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رهبر معظم انقالب: 

مجازات مفسدان اقتصادی سریع 
و عادالنه انجام شود

 الریجانی: برخی برای مقاصد سیاسی نقش اپوزیسیون می گیرند

بازسازی برای  فرصتی  فعلی؛  شرایط 
اقتصاد ونی  در  
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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

 تنفس شش ماهه برای توقف 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

خرید ۸۴ قلم کاالی صنعت نفت 

دارای مشابه داخلی ممنوع شد

فعالیت بیش از ۶۵ درصد صنایع 

کوچک و متوسط کشور
به گزارش زمان ، محمد شریعتمداری وزیر صنعت از ارایه بسته 
حمایت از تولید به دولت در یکشنبه هفته آتی خبر داد و گفت: 
قرار است سران سه قوه تنفس شش ماهه پرداخت مالیات بر 

ارزش افزوده را مصوب کنند.

به گزارش زمان ،بیژن زنگنه وزیر نفت در ابالغیه ای خرید 84 
دارای  که  نفت  نیاز صنعت  مورد  تجهیزات خارجی  و  کاال  قلم 
تولید مشابه داخلی هستند  از سوی شرکت های اصلی و تابعه 

پیمانکاران طرف قرارداد آنها ممنوع می شود.

صنایع  سازمان  مدیرعامل  نجفی  صادق   ، زمان  گزارش  به 
 3۵ میانگین  طور  به  گفت:  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 
درصد صنایع کوچک و متوسط کشور تعطیل و مابقی فعال 

هستند. 763
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سرمقاله
 مذاکره آمریکا با ایران
 ازمنظر تحوالت ترکیه

نگاه روز
بازسازی رآکتور اراک با 
همکاری چین و انگلیس

افزایش تقاضای خرید، بهای 
محصوالت پروتئینی را باال برد

ترکیه و آمریــکا دارای روابط دیپلماتیک ؛ 
اقتصادی ؛ نظامــی و امنیتی طوالنی مدتی 
هستند .حجم مبادالت تجاری دو کشور بالغ 
بر 19 میلیارد دالر است و ایاالت متحده در 
ترکیه دارای ســه کنسولگری است عالوه بر 
موارد فوق هر دو کشور عضو پیمان آتالنتیک 
شمالی ناتو می باشند که اعضای این پیمان 
نسبت به حفظ امنیت کشورهای عضو تعهد 
داده انــد که مصداق بــارز همکاری نظامی 
و امنیتی دوکشــور حضور هــزاران نظامی 
امریکایــی در پایگاه هوایــی اینجرلیک در 
منطقه آدنای ترکیه است . در تمامی خیابان 
های اصلی شــهر های ترکیه شــعب مک 
دونالد KFCو استارباکس و سایر برندهای 
صنایع پوشاکی ؛ خودرو سازی ؛ آرایشی و ... 

آمریکایی دیده می شود. 
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افزایش 6 تا 1۰ میلیون تومانی 
قیمت خودرو

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد

 عدم رفت و آمد نیروهای خارجی در دریای خزر

برای  رئیس مجلس شرایط فعلی کشور را فرصتی 
از این  بازسازی درونی اقتصاد دانست و گفت: باید 
فرصت برای تسهیل فضای کسب و کار به ویژه در 

صنایع کوچک و متوسط استفاده کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی در مراسم افتتاحیه بزرگترین 
نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک ایران گفت: 
صنایع کوچک پیشران صنعت و اقتصاد کشور هستند. 
به همین دلیل باید مسائل آنها مورد حمایت و پشتیبانی 
قرار گیرد.وی ضمن اعالم آمادگی برای تصویب قوانینی 
شورای  مجلس  در  صنایع  این  امور  تسهیل  جهت 
اسالمی و شورای هماهنگی سران قوا گفت: حمایت 
از صنایع امری الزم است و باید در دراز مدت به آن 
فکر کرد و منابعی را به وجود آورد که صنایع کوچک 
و بزرگ بتوانند از حمایت بیشتری برخوردار باشند.

پیرامون  کارآفرینان  انتقادات  خصوص  در  الریجانی 
مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این قانون در حال 
تدوین است و باید ارزیابی هایی از درآمدهای دولت 
انجام شود.وی با اشاره به گزارشات اتاق های بازرگانی 
و تعاون گفت: اتاق ها موظف هستند ساالنه گزارشی 
از شاخص های مهم کسب و کار ارائه کرده و بر اساس 
آن وضعیت کسب و کار را ساماندهی کنند. بهار سال 
9۷ گزارش اتاق های بازرگانی و تعاون در این خصوص 
به مجلس ارائه شد که آمار و ارقام ارائه شده حاکی از 
وجود مشکالتی در این بخش است اما در این گزارش 
مشکالت و ایرادات مشخص شده است که می تواند 
برای ساماندهی امور به دولت و مجلس کمک کند.

رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: شاخص ملی 
محیط کسب و کار در بهار سال 9۷ میزان ۶.19 درصد 
بوده است که نمره خوبی نیست و نسبت به زمستان 
سال 9۶ که ۵.۸ درصد بود روند نزولی داشته است که 

نشان می دهد باید برای این بخش تصمیمات سریع 
تری اخذ شود.عضو شورای هماهنگی اقتصادی قوای 
سه گانه در تشریح مشکالت بخش صنعت در گزارش 
اتاق تعاون و بازرگانی گفت: غیرقابل پیش بینی بودن 
و تغییر قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانکها، 
بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجتماعی، 
قدرت پیش بینی را برای واحدهای صنعتی کاهش 
حامل های  به  دسترسی  گفت:  است.الریجانی  داده 
انرژی، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در 
خدمات از نقاط قوت صنایع است. در گزارش ها آمده 
است که حجم زیادی از اختراعات در کشور مربوط به 
صنایع کوچک است.وی اظهار داشت: وضعیت صنایع 
در استان های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و 
خوزستان نسبت به بقیه استان ها، وضعیت خوبی نیست 
اما در استان های گیالن، فارس و زنجان وضعیت کسب 
و کار بهتر از سایر استان ها است.رئیس مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: شاخص کارآفرینی در بهار سال 9۷، 
۶.۳ بوده و در زمستان 9۶، ۶ درصد بوده است که 

افزود:  است.الریجانی  شاخص ها  سقوط  نشان دهنده 
بنگاه هایی که ۶ تا 1۰ نفر کارگر دارند، دارای شرایط 
نامناسب تری هستند که نشان می دهد آسیب پذیری 
این بنگاه ها در برابر تکانه های نرخ ارز بیشتر بوده است.

