد پروانه های ساختمانی 

گفت: آمارها در ماه های اول سال نشان می دهد 
ساختمان  بیشتر  رونق  و  توسعه  به سمت  که 
حرکت کرده ایم. صنعت ساختمان یکی از صنایع 
پشتیبان مسکن است و می تواند به اشتغال در 
کشور کمک کند.به گفته وی، نمایشگاه صنعت 
ساختمان برای تولیدکنندگان شرکت کننده در 
نمایشگاه به دلیل داشتن بازار صادراتی و بین 
اهمیت و جایگاه  از  المللی و رقابت خارجی 
ویژه ای برخوردار است. در نمایشگاه امسال از 
دستاوردهای صنعت ساختمان با حضور ۹۱۹ 
می  رونمایی  خارجی  و  داخلی  کننده  شرکت 
شود. در این نمایشگاه شرکت هایی ازکشورهای 
ترکیه، چین، لهستان و هلند حضور مستقیم دارند 
و کشورهای نروژ، چک، ایتالیا، آلمان، برزیل، کره 
جنوبی، هند، فرانسه، انگلیس، سوییس و استرالیا 

نیز به طور غیرمستقیم شرکت کرده اند.

وزیر شهرسازی خبر داد: معافیت مالیاتی برای خانه های کوچک 

الیحه جدید دولت برای بازار اجاره مسکن
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به دریافت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره استیضاح 
وزیر اقتصاد گفت که اعالم وصول این استیضاح به بعد 

از تعطیالت مجلس موکول خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اصغر یوسف نژاد اظهار 
کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد استیضاح آقای 
کرباسیان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است اما به دلیل 
اینکه استیضاح وزیر کار چهارشنبه هفته جاری در دستور 
کار مجلس است و مجلس در هفته آینده جلسه علنی 
نخواهد داشت، طرح استیضاح کرباسیان پس از تعطیالت 
اعالم وصول خواهد شد.وی افزود: طرح استیضاح وزیر 
اقتصاد در حال حاضر نصاب الزم را دارد اما در صورتی 
که تا پیش از اعالم وصول تعداد امضاهای آن به کمتر 
از ۱۰ نفر برسد، از دستور کار خارج می شود اما پس 
از اعالم وصول کاهش امضاها تاثیری در طرح استیضاح 

نخواهد داشت.

اعالم وصول استیضاح وزیر 
اقتصاد بعد از تعطیالت مجلس
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و  آب  شرکت  فر-اهواز:مدیرعامل  وحیدی 
فاضالب خوزستان با بیان اینکه مشکل کمی آب 
شهرستان های ایذه و دهدز تا پایان خردادماه سال 
آینده حل خواهد شد، گفت: به صورت اضطراری 
از سد کارون 3 آب مورد نیاز شهرستان ایذه تامین 
خواهد شد. همچنین طرحی مدنظر است تا از 
دریاچه کارون 3 آب مورد نیاز دهدز برای ۵ یا ۶ 

سال آینده تامین شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
خوزستان، صادق حقیقی پور با اشاره به تالش 
برای حل مشکل کمی آب در شهرهای ایذه و 
دهدز اظهار کرد: روز گذشته جلسه ای برای حل 
مشکالت آب در شهرهای ایذه و دهدز برگزار 
شد و در این جلسه مصوبات بسیار خوبی برای 
حل مشکالت کمی آب در این دو شهر انجام 

گرفت.
وی افزود: برای شهرستان ایذه یک طرح بسیار 
خوب مصوب شد تا این طرح به صورت فوری 
اجرایی و مشکل کمی آب در این شهرستان به 

صورت موقت حل شود.

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
مدت حل  کوتاه  راهکار  به  اشاره  با  خوزستان 
مشکلی کمی آب شهرستان ایذه عنوان کرد: در 
این زمینه دو حلقه چاه در این شهرستان هرچه 
سریعتر تجهیز و وارد مدار خواهند شد تا نیاز آبی 
مردم در این شهرستان رفع شود. همچنین پیش از 
این چند حلقه چاه نیز در اختیار شهرداری گذاشته 
شده که در صورت نیاز از آن ها برای تامین آب 

مورد نیاز مردم استفاده خواهیم کرد.
به  است  قرار  همچنین  داد:  ادامه  پور  حقیقی 
صورت اضطراری از سد کارون 3 آب به میزان 
نیاز شهرستان ایذه انتقال داده شود تا طرح اصلی 
تامین آب این شهرستان که طرح آبرسانی به شمال 

شرق استان است به صورت کامل تکمیل شود.
وی با اشاره به حل مشکالت کمی آب در دهدز 
گفت: در این شهرستان نیز چند حلقه چاه وجود 
دارد که توسط شرکت آبفا خوزستان به سرعت 
تجهیز و وارد مدار خواهند شد. همچنین طرحی 
مدنظر است تا از دریاچه کارون 3 آب مورد نیاز 

این شهرستان برای ۵ یا ۶ سال آینده تامین شود.

بااشاره  آبادی  بلبل  عظیم  رشت:  منكویی- 
خاموشی  به  ها  خاموشی  بندی  تقسیم  به  
با  های  خاموشی  و  حوادث  از  ناشی  های 
کشور  مصرفی  برق  میزان  اگر  افزود:  برنامه 
بر تولید پیشی بگیرد، مرکز هدایت و راهبری 
و دیسپاچینگ مجبور است کنترل مصرف و 
اگر  که  کند چرا  اعمال  را  برنامه  با  مدیریت 
حادثه ای در شبکه سراسری پیش آید، امکان 

فروپاشی کل شبکه وجود دارد.
وی تاکید کرد: بنا به مالحظات و مسائل کشور 
های  خاموشی  شبکه  فروپاشی  عدم  برای  و 
با برنامه در کشور اعمال شده و شرکت برق 
تواند  منطقه ای دخل و تصرفی در آن نمی 

داشته باشد.
ظرفیت اسمی تولید برق در گیالن را ۲ هزار 
و ۸۱۹ مگاوات عنوان و بیان کرد: سال گذشته 
این میزان ۲ هزار و ۸۱۸ مگاوات بود که اخیرا 
یک نیروگاه آبی به مجموعه اضافه شده است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن با بیان 
افزایش  افزایش دمای هوا عامل اصلی  اینکه 

مصرف برق است افزود : میزان مصرف برق 
در تابستان امسال ۶ و ۷ دهم درصد بیشتر از 

تابستان پارسال است.
وی با تاکید بر ضرورت مصرف بهینه برق بار 
از شهروندان خواست در ساعت های  دیگر 
پرمصرف  لوازم  از  استفاده  از  مصرف  پیک 

خودداری کنند.
مهندس بلبل آبادی در ادامه ، پیک مصرف برق 
در گیالن از ابتدای امسال تاکنون را یک هزار و 
۸3۵ مگاوات ذکر و تصریح کرد: سال گذشته 
پیک مصرف در استان، ۱۹ مردادماه و به میزان 

یک هزار و ۲۰ مگاوات بوده است .
وی با اشاره به نقش سیستم های سرمایشی در 
مصرف برق افزود: از ۵۷ هزار مگاوات برق 
مصرفی، ۲۰ هزار مگاوات مربوط به سیستم 
های سرمایشی است از این رو بایستی مصرف 

بهینه را دنبال کنیم.
گیالن حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک 
دارد که از این تعداد، یک میلیون و یکصد هزار 

مشترک خانگی هستند.

رونمایی از پوستر ششمین 
نمایشگاه گل و گیاه، بذر، نهال و 

صنایع وابسته کرج

ششمین نمایشگاه گل و گیاه، بذروصنایع وابسته از 
۴ لغایت ۸ شهریور ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ با 
حضور تولیدکنندگان گل های شاخه بریده ، گیاهان 
آپارتمانی و ملزومات مرتبط با باغبانی و گل و گیاه 

در باغ گلهای ِ پارک چمران کرج برگزار می شود.
به نقل از روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری کرج؛ هدف از برگزاری این 
نمایشگاه، ترویج و گسترش فرهنگ استفاده از گل 
و گیاه و آشنایی شهروندان با آخرین دستاوردهای 

صنایع مرتبط با گل و گیاه است.
برنامه ریزی برای برپایی ششمین نمایشگاه گل و 
گیاه کرج از هفته ها قبل در دستور کار سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، 
قرار گرفته تا طراحی چیدمان و غرفه آرایی و توسعه 
فضای سبز و گل آرایی محوطه آن متفاوت از سال 
های گذشته باشد. این نمایشگاه فرصت مناسبی 
است تا شهروندان در هیاهوی شهر ساعاتی را در 

این باغ زیبا تماشگر نقش آفرینی گلها باشند.
در این نمایشگاه که قرار است در فضای ۸ هکتاری 
گونه  برکاشت 3۵  عالوه  شود،  برگزار  گلها  باغ 
جدید گل های دائمی، بیش از ۲۱۰ هزار گل فصلی 
در تنوع بیش از ۲۰ گونه نیز کاشته شده است. 
همچنین بزرگترین فرش گل دائمی کشورهم به 
مساحت ۲۷۰۰ متر مربع با کاشت بیش از 3۰ هزار 
گل فصلی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. 
توسعه باغ پرندگان، بازسازی قفس حیوانات جهت 
استقرار گونه های جدید جانوری از دیگر جاذبه 

های بازدید از این نمایشگاه است.
پوستر ششمین  از  نیز  گذشته  روز  است  گفتنی 
نمایشگاه گل و گیاه با شعار فضای سبز، نشاط 

اجتماعی و زیبایی شهر رونمایی شد.

خبر

پیشگیری از سرطان دور از دسترس نیست

دکتر عظیم مهرور رئیس بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک، 
گفت: »شیوع سرطان در شیرخوارانی که از شیر مادر استفاده می کنند می تواند 
کمتر از شیرخواران دیگر باشد و در نتیجه به نظر می رسد در افرادی که از شیر 

مادر استفاده کرده اند کاهش نسبی ابتال به سرطان وجود داشته باشد.«
شیر مادر عاملی است که می تواند از ابتالی کودکان به بیماری های عفونی و 
ویروسی جلوگیری کند. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند سیستم ایمنی 
قوی تری نسبت به سایر کودکان دارند و به راحتی می توانند دوران نقاهت 
بعد از درمان بیماری های سخت را پشت سر بگذارند. دکتر عظیم مهرور، 
رئیس بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک و فوق تخصص خون 
و آنکولوژی کودکان در خصوص تأثیر شیر مادر بر پیشگیری و درمان سرطان 
گفت: »در ابتدا باید بگویم ژنتیک در ابتالی کودکان به سرطان بیش از سایر 
موارد ایفای نقش می کند. اما نمی توان تغذیه با شیر مادر را در پیشگیری و 
درمان سرطان بی تأثیر دانست. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند سیستم 
ایمنی قوی تری دارند، بنابراین دوران نقاهت بعد از درمان بیماری را راحت تر 
پشت سر می گذارند و زودتر بهبود می یابند. البته الزم به ذکر است که آمار 
دقیقی از مقاومت کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند در برابر سرطان، در 
دسترس نیست.« رئیس بیمارستان محک به مزایای تغذیه با شیر مادر اشاره 
کرد و افزود: »مهمترین مزیت شیر مادر این عدم دخالت عوامل خارجی در 
تولید آن است. همچنین کودک به راحتی می تواند آن را هضم کند. از این رو 
درصد عفونت در کودکانی که از آن تغذیه می کنند بسیار پایین است.« دکتر 
مهرور همچنین در مورد انتخاب جایگزین مناسب برای شیر مادر گفت: »در 
حال حاضر هیچ جایگزین مناسبی برای شیر مادر تعریف نشده است از این 
رو توصیه می شود حتی مادرانی که شرایط جسمی مناسبی ندارند با استفاده از 
داروهای مناسب نوزاد را با شیر خود تغذیه کنند.«  محک همواره تالش می کند 
در زمینه آموزش پیشگیرانه و اطالع رسانی برای تغییر سبک زندگی منطبق 
با معیارهای زندگی سالم برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند تا در کاهش نرخ 
ابتال به سرطان اطفال در ایران تأثیرگذار باشد. این سازمان می کوشد با انجام 
تحقیقات علمی در خصوص کشف علل بروز بیماری، روش های تشخیص، 
پیشگیری و روش های نوین درمان، این پیام را به جامعه برساند که با تغییر نگاه 

نسبت به بیماری سرطان، سالمتی و پیشگیری دور از دسترس نیست.

نمایش »ورود آقایان ممنوع« در اسالمشهر به 
روی صحنه می رود

نوری- اسالمشهر: نمایش صحنه ای » ورود آقایان ممنوع » به همت انجمن 
هنرهای نمایشی شهرستان اسالمشهر و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از ۹ مرداد ماه به مدت ۱۸ روز در فرهنگسرای شهید صارمی اجرا 
می گردد.  به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر؛ 
این نمایش به نویسندگی و کارگردانی سید جواد منافی با موضوع کمدی و 
شاد ویژه عموم تهیه گردیده است . الزم به ذکر است: بازیگران این نمایش 
سیدجواد منافی، میالد نصیری، مهدی فخاری، امیرحسین زارعیان، مجید 
دولت یار، محمد رضا امینی،ایلیا فراهانی، فائزه پورحسن، نازنین سیردانی و 
فاطمه قربانی می باشند. گفتنی است: نمایش فوق از۹۷/۵/۹ لغایت ۹۷/۵/۲۷ 
در یک سانس ساعت ۱۸:3۰ همه روزه بجز ایام تعطیل و شهادت در مجتمع 
فرهنگی هنری شهید صارمی به نشانی: اسالمشهر- شهرک قائمیه- انتهای 

کوچه ۲۰ میزبان عالقمندان و دوستداران هنر نمایش می باشد.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ اولین نشست تخصصی 
اسدا...  دکتر  حضور  با  طالق  و  ازدواج  کارگروه 
مهدی  دکتر  استان،  بهزیستی  کل  مدیر  حیدری 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  جوهری 
کارشناسان  و  مسئولین  و  البرز  دادگستری  جرم 
دستگاههای اجرایی مرتبط در سالن اجتماعات این 

اداره کل برگزار شد.
در این نشست مسئوالن امور اجتماعی استان البرز 
با هدف بررسی ابعاد مختلف پدیده و آسیب های 
اجتماعی طالق  و کاهش آن در استان مطالبی را 

عنوان کردند.
مدیر کل بهزیستی استان البرز گفت: شرایط اقتصادی 
و سیاسی خانواده ها باعث شده تا والدین از رسالت 
اصلی خود غافل شده و تنها به معیشت و مایحتاج 
روزانه فرزندان خود بیاندیشند و یکدیگر را فراموش 

کنند.
حیدری افزود: برخی طالق را پدیده می دانند و 
برخی دیگر آسیب اجتماعی عنوان می کنند اما در 
واقع طالق آسیب اجتماعی است امروزه خانواده 
ها از چهره سنتی خود فاصله گرفته و شکافی میان 
خانواده ها ایجاد شده و جایگزینی وسایل ارتباطی 
بجای احساس این چنین مشکالتی را ایجاد کرده 

است.
وی ادامه داد: بنابراین بحث طالق جدی است و 
برای ازدواج نیز باید درست برنامه ریزی کرد افرادی 
که اقداما به بنای خانواده می کنند باید دانش الزم را 
داشته و با وجود پدر و مادرهای بی سواد نمی توان 
انتظار داشت خانواده ای موفق در جامعه ایجاد شود.
حیدری توضیح داد: برنامه هایی برای کاهش طالق 
داریم در کشورهای دنیا و با وجود برخی از ادیان 

طالق امکان پذیر نیست در ایران نیز برخی از استانها 
شرایط طالق آسان و در برخی دیگر سخت است.

مدیر کل بهزیستی استان البرز خاطر نشان کرد: طالق 
با هر شکل و پیش فرضی ذهنی و اجتماعی باشد، 
تبعاتی برای زندگی فردی و اجتماعی داشته که در 
بدترین حالت آن رها شدن فرزندان در دامان آسیب 
های اخالقی و اجتماعی است و در این وضعیت 
نمی توان آینده خوبی برای محیط پیرامونی متصور 

شد و شاید دامنه این آسیب ها به کانون گرم خانواده 
های با نشاط هم کشانده شود.

وی در تکمیل سخنان خود گفت: جدایی پدر و 
آسیب  سبب  فرزندان  سرگردانی  بر  عالوه  مادر 
های اجتماعی و روانی بسیار درجامعه می شود که 
کارشناسان براین باورزند که ازدواج آگاهانه و تحکیم 
بنیان از راه های پیشگیری از پدیده شوم جدایی 
است . معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان البرز نیز دراین نشست گفت: امروز دستگاه 
قضایی البرز در مقایسه با سایر استان ها در حوزه 
طالق متفاوت عمل می کند. مهدی جوهری افزود: 
برهمین اساس پرونده های تقاضای طالق در مراکز 
مشاوره فردیس و کرج پیش از ثبت الکترونیکی 

مورد سنجش تیم روانشناسی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: کاهش طالق درسال های اخیر ناشی 
از اقدامات موثر در پیشگیری و آموزش است که 

باید توجه بیشتری به آن داشت.
پنج  رتبه   ۹۵ درسال  البرز  کرد:  خاطرنشان  وی 
کشوری را در طالق داشت و درسال ۹۶ این رتبه به 
۱۰ رسید. شایان ذکر است؛ مراکز مشاوره طالق و 
اعتیاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم دراین استان 

فعال شده است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز خبرداد:

بررسی آسیب های اجتماعی در نخستین کارگروه تخصصی ازدواج و طالق

آگهی احضارمتهم
درپرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۱3۴۲۰۰۵۹۰شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب 
ماهشهرآقای ابراهیم عبادی کیا)آلبوعبادی(فرزند حمیدبا کدملی ۱۹۵۱۰۰۰۸۸۹به اتهام 
تعقیب  تحت  دیگری  ملک  ومعامله  غیرمشروع  ازطریق  مال  وتحصیل  کالهبرداری 
می باشد.نظربه اینکه متهم فوق الذکرمجهول المکان می باشد بدینوسیله به تجویزماده 
۱۷۴قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارابالغ 
می گردد که ظرف یک ماه پس ازانتشارآگهی جهت دفاع حاضرشوندودرغیراینصورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهدشد.شماره م الف:۱۶/3۵۲
دادیارشعبه اول دادسرای عمومی و انقالب بندرماهشهر-ستارفروزان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۱۲۹ و رای شماره ۱۴۱۹ مورخه 
۱3۹۷/۰3/۱۹به تقاضای محمد علی جانفشان چگنی فرزند پاپی  نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت ۱۸۲/۲۶  متر مربع مجزی شده از پالک ۲۲۰۹  اصلی 
واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
احمد افتخاری ۲- پرونده کالسه ۱۱3۰  و رای شماره ۱۴۰۹  مورخه ۱3۹۷/۰3/۱۷به 
تقاضای جعفر شاهی چگنی فرزند پاپی مراد  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت ۱۷۷/۲۱  متر مربع مجزی شده از پالک ۲۲۰۹  اصلی واقع در بخش 
یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( احمد افتخاری 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۷/۵/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۷/۵/۱۶ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی

متن آگهی احضارمتهم
    دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 
۹۷۱۰۴3۲۸۸۰۰۰۴3۸   در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۸۸3۱۰۱3۰۲    به شماره بایگانی 
۹۷۰۲۰۴ برای وحید قربانی فرزند حمد اهلل با کد ملی  ۴3۶۰۱۵3۴۴۹و مجید قربانی  
به اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی و تخریب ماشین  تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱3۹۷/۰۶/۲۷ 
ساعت ۹:۰۰   تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
دادگاههای عمومی و  دادرسی  آئین  قانون  ماده 3۴۴  مقررات  دراجرای  و  متهم  به 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۱۰۱۴
متصدی امور دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری ۲  اسالمشهر – پور محمدی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱3/۹۴  و رای شماره ۱۰۰۸۷۴ 
مورخه ۹۷/۲/۲۹ به تقاضای بتول سگوند فرزند امید علی نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۹۱/۲۰ متر مربع مجزی شده از پالک 33 فرعی ۱۹۰3 اصلی 
واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
محمد جواد خورشیدی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
تاریخ  از  ماه  برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک  دارند و  تسلیم 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۵۰۴۷ 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۷/۵/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۷/۵/۱۶ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی

دادنامه
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۴۶3۴۴۰۰۰۶۸  /شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان خوی 
تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۴۶3۴۴۰۰۶۸۰  / خواهان :آقای  مصطفی عبدالهی  فرزند 
مرتضی با وکالت آقای جعفر صادق دادگر فرزند سلطانعلی  به نشانی آذربایجان غربی-

خوی- خیابان امام –مدرس 
خواندگان: ۱- ساسان عبدالهی به نشانی آذربایجان غربی مجهول المکان

خواسته  ها :۱- مطالبه وجه بابت ... ۲- تامین خواسته 
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده ها  مطرح 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 اطهار و با بررسی  جامع اوراق پروند ه و مالحضه 
نظریه  اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم به شرح  اتی  مبادرت به انشا رای می نماید

) رای قاضی شورا( در خصوص دعوی خواهان آقای مصطفی عبدالهی  با وکالت آقای 
جعفرصادق دادگر بطرفیت خوانده آقای ساسان عبدالهی دایر بر  مطالبه مبلغ۱۵/۰۰۰/۰۰۰  
ریال از  بابت  وجه یکفقره چک بانک  به شماره   سریال ۵۵۷۵۲۰ بتاریخ   ۹۲/۶/۲۰  به 
عهده بانک تجارت  با احتساب  خسارت  دادرسی و تاخیر تادیه  با این توضیح که وکیل 
خواهان در شرح خواسته خود  خالصتا  چنین توضیح داده موکل اینجانب به موجب 
یک فقره چک بشماره سریال  ذکر شده در ستون  خواسته از خوانده  بعنوان صادر کننده  
چک طلبکار  میباشم  که پس از مراجعه به بانک محال علیه منجر به صدور گواهی 
نامه عدم پرداخت گردیده است  نظر به اینکه دعوی خواهان مستند به یک فقره چک 
میباشد  که نسبت به اصالت و صحت  آن و امضا مندرجات  چک انکار و تردیدی از 
ناحیه خوانده معمول نگردیده  و با وصف ابالغ اخطاریه  از طریق  نشر آگهی در جلسه 
رسیدگی حاضر نشده  و الیحه ای ارائه نکرده و دفاعیات  مستدل  ومستندی به جهت رد 
ادعای خواهان اقامه و ارائه  ننموده   و با احراز اشتغال ذمه خوانده در حق خواهان  و با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده مالحضه فتوکپی  مصدق مستندات ارائه شده 
وجود اصل چک  در ید خواهان  و صدور گواهینامه عدم  پرداخت بانکی که به دلیل 
عدم موجودی  برگشت خورده  همگی ظهور در اشتغال  ذمه   خوانده دارد و مضافا در 
اینکه اصل  بر بقای دین است  مگر اینکه خالف ان  ثابت شود  با توجه به اینکه امضای 
مذکور مصون از تعرض مانده و خوانده دلیلی بر پرداخت مافی الذمه  خود ارائه نداده 
است بنابراین  این توجه ها به نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف شعبه چهارم 
شهرستان خوی دعوی خواهان را  محمول به صحت تشخیص داده  مستندا به مواد 3۰۹  
و 3۱۰ و 3۱3 و 3۱۴  و 3۲۰ قانون تجارت  و تبصره الحاقی  به ماده ۲ قانون صدور 
چک و ۱۹۴و ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۵۲۲ از این قانون  ایین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور  مدنی و مواد ۹  و ۱۸ و ۲۷ قانون شورا ها حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/3۰۰/۰۰۰  ریال بابت 
هزینه ابطال تمبر  با احتساب کلیه خسارات  تاخیر تادیه   تاریخ سررسید چک با رعایت 
تناسب  تغییر شاخص  قیمت ساالنه  که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
تعیین میگردد  تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل در حق خوهان صادر و اعالم میدارد.
رای صادره غیابی بوده ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس قابل 

تجدید نظر در محاکم دادگستری   شهرستان خوی میباشد 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خوی   -  شرفخانی

گواهی حصر وراثت
آقای عزت اله تاجیک دارای شناسنامه شماره ۵  به شرح دادخواست به کالسه ۱۶۱۶ 
از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
اقامتگاه دائمی خود  اله تاجیک به شناسنامه 3  در تاریخ ۹۷/3/۸  شادروان نعمت 

بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- فرج اله تاجیک  ش.ش:۵3۶   س.ت :۱3۴۰    پسر                  

۲- سعیداله تاجیک ش.ش:۵۷۵  س.ت :۱3۴۲    پسر   
3- عزت اله تاجیک ش.ش:۵   س.ت :۱3۵۱    پسر  

۴-حلیمه تاجیک ش.ش:۶۷3   س.ت :۱3۴۶    دختر   
۵-سکینه تاجیک ش.ش:۸۹۷   س.ت :۱3۶۰    دختر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ۱3۱۰
دبیر شعبه ۲شورای حل اختالف شهرستان شهریار

شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهار باغ
ابالغ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم وراث غالمرضا 
مرادیان  فرزند   

خواهان آقای/ صدقعلی بهرام وند    دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای /خانم وراث 
غالمرضا مرادیان   به خواسته  مطالبه وجه و درخواست  تعیین کارشناس مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸3۰۵3۱۰۱۵۱۸ شعبه اول دادگاه 
عمومی بخش چهارباغ ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۸/۲۶ساعت ۱۲  تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. ۱3۹۷/۵/۱۶
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ  غالمرضا عظمیان

مفقودی
 سند مالکیت برگ سبز خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی مدل ۱3۸۶ به 
رنگ اطلسی متالیک با شماره پالک ۲۹۶ ل۷۵ ایران 33 با شماره موتور ۱۹۰۷3۱۸ 
از  و  مفقود گردیده  قاسم  بنام علی مشهدی   s۱۴۲۲۸۶۰۶۴۱۷۱ و شماره شاسی

درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محمد تقی خراسانی فرزند علی به شرح درخواستی که به شماره ۹۷۰۰۲۶۱این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار نموده و اعالم داشته که علی 
خراسانی کرد کالئی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۷ صادره از جویبار در تاریخ 
۲۸/۲/۹۷د اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه/وراث حین 

الفوت وی عبارتنداز: 
۱- سیده زهرا نورائی فرزند میر خالق به شماره شناسنامه ۶۹۸همسر متوفی
۲- محمدتقی خراسانی فرزند علی به شماره شناسنامه ۱ فرزند ذکور متوفی

3- نقی خراسانی کردکالئی فرزند علی به شماره شناسنامه ۸۶3فرزند ذکور متوفی
۴- مجتبی خراسانی کردکالئی فرزند علی به شماره شناسنامه ۸۸۴۹ فرزند ذکور 

متوفی
۵- فرح خراسانی کردکالئی فرزند علی به شماره شناسنامه 3۲۵3فرزند اناث متوفی

اناث  ۶- صغری خراسانی کردکالئی فرزند علی به شماره شناسنامه ۸۸۴۸فرزند 
متوفی

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

واالگواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

آگهی مزایده اموال توقیفی 
و  تهران  خانواده  دادگاه   ۲۶۵ شعبه  از  صادره  شماره۹۲۰۲۹۹  پرونده  موجب  به 
پرونده کالسه ۹۷۰۲۶۵احکام مدنی ارجاعی آقای ابوالفضل عاطفی فرزند بهزاد به 
نشانی تهران دارآباد ایستگاه مدرسه خیابان سبکرو و پالک ۶۷ زنگ یک محکوم 
بابت  تمتع  سفر حج  هزینه  و  آزادی  بهار  سکه  نیم  عدد   ۸۱۴ پرداخت  به  است 
مهریه و مبلغ۱.۱۸۰.۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خانم مژده آزادی و پرداخت 
مبلغ ریال بابت هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه محکوم له یک واحد 
مقدار ۱۲۵ سهم مشاع  فیروزاباد خیابان قدس ۱۵  فریدونکنار  در  واقع  مسکونی 
از ۲۰۱۴ سهم مشاع از یک سهم مشاع. از ۷ سهم ششدانگ یک قطعه زمین به 
شماره پالک ثبتی ۷۶۶ فرعی از ۶۶ اصلی بخش ۲ فریدونکنار به مساحت ۱۲۵ 
مترمربع با حدود اربعه شمال به طول ۱۴ متر به دیوار خانه آقای بلبلی و شرق به 
طول ۸.۹۰دیوار دوستعلی زاده و جنوب به طول ۱۴ متر به دیوار   آقای دوستعلی 
زاده و غرب به طول ۸.۹۰ متر درب و دیوار به کوچه بنای مسکونی ویالیی شامل 
دو اتاق خواب حال و پذیرایی آشپزخانه و حمام و کف مفروش سرامیک دیوار 
داخل گچ کاری و دربها چوبی و پنجره آلومینیومی با حفاظ آهنی درب ورودی 
ضد سرقت نمای ساختمان سیمان کاری با پوشش رنگ حیاط مفروش به موزاییک 
سقف شیروانی با پوشش ایرانیت و دارای امتیاز آب و برق و گاز را معرفی و توسط 
کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ ۱۲۲۵۰۰۰۰۰۰ریال قیمت گذاری گردیده که در 
اجرای  دفتر  در  ۱۰:۱۵ صبح  تا ساعت  دقیقه   ۹:۴۵ یکشنبه۹۷.۶.۴ ساعت  تاریخ 
احکام دادگاه فریدونکنار میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که 
قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید ۵ روز قبل از مزایده به اجرای احکام 
مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نماید برنده مزایده خواهد بود و 
همچنین برنده مزایده در روز مزایده ۱۰ درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی 

طبق مقررات پرداخت خواهد شد
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

آگهی مزایده اموال توقیفی
 به موجب دادنامه شماره ۷۸۴-۹۶-۹.۴ صادره از شعبه دوم حل اختالف دادگاه 
و  علی  محمد  آقای  شورا  و  مدنی  احکام  کالسه۹۷۰۰۱۱  پرونده  و  فریدونکنار 
محمد صادق یحیی زاده به نشانی فریدونکنار خ نامجو ۲۴ متری جنب هتل رز 
باالتر از نانوایی بربری محکوم است به پرداخت مبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت بابت تاخیر تادیه از سررسید چک ۹۶.۲.۲۴تا زمان اجرا و مبلغ 
مبلغ ۱۰  پرداخت  و  علیرضا غالمی  آقای  در حق  دادرسی  ۵۱3۰۰۰۰ریال هزینه 
میلیون ریال بابت هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه  یک 
قطعه زمین واقع در روستای مهلبان کوچه آفتاب ۵ اولین کوچه غربی انتهای کوچه 
قطعه تفکیکی ۴۲ به مساحت ۱۴3.۵۱متر مربع با حدود اربعه شمال به طول ۱۲ 
متر و متصرفی دیگران و غرب به طول ۱۱.3۰ متر و به قطعه ۴۱ و دوم به طول 
۴ متر و سوم به طول 3 متر همگی به کوچه اراضی نیمه کاره را معرفی و توسط  
در  که  گردیده  قیمت گذاری  ریال  مبلغ۲۷۰۰۰۰۰۰۰  به  دادگاه  منتخب  کارشناس 
تاریخ پنجشنبه۹۷.۶.۱ ساعت ۹:۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۰:۱۵صبح در در دفتر اجرای 
احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که 
قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید ۵ روز قبل از مزایده به اجرای احکام 
مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود 
و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ۱۰ درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی 

طبق مقررات پرداخت خواهد شد 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   ۵۰۲ شماره  شناسنامه  دارای  ابراهیمی  علیرضا  آقای   
نموده و چنین  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  کالسه۱۰.۴۵۸.۹۷ 
تاریخ  در  شناسنامه۲۸۱۴۸  سریوده   ابراهیمی  حسین  شادروان  که  داده  توضیح 
آن مرحوم  الفوت  بدرود زندگی گفته و ورثه حین  دائمی خود  ۹۷.۴.۲۷اقامتگاه 

منحصر است به
۱-  علیرضا ابراهیمی سریوده فرزند حسین و بلور به شماره شناسنامه ۵۰۲متولد 

۱3۴۲ محل تولد بابل پسر متوفی
شناسنامه ۲۱۶  به شماره  بلور  و  فرزند حسین  ابراهیمی سریوده  محمدرضا    -۲

متولد ۱3۴۵ محل تولد بابل فرزند متوفی
3-  سکینه ابراهیمی سریوده فرزند حسین و بلور به شماره شناسنامه3۴۱۲۵ متولد 

۱3۴۸ محل تولد بابل فرزند متوفی
۴-  غالمرضا ابراهیمی سریوده فرزند حسین و بلور به شماره شناسنامه ۷۲۶ متولد 

۱3۵۰ محل تولد بابل فرزند متوفی
۵-  مجتبی ابراهیمی سریوده فرزند حسین و بلور به شماره شناسنامه ۴۵۱3 متولد 

۱3۶۵ محل تولد بابل فرزند متوفی
۶-  بلور قاسم پور آغوزی فرزند ولی اهلل و درصدق به شماره شناسنامه ۱۷ متولد 

۱3۱۷ محل تولد بابل همسر متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد 

قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل
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قاچاق معضلی جهانی و رو به رشد در کشور
* مهدی جراحی دربان 