وی با اشاره به روند توافق هسته ای گفت: جمهوری 
اسالمی بعد از سال ها کشمکش هسته ای، به مسیر 
مذاکرات رهنمون شد و به دلیل حل مشکالت بخش 
تولید و معیشت مردم، این مذاکرات انجام شد.عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بعد از اینکه 
یکی از کشورهای منطقه، پیام رئیس جمهور آمریکا 
را در خصوص درخواست مذاکره به ایران ارائه کرد، 
جمهوری اسالمی نیز به شرط پذیرش غنی سازی، این 
پیشنهاد را پذیرفت. رئیس جمهور آمریکا نامه ای نوشت 
و اعالم کرد که »حق غنی سازی ایران را قبول داریم«. 
بعد از دو سال مذاکرات سخت، توافق انجام شد که در 
نهایت برای فعالیت های هسته ای ایران، محدودیت ها و 

گشایش هایی ایجاد شد.         
  ادامه در صفحه ۳

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده احمدی نژاد تشکیل شده که بخشی با شکایت 
شاکیان خصوصی است و بخشی با ورود مدعی العموم؛ اینکه چرا دادگاهش تشکیل 

نمی شود قبال توضیح داده ام.
به گزارش خبرنگار زمان - الهام امرکاشی، غالمحسین محسنی اژه ای دیروز  
در صد و بیست و نهمین نشست خبری روز خبرنگار را تبریک گفت و اضافه 
کرد: اگر خبرنگاران به وظیفه رسانه ای خود عمل کنند از مفاسد اجتماعی می 
توانند جلوگیری کنند.وی درباره پرونده های اقتصادی اخیر گفت: در پرونده 
های اقتصادی اخیر ۶۷ متخلف بازداشت شدند، 1۰۰نفر از متخلفان از کارمند 
دولت و صاحب منصب گرفته تا غیره ممنوع الخروج شدند و برای ٢۵ پرونده نیز 
کیفرخواست صادر شده است.وی با اعالم صدور کیفرخواست ٢۵ پرونده ویژه 
مفسدان اقتصادی گفت: ۶ شعبه دادگاه هرکدام با حضور سه قاضی با سابقه دست 
کم ٢۰ ساله فعال برای این پرونده ها اختصاص یافت که در صورت لزوم تعداد 
شعبه ها و قضات افزایش می یابد.معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: دشمن 
به ویژه آمریکا همچنان فشار اقتصادی مردم را هدف گرفته و می رود اقتصاد را 
به زعم خود تحت فشار قرار دهد و ا این طریق مردم را ناراضی نگهدارد؛ او کور 
خوانده، مردم ما مقاوم هستند و این اقدامات ظالمانه روانی را، هم می شناسند 
و هم مقاوم هستندوی اضافه کرد: دشمنان صدها بوق تبلیغاتی راه انداخته اند 
و با تولید شایعه و پمپاژ دروغ ها سعی در تضعیف روحیه مردم دارند؛ در این 
میان ضدانقالب خارج نشین هم در عملیات ایذایی و هم انتشار شایعات کمک 
می کنند. عده ای افراد سودجو هم با احتکار و قاچاق خود آب به آسیب دشمن 
ریخته، مردم را به زحمت می اندازند و به جای کمک کردن در این شرایط که 
ارزاق و داروها راحت تَر به دست مردم برسد با قاچاق، سودجویی و احتکار شرایط 
را برای مردم سخت تَر می کنند. محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: چند بازپرس 
ویژه برای این امر تعیین و دادستان تهران به طور خاص مکلف شد بازپرس ها 
را پشتیبانی کند. معاون اول قوه قضاییه نظارت می کند و دادستان کل کشور 
هم می خواهد تا پرونده های شهرستانها را به تهران احاله کنند.وی ادامه داد: در 
این مدت انتظار به حق از مردم این بوده که قوه قضائیه باید این پرونده را سریع 
و خارج از قوانین دست و پاگیر بررسی کند. باید هر چه سریعتر پرونده ها را به 
نتیجه برسانیم و ناگزیر بودیم برای انجام این کار و به دلیل برخی محدودیت های 
قانونی استیذانی از مقام معظم رهبری داشته باشیم.وی افزود: ایشان در موارد 
خاصی اجازه دادند با رعایت عدل و انصاف موارد را رسیدگی کنند، به دنبال این 
موافقت بالفاصله نشستی با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار و قرار شد، ۶شعبه 
دادگاه با سه قاضی دست کم دارای ٢۰ سال قضایی تشکیل شود تا هرچه زودتر 
کار خود را شروع کنند و اگر نیاز بود شعب دیگری به همین ترتیب تشکیل شود.

محسنی اژه ای با اشاره به جنایت هولناک و غیربشری خالف موازین عربستان 
در یمن که دهها انسان را به خاک و خون کشید و ۵۰ نفر را شهید کرد، ضمن 
تسلیت به خانواده های داغدار ابراز امیدواری کرد ظلم و این جانیان عربستان به 
زودی ریشه کن شود و در همین دنیا به دست مؤمنان معذب و در آخرت هم به 