با  دنیا  تمام کشورهای  بیش و کم  که  است  ای  ه  پدید  قاچاق، 
آن مواجه هستند، ولی وسعت و عمق آن در کشورهای در حال 
که  طوری  به  است؛  یافته  توسعه  کشورهای  از  بیشتر  توسعه، 
از  از کشورهای در حال توسعه، قاچاق بخش مهمی  در برخی 
فعالیت های اقتصادی جامعه را در بر می گیرد. امسال در حالی 
از سوی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( به سال »حمایت از 
ایشان  تأکیدهای  و  نامگذاریها  که  شد  نامگذاری  ایرانی«  کاالی 
بوده است. درواقع،  متمرکز  این موضوع  اخیر حول  در سالهای 
معیشتی  ـ  اقتصادی  مسائل  و  اقتصاد  اینکه  تشخیص  با  ایشان 
بر روی  میباشد،  آسیبپذیری کشور  نقطه  مسئله و در عین حال 
مسائل اقتصادی، به ویژه تقویت تولید داخلی، اقتصاد مقاومتی، 
نوآوری  اقتصادی،  استحکامبخشی ساخت درونی قدرت، جهاد 
و شکوفایی، اشتغالزایی، مبارزه با فساد و قاچاق کاال جلوگیری 
اند. تأکید کرده  و...  ایرانی  از کاالی  بیرویه، حمایت   از واردات 
ایرانی بخشی در  از کاالی  باید گفت که حمایت  اساس،  براین 
راستا و بخشی از این مسئله کالن است. بنابراین، اگرچه امسال 
به»حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری شده، اما درواقع، روح کلی 
حاکم بر حمایت از کاالی ایرانی، همان تقویت تولید داخلی، تحقق 
اقتصاد مقاومتی، استحکام ساخت درونی، اشتغالزایی و مهمتر از 
همه مبارزه با قاچاق کاال... است. از اینرو، برای فهم دیدگاه ایشان 
درباره حمایت از کاالی ایرانی باید مجموعه دیدگاههای ایشان 
درباره موارد ذکر شده در باال را بررسی کرد؛ زیرا هدف از تقویت 
تولید داخلی و یا تحقق اقتصاد مقاومتی و موارد مشابه آنها، همان 
هدفی است که با حمایت از کاالی ایرانی انتظار داریم و آن محقق 
راستا  در همین  کاال،  قاچاق  با  مقابله  واسطه  به  مگر  شود  نمی 
مبارزه با قاچاق کاال در تهران بزرگ، یکی ازمهمترین راهبردهای 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در جهت اجرایی نمودن منویات 
رهبر معظم انقالب    )مد ظله العالی( در سالجاری محسوب می 
گردد. به طوری که ایشان در تقبیه معضل قاچاق فرمودند: » رواج 
قاچاق یک معضل بزرگ است، یک  عده اي راه قاچاق را که راه 
بسیار ناسالمي است، پیدا کرده اند، به مردم هم ظلم مي کنند، تولید 
داخلي را به شکست مي کشانند، بجاي اینکه رو بیاورند به تولید 
و کشور را آباد کنند، شهر و کشور خودشان را آباد کنند رو مي 
آورند به کارهاي ناسالم خالف قانون که یقیناً جز فساد براي مردم 
هیچ اثري ندارد چرا، براي خود آنها پول هاي بادآورده-اي را به 
ارمغان مي آورد، این هم یک معضل بزرگ است.« پدیده قاچاق 
کاال و به اصطالح اقتصاد، اقتصاد زیر زمینی در تهران بزرگ با 
توجه به موقعیت جغرافیایی و مرکزیت آن به عنوان پایتخت و 
وجود بازارهای بزرگ و متعدد و مراکز خرید و فروش کاالها یکی 
از معضالتی است که از قدیم االیام، باألخص در سال های اخیر 
گریبان گر این شهر شده است که انگیزه های اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی، از مهمترین دلیل وقوع این جرم و تداوم آن در این 
شهر می باشد. از بررسی وضعیت بیشترین و کمترین وقوعات در 
حوزه سرکالنتری های تابعه تهران بزرگ، می توان نتیجه گیری 
کرد که قاچاق کاال بیشتر در حاشیه شهر تهران مشاهده می شود. 
از این موضوع می توان دریافت که قاچاقچیان کاال تمایل و عالقه 
اند. وجود  داده  نشان  از خود،  مناطق  دراین  به حضور  بیشتری 
بزرگراه های متعدد نظیر آزادگان، فتح، جاده مخصوص، اتوبان 
قاچاقچیان  تردد  سهولت  باعث  سعیدی  ا...  آیت  و  کرج  تهران 
متعدد در  های  باراندازها و مخفیگاه  از طرفی وجود  گردیده و 
مناطق غربی و جنوب غربی تهران بزرگ و مناطق همجوار، این 
مناطق را به محل امنی برای سهولت کار قاچاقچیان کاال قرار داده 
است. یکی دیگر از علت های افزایش قاچاق کاال در مناطق فوق، 
وجود پایانه های مسافربری و باربری می باشد که می توان به 
پایانه غرب، پایانه جنوب، بازار آهن و بازار میوه و تره بار اشاره 
کرد. در نتیجه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری )مد ظله 
با  ایرانی و مبارزه جدی  العالی( در خصوص حمایت از کاالی 
قاچاق کاال، این امر در تهران بزرگ، مهار و محقق نمی شود مگر 
اینکه مناطق حاشیه ای و آلوده شهر تهران را کنترل و با کمک مردم 
و همکاری پلیس پایتخت، تمام نقاط آلوده این کالن شهر به نقاط 

عاری از هرگونه تخلف و قاچاق کاال، مبدل گردد.
 )کارشناس ارشد اداره برآورد اجتماعی و افکارسنجی(
 معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

خبر

 بخشي از پایتخت روي گسل 
قرار دارد

شورای  جلسه  در  افشانی  علی  محمد  سید 
با  که  تهران  شهر  بحران  مدیریت  هماهنگی 
حضور اعضا برگزار شد، اظهار کرد: اگر ارگان 
یا نهادی می گوید آماده مقابله با بحران است، 
باید اعالم کند زمان دقیق واکنش موثر آن نهاد به 
بحران چند دقیقه است و تجهیزات آن مجموعه 

تا چه اندازه به روز شده است.
شهردار تهران ضمن تاکید بر ضرورت جدی 
مسئوالن  اعضا،  توسط  ستاد  جلسات  گرفتن 
نهادهای عضو را مکلف کرد تا یک ماه آینده، 
برآورد دقیقی از میزان آمادگی و سرعت خود در 

مقابله با بحران ها ارائه کنند.
افشانی با یادآوری غافلگیری مردم و مسئوالن در 
جریان زلزله ۲/۵ ریشتری تهران و مالرد در سال 
گذشته ادامه داد: زلزله ای با این درجه از شدت، 
به طور طبیعی نباید مشکل چندان زیادی ایجاد 
می کرد . فراموش نکنیم آسیب رسانی و خرابی 
های ناشی از زلزله هفت ریشتری، بسیار زیاد و 
غیرقابل مقایسه با زلزله پنج ریشتری خواهد بود. 
بنابراین برای مقابله با زلزله های شدید، باید کامال 

مهیا و با برنامه باشیم.
وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی مردمی و 
با بحران ها و  مدیریت محله ای برای مقابله 
باید  مثال،  عنوان  به  کرد:  خاطرنشان  حوادث 
یا کوچه، فالن  این خیابان  کنیم که  مشخص 
مسئول را دارد. درواقع، کنار ساماندهی دولتی و 
اداری، باید ساماندهی مردمی و محلی را نیز با 

برنامه ریزی دقیق، پیگیری و اجرا کنیم.
افشانی ادامه داد: الزم است افراد معتمد، نیکوکار 
و همچنین کسانی را که در زمان بحران منافع 
مردم را بر منافع فردی خود ترجیح می دهند، 
شناسایی کرده آموزش داده و سپس آنان را با 
صدور کارت شناسایی به مردم محالت معرفی 
کنند تا هنگام وقوع بحران ها، از توانمندی نظم 
بخشی آنان به عملیات امداد و نجات مردمی 
استفاده کرد. شهردار تهران با اشاره به ترافیک 
های سنگین و مشکل فراوان عبور و مرور در 
از ۶  بیش  زلزله  اگر  کرد:  تصریح  زلزله  زمان 
ریشتری در بافت فرسوده رخ دهد، تلفات بسیار 
باال خواهد بود و سوای آن، آوارها، مسیرها را 
مسدود می کند و امکان امداد رسانی را بسیار 
ترافیک  ایجاد  به  توجه  کرد.با  خواهد  دشوار 
ایجاد  و  ترافیک  مهار  چالش  تردد،  مشکل  و 
دسترسی های مناسب برای امدادرسانی موثر، 
دومین موضوع قابل تامل در مواجهه با بحران 
شهر  تهران  اینکه  بیان  با  افشانی  است.  زلزله 
ریسک پذیری است، اضافه کرد: بافت فرسوده 
گسترده و اینکه بخشی از پایتخت روی گسل 
است، معابر و ساختمان های موجود را به خطر 
می اندازد. وی با بیان اینکه بهره گیری از اورژانس 
هوایی در زمان وقوع حادثه باید در اولویت قرار 
گیرد، اظهار کرد: می توان از ساختمان پادگان 
ها در شهر تهران استفاده کرد؛ چرا که در زمان 
بروز زلزله برای کمک رسانی به فضاهای باز این 
اماکن احتیاج مبرم داریم. افشانی ادامه داد: اجازه 
دهیم چند نقطه امن در شهر تهران در زمان وقوع 
زمان  آن  در  باشد؛ چراکه  داشته  حادثه وجود 
مدیریت با نیروی انتظامی است. شهردار تهران با 
بیان اینکه در زمان حوادث، بحث استفاده امدادی 
از خطوط مترو هم بسیار جدی است، گفت: باید 
توجه داشته باشیم خشکسالی ها ما را از خطر 
سیل غافل نکند. زیرا ابعاد غافلگیری و تلفات و 

خسارات سیل هم بسیار باالست.

خبر

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
فوتبالیست ها،  به  تسهیالت جدید  ارائه  از  مسلح 
والیبالیست ها و بسکتبالیست های فعال در تیم های 

ملی و لیگ برتر خبر داد.
سردار موسی کمالی ، درباره تسهیالت جدیدی که 
ستاد کل بنا دارد به مشموالن فعال در لیگ برتر و 
تیم های ملی فوتبال، والیبال و بسکتبال ارائه کند، 
گفت: بارها موضوعی به ما منتقل شده و آن موضوع 
این است که ورزشکاران حرفه ای و قهرمانی تنها 
در مدت معینی قادر به فعالیت حرفه ای هستند. از 
طرف دیگر بسیاری از عزیزان فعال در باشگاه ها 
معتقدند که از دوران کودکی افراد اقدام به استعداد 
یابی کرده و آنان از همین دوران تحت آموزش های 
حرفه ای قرار می گیرند تا در دوران جوانی با فعالیت 
در تیم های ملی و لیگ های برتر برای کشور افتخار 

آفرینی کنند.
وی با بیان اینکه این افراد معتقد بودند که دوران 
فعالیت  و  آموزش ها  میان  وقفه  سبب  سربازی 
تصمیم  راستا  همین  در  گفت:  می شود،  حرفه ای 
فوتبالیست،  مشموالن  برای  را  طرحی  تا  گرفتیم 
بسکتبالیست و والیبالیست اجرا کنیم که بر اساس 
این  عمومی  وظیفه  خدمت  به  اعزام  مهلت  آن، 
راستا  همین  در  و  می یابد  افزایش  ورزشکاران 
ورزشکاران تیم های ملی تا 3۰ سالگی و ورزشکاران 
تیم های لیگ برتری تا ۲۸ سالگی می توانند خدمت 
وظیفه خود را به تاخیر انداخته و دچار غیبت نشوند.
سردار کمالی با بیان اینکه با این تصمیم مشکل آن 
هفت نفری که وزیر ورزش درخواست هایی درباره 
سربازی شان داشت برطرف می شود، گفت: بنابراین 
این دسته از افراد باید پس از این سن به سربازی 
از آن غیبت از سربازی نخواهند  تا قبل  بروند و 

داشت.

کمالی با بیان اینکه این طرح آزمایشی است و به 
مدت دو سال انجام خواهد شد، گفت: پس از دو 
سال و انجام بررسی های الزم درباره اثربخشی این 
طرح نسبت به تداوم آن و نیز افزایش دیگر رشته ها 
اقدام   ... همچون فوتسال، کشتی، وزنه برداری و 

خواهد شد.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه شاخص 
تایید ورزشکار تیم ملی و لیگ برتری چه نهادی 
است، گفت: در مورد ورزشکاران تیم ملی وزارت 
ورزش و جوانان این موضوع را تایید می کند و در 
مورد تیم های لیگ برتر نیز فدراسیون های ورزشی 
موضوع را به ستاد کل نیروهای مسلح اطالع داده 

و تایید می کنند.
به گفته کمالی، فعالیت در لیگ های دسته یک و ۲ 

مشمول این قانون نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت مشموالن 

لژیونر چه خواهد شد؟ گفت: اگر این افراد در تیم 
ملی کشورمان حضور داشته باشند که پس از 3۰ 
سالگی به سربازی اعزام می شوند اما اگر به تیم ملی 
دعوت نشده و تنها در لیگ های برتر باشگاه های 
کشورهای دیگر فعالیت کنند همچون قوانین لیگ 
می توانند  و  شده  برخورد  آنان  با  کشورمان  برتر 

سربازی خود را تا ۲۸ سالگی به تاخیر بیندازند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح درباره اینکه اگر فعالیت مشمول در تیم ملی 
یا لیگ برتر متوقف شود، گفت: اگر فردی از تیم 
ملی خداحافظی کرد و در لیگ برتر نیز نباشد آن 
وقت باید همان موقع به سربازی اعزام شده و در غیر 
اینصورت مشمول غایب سربازی به حساب می آید.
به گفته کمالی این دسته از افراد و همچنین افرادی 
که سن شان از سن مجاز عبور کرده باشد تا شش 
ماه مهلت دارند خود را برای انجام خدمت سربازی 

معرفی کنند.

سردار موسی کمالی در گفت وگو یی در واکنش 
به مصاحبه اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره 
طرح سربازی دختران در کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس با رد این موضوع اظهار کرد: در حال حاضر 
به هیچ وجه چنین طرحی وجود ندارد و مطرح 
کردن سربازی دختران چیزی شبیه به یک شوخی 

است.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 
اضافه کرد: در طرحی که آقای ابوترابی به منظور 
موضوع  نیز  کرده  ارائه  سربازی  مقررات  اصالح 
سربازی دختران مطرح نشده است و چنین طرحی 

وجود ندارد.
وی گفت: ستاد کل نیروهای مسلح نیز هیچ گونه 
این  و  نداشته  دختران  سربازی  برای  برنامه ای 

اظهارات هیچ پایه و اساسی ندارد.
سردار کمالی خاطر نشان کرد: در این طرح نیز که 
برخی ها آن را تحت عنوان سرباز داوطلب یا سرباز 
داوطلب بسیجی نامیده اند قرار بود پیشنهادات مطرح 
کمیته ای  در  سربازی  مقررات  اصالح  برای  شده 
تخصصی با حضور کارشناسان و نمایندگان ستادکل 
نیروهای مسلح بررسی شود و هنوز هم چنین اتفاقی 

نیفتاده و این کمیته تشکیل نشده است.
طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در گفت وگویی 
با اعالم طرح خدمت سربازی برای دختران گفته 
بود این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
مسائل  در  دختران  از  آن  براساس  و  شده  مطرح 
آموزشی و بهداشتی و همچنین رویکرد نرم افزاری 

استفاده می شود.
این نماینده مجلس همچنین عنوان کرده بود جزئیات 
این طرح به صورت کامل مطرح نشده ولی آنچه 
مشخص است دختران در طول خدمت سربازی 

اسلحه به دست نخواهند گرفت

افزایش شرط سنی اعزام خدمت

سردار کمالي: »سرباز دختران« شبیه شوخي است

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: طرح 
ازدواج دختران و  آن سن  اساس  بر  که  »کودک همسری« 
پسران افزایش می یابد و ازدواج زیر ۱3 سال نیز ممنوع می 
شود، بعد از تعطیالت یک هفته ای خانه ملت در دستور کار 

نمایندگان قرار می گیرد.
»فاطمه ذوالقدر« اظهارداشت: یکی از معضالت موجود ازدواج 
دختران و پسران در سن پایین است، فرزندانی که هنوز در 

سنین کودکی هستند ولی مجبور به ازدواج می شوند.
وی افزود: بر اساس طرحی که فراکسیون زنان مجلس تهیه 
کرده است، سن ازدواج پسران ۱۸ سال و دختران ۱۶ سال 
تعیین می شود و ازدواج بین ۱3 تا ۱۵ سال تنها با شرایطی 

همچون اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان پذیر خواهد بود.
عضو فراکسیون زنان مجلس دهم تاکید کرد: امروز جمعی 
از کودکان در سنین ۹ تا ۱3 سال از سوی خانواده های خود 
مجبور به ازدواج می شوند که مشکالت زیادی برای آنان 

ایجاد می کند.
ذوالقدر یادآور شد: هم اکنون ازدواج از سن ۹ سال در کشور 
انجام می شود که ما تالش داریم با این طرح جلوی این کار 

را بگیریم.
وی اظهار داشت: کاهش سن ازدواج معضالت زیاد اجتماعی 
را ایجاد کرده که ما اثر آن را در جامعه و افراد مشاهده می 
کنیم، این معضل باعث محرومیت این کودکان از تحصیل و 

مشکالت جسمی و روحی زیادی برای آنان شده است.
عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: در مورد این طرح جلسات 
متعدد کارشناسی با مرکز تحقیقات قم، مرکز سالمت و روان 
و مرکز پژوهش های مجلس، حقوقدانان و فعاالن حقوقی 

برگزار شده است.

 ازدواج كودكان زير ١٣سال
 ممنوع است

دکتر عظیم مهرور رئیس بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان 
محک، گفت: »شیوع سرطان در شیرخوارانی که از شیر مادر استفاده 
می کنند می تواند کمتر از شیرخواران دیگر باشد و در نتیجه به نظر 
می رسد در افرادی که از شیر مادر استفاده کرده اند کاهش نسبی ابتال 

به سرطان وجود داشته باشد.«
شیر مادر عاملی است که می تواند از ابتالی کودکان به بیماری های 
عفونی و ویروسی جلوگیری کند. کودکانی که از شیر مادر تغذیه 
می کنند سیستم ایمنی قوی تری نسبت به سایر کودکان دارند و به 
راحتی می توانند دوران نقاهت بعد از درمان بیماری های سخت را 
پشت سر بگذارند. دکتر عظیم مهرور، رئیس بیمارستان فوق تخصصی 
سرطان کودکان محک و فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان در 
خصوص تأثیر شیر مادر بر پیشگیری و درمان سرطان گفت: »در ابتدا 
باید بگویم ژنتیک در ابتالی کودکان به سرطان بیش از سایر موارد 
ایفای نقش می کند. اما نمی توان تغذیه با شیر مادر را در پیشگیری و 
درمان سرطان بی تأثیر دانست. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند 
سیستم ایمنی قوی تری دارند، بنابراین دوران نقاهت بعد از درمان 
بیماری را راحت تر پشت سر می گذارند و زودتر بهبود می یابند. البته 
الزم به ذکر است که آمار دقیقی از مقاومت کودکانی که از شیر مادر 

تغذیه می کنند در برابر سرطان، در دسترس نیست.«
و  پیشگیرانه  آموزش  زمینه  در  می کند  تالش  همواره  محک 
اطالع رسانی برای تغییر سبک زندگی منطبق با معیارهای زندگی 
سالم برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند تا در کاهش نرخ ابتال به 
سرطان اطفال در ایران تأثیرگذار باشد. این سازمان می کوشد با انجام 
تحقیقات علمی در خصوص کشف علل بروز بیماری، روش های 
تشخیص، پیشگیری و روش های نوین درمان، این پیام را به جامعه 
برساند که با تغییر نگاه نسبت به بیماری سرطان، سالمتی و پیشگیری 

دور از دسترس نیست.