عذاب الهی دچار شوند.خبرنگاری پرسید آیا اینکه پسر آقای نوبخت به جرم حمل 
سالح و مهمات بازداشت شده، صحت دارد یا نه که محسنی اژه ای با لبخندی 
گفت: اینکه اسم بردید محذورم جواب بدهم اما اگر چیزی باشد شما خبرنگار 
هستید دیر یا زود مطلع می شوید.معاون اول قوه قضاییه درباره اتهاماتی که در 
جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس بین نمایندگان و وزیر رد و بدل شد و اینکه 
آیا مدعی العموم می تواند به این موارد ورود داشته باشد، گفت: طبق موادی از 
قانون تعزیرات اگر مدیران، کارکنان و روسای سازمان ها از فسادی اطالعی داشته 
باشند، موظف هستند حسب مورد اطالعات خود را به دستگاه قضایی یا اداری 
ارائه کنند. طبق این قانون اگر چنانچه اطالع ندادند به حبس و انفصال خدمت 
به مراجع  قانون موظف هستند  افراد مطلع  افزود: پس  محکوم می شوند.وی 
ذیصالح قضایی یا اداری اطالع دهند و گرنه خودشان به عنوان متهم تحت تعقیب 
قرار می گیرند و مدعی العموم ورود می کند. اگر آنها دلیل و مدرکی نسبت به 
این ادعاهایشان دارند مدعی العموم می تواند ورود کند که چرا این اطالعات را 
قبل از ارائه به مرجع قضایی به مردم افشا کردید و اگر بدون مدرک باشد، به 
دلیل تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قرار می گیرند.به گفته اژه ای، مجلس 
هیاتی دارد که تشخیص می دهد اظهارات قابل پیگیری است یا اینکه در راستای 
وظایف نمایندگی است. باید دید مطالب مطرح شده جزو وظایف نمایندگی بوده 
یا نه و اینکه شاکی خصوصی دارد یا نه.سخنگوی قوه قصاییه در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه قضا با جرم افراد مانند پرونده 
برادران ریخته گران را افکار عمومی چگونه متوجه شود، گفت: در مرقومه اخیری 
که از رهبری اجازه گرفته شد، یکی از مواردش همین بود. طبق قانون حق انتشار 
دادگاه ها علنی وجود ندارد اما اجازه گرفتیم دادگاه هایی که علنی برگزار می شود، 
حق انتشارش باشد و با نام و نشان افراد اخبار منتشر شود.وی ابراز امیدواری کرد، 
با انتشار دادگاه های علنی و عدم تخفیف و تعلیق و آزادی، قاطعیت و اثر الزم را 
داشته باشد. معاون اول قوه قضاییه درباره سرنوشت الیحه پلیس قضایی گفت: 
پیگیری های ما ادامه دارد. بخشی از قضیه دست ماست و الیحه داده شده اما 
تصویب کردن بر عهده ما نیست و امیدواریم پلیس قضایی هر چه زودتر تشکیل 
شود.سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا وقت دادگاه برای رحیم مشایی تعیین 
شده است یا نه، گفت: نه؛ پرونده اشکاالتی داشت که در دادسرا در حال رسیدگی 
است هنوز وقت دادگاه تعیین نشده است، امیدوارم طول نکشد و هرچه زودتر 
دادگاه تشکیل شود چون اشکاالت را دادسرا رفع کرد.اژه ای درباره اظهارات یک 
نماینده مجلس مبنی بر گم شدن 9 میلیارد دالر گفت: دادستان تهران آقای 
یوسفیان مال، نماینده مجلس که آدم فعالی هم هست، را خواست تا مستندات و 
مدارکش را برای بیان این حرف بیان کند او پاسخ داد من این طور نگفتم و گفتم 
این مقدارش این گونه خرج شد و بقیه معلوم نیست، کجاست.وی اضافه کرد: 
دولتمردان فعلی راجع به دولت دهم همین حرف را زدند که 1۸ میلیارد دالر گم 
شد که چنین نیست؛ اگر نمی دانید پول کجاست دلیل بر گم شدنش نیست.باید 
دید ثبت سفارش ها آیا صحیح بوده است و برای چه مقدار ارز اختصاص یافت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات این قوه در برخورد با محتکران گفت: قوه 
قضاییه و دادستان کل کشور به همه دادستان ها اعالم کرد تا به سازمان تعزیرات 
حکومتی برای بازرسی از جایی کمک کند؛ مواردی که مختص به خود قوه قضاییه 
هست، اقدام می کند.وی ادامه داد: مسئول سازمان تعزیرات در جلسه مسئوالن 
قضایی درخواست هایی داشت که سه تا از این درخواست ها قبول شد؛ اضافه 
کردن قضات، فرستادن افراد برای بازرسی و کمک به تعزیرات سه درخواست 
تعزیرات بود و اگر موارد دیگری هم باشد به آنان کمک می کنیم.این مقام قضایی 
درباره مجازات و پیشگیری از وقوع جرم گفت: مجازات صرف کافی نیست، باید 
جلوی بستر فساد و سرچشمه آن را گرفت؛ سه قوه 1۰۰درصد روی این موضوع 
کار می کنند و قوه قضاییه کار آسیب شناسی هم انجام می دهد.وی اضافه کرد: 
تعداد نامه هایی که آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی به دولت نوشت بسیار زیاد 
است.                                                                       ادامه در صفحه ٢

 الریجانی: برخی برای مقاصد سیاسی نقش اپوزیسیون می گیرند

شرایط فعلی؛ فرصتی برای بازسازی درونی اقتصاد
سخنگوی قوه قضاییه:  بازداشتی های اعتراضات اخیر بسیار کم هستند

پرونده قضایی احمدی نژاد تشکیل شد

تغییرات جنجالی نرخ بلیت به ایرالین های داخلی رسید
به دنبال تغییرات به وجود آمده پس از اجرایی شــدن بخشــنامه جدید سازمان 
هواپیمایی کشــوری در جریان ارتباط با سیاســت های ارزی بانک مرکزی پس از 
ایرالین های خارجی حتی تغییرات در نرخ بلیت ایرالین های داخلی نیز به شکل قابل 

توجهی افزایش یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، از چند روز قبل گمانه زنی هایی درباره باال رفتن قابل 
توجه نرخ بلیت پروازهای ایرالین های خارجی مطرح شده بود و تعدادی از مسافران 
این ایرالین ها نیز در گزارش هایی اعالم کردند که شرکت های خارجی برای تغییر در 
زمان پرواز یا مبدا و مقصد آن هزینه های بسیار کالن دریافت کردند.در شرایطی که 
شرکت های داخلی هنوز نرخ بلیت پروازهای بین المللی خود را مانند خارجی ها باال 
نبرده اند اما گزارش های جدید نشان می دهد که مسافران شرکت های ایرانی نیز برای 
جابه جایی در زمان سفر خود مجبور شده اند افزایش قیمت شدیدی را تجربه کنند.

یکی از مسافران شرکت هواپیمایی ایران ایر  در گفت و گو با ایسنا اعالم کرد که برای 
جابه جایی چند روزه در زمان پرواز تهران- فرانکفورت- تهران خود مجبور شده حدود 
۵ میلیون تومان افزایش قیمت بلیت را به شرکت هواپیمایی مربوطه بپردازد. بر اساس 
اطالعاتی که این مسافر در اختیار ایسنا قرار داده در ابتدا برای سفر رفت و برگشت 

خود حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه بلیت پرداخت کرده است اما برای 
جابه جایی مجبور شده این رقم را به حدود هشت میلیون تومان افزایش دهد و نرخ 
این پرواز در حال حاضر نیز به رقمی باالتر رسیده که نشان می دهد احتماال قیمت 
بلیت ها در روزهای آینده باالتر نیز می رود.رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری در گفت و گو با ایسنا اعالم کرد که همه شرکت ها ملزم هستند که بخشنامه 
نرخ تسعیر ارز ابالغ شده را رعایت کنند و مسافران می توانند هر گونه تخلف در این 
حوزه را به سایت این سازمان با ارائه مدارک مستدل گزارش کنند.در این بخشنامه 
آمده است: کلیه بهای بلیت به فروش رسیده قبل از تاریخ ابالغ بخشنامه برای پروازها 
معتبر بوده و نرخ استرداد نیز بر همان اساس اجرایی می شود همچنین در صورت هر 
گونه تغییر داوطلبانه توسط مسافر چنانچه موجب تغییر کالس نرخی بر اساس قوانین 
نشود، مسافر صرفا باید پرداخت هزینه تغییرات را بر اساس نرخ جدید انجام دهد و در 
صورتی کالس پروازی تغییر پیدا کند، باید بهای کل بلیت در تغییرات اعمال شود.بر 
اساس تغییرات صورت گرفته نرخ ارز دریافتی ایرالین ها از ۴٢۰۰ به بیش از ۸۰۰۰ 
تومان افزایش یافته است. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی پیش از این اعالم کرده 
بود که از حدود یک ماه قبل تخصیص ارز به شرکت های هواپیمایی متوقف شده بود.
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 مذاکره آمریکا با ایران ازمنظر تحوالت ترکیه

روح اهلل جمعه ای - مشاور وزیر کشور  

ترکیه و آمریکا دارای روابط دیپلماتیک ؛ اقتصادی ؛ نظامی و امنیتی 
طوالنی مدتی هستند .