 پیشگیری از رسطان 
دور از دسرتس نیست

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان این که ۵۰ درصد اختالالت 
روان شناختی در سنین کودکی و ۷۵ درصد در سن جوانی آغاز 
می شود، گفت: براساس یافته های علمی ۲۵ درصد افراد جامعه به 

نوعی با اختالالت روانی دست به گریبان هستند.
 انوشیروان محسنی بندپی گفت: تغییرات اجتماعی در جوامع هر روز 
بر سالمت آحاد جامعه تأثیر می گذارد و صنعتی شدن زندگی، کم 
شدن گفت وگو در خانواده ها تغییرات اقلیمی و آب و هوایی شرایط 

جدیدی را فراهم کرده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه سالمت روان نقش 
کلیدی در سالمت فرد دارد، ادامه داد: در سازمان جهانی بهداشت در 
تمام بررسی هایی که در سنوات گذشته انجام داده است عواملی که 
در سالمت روان تأثیر می گذارد را مشخص کرده است که از آن جمله 
می توان به ناباروری در جامعه، پایمال شدن حقوق شهروندی، عدم 

مهارت های زندگی و ... اشاره کرد.
محسنی بندپی، تصریح کرد: افرادی که دچار مشکالت روحی و 
روانی می شوند باید مورد مراقبت قرار بگیرند. براساس آمار ثبت 
شده تغییرات محیطی و آب و هوایی و اجتماعی تأثیر بسزایی را در 
سالمت روحی و روانی افراد دارد. مهمترین عاملی که در سالمت 
روان تغییر ایجاد می کند و آن را دچار مشکل می کند عوامل اقتصادی 
است و در تمام بررسی ها نشان می دهد کسانی که درآمد پایین و یا 
بیکار هستند بیشتر در معرض آسیب های روحی و روانی قرار دارند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آخرین آمار ثبت شده برای 
زنان سرپرست خانوار، گفت: هم اکنون 3 میلیون زن سرپرست 
خانوار در کشور وجود دارند که باید به آنان خدمات مناسبی ارائه 
شود. سازمان بهزیستی کشور نگاه کالن، سیستمی و پایداری را به 
موضوع سالمت روان افراد دارد و در این بخش اقداماتی را آغاز 

کرده است.

وجود ٣ميليون زن رسپرست 
خانوار در كشور

مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز خودروی سواری پراید تیپ صبا جی تی ایکس به رنک 
مشکی روغنی مدل ۱3۸۲و به شماره نیروی انتظامی ۱۵۹ ص ۲۷ _ ایران_۷۲ وبه 
شماره موتور ۰۰۴۷۷۱۱۰ وبه شماره شاسیS۱۴۱۲۲۸۲۹۴۱3۸۲ به نام سید جالل 

میر نور ثابت مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد

آگهی حصروراثت
بانوزینه هاشمی،نام پدرسیدسلمان،بشناسنامه3صادره ازخرمشهردرخواستی بخواسته 
هاشمی  سلوا  مرحوم  دخترم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  صدورگواهی حصروراثت 
بشناسنامه333صادره خرمشهر درتاریخ ۹۷/۴/۲۰درخرمشهراقامتگاه دائمی فوت ورثه 
اش عبارتنداز ۱-متقاضی با مشخصات فوق والغیر.متوفی به جزنامبردگان فوق وارث 
دیگری ندارد. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۹/۴۵۱
سید محمد محمدی-رئیس شعبه 7شورای حل اختالف خرمشهر

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۶۶3و رای شماره ۱۰۶۰۹ مورخه 
۹۶/۱۱/۲  به تقاضای پاپی نامدار اسا  فرزند صید محمد رضا نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت ۱۹۰/۹۸متر مربع مجزی شده از پالک ۴۱ اصلی واقع 
در بخش۲  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سید شیر 
خدا حسینی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
برابر  دارند و  آباد تسلیم  امالک شهرستان خرم  اسناد و  ثبت  اداره  به  کتبا  را  خود 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۵۵۰۴۶ 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۷/۵/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۷/۵/۱۶ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی

گواهی حصر وراثت
آقای توکل یوسفی مصباح دارای شناسنامه شماره ۴  به شرح دادخواست به کالسه ۱۶۹3 از این 
شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان قدم خیر ارشد 
بخش به شناسنامه ۵۲۲  در تاریخ ۱3۹۵/۱۱/۲۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  ۱- توکل یوسفی مصباح  ش.ش:۴   س.ت :۱3۴۶    پسر   

۲- محمود یوسفی مصباح  ش.ش:۴   س.ت :۱3۵۶    پسر   
3- فاطمه یوسفی مصباح  ش.ش:۲۸۵   س.ت :۱3۴۰    دختر   
۴- رضوان یوسفی مصباح  ش.ش:3۷۰   س.ت :۱3۴۹    دختر  
۵- معصومه یوسفی مصباح  ش.ش:۵۸۰   س.ت :۱3۵۱    دختر 

۶- بنفشه یوسفی مصباح  ش.ش:۵۲   س.ت :۱3۵۴    دختر   
۷- الهه یوسفی مصباح  ش.ش:۱۱   س.ت :۱3۶۰    دختر   

۸- اصغر یوسفی مصباح  ش.ش:۲۵   س.ت :۱3۱۸    همسر   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

دبیر شعبه ۲شورای حل اختالف شهرستان شهریارصادر خواهد شد. م.الف : ۱3۱۷

آگهی ابالغ اجرائیه
 ۱3۵۵ تیرماه  مصوب  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  –آئین   ۱۸ ماده   

)اصالحی ۶/۱۱/ ۸۷(
بدینوسیله به آقای غالمرضا قاسم خانی  پدر عزیز به  کدملی ۲۸۰۲۴۰۲۸۵۴ به ش 
ش ۲۴۴ به نشانی خوی-میدان مصلی –اول بلوار ۱۵ خرداد  مشاور امالک قاسم 
خانی و خوی خیابان شهید بهشتی شمالی پارک موتوری کوچه امام رضا ۴ پالک 
۲۲ )هر دو ادرس اظهاری ( و خوی اداره برق خوی ) آدرس متن سند ابالغ میشود 
که خانم نادره کارگر برای وصول مبلغ /3۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال بموجب چک شماره 
۰۷-۹۵۱۰/۲۵۴۵۲۶  مستند پرونده اجرائی ۹۷۰۰۴۴۲  که از طریق اجرای ثبت خوی 
اجرائیه صادر نموده چون  طبق گزارش مامور ابالغ ارداره پست  شما بشرح فوق 
و متن گواهی عدم برگشتی چکها شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای 
ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا طبق در خواست بستانکار و باستناد ماده ۱۸ ائین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه سال ۱3۵۵ )اصالحی  مورخه 
۸۷/۶/۱۱( مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار آگهی میشود و ۱۰ روز پس 
از تاریخ  انتشار آگهی  عملیات اجرائی جریان خواهد یافت  و چنانچه پس از ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی  پیگیری خواهد شد و جز 

این آگهی آگهی دیگری منتشر نخواهد شد
رئیس ثبت اسناد وامالک خوی- سلیمانپور

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم آزیتا بهاروند احمدی فرزند حسین 

آزیتا  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خیریه   امور  و  اوقاف  اداره  خواهان 
ارجاع و  این شعبه  به  که  معوقه مطرح  اجور  مطالبه  به خواسته  احمدی  بهاروند 
عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه   ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۵۰۰۴۶۸ کالسه  پرونده  شماره  به 
آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۶/۱۷  حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آیین  قانون   ۷3 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  ساعت۱۰:3۰تعیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
 منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد –علیرضا تقی پور 

گواهی حصر وراثت
خانم عالیه فرجامی دارای شناسنامه شماره ۱۷ به شرح دادخواست به کالسه ۱۶۶۰ 
از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان محسن محمدپرست دیگه سرائی به شناسنامه ۱3۰۶۶  در تاریخ ۹۷/۴/۲۶ 
الفوت آن مرحوم منحصر  اند ورثه حین  بدرود زندگی گفته  دائمی خود  اقامتگاه 

است به : 
۱- سانیا محمدپرست دیگه سرائی  ش.ش:۰۱۵۵۰۶۸۱۷۲   س.ت :۱3۹۵    دختر                   

۲- مهیار محمدپرست دیگه سرائی ش.ش:۰۵۴۰۶3۹۴۰   س.ت :۱3۹3    پسر   
3- اعظم عیسی زاده ش.ش:۰۰۷۹۷۷۱۲۲   س.ت :۱3۶۵    همسر  

۴-عالیه فرجامی هردشت ش.ش:۱۷   س.ت :۱3۴۰    مادر   
۵-محمد محمدپرست ش.ش:۱۵   س.ت :۱3۲۷    پدر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ۱3۰۸
دبیر شعبه ۲شورای حل اختالف شهرستان شهریار

گواهی حصر وراثت
آقای حبیب اله عباس زاده دارای شناسنامه شماره ۱۸۹  به شرح دادخواست به کالسه 
۱۶۸۷/۹۷ از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شده که شادروان تقی عباس زاده به شناسنامه ۸۹  در تاریخ ۸۴/۶/۲۸ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- فریدون عباس زاده  ش.ش:۴   س.ت :۱33۲    پسر   

۲- جمشید عباس زاده  ش.ش:۱   س.ت :۱3۴۹    پسر                  
3- حبیب عباس زاده  ش.ش:۱۸۹   س.ت :۱33۸    پسر                  
۴- مهدی عباس زاده  ش.ش:3۹۲   س.ت :۱3۵۵    پسر                  

۵- میثم عباس زاده  ش.ش:۱۲۲   س.ت :۱3۶۲    پسر                  
۶- فاطمه عباس زاده  ش.ش:۱۶۹   س.ت :۱33۴    دختر                  
۷- سکینه عباس زاده  ش.ش:۲۲۵   س.ت :۱3۴۱    دختر                  

۸- زهرا عباس زاده  ش.ش:3۹3   س.ت :۱3۵۸    دختر
۹- فرخ حیدری  ش.ش:۱۲۸   س.ت :۱3۲۷    همسر                  

  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ۱3۰۹
دبیر شعبه ۲شورای حل اختالف شهرستان شهریار

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه 3۴3  و رای شماره ۱۰۰۰۸۵۰   شهرستان خرم 
مورخه ۱3۹۷/۲/۲۶ به تقاضای صغری پیروزفر فرزند درویش   نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت ۲۶۰/۲۸ متر مربع مجزی شده از پالک ۷ فرعی از ۲۰  
اصلی واقع در بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
اسد بازگیر رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
برابر  دارند و  آباد تسلیم  امالک شهرستان خرم  اسناد و  ثبت  اداره  به  کتبا  را  خود 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۵۵۰۴۸ 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۷/۵/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۷/۵/۱۶ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی

آگهی احضارمتهم
در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱3۹۲ با انتشار این آگهی برای 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آقای فرزین جعفری  راد فرزند علی اکبر 
که به لحاظ مجهوال المکان بودن ابالغ اخطاریه به ایشان ممکن نشده است احضار می 
شود تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی با حضور در شعبه ششم دادیاری شهرکرد 
به اتهام کالهبرداری ،  به مبلغ ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال جهت دفاع و ارائه آخرین دفاع از 
خود در این دادیاری حاضر شود و درصورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 

و عدم معرفی وکیل تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد. 
رضا حمزه شلمزاریـ  دادیار شعبه ششم  دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد
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 طراحی کامپوزیت هادی با روشی جدید 
در منطقه تهران

شده  نرمال  فازی  روشهای  از  استفاده  با  هادی  کامپوزیت  انتخاب  مقاله 
وزنی برای استفاده ESP که به قلم مسئول CBM شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت منطقه تهران به رشته تحریر در آمده بود در مجله بین المللی 

Technical Gazette در کشور کرواسی بازتاب یافت. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی منطقه تهران، قاسم اسدی- رئیس 
نوبتکاری تعمیرات در اینباره گفت : این طرح از منطق فازی که یکی از 
روشهای مرسوم در تصمیم سازی انتخاب است و در تحقیقات مورد استفاده 
قرار می گیرد، بهره برده که ابتکاری ساده به شمار می رود و به کاربر امکان 
انتخاب موضوعات و تعیین بهترین ماده موجود، تست و تأیید روش به 

صورت واقعی و عملی را می دهد.
اسدی اضافه کرد: همه افراد در زندگی روزمره بارها در مرحله انتخاب یک 
مورد از میان چند چیز قرار می گیرند بر همین اساس ما توانسته ایم برنامه 
کامپیوتری به زبان MATLAB تهیه کنیم که قادر است در هر مرحله از دست 
یابی به انتخاب مطلوب، تمام ویژگی و مولفه های مد نظر شما را تا رسیدن به 

انتخابی درست و نهائی پیش ببرد. 
وی تصریح کرد: در این روش با در اختیار داشتن صفحات جاذب فیلترهای 
الکترواستاتیک، می توان با استفاده از یک کد کامپیوتری به انتخاب کامپوزیت 
های متعددی دست یافت و به مشخصه های موادی و متریال آن و کاربردی 
که هر یک دارد، دسترسی و از طریق  روش فوق الذکر بین مواد، اولویت 
بندی ایجاد نمود. اسدی افزود: روش ارائه شده در این مقاله برای اولین بار در 
جهان طراحی و از الگوریتم آن می شود به انتخاب یک مورد از چند مورد از 

موضوعات مختلف رسید. 
رئیس نوبتکاری تعمیرات با اشاره به اینکه این طرح در سال ۲۰۱۸ و در شماره 
۲۵ یکی از مجالت ISI یعنی Technical Gazette در کشور کرواسی، 
در صفحات ۸3۱ تا ۸3۸ به چاپ رسیده اظهار کرد : این مقاله در موتورهای 
جستجوگر اینترنتی قابل پیگیریست و تعلق سازمانی نویسنده در مقاله مذکور، 

»شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران« ذکر شده است. 
وی با مهم ارزیابی نمودن دستاوردهای طرح مذکور گفت : اخیراً جهاد 
دانشگاهی تحت نظارت دکتر علی اکبر لطفی، به عنوان مجری طرح صفحات 
جاذبی را با بهره گیری از این الگو ساخته که پس از تست های الزم در بعد 

عملیاتی، انتخابهای صورت گرفته به درستی مورد اثبات قرار گرفته است. 
اسدی یادآور شد: پیش از این نیز مقاله ای در سال ۲۰۱۶ تحت عنوان ارائه 
یک رابطه جدید برای تعیین زمان اختالط میکسرهای چرخان در مخازن نفت 
 ACADEMIA خام در یک مجله بین المللی و معتبر جهانی دیگر با نام
ROMANA در کشور رومانی از او به چاپ رسیده و توجه کارشناسان را 

به خود جلب کرده است. 

کوتاه از انرژی

ناتوهای عرب در ناتوی عربی

*اکبر نعمت الهی
 مدیر طرح موزه های صنعت نفت

برای دفاع از صدور نفت عربها 
تفاهمی  ایجاد  دنبال  به  ترامپ 

با اعراب است؛ چیزی در مایه شورای همکاری خلیج 
فارس که ناکارآمدی آن به دلیل ترکیب اعضای آن بود. 
حاال قرار است چیزی مانند شورای همکاری تشکیل 
شود منتها ترامپ ادعا کرده است که یک ناتو عربی 

تشکیل می دهد. 
ناگفته پیداست که عربها توان و ظرفیت حضور در یک 
پیمان نظامی را ندارند. زمانی هم که شورای همکاری 
خلیج فارس را شکل دادند تنها پول می پرداختند تا عراقی 
ها به نیابت از آنها با ایران بجنگند. وگرنه حضورشان در 
جنگ را نمی شد حس کرد. از شورای همکاری خلیج 
فارس به عالوه آمریکا آبی گرم نمی شود.  ترامپ سخت 
به دنبال این است که اگر در انتخابات اول به زور و ضرب 
کارتهای الکترال رئیس جمهوری شد، در این مرحله 
راحت تر انتخاب شود. برای همین باید دن کیشوت 
شود و در جنگی محدود حس ناسیونالیستی آمریکایی 
ها را برانگیزد. همان گونه که بوش ها چنین کردند. اما 
تداوم این روحیه نظامیگری می تواند مردم آمریکا را 
بیشتر بیازارد. زیرا دیده ایم که اکنون حتی در فیلمهایشان 
هشدار می دهند که نمی خواهیم بچه هایمان هر روز با 

وحشت از حمالت تروریستی از خواب بیدار شوند. 
البته واضح است که این حمالت تروریستی دست کم 
بعد از یازدهم سپتامبر دیگر از جانب خارجی ها به منافع 
آمریکا وارد نشد بلکه خود آنها بودند که هر روز بلوایی 
به راه انداختند زیرا برای چنین موضوعی تربیت شده 
اند. همین که آمریکایی ها روند صدور نفت را از منطقه 
خاورمیانه با مشکل روبرو کنند در حقیقت آمریکایی ها 
را گرفتار یک عملیات روانی دیگر کرده اند. در مبحث 
جنگ روانی کارشناسان معتقدند که جنگ روانی وقتی 
وارد مرحله فرسایشی می شود به واکنشهای خالف 
عادت مردم ختم می شود. هرچه عملیات طوالنی تر 

باشد مردم بیشتر در مقابل امواج آن تسلیم می شوند. 
بنابراین عملیات روانی می تواند مردم را در مقابل دشمن 
فرسوده تر و تسلیم پذیرتر کند. نمی شود که هر روز خود 
را با هراس از کشته شدن و مرگ آغاز کنی و فرسوده 
هم نشوی. با این حساب ترامپ ممکن است با راه 
اندازی ناتو عربی رشد اقتصادی کشور را با به جیب زدن 
دالرهای نفتی عربها تداوم ببخشد اما تداوم فضای جنگی 
مردم آمریکا را دچار آشفتگی روحی می کند. نظامهای 
سیاسی برای آن که بتوانند به کار خود تداوم ببخشند باید 
مردم را تا جایی که می شود از بحرانها دور نگه دارند تا 

بتوانند در آرامش برنامه های خود را ادامه دهند.
Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران از رشد ۵۰ درصدی تولید بنزین کشور از 
ابتدای سال ۹۷ تاکنون نسبت به نیمه نخست سال 

۹۶ خبر داد.
علیرضا  نفت،  از وزارت  نقل  به  زمان  به گزارش 
صادق آبادی در حاشیه بازدید از پروژه ملی پاالیشگاه 
میعانات گازی ستاره خلیج فارس گفت: از ابتدای 
سال تاکنون به طور میانگین روزانه ۹3 میلیون لیتر 
بنزین در کشور تولید شده است که در مقایسه با 
مدت مشابه سال ۹۶، حدود ۵۰ درصد رشد نشان 
می دهد. وی افزود: میانگین تولید روزانه بنزین کشور 
در ۶ ماه نخست سال ۹۶،  ۶3 میلیون لیتر در روز بود 
که در سه ماه پایانی همان سال با افتتاح فاز نخست 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به روزانه ۷۸ میلیون لیتر 
افزایش یافت. صادق آبادی تأکید کرد: خوشبختانه در 
تولید بنزین موردنیاز کشور به خودکفایی رسیده ایم.