حجم مبادالت تجاری دو کشــور بالغ بر 19 میلیارد دالر اســت و 
ایاالت متحده در ترکیه دارای سه کنسولگری است عالوه بر موارد 
فوق هر دو کشور عضو پیمان آتالنتیک شمالی ناتو می باشند که 
اعضای این پیمان نسبت به حفظ امنیت کشورهای عضو تعهد داده 
اند که مصداق بارز همکاری نظامی و امنیتی دوکشور حضور هزاران 
نظامی امریکایی در پایگاه هوایی اینجرلیک در منطقه آدنای ترکیه 
اســت . در تمامی خیابان های اصلی شهر های ترکیه شعب مک 
دونالد KFCو استارباکس و سایر برندهای صنایع پوشاکی ؛ خودرو 
سازی ؛ آرایشی و ... آمریکایی دیده می شود. مقامات دوکشور بارها 
و بارها به کشــورهای یکدیگر ســفر کرده و عکس های یادگاری 
متعددی بــا هم گرفته اند و در یک کالم دو کشــور دارای رابطه 
طوالنی مدت دیپلماتیک هستند اما اخیرا ایاالت متحده برای اعمال 
قلدری اقدام به تحریم ترکیه کرد که با این اقدام ارزش لیر به پایین 
ترین حد خود در چند سال گذشته رسید به طوریکه مقامات ترکیه 
از مردم خواستند برای حفظ ارزش پول ملی خود ارز و طالی خود 
را تبدیل به لیر نمایند .آمریکا چند نفر از مقامات ترکیه را نیز مورد 
تحریم قرار داد و ترکیه اعالم کرد به همراه ایران ؛ چین و روسیه در 
برابر زیاده خواهی های آمریکا ایستادگی خواهد کرد و نهایتا رییس 
جمهور این کشــور گفت اگر امریــکا دالر دارد ما هم خدا داریم...

تحوالت میان دوکشــور ترکیه و آمریکا بهترین الگو برای تصمیم 
گیری درباره مذاکره ایران و آمریکاســت . جمهوری اسالمی ایران 
مدتهاست در برابر فشار برای مذاکره و یا سازش با منطق قلدرمابانه 
آمریکایی اعالم کرده است که اگر آمریکا با قلداری قصد مذاکره دارد 

مردم ایران هم متکی به خدای خودشان هستند.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

کسب و کار ائتالف سعودی با مرگ یمنی ها

بحران یمن در پی استمرار حمالت خونین ائتالف سعودی و نیز به 
خاطر کم تحرکی جامعه بین المللی برای توقف جنگ در این کشور 
فقیر خاورمیانه، هر روز ابعاد وســیع تری گرفته و شمار بیشتری از 
یمنی ها بویژه کودکان و غیرنظامیان قربانی خشونت متجاوزان می 

شوند.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، روز پنجشــنبه 11 مرداد ماه، حمله 
جنگنده های ائتالف سعودی به یک بیمارستان و یک بازار در بندر 
'الحدیده' در یمن، ســبب مــرگ ۶۰ تن و جراحت بیش از یکصد 
نفر از غیرنظامیان شــد و در حالیکه جهان از شــوک این خشونت 
مرگبار خارج نشــده بود، ائتالف متجاوز جنایت دیگری را رقم زد و 
در اســتان صعده یمن، تعدادی از دانش آموزان یمنی را به خاک و 
خون کشاند.جنگنده های ائتالف سعودی پنجشنبه 1۸ مرداد ماه، 
اتوبوس حامل کودکان در شــهر 'ضحیان' در استان صعده یمن را 
هدف قرار دادند که در نتیجه این اقدام ۵٢ کودک کشته و ۷۷ تن 
دیگر زخمی شدند.این اقدام با محکومیت و واکنش های بین المللی 
همراه بود، اما 'ترکی المالکی' سخنگوی ائتالف سعودی برای فرار از 
فشار افکار عمومی جهانی، حمله به اتوبوس حامل کودکان را قانونی 
و مشروع اعالم و همچنین ارتش و کمیته های مردمی یمن را متهم 
کرد که از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.اما توجیه 
ســخنگوی ائتالف برای کشتار دانش آموزان خردسال یمنی، مورد 
قبول و استقبال جامعه جهانی قرار نگرفت و 'آنتونیو گوترش' دبیرکل 
سازمان ملل متحد در بیانیه ای، ضمن محکوم کردم تجاوز ائتالف، 
خواستار تحقیق فوری و مستقل درباره جنایت صعده شد. در بیانیه 
گوترش که از سوی 'فرحان حق' سخنگوی وی قرائت شد، همچنین 
تاکید شده بود، طرف های درگیر باید برای حفظ جان غیرنظامیان 
و جلوگیری از هدف قرارگرفتن آنها، اقدام کنند. متعاقب انتشار این 
بیانیه، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ضمن ابراز نگرانی 
عمیق خود نسبت به حمله ائتالف سعودی به غیرنظامیان یمنی، 

خواستار تحقیق قابل اعتماد در این زمینه شد. 
'کارن پیرس' دیروز )جمعه( پس از نشست شورای امنیت سازمان 
ملل متحد درباره سودان جنوبی و یمن با حضور در جمع خبرنگاران 
با قرائت بیانیه ایی تصریح کرد: اعضای شــورای امنیت به گزارش 
دســتیار دبیرکل ســازمان ملل متحد درباره حمله اخیر در صعده 
یمن گوش کردند که در نتیجه آن تعداد زیادی از شــهروندان اعم 
از کودکان کشــته شده اند. وی ادامه داد: آنها نگرانی عمیق خود را 
از این حادثه و همه حمالت اخیر در یمن ابراز کردند و خواستار آن 
شدند که تحقیق قابل اعتماد و شفافی در این باره انجام شود.نماینده 
انگلیس در سازمان ملل متحد همچنین با تاکید بر طرف های درگیر 
در یمن برای تعهد به قوانین بین المللی و پایبندی به قوانین حقوق 
بشــر افزود: اعضای این شــورا تاکید کردند که همه قطعنامه های 
شورای امنیت شامل ٢٢1۶ باید درباره یمن بطور کامل اجرایی شود.

وی همچنین گفت: اعضای شورای امنیت حمایت کامل خود را از 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم کردند و از همه طرف 
ها خواستند تا همکاری مناسبی برای برگزاری نشست سپتامبر در 
ژنو که تحت نظر سازمان ملل انجام می شود، به عمل آوردند. به گفته 
پیرس، اعضای شورای امنیت همچنین تاکید کردند که به وحدت، 
حاکمیت، اســتقالل و تمامیت ارضی یمن متعهد هستند. وی در 
پاسخ به این سووال که چرا فقط خواستار تحقیق شفاف و قابل اعتماد 
شده اید و نخواسته اید که یک تحقیق مستقل برگزار شود، آیا ائتالف 
بایــد تحقیق را انجام دهد، گفت: فکر می کنم همه گزارش ها باید 
قابل اعتماد باشد، اگر تحقیق قابل اعتماد نباشد، بطور قطع پذیرفته 
نخواهد شد. نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد در پاسخ به این 
پرسش که آیا شورای امنیت تصمیم گرفته چه کسی باید این تحقیق 
را انجام دهد، افزود: شورا برای تحقیق ماموریت داده است، اکنون با 
دبیرخانه سازمان ملل متحد در حال مشورت هستیم که چه شیوه 
ای برای تحقیق مناســب تر است. وزارت امور خارجه روسیه نیز در 
بیانیه ایی در واکنش به حمله ائتالف سعودی به اتوبوس حامل دانش 
آموزان، با ابراز نگرانی از ادامه مناقشــه مسلحانه در یمن، خواستار 
توقف خون ریزی در این کشــور و حل و فصل تمام اختالف ها در 
پشت میز مذاکره با توجه به منافع نیروهای سیاسی یمن شد. در این 
بیانیــه، همچنین افزون بر ضرورت تحقیق همه جانبه و فراگیر در 
مورد این حادثه، خواستار معرفی مقصران و پیگیرد قضایی آنان شده 
است. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد که فراموش کرده دولت 
متبوعش با نشان دادن چراغ سبز به ائتالف سعودی، مسیر نامشروع 
حمله نظامی به یمن را همواره ســاخته، نتوانست نسبت به کشتار 
کــودکان یمنی بی تفاوت بماند، اما در واکنش خود ضمن مراعات 
عربستان به همپیمانی منطقه ای و بدون محکوم کردن سعودی ها، 
از مقامات ائتالف خواست به سرعت، تحقیقات را در مورد این حادثه 
انجام دهند، به گونه ای که قابل سنجش باشد و نتایج را به صورت 

عمومی منتشر کنند. 

رهبر معظم انقالب: 
مجازات مفسدان اقتصادی سریع 

و عادالنه انجام شود

رئیــس قوه قضائیه در نامــه ای به رهبر معظم 
انقالب اســالمی با اشــاره به جنگ اقتصادی 
دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از 
سوی عده ای از اخالل گران و مفسدان اقتصادی 
در این شــرایط همســو با اهداف دشــمنان، 
درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد 
قاطــع و ســریع در چارچوب قانــون مجازات 
اخالل گران در نظام اقتصادی کشــور و قانون 

مجازات اسالمی داده شود.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا،  در این نامه 
پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف 
مجازات اخالل گران و مفسدان اقتصادی ممنوع 
باشــد. رهبر انقالب اســالمی با این پیشنهاد 
موافقــت و تأکیــد کردند: مجازات مفســدان 
اقتصادی سریع و عادالنه انجام گیرد و در مورد 

اتقان احکام دادگاه ها دقت الزم توصیه شود.

بازسازی رآکتور اراک با همکاری 
چین و انگلیس

سخنگوی انرژی اتمی: بازسازی رآکتور اراک با 
خروج آمریکا از برجام متوقف نشده و با همکاری 

چین و انگلیس در حال انجام است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما ؛ سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی گفت: خوشــبختانه کار 
بازســازی رآکتور اراک در حال حاضر از سوی 
چینی ها با همکاری انگلیس به عنوان شریک 
تجــاری چین در حال انجام اســت و با خروج 
آمریکا از برجام ســرعت بازســازی آن متوقف 

نشده است.
کمالوندی در خصــوص فرمان رهبر انقالب در 
روز 1۴ خــرداد مبنی بر افزایش توان هســته 
ای ایران تا 19۰ هزار ســو و پیشرفت هایی که 
در این زمینه حاصل شــده است اظهار داشت: 
رهبر انقالب در 1۴ مرداد ماه تأکید کردند که 
زمینه رسیدن توان هسته ای به 19۰ هزار سو 
فراهم شــود و برنامه ایران از قبل رساندن توان 
هسته ای به ٢۷۰ هزار سو ظرف 1۵ سال بود.

وی افزود: ظرف 1۰ ماه می توانیم به این توان 
هسته ای دست پیدا کنیم ولی این  به معنای 
آن است که ماشــین هایی که کار توسعه آنها 
تمام نشده به کار گرفته شود که البته این اقدام 
اقتصادی نبوده و خطای زیادی خواهد داشت.

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: در قالب 
برجام، چین و آمریکا مسئولیت بازسازی رأکتور 
اراک را به عهده گرفته بودند که با خروج آمریکا 

این کار متوقف شد.
وی در ادامه افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام، 
بازسازی این راکتور با اصرار چین و انگلیس برای 
جایگزینــی آمریکا ادامه یافت که البته انتخاب 

انگلیس از سوی ما نبوده است.

گمرک شرایط واردات طال، ارز 
و طالی خام را اعالم کرد

گمرک جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه ای 
به گمرکات اجرایی کشور ورود طال، ارز و طالی 
خام به کشــور را منوط به اخــذ مجوز از بانک 

مرکزی و تشریفات گمرکی مجاز اعالم کرد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازگمــرک، در این 
بخشــنامه ترخیص کاالهای وارداتــی با رویه 
بانکی منوط به تاییدیه سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکننــدگان مبنی بر اخذ مابه 
التفاوت »نرخ ارز زمان پرداخت« و »نرخ ارز در 

بازار در تاریخ ترخیص« است.
براســاس ایــن بخشــنامه ورود ارز به صورت 
اســکناس به داخل کشــور بدون محدودیت و 
مطابق مقــررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه 
با پولشــویی مجاز بوده و بنابراین در خصوص 
انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه های 
مربوطه الزامی است.واردات طال )ساخته شده( 
بدون محدودیــت با اخذ مجوز از بانک مرکزی 
و رعایت انجام تشــریفات تشریفات گمرکی و 
پرداخت حقــوق ورودی و مالیات ارزش افزوده 

و سایر وجوه متعلقه مجاز است.
بر ایــن اســاس واردات طالی خام ) شــمش 
استاندارد( با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت 
تشــریفات گمرکی و رعایت ســایر مقررات از 
پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش 

افزوده معاف شده است. 
بر اســاس سیاســت جدید ارزی دولت که به 
تصویب هیــات وزیران رســیده و از 1۶ مرداد 
ماه اجرایی شده اســت، واردات اسکناس ارز و 
طالی خام به کشور توسط صرافی ها و اشخاص 
با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات 
گمرکی مجاز اســت؛همچنین با تصمیم دولت 
واردات طالی خام از پرداخت تعرفه گمرکی و 

ارزش افزوده نیز معاف شد.