هم اکنون به طور میانگین روزانه ۲۷.۵ میلیون لیتر 
بنزین در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تولید می شود 
که با بهره برداری از فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج 

فارس تا پایان امسال و تولید روزانه 3۰ میلیون لیتر 
بنزین در این پاالیشگاه، بنزین تولیدی در کشور به 

روزانه ۱۰۷ میلیون لیتر می رسد.
تولید بنزین در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 

روزانه ۴0 میلیون لیتر می رسد
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی گفت: با بهره برداری از فاز سوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس تولید بنزین در این پاالیشگاه به محدوده 

۴۰ میلیون لیتر در روز می رسد. 
صادق آبادی افزود: تولید بنزین کشور در مرداد ماه 
به طور میانگین ۹3 میلیون لیتر در روز بود که تقریبا 
از مصرف باالتر است، اما تفاوت تولید و مصرف آن 

قدر نیست که فعال در بحث صادرات به کار گرفته 
شود و بنزین مازاد تولیدی به ذخایر راهبردی کشور 

افزوده می شود.
وی با بیان این که فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس از سه واحد تقطیر تصفیه هیدروژنی نفتا و 
شده  تشکیل  ایزومریزاسیون  و  واحدبنزین سازی 
است، تاکید کرد: واحد نخست که واحد تقطیر است 
به طور کامل به بهره برداری رسیده است، به این معنا 
که می توانیم روزانه ۱۲۰ هزار بشکه خوراک بیشتر 
به این پاالیشگاه تزریق کنیم و به ظرفیت تولید 3۶۰ 

هزار بشکه در روز برسیم.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش گفت: مقدار تولید 
بنزین در این پاالیشگاه پس از بهره برداری از فاز دوم 
آن ۲۶ میلیون لیتر تثبیت شده بود که با افزایش تقاضا 
برای بنزین با توجه به همزمانی با ایام تعطیالت 
تابستانی، ۱.۵ میلیون لیتر به تولید بنزین پاالیشگاه 
اضافه شد و به ۲۷.۵ میلیون لیتر در روز رسید که این 
میزان از ابتدای شهریور ماه باز هم افزایش می یابد و 

به 3۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

تولیدبنزینایران۵۰درصدافزایشیافت

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  اول  9۷/3/1۰هیات  مورخ   139۷6۰331۰۰9۰۰۰۵4۷ شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه    - کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متقاضی آقای غالمعلی ترکاشوند فرزند شعبانعلی بشماره شناسنامه 2 به صورت 
از  مفروز  مترمربع  به مساحت 6۰/9۰  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
پالک 44۰ فرعی از 1۵۵ اصلی واقع در جواد آباد خریداری از مالک رسمی آقای/ 
محمد ناصر تاج بخش به طور قولنامه ای که مالکیت نامبرده در صفحه 1۷۷ دفتر 
11۵ محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.  9۷/11262 م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/۵/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/۵/16

عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالک 

مفقودی
وبه  مدل۱3۹۰  ای  گوجه  قرمز  رنگ  به   AZ۱۵۰ تیپ  موتورسیکلت  سبز  برگ 
 ۱۶۲FMJ۴۱3۸۷۱۷۷ شماره پالک نیروی انتظامی  ۵۸۸ _۷۴3۶۷وبه شماره موتور
مفقود  الشکی  جهاندار  ربیع  نام  به   Ncv  ***  ۱۵۰  N۹۰3۵۲۱۵ تنه  وشماره 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.                                  نوشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری سایپا ۱۴۱ مدل ۱3۸3 به شماره شهربانی 
۷۲-۲۱۸ج۲3 و شماره موتور ۰۰۹۰۲۷۵۰ و شماره شاسی S۱۴۸۲۲۸3۱۰۸3۶۶ به 

نام رضا مددی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی 
شماره  به  متالیک   خاکستری  رنگ  به  آریان   ۲۰۶ پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شاسی NAAP۵۱FE۰BJ3۶۴۶۴۴   و شماره موتور ۱3۵۸۹۰۰۷۲۴۹    و شماره 
انتظامی ایران ۵۵-۲۱۷ ل ۵۴  به نام نجف فخری دمشقیه فرزند رضا به شماره ملی  

۰۰۷۲۱3۲۷3۶  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی کالسه ۹50300
و  سیدمهدی  طرفیت  به  نبوی  جواد  سید  آقای  خواهی  نظر  تجدید  در خصوص 
مجهول  علت  به  دادنامه۹۷۰۹۹۱۹۶۴۲۰۰3۰۶  به  نسبت  و  نبوی  دو  هر  سیدکاظم 
المکان بودن تجدید نظر خواندگان فوق جهت مالحظه دادنامه به شماره مذکور و 
تبادل لوایح به پیوست ارسال میگردد در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار کشوری 
درج چنان چه پاسخی دارند ظرف مهلت ۱۰ روز به دفتر دادگاه ارسال نمایندم.الف 

۹۷.3۵۹
 هادی صادقی مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای کریم عباد نظامی دارای شناسنامه شماره 3۸۲  به  شرح دادخواست به کالسه 
3۷/۵۰۰/3۷۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مرضیه پرنیان خوی  بشناسنامه  شماره ۱۵۲۹  در تاریخ ۱3۹۷/۴/۷ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: ۱- کریم عباد نظامی فرزند زین العابدین ش.ش 3۸۲ تاریخ تولد ۱3۲۱ صادره 

از تهران  همسر متوفی
 ۲- زهره عباد نظامی فرزند کریم ش.ش ۵۱3۲ تاریخ تولد ۱3۵۴ صادره از تهران  

فرزند متوفی
 3- مریم عباد نظامی  فرزند کریم  ش.ش ۶۶۶ تاریخ تولد ۱3۵۰ صادره از تهران  

فرزند متوفی
۴- معصومه زرین مقراض  فرزند باقر ش.ش ۱۲۲۰ تاریخ تولد ۱3۱۱ صادره از 

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

شد.م/الف ۸۱
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ایرج نظری کاجی   فرزند منوچهر به شرح دادخواست  
تقدیمی ثبت شده به کالسه۹۷۰۹۹۸3۸۵۵۷۰۰۲۷۶  از این دادگاه  درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضانظری کاجی   فرزند ایرج  
به  ش ملی ۴۶۸۰3۲3۷۲۸ سرانجام در تاریخ ۱3۹۷/۴/۱۸  در اقامتگاه  دائمی خود  

بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ـ  ایرج نظری کاجی  فرزند منوچهر به ش ش  ۱۸۲۷ ) پدرمتوفی ( 

۲ـ   صدیقه طهماسبی زاده   فرزند بیژن  به ش ش  ۲۱۷۹ ) مادر متوفی (
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی احضارمتهم
در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱3۹۲ با انتشار این آگهی برای 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آقای حسین افشار  فرزند ولی اهلل که به 
لحاظ مجهوال المکان بودن ابالغ اخطاریه به ایشان ممکن نشده است احضار می شود 
تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی با حضور در شعبه ششم دادیاری شهرکرد به 
اتهام کالهبرداری ،  به مبلغ ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال جهت دفاع و ارائه آخرین دفاع از خود 
در این دادیاری حاضر شود و درصورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم 

معرفی وکیل تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد. 
رضا حمزه شلمزاریـ  دادیار شعبه ششم  دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد

آگهی احضارمتهم
در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱3۹۲ با انتشار این آگهی برای 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آقای غالمعباس قراری فرزند حسین با 
کد ملی ۰۷۰۰۱۹۶۴۰۴ که به لحاظ مجهوال المکان بودن ابالغ اخطاریه به ایشان ممکن 
نشده است احضار می شود تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی با حضور در شعبه 
ششم دادیاری شهرکرد به اتهام کالهبرداری ، جهت دفاع و ارائه آخرین دفاع از خود در 
این دادیاری حاضر شود و درصورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم 

معرفی وکیل تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد. 
رضا حمزه شلمزاریـ  دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد 

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت پرویزخدابخشی   فرزند شیرعلی به شرح دادخواست  
تقدیمی ثبت شده به کالسه۹۷۰۹۹۸3۸۵۵۷۰۰۲۰۰  از این دادگاه  درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شیرعلی خدابخشی    فرزند نوروز  
به  ش ش ۸۶۴ سرانجام در تاریخ ۱3۹۷/3/۱۴  در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ـ   گل عنبرکیانی دره جهودی  فرزند بهمن  به ش ش  ۱۰۵۹ ) همسرمتوفی ( 

۲ ـ  فاطمه خدابخشی کرالیی  فرزند شیرعلی  به ش ش  ۴۶۸۰۰۲۷۷۲۲3 ) فرزند 
متوفی (

3ـ حفیظ  خدابخشی  فرزند شیرعلی  به ش ش  3۰۸ ) فرزند متوفی (
۴ـ رسول  خدابخشی کرالیی  فرزند شیرعلی  به ش ش  ۴۶۸۰۱۸۷۴۰۹ ) فرزند 

متوفی (
۵ـ درویشعلی خدابخشی فرزند شیرعلی  به ش ش  ۴33 ) فرزند متوفی (

۶ـ مجتبی خدابخشی کرالیی  فرزند شیرعلی  به ش ش  ۴۶۸۰۱۲۹۹۱3 ) فرزند 
متوفی (

۷ـ پرویزخدابخشی فرزند شیرعلی  به ش ش  ۵۱) فرزند متوفی (
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول / نوبت دوم
به موجب پرونده اجرایی به شماره ۰۹۶۰۶۴۲ محکوم علیه ایرج لطفی  محکوم به 
پرداخت ۴۲/۹۶۰/۰۰۰  در حق محکوم له اردشیر خلیلی ، نظر به اینکه محکوم علیه 
نظریه  ارزش آن حسب  اموال مشروحه ذیل که  نموده و  از مراتب فوق خودداری 

کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید . 
۴سهم مشاع از ۱۶ سهم یک قطعه  باغ واقع در مزرعه حسین آباد سامان به مالکیت 
ایرج لطفی دارای سند پالک ۷۹ اصلی ، که ارزش سهم نامبرده به مبلغ ۷۰/۶۷۵/۰۰۰ 

ریال برآورد و اعالم می گردد. 
ملک مذکور در مورخ ۱3۹۷/۶/3 راس ساعت ۹:3۰ صبح از طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود شرکت 
کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای احکام می 
توانند از ملک موصوف بازدید نماند. شرکت برای عموم با در نظر گرفتن ماده ۱۲۷ 
قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگاه مزایده می بایست ۱۰ درصد مبلغ مزایده را 
فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ مذکور به حساب 
سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا ارائه نمایند. و درصورت عدم انجام در مهلت مقرر ۱۰ 
درصد مبلغ مزایده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و مزایده مجدداً 

برگزار می گردد این آگهی در معابر عمومی الصاق خواهد شد. 
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سامان 

دادنامه
پرونده کالسه۹۵۰۹۹۸3۸3۹۸۰۰۸3۸ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد 

)۱۰۱ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷3۸۱۱۱۰۰۶۴۲ 
شاکی : خانم فریبا آتشخوار فرزند بهروز به نشانی  شهرکردـ  بلوار حافظ روبروی اداره 

پست مرکزیـ  جنب پیتزا فروشی پرپروکـ  شرکت ارقام حساب 
متهم : آقای خسرو نیک سیما فرزند ملک به نشانی مجهول المکان 

اتهام : توهین به اشخاص عادی 
گردشکار : در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد 
به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه بایگانی ۹۷۰۱3۰ تحت نظر است. 
پس از انجام تحقیقات توسط شعبه دهم دادیاری محترم دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان شهرکرد ، قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادر و پرونده به این شعبه 
ی دادگاه ارجاع گردید، اینک دادگاه ختم رسیدگی رااعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید. 
رای دادگاه 

در خصوص کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهرکرد به 
تاریخ ۹۷/۲/۸ علیه متهم آقای خسرو نیک سیما فرزند ملک مبنی بر توهین موضوع 
شکایت خانم فریبا آتشخوار ، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات و مضامین پرونده 
محاکماتی نظر به فقد دلیل و حجت شرعی و قانونی اثباتی و مکفی و ضروری و اقناعی 
برتوجه اتهام به متهم مرقوم در پرونده محاکماتی و اینکه وقوع جرم از جانب متهم با 
تردید اساسی شبهه جدی مواجه است و لذا دادگاه مستنداًبه ماده ۱۲۰ از قانون مجازات 
اسالمی و ماده ۴ از قانون آئین دادرسی کیفری و اصل 3۷ از قانون اساسی حکم بر 
برائت متهم صادره و اعالم می نماید.  رای صادره  ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدید نظر خواهی درنزد محاکم محترم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری 

خواهد بود.  
رئیس شعبه101 دادگاه کیفری دو شهرکردـ  مهدی عسگری 

آگهي فقدان سند مالکیت
ملي  کد  شناسنامه  ۲۰۲و  فرزند محمدبه شماره  ترابی   محترم  اینکه خانم  به  نظر 
که  المثني  سندمالکیت  دریافت  شهودجهت  شهادت  فرم  ارائه  با   ۴۶۲۲۷۱۰۹3۵
هویت امضاء کنندگان رسماًگواهي شده است مدعي است که سند مالکیت به شماره 
مساحت  به  خانه   یکباب  ازششدانگ   مشاع  دانگ  یک  به  سریال۷۴۵3۶۴مربوط 
33۴/۷۰مترمربع تحت  پالک ۱۰۷۱ فرعي واقع در شهرسامان  به شماره ۷۱  اصلي 
سامان استان چهارمحال و بختیاري بخش ده ثبت که در صفحه 3۶۱ دفتر ۱۸۲ ذیل 
شماره ثبت ۱۹3۵۸ بنام خانم محترم ترابی  فرزند محمدصادر گردیده و به علت سهل 
انگاري مفقود گردیده و چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني را نموده  
که طبق تبصره یک اصالحي ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهي میشود که 
هرکس مدعي انجام معامله ) غیر ازآنچه در آگهي ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت  ده روز به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان سامان مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن  ارائه اصل سند 
مالکیت وسند معامله،تسلیم نمایند تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد شد./ تاریخ 

انتشار: ۱3۹۷/۵/۱۶
محمد علي رضایيـ  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان سامان

با اجرای پروژه گازرسانی به نیروگاه های جزیره کیش که اکنون خطوط 
انتقال گاز تعریف شده در حال احداث است، روزانه بالغ بر ۵۰۰ هزار لیتر 

در مصرف سوخت مایع صرفه جویی می شود. 
به گزارش زمان به نقل از مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت 
ایران، در پروژه گازرسانی به نیروگاه های جزیره کیش، احداث ۱۲۰ کیلومتر 
خط لوله انتقال گاز در قطرهای ۵۶،3۲ و ۱۶ اینچ، حد فاصل خط لوله 
هفتم سراسری انتقال گاز تا نیروگاه های جزیره کیش و احداث ایستگاه 
تقلیل فشار گاز در نظر گرفته شده که مراحل اجرایی بخشی از خط لوله 
۵۶ اینچ و بخشی از مسیر خط لوله انتقال گاز در جزیره کیش از محل 
منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. کارشناسان معاونت 
بررسی، امکان سنجی اقتصادی و مالی طرح های برنامه ریزی تلفیقی شرکت 
ملی نفت ایران که به تازگی از مراحل اجرایی پروژه گازرسانی نیروگاه های 
جزیره کیش در شهرهای جناح، بندر چارک و جزیره کیش بازدید داشتند، 
اعالم کردند: با توجه به محدودیت منابع مالی داخلی و به استناد مصوبه 
جدید هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، تامین منابع اعتباری باقی مانده 
شرح کار پروژه شامل تکمیل احداث حدود ۹۰ کیلومتر خط لوله ۵۶ اینچ 
حد فاصل خط لوله هفتم سراسری انتقال گاز تا بندر گرزه، احداث حدود 
۲۰ کیلومتر خط لوله 3۲ اینچ انتقال گاز دریایی از بندر گرزه تا ساحل 
شمالی کیش و ۱۰ کیلومتر خط لوله ۱۶ اینچ در جزیره کیش از طریق 
فاینانس )وام( و بازپرداخت هزینه های مربوطه از محل درآمد حاصل از 

جایگزینی گاز با فرآورده های نفتی پیش بینی شده است.