اخبار

سرمقاله

روی نکن،  زیاده  اما  باش  بخشنده 
در زندگی حسابگر باش 

اما سخت گیر مباش

کالمامیر

با  خبری  مشترک  نشست  در  جمهوری  رییس 
روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر تاکید 
کرد: بر اساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 
هیچ نیروی خارجی و شناور نظامی نمی تواند در 
دریا  این  امنیت  و  کند  آمد  و  رفت  خزر  دریای 

منحصراً در اختیار پنج کشور ساحلی است.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
امضای کنوانسیون رژیم حقوقی  از  دیروز و پس 
دریای خزر در نشست مشترک خبری که با حضور 
سایر روسای جمهور کشورهای ساحلی برگزار شد، 
کنوانسیون  امضاء  با  جدیدی  گام  داشت:  اظهار 
رژیم حقوقی دریای خزر در روابط بهتر و بیشتر 
کشورهای ساحلی دریای خزر برداشته شد.وی با 
بیان این که امروز ۵ کشور ساحلی خزر برای تقویت 
امنیت منطقه، روابط بهتر کشورهایشان و استفاده 
برداشتند،  مهمی  بسیار  گام  خزر  دریای  از  بهتر 
افزود: اولین قدم در رسیدن به این کنوانسیون از 
آغازین توافق در اجالس تهران تا امروز در آکتائو، 
حسن همجواری و روابط خوب دولت های ۵ گانه با 
یکدیگر بوده است.رییس جمهوری ادامه داد: روابط 
جمهوری اسالمی ایران با ترکمنستان، قزاقستان، 
بسیار  همواره  آذربایجان  و  روسیه  فدراسیون 
دوستانه و صمیمانه بوده است و این عامل اصلی در 
امضای اینگونه توافقات می باشد.روحانی اضافه کرد: 
بی تردید اگر دولت ها بهم نزدیک نبودند و اگر با 
یکدیگر فاصله داشتند و منافع ملی  خود را مد نظر 
قرار نمی دادند و همچنین روابط ملت های منطقه از 

عمق تاریخی برخوردار نبود، به این راحتی امضاء 
۷ سند، بویژه کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر 
امکان پذیر نمی شد و این دستاورد را به ملت های 
منطقه تبریک می گویم.وی با بیان اینکه یکی از 

دستاوردهای بسیار مهم کنوانسیون رژیم حقوقی 
دریای خزر، امنیت و ثبات این دریا است، گفت: 
این که به صراحت اعالم شد که دریای خزر فقط به 
پنج کشور ساحلی آن تعلق دارد و نیز تصریح شد 
که هیچ نیروی خارجی و شناور نظامی نمی تواند 
در آن رفت و آمد کند و امنیت دریا منحصراً در 

اختیار پنج کشور ساحلی است و همچنین تصریح 
کشورساحلی  هیچ  سرزمین  که  موضوع  این  بر 
دیگر  ساحلی  کشور  علیه  نمی تواند،  خزر  دریای 
این دریا مورد استفاده قرار بگیرد به معنای تثبیت 

و امنیت این دریای مهم است.روحانی تأکید کرد: 
و  انصاف  که  دادیم  نشان  این سند همچنین  در 
عدالت را رعایت کرده ایم گر چه خط مبدأ را در 
این کنوانسیون مشخص نکردیم، اما تصریح کردیم 
که کشورهایی که دارای سواحل خاصی هستند، 
باید از ویژگی های خاصی هم برخوردار باشند که 

مقصود سواحل جمهوری اسالمی ایران است.رییس 
جمهوری اضافه کرد: همچنین در این سند، مبانی 
و پایه هایی روشن شده است که براساس آن، سهم 
هر کشور در بستر و زیربستر دریا در آینده مشخص 
شود.روحانی با تأکید بر اینکه باید به فعالیت های 
مسایل  آخرین  به  دستیابی  منظور  به  خودمان 
ادامه  همچنان  خزر  دریای  خصوص  در  حقوقی 
دهیم، اظهار داشت: امروز روسای جمهور ۵ کشور 
ساحلی سندی را امضاء کردند اما نهایی شدن آن، 
باید  ایران  نیازمند طی مراحل قانونی است و در 
مجلس شورای اسالمی آن را تأیید کند.وی خاطر 
نشان کرد: امروز شرایطی بوجود آمده که از دریای 
خزر بهتر و بیش از گذشته به نفع ملت های ساحلی 
آن استفاده کنیم.رییس جمهوری ترانزیت و نفت 
و گاز را از جمله مزیت ها و ظرفیت های موجود در 
دریای خزر توصیف کرد و گفت: جمهوری اسالمی 
برخوردار  مهمی  نقش  از  ترانزیت  در حوزه  ایران 
و  ترکمنستان  همکاری  با  دریا  شرق  در  و  است 
قزاقستان و در غرب آن با جمهوری آذربایجان و 
روسیه، می توانیم اروپا، آسیای مرکزی و قفقاز را به 
آب های جنوبی خلیج فارس و عمان متصل نماییم 
و این به معنای آن است که دریای خزر می تواند 
ترانزیتی برای منطقه و خارج از منطقه باشد.رییس 
گام های  امیدواری کرد  اظهار  پایان  در  جمهوری 
مهمی که در راه تثبیت و امنیت بیشتر دریای خزر 
برداشته شده در کنار گام های بعدی برای استفاده 
بیشتر از منافع دریای خزر، به نفع همه ملت های 

منطقه باشد.

در نشست مشترک خبری با روسای کشورهای ساحلی دریای خزر؛

روحانی: عدم رفت و آمد
 نیروهای خارجی در دریای خزر

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد
 

کنوانسـیون رژیـم حقوقـی دریـای خـزر توسـط روسـای جمهـور پنج کشـور ایـران، روسـیه، 
قزاقسـتان، ترکمنسـتان و آذربایجان امضا شـد. در پنجمیـن اجالس خـزر، »والدیمیر پوتین«، 
»نورسـلطان نظربایف«، »حسـن روحانی«، »الهام علی اف« و »قربانقلی بردی محمدوف«، سند 
تعییـن وضعیـت قانونـی دریای خـزر را تأیید کردنـد.کار بر روی این سـند از سـال 199۶ ادامه 
داشـته اسـت و این در حالی اسـت که درخصـوص پیش نویس آن با حضـور وزرای خارجه پنج 
کشـور در ۴ تـا ۵ دسـامبر ٢۰1۷ در مسـکو توافق شـده بود.پروتکل همـکاری در زمینه مبارزه 
بـا تروریسـت در دریـای خـزر، پروتـکل همـکاری در زمینه مبـارزه بـا جرایم سـازمان یافته در 
دریـای خزر، موافقتنامه بین دولت های کشـورهای سـاحلی دریای خزر در مـورد همکاری های 
اقتصـادی، موافقتنامـه بیـن دولت های کشـورهای سـاحلی در زمینه حمل و نقـل، موافقتنامه 
پیشـگیری از حـوادث در دریـای خـزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشـورهای 
سـاحلی دریای خزر اسـنادی بودند که ۵ کشـور در راسـتای تقویت هر چه بیشتر همکاری های 

خـود در حـوزه دریـای خزر به امضاء رسـاندند.

در واکنش به تهدید های ترامپ؛

ملتترکیهباتهدیدبهزانودرنمیآید
رئیس جمهور ترکیه: نظامی که کشور ها را تهدید به تحریم و 

جنگ اقتصادی می کند، به هیچ وجه قبول نمی کنیم.
اردوغان  طیب  رجب  ازصداوسیما؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رئیس جمهور ترکیه در واکنش به تهدید های دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا گفت: فکر می کنید اینجا قانون ندارد، 

اینجا ترکیه است با ۸1 میلیون نفر جمعیت.
رئیس جمهور ترکیه گفت: تهدید کرده اند که تا ساعت 1۸:۰۰ 
روز یکشنبه باید کشیش برانسون را آزاد کنید، باید بگویم که 

هرگز نمی توانید با زبان تهدید ملت ترکیه را به زانو درآورید.
اردوغان تاکید کرد: نظامی را که به همه دنیا اعالن جنگ 
وجه قبول نمی کنیم، از این رو در حال انجام تدارکات الزم اقتصادی کرده و کشور ها را تهدید به تحریم می کند به هیچ 

برای تجارت با ارز ملی با ایران، روسیه، چین و اوکراین به 
عنوان کشور هایی که بیشترین حجم تجاری را با آن ها داریم 
هستیم، چنانچه کشور های اروپایی هم خواهان رهایی از دالر 
هستند آمادگی داریم با آن ها هم مطابق روش مشابهی کار 

کنیم.
اردوغان ضمن انتقاد از موضعگیری های تهاجمی ترامپ گفت: 
راهبردی  شراکت  برازنده  کشیش  یک  به  ترکیه  کردن  فدا 
نیست، بار ها گفته ایم که می میریم، اما اجازه نمیدهیم تحقیر 
شویم، باز هم می گوییم که تهدید و تحریم روی ما بی اثر است، 
چون ما یک کشور حقوق مداریم و هیچوقت از چارچوب قانون 

خارج نخواهیم شد.

ادامه از صفحه 1 
این نامه ها جنبه هشدار دهنده دارد مبنی 
بر اینکه این نوع مناقصه، مزایده و فروش این 
فسادها را به دنبال دارد و دولت هم تا آنجا 
که اطالع دارم همکاری می کند.به گفته وی، 
پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه مجراها 
و بسترها را شناسایی و گزارش جمع بندی را 
برای مسئوالن ارسال می کند.وی افزود: سایر 
دستگاه ها هم باید به وظایف خود عمل کنند 
مثال اگر در مسائل خودروها مقداری دقت می 
فسادهایی  فهمیدند  می  زود  خیلی  کردند، 
دارد اتفاق می افتد.اژه ای گفت: به گفته وزیر 
از  اما  رسیده  گزارشهایی   9۶ تیر  از  صنعت 
٢۵ دی 9۶ متوجه می شوند و اگر موضوع 
قوه قضاییه می رساندند، زودتر  به اطالع  را 
می شد اقدام الزم را انجام داد. لذا مجازات 
صرف کافی نیست پیشگیری هم الزم است.

اعتراضات  درباره  قضاییه  قوه  اول  معاون 
مردمی و کشته شدن یک جوان در کرج و 
بازداشت معترضان، گفت: یک بحث دشمن و 
اقداماتی داریم مبنی بر آتش زدن و تخریب 
که از ناحیه مردم اتفاق نمی افتد؛ ممکن است 
کسی عصبانی شود اما در عصبانیت هم این 
کار را نمی کند. مردم بین کار ضد انقالب، 
می  قائل  مرز  مردم  کار  و  پنجم  ستون  کار 
تبلیغات  همه  این  با  کرد:  اضافه  شوند.وی 
رسانه های دشمن مردم اجازه ندادند کاری 
خارج از مسیر اتفاق بیفتد؛ در همان صحنه 
اعتراض، پلیس تعدادی را دستگیر می کند اما 
نگهداری نمی شوند بسیاری از آنان در صحنه 
اما بعد از چند  دستگیر و کنترل می شوند 
ممکن  داد:  ادامه  شوند.وی  می  آزاد  ساعت 

است برخی اشتباهی دستگیر شوند و این به 
معنای اقدام خالف قانون انجام دادن نیست؛ 
زندان  در  اعتراضات  بابت  بازداشتی  تعداد 
یا  لیدرهای قضیه  بیشتر  اندک است.  بسیار 
افرادی هستند که در صحنه اعتراض مرتکب 
جرم شده اند. محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر 
دشمن بخواهد ادامه دهد مردم مراقب باشند 
گول نخورند اگر نه، نیروهای قضایی انتظامی 
است  ممکن  و  کرد  خواهند  برخورد  به جد 
دیگر آزاد نشوند.معاون اول قوه قضاییه درباره 
کالهبرداری ۳۰۰ میلیاردتومانی دو برادر در 
گلستان در خرید خودرو و بازگرداندن اموال 
٢۵۰۰ مالباخته کالهبرداری گفت: در مورد 
آیا  دید  باید  مالباخته  به  مال  برگرداندن 
اموال توقیف شده کالهبردار بازداشت شده، 
کفاف می کند یا نه. قوه قضاییه باید اموال 
را شناسایی کند تا چیزی که می خواهد به 