۵۰۰ هزار لیرت رصفه جویی روزانه در سوخت 

مایع اب گازرساین به نیروگاه های کیش 

در حالی به نیمه تابستان سال جاری رسیده ایم که از میان ۱۷۷ سد 
بزرگ موجود در شش حوضه آبریز اصلی کشور ۸۰ سد بزرگ از 
جمله سدهای زاینده رود، شهیدرجایی، ساوه و مالصدرا کمتر از ۴۰ 

درصد آب ذخیره شده دارند. 
به گزارش زمان به نقل از فارس، کاهش بی سابقه بارش ها در سال 
گذشته و در پی آن افت روان  آب ها موجب شده است، تا به رغم رشد 
۱۲ درصدی بارش ها در فصل بهار امسال، حجم ذخیره آب سدهای 
موجود در ۶ حوضه آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، 
فالت مرکزی، هامون و سرخس به ۲3.۴۰ میلیارد مترمکعب برسد که 
در مقایسه با سال گذشته آب موجود در مخازن سدهای کشور کاهش 
۱۵ درصدی پیدا کرده است. ورودی و خروجی آب از سدها نیز 
متاثر از افت نزوالت جوی با کاهش های محسوسی مواجه شده اند، 
به طوری که ورودی به این سازه های آبی 33 درصد و خروجی از 
آن ها نیز نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افت داشته است و هم 
اکنون به طور میانگین ۴۷ درصد مخازن سدهای یاد شده دارای منابع 
آبی است. در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در سدهای پنج 
گانه استان تهران )الر، طالقان، امیرکبیر، لتیان و ماملو( به ۷۸3 میلیون 
مترمکعب رسیده است و در شرایط فعلی ۵۹ درصد مخازن این سدها 
خالی است. کاهش بی سابقه بارش ها در سال گذشته موجب شده تا 
حجم مخازن سدهای پنج گانه استان تهران نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته باشد.

کاهش 33 درصدی ورودی آب 
به مخازن سدهای کشور

اتصال  منظور  به  مذاکرات  آغاز  به  اشاره  با  مجلس  نماینده  یک 
پتروشیمی ارومیه به خط لوله اتیلن غرب از برنامه ریزی به منظور 
ساخت و راه اندازی طرح تولید پلی آلمینیوم کلراید در بزرگترین 

پتروشیمی شمالغرب ایران خبر داد.
 به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، 
»سید هادی بهادری« از اجرای طرح پلی آلمینیوم کلراید در مجتمع 
پتروشیمی ارومیه خبر داد و گفت: شرکت پتروشیمی ارومیه در نظر 
دارد تا به منظور تکمیل زنجیره تولید خود با راه اندازی واحد تولیدی  
پلی آلمینیوم کلراید  PAC  گامی مهم در صنعت تولیدات پتروشیمی 
کشور و منطقه بردارد. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی 
با اعالم اینکه پس از ۱۵ سال زیان دهی، پتروشیمی ارومیه به جمع 
شرکت های سودآور صنعت پتروشیمی افزوده شده است، تصریح 
کرد: در حال حاضر تولید محصوالتی همچون اسید و کود در این 
واحد تولیدی صورت می گیرد و با وجود امکانات و زیرساخت های 
مورد نیاز محصول جدید پلی آلمینیوم کلراید نیز به تولیدات این 
مجموعه افزوده خواهد شد. وی با بیان اینکه اجرای طرح خط انتقال 
اتیلن به پتروشیمی ارومیه از دیگر اقدامات اساسی و تاثیر گذار برای 
این واحد صنعتی بزرگ است، خاطرنشان کرد: بدین منظور در دو 
سال اخیر رایزنی هایی را با وزیر نفت صورت داده  و تالش داریم تا 
با اجرای این طرح نیز پتروشیمی ارومیه را به یک واحد تولیدی مهم 

در منطقه تبدیل کنیم.

پرتوشیمی ارومیه به خط اتیلن 
غرب متصل یم شود
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لیست کاالهای اساسی رسما اعالم می شود

 وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعالم رسمی لیست کاالهای اساسی در 
اسرع زمان خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد شریعتمداری با بیان اینکه لیست کاالهای 
اساسی به زودی و به صورت رسمی اعالم می شود، اظهار کرد: مواد ضروری 
و پرمصرف از جمله برنج، قند و شکر، روغن، کنجاله سویا، ذرت، دارو و 
محصوالتی از این دست جزو لیست کاالهای اساسی است که به صورت 
رسمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم خواهد شد.وی ادامه 
داد: با هماهنگی صورت گرفته میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی به زودی لیست 

کاالهای اساسی توسط وزارت صنعت منتشر و اعالم خواهد شد.

رشد چشمگیر واردات برخی کاالهای اساسی

 گمرک ایران در گزارشی آمار چهار ماهه واردات کاالهای اساسی به کشور و 
مهم ترین اقالم وارداتی را اعالم کرد که نشان می دهد واردات برخی کاالهای 

اساسی در مدت مذکور رشد چشمگیری داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازگمرک ایران ، بررسی آمار تجارت خارجی کشور 
در چهار ماه نخست سال جاری نشان می دهد که ذرت دامی، برنج، لوبیای 
سویا، جو، کنجاله و سایر قطعات بی استخوان منجمد گاو ازجمله کاالهای 
اساسی هستند که بیشترین میزان واردات را در این مدت داشته اند. ذرت دامی 
از جمله کاالهای اساسی است که در لیست عمده کاالهای وارداتی به کشور 
طی چهار ماه نخست سال ۹۷ رتبه دوم را به خود اختصاص داده به طوری 
که در این مدت 3 میلیون و ۱۰۴ هزار تن ذرت دامی به کشورمان وارد شده 
که به لحاظ وزنی نسبت به سال ۹۶ رشد ۴۱.۸۰ درصدی داشته است. ارزش 
دالری ذرت دامی وارد شده به کشورمان طی این مدت ۷۱۱ میلیون دالر بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶.۹۴ درصد افزایش را نشان می دهد، 
واردات این کاال در مجموع ۴.۶۸ درصد از سهم ارزشی واردات به کشور را 
به خود اختصاص داده است.برنج از دیگر کاالهای اساسی است که در رتبه 
سوم اقالم عمده وارداتی به کشور قرار دارد. طی چهار ماه  نخست سال جاری 
۶۶3 هزار تن برنج به ارزش ۶۷۵ میلیون دالر به کشور وارد شده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزش به ترتیب ۲.۷۹  درصد و 
۱۱.۵۹ درصد افزایش داشته است. این کاال در مجموع ۴.۴۴ درصد از سهم 
ارزشی کل واردات را دارد.لوبیای سویا رتبه چهارم را در لیست اقالم عمده 
وارداتی به کشور دارند به طوری که طی چهار ماه نخست سال جاری ۹۹۹ 
هزار تن لوبیای سویا به ارزش ۴۹۲ میلیون دالر به کشورمان وارد شده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۴۱.۸۷ و 
۴۵.۷۹ درصد افزایش داشته و در مجموع لوبیای سویا 3.۲۴ درصد از سهم 
ارزشی کل واردات را به خود اختصاص داده است.همچنین طی مدت مذکور 
جو با میزان ۷۷۲ هزار تن به ارزش ۱۶۶ میلیون دالر در ردیف نهم اقالم 
وارداتی به کشور جای دارد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ بیانگر افزایش 
۹3.۶۱ درصدی از نظر وزنی و ۱3۶.۹۸ درصدی از حیث ارزش است و ۱.۹ 
درصد از سهم ارزشی کل واردات را دارد. براساس این گزارش سایر قطعات 
بی استخوان منجمد از نوع گاو از دیگر کاالهای اساسی است که بیشترین میزان 
واردات را طی چهار ماه نخست سال جاری داشته و رتبه یازدهم لیست اقالم 
عمده وارداتی را داراست، به طوری که به میزان 3۴ هزار تن به ارزش ۱۴۸ 
میلیون دالر به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ افزایش ۲.۵۷ 

درصدی از نظر وزن و ۷.۶۹ درصد از حیث ارزش داشته است.

خبر

 آغاز تحرک بازار مسکن
 در نیمه دوم ۹٧

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیش بینی 
ما این است که در نیمه ی دوم امسال آغاز رشد و 

تحرک صنعت ساختمان را شاهد باشیم.
محمدرضا  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پورابراهیمی در حاشیه افتتاح نمایشگاه بین المللی 
صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران گفت: با پیش 
بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۹۷ گفت: بازار 
مسکن که مدت ها با رکود مواجه بود با تغییرات 
ارزی دچار تحول شد که خوشبختانه با تدوین 
سیاست های جدید ارزی توسط دولت و مجلس، 
رونق به این صنعت باز خواهد گشت.وی افزود : 
پیش بینی ما این است که در نیمه ی دوم امسال آغاز 
رشد و تحرک صنعت ساختمان را شاهد باشیم.وی 
با اشاره به اعالم سیاست های جدید ارزی گفت: 
متأسفانه سیاست های ارزی گذشته اشکاالت بسیار 
زیادی داشت که مجموعه هماهنگی و مشورت ها 
با فعاالن اقتصادی، بیانگر این بود که با سیاست های 
گذشته نمی توانیم کشور را با یک نرخ واحد ارزی 
اداره کنیم. بنابراین از ابتدا به دولت تذکر دادیم که 
سیاست اشتباه و غیرتخصصی را در پیش گرفته 
است. وی ادامه داد: نتیجه سیاست های غلط ارزی 
موجب شد در بازه زمانی بیش از چهار ماه، هم در 
حوزه تولید و هم در حوزه واردات و صادرات 

مشکالتی ایجاد شود.

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه 
در دستور کار دولت

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از فراهم 
بر  مالیات  اخذ  برای  الزم  زیرساخت های  بودن 
عایدی سرمایه خبر داد و گفت: درآمدهای دولت با 

این شیوه افزایش می یابد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید کامل تقوی نژاد 
با بیان اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان 
این  کرد:  اظهار  است،  شده  مطرح  پیشنهاد  یک 
پیشنهاد هنوز به کارگروه های تخصصی برای بحث 
و بررسی ارجاع نشده است.تقوی نژاد با تاکید بر 
اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع 
مختلف مالیات است که در کشورهای مختلف 
در حال اجرا است، افزود: اگر شرایط اخذ چنین 
مالیاتی در کشور ما فراهم شود اجرای آن می تواند 
مثمر ثمر باشد.وی با بیان اینکه باید در فکر افزایش 
درآمدهای دولت باشیم، تصریح کرد: اخذ مالیات بر 
عایدی سرمایه می تواند درآمدهای دولت از حوزه 

مالیات را افزایش دهد.

خبر

ادامه از صفحه 1
برخی از بانکها در مورد سپرده های ارزی به مردم 
جفا کردند. ما این اطمینان را به مردم می دهیم که 
روز  ارزش  و  بگیرند  ارزی سود  های  سپرده  از 
دارایی خود را حفظ کنند.وی افزود: مردم هم باید 
برای  دولت را کمک کنند؛ چراکه تالش دولت 
رفاه مردم است و باید مشکالت و فشارهای بین 
المللی را حل و فصل کند. ما هم باید به دولت 
کمک کنیم. در ترکیه نیز این اتفاق رخ داده است.
همتی گفت: در همه کشورهای پیشرفته حتی بازار 
کوچه و پس کوچه وجود دارد، اما کنترل خواهیم 
کرد. رئیس بانک مرکزی نباید معموال حرف بزند، 
باالخره همه جای دنیا بیانیه می دهد و خود زیاد 
حرف نمی زند، اما جاهایی که ضروری باشد حتما 
به مردم توضیح می دهم. شخصا در این شرایط 

سخت، این مسئولیت را قبول کردم و تمام داشته 
های علمی خود را به کار خواهم بست و اعتماد 
عمومی به بانک مرکزی را باز خواهم گرداند.وی 
گفت: افرادی که بلیت تهیه کرده اند برای روزهای 

پیش رو، حتما ارز خود را به نرخ قبلی دریافت 
خواهند کرد. این در حالی است که از این پس ارز 
مسافرتی معنا نخواهد داشت.وی افزود: بازار پول 
باید در خدمت کوتاه مدت بوده و بازارهای سرمایه 

به سمت تامین مالی بلندمدت باشد. من راجع به 
بازار سرمایه ایده دارم و البته سهامداران بازار سرمایه 
مطمئن باشند که بنده در کنار آنها هستم. من ۱۵ 
سال در این سمت بوده ام که تعلق خاطر دارم.
همتی با بیان اینکه تنها ده روز است که به بانک 
مرکزی آمده ام گفت: روابطم با بانکی ها خوب 
است و با بانکها رفاقت دارم، البته نظارت حرفه ای 
را نیز اعمال خواهم کرد و اگر تخلف کنند، حتما 
برخورد خواهم کرد، اما در رابطه با سود و اضافه 
برداشت با بانکها به زودی صحبت خواهم کرد. 
بانک مرکزی وظیفه دارد تا ارزش پول ملی را حفظ 
کرده و تورم را کنترل نماید. این در حالی است که 
بانکها باید ضوابط جدی را رعایت کرده و از خلق 
پول جلوگیری کنند. پس از ساماندهی بازار ارز، به 

بانکها خواهیم پرداخت.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: اجرای سیاستهای جدید ارزی از امروز

عدم تغییر قیمت کاالهای اساسی تا فروردین۹۸   

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه   دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره   3۵۱  عادل عسگری  آقای  
۹۷۰۹۱3/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدعسگری بشناسنامه ۶   در تاریخ ۸۰/۱۱/۲  اقامتگاه دائمی 
فرزند   به/۱- عادل عسگری  منحصر است  آن مرحوم  به درود گفته ورثه  را  خود 
محمد  –ش ش 3۵۱ خوی –پسر متوفی/۲- سعید عسگری فرزند محمد  -ش ش  
۲۷۹۰۱3۹۵3۹ خوی-پسر متوفی/3- قادر عسگری فرزند محمد  -ش  ش ۱۱۶  –
خوی-پسر  متوفی/۴- فضه  عسگری فرزند محمد    ش ش ۷3۹3 -خوی-دختر 
متوفی/۵-سمیه  عسگری فرزند محمد    ش ش 3۵۱۰   خوی- دختر متوفی/۶-
افروز خلیلی  فرزند عبدل ش ش ۸۰3   خوی –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

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی آقای صدر امیری موضوع شکایت آقای خداویرن سیفی پور به موجب 
کیفرخواست ۹۷۱۰۴3۲۸۸۰۰۰۱۵33 که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  
۹۷۰۵۹۲/۱۰۴     شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ ۱3۹۷/۰۶/3۱ ساعت ۹:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف ۱۰۱۶

مدیر دفترشعبه 10۴ دادگاه کیفری ۲  اسالمشهر – دستخوش 

آگهی حصروراثت
ازکویت  بشناسنامه۹۹۰صادره  پدرسیدرحیم  نام  سیدی  خلف  سیدحسین  آقای 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که۹۷۰3۱۷مرحوم 
درتاریخ۹۶/3/۲3درکرج  دزفول  صادره  بشناسنامه۴۴۲۹۶  سیدی  خلف  سیدرحیم 
باال۲-سیدحسن خلف سیدی  عبارتنداز۱-متقاضی  ورثه اش  فوت  موقت  اقامتگاه 
بشناسنامه۸دزفول۴-  سیدی  خلف  متوفی(3-زهره  بشناسنامه۲۸۷۷کویت)پسران 
سیدی  خلف  السادات  بشناسنامه۲3۰۸کویت۵-هدی  سیدی  خلف  فاطمه  بی  بی 
بشناسنامه ۱۹۹۰۱۵3۷3۹دزفول۶-مناالسادات خلف سیدی بشناسنامه۱۷۰۸دزفول۷-
سیدی  خلف  مریم  بی  بشناسنامه۸۸۰دزفول۸-بی  سیدی  خلف  السادات  ملیحه 
بشناسنامه۱۷۰3۶دزفول)دختران متوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
صادر  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ 
وهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط 

است.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف دزفول-احمدچنگیزنژاد

متن آگهی احضارمتهم
    دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 
شماره  به      ۹۶۰۹۹۸۲۸۸۲۴۰۱3۱۶ کالسه  پرونده  در     ۹۷۱۰۴3۲۸۸۰۰۰۱۴۹۸
کیفر  تقاضای  انفاق  اتهام کالهبرداری  به  مه   عارف جامه  برای  بایگانی ۹۷۰۵۹۹ 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  به  به موضوع  نموده که رسیدگی 
۱3۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۹:۰۰   تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 3۴۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۱۰۱۵
متصدی امور دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری ۲  اسالمشهر – پور محمدی 

گواهی حصر وراثت
آقای محمدرضا حبه درویش دارای شناسنامه شماره ۱3۶۹  به شرح دادخواست به 
کالسه ۱۵3۷ از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شده که شادروان آسیه رهگذر به شناسنامه ۱۱۵۰  در تاریخ ۸۹/۶/۲۱ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- محمدرضا حبه درویش  ش.ش:۱3۶۹   س.ت :۱33۲    پسر   
۲- حمیدرضا حبه درویش  ش.ش:۱۴۵۷   س.ت :۱33۵    پسر   

3- فرامرز حبه درویش  ش.ش:۴۹۱۰3۴۰۲۷۰   س.ت :۱3۴۲    پسر   
۴- غالم رضا حبه درویش  ش.ش:۴۹۱۰33۷۱۰۵   س.ت :۱333    پسر   

۵- فهیمه حبه درویش  ش.ش:۴۹۱۰۵۴3۵۲۱   س.ت :۱3۴۹    دختر   
۶- اعظم حبه درویش  ش.ش:۴۹۱۰33۸۵۶۱   س.ت :۱33۸    دختر   

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ۱3۱۴
دبیر شعبه ۲شورای حل اختالف شهرستان شهریار

متن آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

دادگاه عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره ۹۷۱۰۴3۲۸۸۰۰۰۱3۰۱ 
در پرونده کالسه ۹۷۰۵۶۴/۱۰۴    برای خانم خارا ساالروند رستمی فرزند رضا و خانم فاطمه دلیخون 
فرزند عبداله  به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین  به اشخاص عادی و ورود به مسکن یا منزل 
دیگری به عنف و تهدید تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه ۱3۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰ تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد ۱۱۵ و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

مدیر دفترشعبه 10۴ دادگاه کیفری ۲  اسالمشهرعمل خواهد آمد.م/الف ۱۰۱۷

گواهی حصر وراثت
آقای محمد کرمی فریبا دارای شناسنامه شماره ۵۱۲۱۲  به شرح دادخواست به کالسه 
۱۶۸3/۹۷ از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شده که شادروان محمدتقی کرمی به شناسنامه ۱۲۴  در تاریخ ۹۴/۷/۲3 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- محمود کرمی  ش.ش:3۱3۰   س.ت :۱3۴۶    پسر    
۲- احمد کرمی  ش.ش:3۱۲۹   س.ت :۱3۴3    پسر    

3- محمد کرمی فریبا ش.ش:۵۱۲۱۲   س.ت :۱3۲3    پسر    
۴- عصمت کرمی  ش.ش:۸   س.ت :۱3۲۸    دختر

۵- کبری کرمی  ش.ش:۲۷۰۴   س.ت :۱3۴۱    دختر    
۶- فریبا کرمی  ش.ش:3۱۹۵    س.ت :۱3۴۹    دختر

۷- لیالخانم کرمی  ش.ش:۸۵۹۱   س.ت :۱3۵3    دختر    
 ۸- ریحانه خانم رجبی ش.ش:3۱۷   س.ت :۱3۱۲    همسر      

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ۱3۱۹
دبیر شعبه ۲شورای حل اختالف شهرستان شهریار

گواهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۱3  پرهیزکاری  اصغر  آقای 
۱۶۵۹ از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده 
که شادروان عباسعلی پرهیزکاری به شناسنامه 3۱۶  در تاریخ ۱3۶۰/۴/۱۰ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- ابراهیم پرهیزکاری  ش.ش:۴۹۱۰۹۷3۴۶۱   س.ت :۱3۲۹    پسر                   

۲- حسین پرهیزکاری  ش.ش:۴۹۱۰۹۸۸۷۲۶   س.ت :۱33۲    پسر   
3- حسن پرهیزکاری    ش.ش:۱3   س.ت :۱33۵    پسر  

۴-اصغر پرهیزکاری  ش.ش:۱3   س.ت :۱3۴۰    پسر   
۵- اکبر پرهیزکاری ش.ش:۴۹۱۱۰۸۱۴۷3   س.ت :۱3۴۶    پسر

۶-فاطمه پرهیزکاری  ش.ش:۴۹۱۰3۶۴۱۶۱  س.ت:۱3۴۲   دختر   
۷-رقیه احمدی پور ش.ش:۱۴۰   س.ت:۱3۰۸   همسر     

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ۱3۱۲
دبیر شعبه ۲شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم سیده صدیقه حسینی فرزند سید باقر به شرح درخواستی که به شماره۹۷۰3۲3 
مورخ۹۷.۵.۶ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که مرحوم ملوک نوار ه فرزند عبداهلل به  شماره شناسنامه ۱۷ صادره 
از نور در تاریخ۹۷.3.۲۰ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه 

حین الفوت عبارتند از 
۱- سید جعفر حسینی فرزند سید باقر به شماره شناسنامه ۲۵ صادره از نور پسر متوفی
۲-  سید جالل الدین حسینی فرزند سید باقر به شماره شناسنامه ۱۵۰ صادره از نور 

پسر متوفی 
نور  از  به شماره شناسنامه ۱۱۷ صادره  باقر  فرزند سید  3- سیده صدیقه حسینی 

دختر متوفی 
۴- سیده زهرا حسینی فرزند سید باقر به شماره شناسنامه ۹۱ صادره از نور دختر 

متوفی 
و الغیر اینک کشور پس از انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور و یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیر نماید واال گواهی 

صادر خواهد شدم.الف ۹۷.3۵۸
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف یوسف رضایی

دادنامه
 پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸۲۰۷۲۲۰۰۲۰۷ شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار 
تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۰۷۲۲۰۰۱۹۱خواهان ها  آقای مجید رحیمی منقارپی فرزند 
محمد به نشانی استان مازندران شهرستان فریدونکنار شهر فریدونکنار بهشتی ۷ آپارتمان 
واحد ۱ خانم زینب قربانی منقاری فرزند مرتضی آقای مهدی رحیمی فرزند محمد خانم 
ماندانا رحیمی منقاری فرزند محمد همگی به نشانی مازندران فریدونکنار روستای منقارپی 
منزل مرحوم محمد رحیمی آقای حسین رحیمی فرزند محمد به نشانی استان مازندران 
شهرستان فریدونکنار شهر فریدونکنار خط جدید روستای منقارپی منزل پدری محمد 
رحیمی فرزند محمد به نشانی استان مازندران شهرستان آمل شهر آمل کالسرخ  دریایی 
آقای حسن رحیمی فرزند محمد نشانی استان مازندران شهرستان فریدونکنار شهر فریدون 
کنار میدان ماهی بهشتی ۷ آقای محمد رحمانی به نشانی خواسته الزام به ایفای تعهد مالی 
مبنی بر رای شورا در خصوص دعوی حسین حسن  مجید مهدی ماندانا همه رحیمی 
فرزند محمد زینب قربانی منقاری به طرفیت محمد رحمانی به خواسته ایفای تعهد و 
مطابق دادخواست تقدیمی بدین  شرح که خواهان با ارائه سند عادی به تاریخ۱3۸۰.۷.3۰  
مدعی شدند که خوانده در تاریخ۱3۷۲.۸.۲۵ از مرحوم محمد رحیمی مورث نامبردگان به 
مقدار ۱۰۸۰ کیلوگرم برنج طارم خریداری کرده است که از تاریخ خرید لغایت سند مذکور 
ثمن معامله پرداخت نگردیده است که با تنظیم سند مشارالیه مقرر گردیده ظرف مدت دو 
روز از تاریخ ۸۰.۷.3۰مقدار ۱۰۸۰ کیلوگرم برنج طارم برابر اصل برنج خریداری شده به 
مرحوم رحیمی برگشت داده شود و در غیر این صورت برابر قانون اقدام گردد شورا با 
توجه به مستند ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم دفاع خوانده 
مبنی بر برائت ذمه و مالحظه برگه اصالحیه انحصار وراثت موجود در پرونده که وراث 
مرحوم را هفت نفر ذکر کرده در حالی که اسم همتا رحیمی به عنوان ورثه و خواهان در 
دادخواست ذکر نشده مستند ا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی م راده  ۲3۴ 
قانون امور حسبی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی محکومیت خوانده را به ایفای تعهد 
و تحویل ۱۰۸۰ کیلوگرم برنج طارم پرداخت مبلغ ۶۶۲۵۰۰ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان. حسین  حسن مجید. مهدی  ماندانا همه رحیمی فرزند محمد زینب قربانی 
منقاری به مقدار سهم هر یک از ماترک صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف مدت ۲۰ روز پس 

از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی فریدونکنار  می باشد
 قاضی شورای حل اختالف واحد دوم شهرستان فریدونکنار حمید حیدرنتاج

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی   شرح  به  حسن  سید  فرزند  حسینی  عباس  سید  آقای   
۹۷۰3۵۵این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که مرحوم نرگس خاتون رنجبر فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 
۱۲۹۲ صادره از نور در تاریخ ۹۷.۵.۱در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده 

و ورثه حین الفوت و. ی عبارتند از 
۱- آقای سید عباس حسینی فرزند سید حسن به شماره شناسنامه ۱33۸ صادره از 

نور همسر متوفی
 ۲- خانم سیده سمیه حسینی فرزند سید عباس به شماره شناسنامه ۸3 صادره از 

نور دختر متوفی
3-  خانم سیده طیبه حسینی فرزند سید عباس به شماره شناسنامه ۲۲ صادره از نور 

دختر متوفی 
۴- خانم سیده تهمینه حسینی فرزند سید عباس به شماره شناسنامه ۴۶ صادره از 

نور دختر متوفی
شناسنامه۲۲۲۰۰33۵۸۹  به شماره  عباس  سید  فرزند  امین حسینی  سید  آقای    -۵

صادره از نو ر پسر متوفی
 اینک شورا   پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور و یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک 

ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و گواهی صادر خواهد شد م.الف .۹۷.3۵۷
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور محمد علی گل برار زاده

مفقودی
با  ایران ۸۲  با شماره پالک ۵۴3 ص ۲۹   برگ سبز سواری سایپا ۱3۱ مدل ۹۱ 
شماره موتور ۴۵۸۴۴۹۰ و شماره شاسی s۱۴۱۲۲۹۱۰۹۷۶۸۹ بنام زلیخا قاسم تبار 

باریکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 سند موتور سیکلت سیستم همتاز مدل ۱3۹۰ شماره پالک۸۶۹۹3-۵۸۶ شماره 
احمد  نام  NBF۱۲۵D۹۰۰3۲۸۴به  تنه  jHc۱۵۲FmI۱۰۱۱۲۴۰شماره  موتور 

سیفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار

مفقودی 
برگ سبز پراید سواری مدل ۸۶ با شماره پالک ۴۸۹ ج ۸3 ایران ۷۲ با شماره موتور 
۲۱۰۸3۵۰ و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۶3۸۸3۶۴ بنام اسحاق زلفعلی زاده گروی 

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۸۹۵ شماره  شناسنامه  دارای  نیکویی  مرضیه  خانم 
۲.۴۱۱.۹۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید حسین زنجانیان به شناسنامه ۴۶3 در تاریخ ۹۷.۴.۱۹اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی. گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است
۲-  سید محمد زنجانیان  فرزند سید حسین و مرضیه به شماره شناسنامه ۵۰۶ 

۲- سیده میترا زنجانیان فرزند سید حسین و مرضیه به شماره شناسنامه 33۹ 
3- مرضیه نکویی فرزند محمدحسین و بتول به شماره شناسنامه ۸۹۵ 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد
 رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

مفقودی
ایسوزو  نتاج مالک خودروی  امیر حسن  آقای  اینجانب  سند کمپانی و برگ سبز 
به شماره شهربانی۲۷۹ م ۶۹ ایران ۶۲ مدل ۸۹ با شماره موتور ۸۰3۶۲۱و شماره 
به علت  دارد  اعالم می  شاسی NAG۰۸۹NbRS۲۱3۸۰به رنگ سفید روغنی 
فقدان سند مالکیت خودرو و تقاضای صدور المثنی سند مذکور را نموده ام لذا 
چنانچه شخص حقیقی و حقوقی ادعایی در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف 
ده روز از تاریخ نشر آگهی و در دست داشتن مدارک کافی به سازمان فروش گروه 

بهمن واقع در کیلومتر ۱3 جاده مخصوص کرج مراجعه نمایید
 بابل

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز شرکت چوب پلیمر مامطیر  مالک خودروی وانت مزدا  به 
شماره شهربانی۶۲۱. ج ۱۶ایران ۸۲ مدل ۸۷با شماره موتور FE۱۰۵۴۸۲و شماره 
شاسی. NAGBpx۲pN۱۱F۰۰۴۴۵ به رنگ نقره ای آبی متالیک  اعالم می دارد 
به علت فقدان سند مالکیت خودرو و تقاضای صدور المثنی سند مذکور را نموده 
ام لذا چنانچه شخص حقیقی و حقوقی ادعایی در مورد خودروی مذکور را دارد 
ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی و در دست داشتن مدارک کافی به سازمان فروش 

گروه بهمن واقع در کیلومتر ۱3 جاده مخصوص کرج مراجعه نمایید
 بابل

مفقودی
 سند مالکیت برگ سبز خودروی سواری پژو پارس تیپ pARsTu۵مدل ۹۴ با شماره پالک ۷۶۴ 
ه 3۴ ایران ۷۲ و شماره موتور ۱۶۴B۰۰۵۱3۰۱ و شماره شاسی NAAN۱۱FE۴FH3۶3۹۷۹ به 

مالکیت سید محسن میری نیا طوسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

بازگذاشتن دست صادرکنندگان بهترین 
پاسخ به تهدیدهای تحریمی

اینکه  بیان  با  جمهور  رییس  اقتصادی  معاون 
هیچکس نباید از تخلف جایزه بگیرد، گفت: بهترین 
جواب به تهدیدهای تحریمی آن است که دست 
صادرکنندگان در کشور بازتر شود نه اینکه دست 

آن ها را بسته و جلوی فعالیتشان را بگیریم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد نهاوندیان با 
اشاره به مسیر و جهت گیری اقتصاد کشور اظهار 
کرد: فکری که ما در دولت دنبال می کنیم آن است که 
توانمندسازی بخش خصوصی راهکار اصلی توسعه 
پایدار کشور است.وی افزود: این سیاست بنیادی 
دیدگاه اقتصادی دولت و مبتنی بر سیاست های کلی 
نظام نیز است.وی با بیان اینکه بخش خصوصی 
باید در کار تولید و صادرات احساس باز بودن 
دست داشته باشد، نه اینکه احساس کند دست او 
را بسته اند، تصریح کرد: هنر ما این است که وقتی 

در شرایط ویژه قرار می گیریم و آن شرایط مدیریت 
اقتضایی را می طلبد، باید این مدیریت اقتضایی را 
در چارچوب و مسیر مدیریت کلی کشور دنبال 
کنیم. ممکن است در این زمینه انعطاف های تاکتیکی 
جهت  که  کنیم  فراموش  نباید  اما  باشیم،  داشته 
صحیح کدام طرف است.نهاوندیان با بیان اینکه 
در زمان مدیریت اقتضایی نباید در انتخاب مسیر 
پریشان بشویم، ادامه داد: مسیر توسعه پایدار کشور 
مبتنی بر آن است که بخش خصوصی را تقویت 
کنیم و باید در این زمینه تالش کنیم. ما زیان های 
دولت ساالری را تجربه کرده ایم و در این زمینه با 
توجه به شرایط ویژه ای که برای کشور به وجود 
می آید، می توانیم برای اصالحات ساختاری از آن ها 
بهره بگیریم.وی با اشاره به تصمیمات ارزی دولت 
در فروردین ماه امسال، گفت: این تصمیمات پاسخی 
به برخی از التهابات ایجاد شده در بحث تامین ارز 
کشور بود زیرا پیش بینی می شد که دولت جدید 
آمریکا اعالم خروج از برجام کند و این خروج آثار 
ملتهب کننده ای در بازار خواهد داشت. وی با بیان 
اینکه هیچکس نباید از تخلف جایزه بگیرد، ادامه 
داد: با توجه به اینکه برای تامین کاالی اساسی و دارو 
باید ایجاد اطمینان قطعی حاصل شود، باید ارز مورد 
نیاز آن ها از نفت تامین شود تا تقاضای این بخش بر 

بازار فشار وارد نکند. 

احتمال فسخ قراردادهای پیش فروش 
خودروهای وارداتی

در  گفت:  خودرو  واردکنندگان  انجمن  رئیس 
صورتی که مسئوالن ذیربط اجازه واردات حدود 
را  فروش شده  پیش  ۲۰ هزار دستگاه خودروی 
ندهند، شرکت های واردکننده خودرو مجبور به فسخ 

قراردادهای خود با مشتریان خواهند بود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کوروش مرشدسلوک 
در پاسخ به اینکه برخی از مشتریان خودروهای 
وارداتی عنوان می کنند که علی رغم امضای قرارداد و 
پرداخت وجه، خودروی فروخته شده به آنها تحویل 
داده نشده است و به همین دلیل مشتریان ناراضی 
و دچار سردرگمی هستند و شرکت های فروشنده 
نیز پاسخ درستی به آنها نمی دهند! اظهار کرد: مشکل 
این است که واردات خودرو به یکباره ممنوع شد و 
به همین دلیل شرکت ها نتوانستند به تعهدات خود 
عمل کنند.وی با بیان اینکه در زمان آزاد بودن واردات 
خودرو، حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو به مشتریان 
پیش فروش شده است، خاطرنشان کرد: تقریبا معادل 
همین تعداد نیز ثبت سفارش برای واردات خودرو 
تعهدات  و  انجام  واردات  تا  بود  گرفته  صورت 
واردات  ممنوعیت  با  یکباره  به  اما  شود  تحویل 
خودرو مواجه شدیم.وی ادامه داد: این انجمن در 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت  حال مذاکره 
برای رفع این مشکل است. در حال حاضر حدود 
۲۰ هزار دستگاه تعهد عقب افتاده و همچنین حدود 
۲۰ هزار دستگاه ثبت سفارش واردات خودرو داریم 

که موفق به واردات و تحویل آن نشده ایم.وی افزود: 
البته تعدادی از مشتریان قرارداد خود را فسخ کرده اند 
اما بسیاری از مشتریان راضی به فسخ قرارداد نیستند 
و خودروی خود را می خواهند بنابراین امیدواریم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هر چه زودتر در 
این زمینه تصمیم بگیرد تا تکلیف مشتریان روشن 
شود. در این شرایط اگر با واردات حدود ۲۰ هزار 
دستگاه خودروی ثبت سفارش شده موافقت نشود، 
مجبور به فسخ قراردادهای فروش خودرو خواهیم 
بود. مرشدسلوک در پاسخ به اینکه آیا در صورت 
موافقت با واردات خودروهای ثبت سفارش شده، 
اقتصادی  آزاد  ارز  نرخ  با  خودروها  این  واردات 
خواهد بود؟ اظهار کرد: این خودروها با ارز آزاد نیز 
مشتری خود را دارند ضمن اینکه اگر ما هم اکنون با 
ارز ۱۰ هزار تومانی نیز خودرو را وارد کنیم، نرخ 

آن در بازار پایین تر از قیمت های فعلی خواهد بود.



جريان زندگي چيزي جز مبارزه ميان عاطفه 
وعقل نيست.

مارکتواین

سخنحکیمانه

سال ها دفتر ما در گرو صهبا بود
رونق ميکده از درس و دعای ما بود

نيکی پير مغان بين که چو ما بدمستان
هر چه کرديم به چشم کرمش زيبا بود

امروزباحافظ

»مرد گچی« به کتابفروشی ها آمد

»مرد  معمایی  رمان  ترجمه 
سی.جی.  نوشته  گچی« 
انتشارات  توسط  تئودور 
کتابسرای تندیس منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
به گزارش مهر، رمان معمایی 
»مرد گچی« نوشته سی.جی. 
تئودور با ترجمه نرگس جاللتی به تازگی توسط 
انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار 

نشر شده است.
داستان این رمان درباره تعدادی نوجوان در یکی 
از شهرهای کوچک آمریکاست. این نوجوانان 
متعلق به دوران گذشته اند و در زمان حال، یکی 
نام اِدی به عنوان گذشته می گردد.  از آن ها به 
ادی میانسال است و معمایی حل نشده از دوران 

نوجوانی اش دارد.
معمای اصلی این رمان قتل یک دختر است. 
شخصیت معلم زبان نوجوانان، مظنون پرونده 
بوده و چون مدرک قابل اثباتی وجود نداشته، 
از  این قتل را بسته است. یکی  پلیس پرونده 
چهره های مرموز این پرونده، مرد گچی است 
و هنوز با گذشت سال ها درباره هویتش سوال 
وجود دارد. هر روز روی دیوارها و ستون های 
کوچه های شهر عالمت های مرموز با گچ کشیده 
می شود ... این کتاب با حجم 3۲۰ صفحه به 

تازگی به چاپ رسیده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

 22 مرداد آخرین مهلت دریافت آثار پانزدهمین جشنواره
 بین المللی فیلم مقاومت

جشنواره  پانزدهمین  به  آثار  ارسال  مهلت  آخرین 
بین المللی فیلم مقاومت اعالم شد. 

سینمایی، ۲۲  رویداد  این  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرداد ماه جاری آخرین فرصت ارسال آثار به بخش های 
مختلف مسابقه این دوره جشنواره مقاومت است. از 
این رو، متقاضیان شرکت در جشنواره فیلم مقاومت 

می توانند آثارشان را تا تاریخ مذکور برای دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.  بر پایه این 
خبر، در ساختار مسابقات جشنواره امسال، برای نخستین بار به منظور کشف و حمایت از 
استعدادهای جوان بخش »روایت نو« مربوط به داوری آثار فیلمسازان اول ایجاد شده که 
به برترین فیلم این بخش، لوحتقدیر، جایزه نقدی و نشان شهید آوینی اهداء خواهد شد.
همچنین، شورای برگزاری این جشنواره، بخش ویژه »جلوهگاه نور« جشنواره را به 
مسابقه آثار سینمایی، کوتاه و مستند با موضوع و محوریت پیرامون »انقالب و تاریخ 
انقالب اسالمی« با هدف بازروایی و بازنماییتاریخ انقالب و توجه ویژه تر به محصوالت 
سینمایی که در راستای ثبت و روایت انقالب و مضامین و مفاهیم مرتبط با آن از قبیل: 
نقش انقالب اسالمی و دفاع مقدس در احیای »هویت ایرانی_اسالمی« ساخته شدهاند، 
اختصاص داده است.  پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت امسال با تغییر زمان از 
مهرماه به دهه اول آذر )همزمان با هفته گرامیداشت بسیج( و درآستانه چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، با حضور سینماگران داخلی و خارجی در بخشهای اصلی 
»مسابقه سینمای ایران« و »مسابقه سینمای بین الملل« شامل: فیلمهای سینمایی، فیلم های 
کوتاه داستانی، فیلم های مستند، بخش جلوهگاه نور، بخش روایت نو )مسابقه فیلمسازان 
اول( و مسابقه سینمای بین الملل شامل فیلمهای سینمایی و کوتاه و مستند، جایزه عماد 
مغنیه و بخش های جنبی برگزار می شود. شایان ذکر است این جشنواره به همت بنیاد 
فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس با همکاری سازمانها و نهادهای 

مختلف فرهنگی و سینمایی کشور و به دبیری محمد خزاعی برگزار میشود.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر نقش 
رسانه ها در همگرایی اقوام، حفظ همگرایی، 
انسجام و وحدت ملی در کشور به ویژه در 
میان اقوام را در شرایط کنونی، ضروری دانست.

به گزارش پیام زمان  از مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر نقش 
رسانه ها در همگرایی اقوام گفت: در شرایطی 
ضربه  قصد  خود  توطئه های  با  دشمنان  که 
زدن و از بین بردن انسجام و وحدت ملی در 
کشورمان را دارند، حفظ همگرایی، انسجام و 
وحدت ملی در کشور به ویژه در میان اقوام 

ضروری است.
سیدعباس صالحی  افزود: ایران به عنوان مهد 
اقوام  میان  کانون همبستگی  تمدن ها همواره 
مختلف کرد، ترک، لر، بلوچ، عرب، ترکمن و 
... بوده و اقوام ایرانی که عمدتاً در مناطق مرزی 
استقرار دارند، همواره از فرهنگ، هنر و تمامیت 

ارضی این دیار حفاظت کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه اقوام مختلف به عنوان 
فرصتی برای معرفی نمادها، آیین ها، فرهنگ 
و تمدن کشور به شمار می آیند، تصریح کرد: 
تهدید  اقوام در برخی کشورها  ممکن است 
در  ایرانی همواره  اقوام  ولی  محسوب شوند 

قرون و اعصار، فرصت هایی طالیی برای کشور 
خلق کرده اند. به طوری که در معرفی فرهنگ 
و تمدن و تقویت دیپلماسی فرهنگی در سطح 

بین الملل نقش آفرینی کرده اند.
صالحی با اشاره به سفر اخیر خود به استان 
این سفر  در  داد:  ادامه  بلوچستان  و  سیستان 
تفاهم نامه همکاری های مشترک فرهنگی و 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  بین  هنری 
امضا  به  بلوچستان  و  سیستان  استانداری  و 
رسید. بنابراین به ظرفیت های فرهنگی و هنری 
استان ها و شهرستان ها به ویژه استان های مرزی 

باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی در عین حال تصریح کرد: بخشی از نماد 
هویتی ایران در استان ها نهفته است از این رو 
باید در برنامه ریزی های فرهنگی و هنری کوتاه 
مدت و بلندمدت خود به گونه ای اقدام کنیم که 
چهره واقعی استان ها با بهره گیری از ظرفیت های 
فرهنگی هنری موجب ارتقا و معرفی فرهنگ و 

تمدن ایران بزرگ اسالمی شود.
با  همچنین  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اشاره به نقش رسانه ها در همگرایی ملی گفت: 
رسانه ها نباید به اختالفات قومی دامن بزنند و 
اگر مشکلی وجود دارد، باید با توجه به رسالت 
و  داشته  اهتمام  مشکالت  رفع  بر  رسانه ای 

همگان را بر ایجاد وحدت و همگرایی ملی 
دعوت کنند.

وی رسانه ها را آیینه ای برای معرفی اقوام ایرانی 
در کشور و جامعه بین الملل برشمرد و ادامه 
تهدیدات  از  کرده  سعی  همواره  دشمن  داد: 
ناشی از تنوع و تعدد قومیتی به نفع خود سود 
ببرد و در  ایجاد شکاف برای رسوخ سیاسی 
و فرهنگی به کشور بکوشد اما همواره بزرگان 
سیاسی و عموم اقوام مانع نفوذ دشمن شده اند. 
رسانه ها با نقشی که در فرهنگ سازی و معرفی 
این  می توانند  دارند،  مختلف  قومیت های 
فرصت ها را تقویت کنند و در معرفی آن و گره 

زدن آن به فرهنگ عمومی کشور تالش کنند.
صالحی افزود: تبیین ظرفیت قومیت ها، احترام 
به اقوام مختلف کشور، تاکید بر نقش و جایگاه 
فرهنگی،  دیپلماسی  تقویت  در  قومیت ها 
تاکید بر عدم تقابل زبان ملی و محلی و ... از 
جمله اقداماتی است که رسانه ها می توانند در 
همگرایی و همبستگی ملی با محوریت شناخت 
اقوام مختلف کشور داشته باشند. ملت بزرگ 
ایران از هر قوم و در هر کجای سرزمین ایران 
با هر زبان و گویشی سخن  باشند و  ساکن 
بگویند، تعهد خویش را به میهن ادا خواهند 

کرد.

کاریکاتور

فیلم سینمایی »داش آکل« در گروه سینمایی باغ کتاب به نمایش 
درمی آید. به گزارش رسیده، قرارداد اکران فیلم سینمایی »داش آکل« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد عرب گرگانی به تازگی با گروه 
سینمایی باغ کتاب منعقد شده و این فیلم در شهریورماه و پس از 
پایان نمایش فیلم سینمایی »دم سرخ ها« روی پرده سینماها خواهد 
رفت. در »داش آکل« بازیگرانی نظیر حسین یاری، مهران غفوریان، 
محمدرضا شریفی نیا، هلیا امامی، فاطمه گودرزی، علی صادقی، 
مهرداد ضیایی، نیما شاهرخ شاهی، ارژنگ امیرفضلی، امیرحسین 
صدیق، قدرت اهلل صالحی، اهلل قلی نظری، محسن افشانی، ارسالن 
قاسمی، علی مسعودی، امین ایمانی، رضا عزیزی، ایمان صفا، رضا 
هاشمی، علیرضا بابایی، صادق حدادی، طاها عرب، محمدرضا 

زاهدی به ایفای نقش پرداخته اند.
این فیلم با نام پیشین »عشق و آتش« برداشتی آزاد از داستان کوتاه 

داش آکل صادق هدایت به نویسندگی منصور براهیمی است.

»داش آکل« در نوبت اکران آینده 
گروه ابغ کتاب

رقابتالپهلویومنافقینبرایگداییازآلسعود

تاکید وزیر ارشاد بر نقش رسانه ها در همگرایی اقوام و انسجام ملی

روی  بر  آریا  معتمد  فاطمه  صدای 
کانون  پویانمایی  فیلم  جدیدترین 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
شده  لومو«  ترسناک  »شب  روایتگر 
روابط  اداره کل  از  گزارش  است.به 
کانون،  بین الملل  امور  و  عمومی 
به  لومو«  ترسناک  »شب  پویانمایی 

کارگردانی ساره شفیعی پور با تکنیک دوبُعدی دیجیتال و در مدت 
زمان ۱۰ دقیقه تالش می کند کودکان را با مفهوم ترس و چگونگی 

مقابله با آن در قالب داستانی فانتزی آشنا کند.
خالصه داستان این پویانمایی چنین است که بچه گربه ای یک 
ترس  آن  پیامدهای  با  می شود  مجبور  و  می بیند  ترسناک  فیلم 
روبه رو شود.فیلم نامه این اثر پویانمایی نیز نوشته ی معین صمدی 
و فایزه کشاورزیان است و مهدی شیری تصویرسازی های آن را 
انجام داده است. هم چنین مهدی علی بیگی طراحی کاراکتر، میالد 
موحدی موسیقی و نیما قاسمی صداگذاری این اثر هنری را برعهده 
داشته اند و رسول شیری به عنوان تصویرساز و انیماتور در تولید 

آن همکاری کرده است.
در عین حال کامپوزیت و تدوین  پویانمایی »شب ترسناک لومو« را 

نیز خود ساره شفیعی پور انجام  داده است.

فاطمه معمتدآریا راوی 
پویامنایی »شب ترسناک لومو«

فیلم های »بدون تاریخ بدون امضاء« به 
کارگردانی وحید جلیلوند و »خوک« به 
کارگردانی مانی حقیقی رقابت تنگاتنگی 
در بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران 

برای دریافت جوایز دارند.
از بین آثاری که در رشته های مختلف 
ایران  سینمای  بزرگ  بیستمین جشن 
نامزد شده اند، ۲ فیلم سینمایی رقابت تنگانگی را در آمار نامزدی 
برای دریافت بیشترین جوایز دارند. »بدون تاریخ بدون امضاء« به 
کارگردانی وحید جلیلوند و تهیه کنندگی علی جلیلوند و »خوک« 
به کارگردانی مانی حقیقی هر کدام در ۱۰ بخش نامزد دریافت 
جایزه شده اند که در اکثر بخش ها با یکدیگر مشترک هستند. 
»بدون تاریخ بدون امضاء« در رشته های بهترین فیلم، بهترین 
کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلمبرداری، بهترین بازیگر 

نقش اول مرد و ...  نامزد دریافت جایزه شده است.
 »خوک« در رشته های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین 
فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل 

زن و ...  نامزد دریافت جایزه شده است.
حال باید دید کدام یک از این ۲ فیلم می توانند گوی سبقت را در 

دریافت جایزه از دیگری بربایند.

رقابت تنگاتنگ ۲ فیلم در بیسمتین 
جشن بزرگ سیمنای ایران

         آگهی  مناقصه عمومی 
شورای   97/12/  20 47مورخ  شماره  1صورتجلسه  بند  استناد  به  دارد  نظر  در  بندرگناوه  شهرداری 
اسالمی شهر  طراحی،اجرا و نصب  سیستم تصفیه فاضالب جهت تامین اب فضای سبزشهر گناوه به 
شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید.لذا از کلیه 
شرکت هایی که دارای گواهینامه صالحیت در رشته مربوطه هستند دعوت می گردد جهت دریافت 

اسناد به واحد حقوقی شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی)ره( مراجعه نمایند. 

1- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.
2- تضمین شرکت در مناقصه که به صورت ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر به مبلغ درج شده در جدول 
فوق و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانك ملی بنام شهرداری بندرگناوه می باشد.

3-ضمانتنامه بانكی قابل تمدید که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده وبرای سه ماه دیگر نیز قابل 
تمدید باشد.

4-تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت 
تسلیم شود

5- مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه مورخ 97/6/2 می باشد.
6- مهلت و محل تحویل اسناد: روز  یك شنبه مورخ 97/6/7 دبیرخانه شهرداری گناوه واقع در خیابان امام 

خمینی)ره( می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 12:30 روزچهار شنبه مورخ 97/6/7 می باشد.

8-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
9- شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.

10- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
11- در صورتیكه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهدشد.
12- به پیشنهادات فاقد سپرده ، فاقد گواهی تأیید صالحیت ،فاقد مدارک ثبت شرکت و سایر مدارکی 
که به خواست کارفرما می بایست در پاکت ب ارائه گردد ،مخدوش ،مبهم و مشروط  و یا دیرتر از موعد 

مقررترتیب اثر داده نمی شود.
13- متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه، پاکت ب جهت 
اسناد و مدارک  و سوابق شرکت و پاکت ج پیشنهاد قیمت که هر سه  پاکت را در یك پاکت واحد گذاشته 

و بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند.
 شهرداری بندر گناوه

تاریخ انتشارنوبت اول:97/5/16   تاریخ انتشار نوبت دوم:97/5/23

ردیف

1

 موضوع مناقصه

طراحی ،اجرا ونصب 
سیستم تصفیه فاضالب 
جهت تامین اب فضای 

سبز شهر گناوه

مبلغ پایه)ریال(

16/000/000/000

مبلغ تضمین)ریال(

1/600/000/000

 نوبت اول

         آگهی مناقصه 
اجرای عملیات خیابان روبروی CNG و خیابان 26 متری امام خمینی )ره( 

در راستای اجرای صورتجلسه شماره 8 مورخ 97/04/10 شورای اسالمی شهر عسلویه و سامانه 
آسفالت  و  گذاری  جدول  زیرسازی،  طرح  عنوان  شهرداری  شوراو   97 سال  مصوب  بودجه 
معابر و عنوان پروژه ساماندهی معابر و ردیف اعتبار 10933، در اجرای ماده 5 آیین نامه مالی 
شهرداری ها، این شهرداری در نظر دارد اجرای عملیات عمرانی خیابان CNG حد فاصل میدان 
شهداء تا میدان لنج )برآورد اولیه 16/092/596/075 ریال( وخیابان 26 متری امام خمینی )ره( 
)براورد اولیه 8/932/277/173 ریال (را به پیمانكاران واجد شرایط در رشته  راه، راه آهن و 
باندفرودگاه، آبیاری و زهكشی با حداقل رتبه 5 واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد 
صالحیت که دارای سابقه کاری مرتبط و گواهینامه صالحیت در رشته مربوط هستند دعوت می 

گردد به واحد قراردادها و حقوقی شهرداری مراجعه نمایند. 

1-هر گاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 
ضبط خواهد شد. 

2-شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. 
مبلغ  توانند  می  مناقصه  در  شرکت  نقد جهت  وجه  واریز  به  تمایل  در صورت  3-متقاضیان 
شهرداری  بنام  عسلویه  شعبه  ملی  بانك  در   3100000013002 شماره  حساب  به  را  تضمین 

عسلویه واریز و فیش مربوطه را در پاکت )الف( به شهرداری ارایه نمایند. 
4-سایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه )دعوتنامه شرکت در مناقصه( 

درج شده است. 
5-کلیه هزینه های انتشار آگهی به عهده برندگان خواهد بود. 

ردیف

1

2

شرح موضوع

اجرای عملیات 
CNG خیابان

خیابان 26 
متری امام 
خمینی )ره(

مدت 
اجراء 

4 ماه

4 ماه

مهلت خرید 
اسناد

 13۹7/5/۹
لغایت 

۹7/5/21

 13۹7/5/۹
لغایت 

۹7/5/21

آخرین مهلت 
تحویل 
پیشنهاد

پایان وقت 
اداری مورخ 
13۹7/5/30

پایان وقت 
اداری مورخ 
13۹7/5/30

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

۸04/62۹/۸04

446/613/۸5۹

نوع تضمین

ضمانتنامه 
بانکی یا 

واریز وجه 
نقد 

ضمانتنامه 
بانکی یا 

واریز وجه 
نقد

تاریخ گشایش 
پاکات 

پیشنهادی

روز شنبه 
ساعت 

12 مورخ 
13۹7/6/3

روز شنبه 
ساعت 

12 مورخ 
13۹7/6/3

 نوبت دوم