دست مالباخته برسد قابل اعتنا و قابل فروش 
باشد.محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش 
که آیا قوانین مشکل داشتند که از رهبری اذن 
خواستید، گفت: قانون آیین دادرسی کیفری 
به ما اجازه پخش دادگاه های علنی را نمی 
دهد و مردم می خواهند در جریان قرار بگیرند 
و زمان رسیدگی کوتاه شود.وی درباره احضار 
شدن رئیس )سابق( حراست بانک مرکزی و 
او، گفت: این فرد  بازداشت برای  صدور قرار 
احضار شد و از او تحقیق شد اما اینکه منجر به 
بازداشت شد یا نه، بروم بیرون از جلسه مطلع 
می شوم.سخنگوی دستگاه قضایی درباره در 
دستور کار بودن یا نبودن احضار رئیس سابق 
بانک مرکزی، گفت: اینکه دستگیری کسی در 
دستور کار باشد یا نباشد، زمانی اتفاق می افتد 
که اتهامی متوجه کسی شود. تا این لحظه که 
خبر ندارم هنوز پرونده ها به آنجا نرسیده که 

نیاز به احضار ایشان باشد.اژه ای درباره اینکه 
اعالم  را  افراد مجرم  اسامی  قضاییه  قوه  چرا 
نمی کند، اظهار داشت: بر اساس قانون آیین 
دادرسی کیفری، اجازه نداریم تا زمان قطعیت 
حکم را اعالم کنیم. خبرنگاری از معاون اول 
قوه قضاییه پرسید که آیا آقایان خسروتاج و 
آذرمهر در بحث تخلفات خودرویی بازداشت 
شدند یا نه که اژه ای باز با کمی مکث و اظهار 
کردید،  بیان  را  افراد  نام  چرا  که  جمله  این 
گفت: نفر اولی که گفتید بازداشت نشده است 
و اگر وثیقه ای برای او صادر شده یا نه، نمی 

دانم؛ اما از او تحقیق شد. 
نفر دوم اما بازداشت بود اینکه االن آزاد شد 
یا نه نمی دانم.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ 
به این پرسش که آیا تخلف دختر نعمت زاده 
نه، گفت:  یا  دارد  وزیر سابق صنعت صحت 
خبرش را شنیدم اما چون سازمان تعزیرات به 
موضوع رسیدگی می کند، در جریان نیستم.

برخی  با  ارتباط  در  قضاییه  قوه  سخنگوی 
انتقادها از عملکرد قوه قضاییه گفت: اوال که 
امر قضاوت کار بسیار سختی است و ثانیا در 
که  برخی محکوم می شوند  قضایی  محاکم 
قطعا راضی نیستند و حتی برخی که حاکم 
می شوند هم در برخی موارد رضایت کامل 

ندارند.
وی افزود: در برخی مجامع علیه قوه قضاییه 
فرصت  برخی  و  قوا شعار می دهند  و سایر 
طلب که ستون پنجم دشمن هستند در میان 
این افراد قرار می گیرند و سوء استفاده می 
کنند. توصیه من به مردم این است که مواظب 
این افراد باشند و مرز بین دوست و دشمن را 

تشخیص دهند.

سخنگوی قوه قضاییه:  بازداشتی های اعتراضات اخیر بسیار کم هستند

پرونده قضایی احمدی نژاد تشکیل شد
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صادرات ۵۰۷میلیون دالری محصوالت شیالتی

 
رئیس سازمان شیالت گفت: بیش از 1۳۷ هزار تن محصوالت شیالتی، با 

ارزش ۵۰۷ میلیون دالر صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن صالحی در یک 
گفتگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه سال گذشته یک میلیون و ٢۰۰ هزار 
تن محصول شیالتی در بخش آبزی پروری و صید و صیادی تولید شده 
است اظهار کرد: در بخش آبزی پروری ماهیان سردآبی با تولید و پرورش 
1۶۰ هزار تن ماهی قزل آال در آب شیرین جایگاه نخست را در جهان 
داریم.وی گفت: در تولید ماهیان گرمابی نیز ٢۰۰ هزار تن کپور تولید شده 
و ۶۵ هزار تن نیز از دریاچه ها، رودخانه ها و دریاچه های پشت سدها 
برداشته شده است.رئیس سازمان شیالت درباره توسعه پرورش ماهیان 
خاویاری در کشور افزود: بیش از ٢۶۰۰ تن ماهیان خاویاری در کشور به 
منظور حفظ نام ایرانی در بازارهای صادراتی این محصول تولید شده است.

صالحی میزان صید را در آبهای دریای عمان، خلیج فارس و اقیانوس هند 
۷۰۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: در بخش صید تن ماهیان با یک هزار 
فروند شناور در اقیانوس هند در جایگاه دوم قرار داریم و بین کشورهای 

غرب اقیانوس مقام اول را کسب کردیم.
وی با بیان اینکه شناورهای ایران تا انتهای جنوب افریقا و آبهای اندونزی 
برای صید انواع ماهیان حضور دارند، درباره جایگاه ایران در پرورش میگو 
گفت: در بخش تولید و پرورش میگو در خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه 
نخست و در زمینه پرورش ماهیان خاویاری جزو ۵ کشور جهان هستیم.

صالحی میزان صادرات خاویار پرورشی ایران را ۵ تن اعالم کرد و افزود: 
سال گذشته بیش از ٢۶۰۰ تن انواع ماهیان خاویاری پرورشی تولید شده 
است.وی تاکید کرد: ایران در زمینه حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان دریای 
خزر بویژه ماهیان خاویاری جزو چهار کشور اول جهان است و تاکنون بیش 
از ۴۰۰ میلیون بچه ماهی را رهاسازی کرده است.رئیس سازمان شیالت 
میزان تولید میگوی پرورشی را ٢۴ هزار تن اعالم کرد و افزود: ارزش 
صادرات میگو به بازارهای جهانی 1۵۰ میلیون دالر است.صالحی همچنین 
از مهمترین  اروپایی  با همکاری کشورهای  را  ماهی در قفس  پرورش 
برنامه های سازمان شیالت دانست و افزود: هم اکنون دانش تولید برخی 
تجهیزات و امکانات مربوط به این صنعت در داخل تولید می شود و بخشی 
دیگر از واردات تامین می شود اما وابستگی به گونه ای نیست که اگر روابط 
قطع شود قادر به اجرای طرح نباشیم.وی همچنین از خودکفایی کشور در 
زمینه ساخت شناورهای صیادی خبرداد و گفت: از ابتدای امسال واردات 
شناورهای صیادی ممنوع شده و نیاز صیادان و صنعت صیادی از تولیدات 

داخلی تامین می شود.
رئیس سازمان شیالت از اجرای طرح صید باقالب به منظور توسعه اشتغال 
در مناطق روستایی و جزایر خلیج فارس خبرداد و افزود: در این طرح 
با شرایط بهتری  این صیادان  ایجاد کردیم که محصول  زنجیره هایی 
فروش رود.صالحی گفت: هم اکنون ٢۳۰ هزار نفر در بخش شیالت شاغل 
هستند و قرار است این آمار در سال پایانی برنامه ششم به ٢۵۰ هزار 
نفر افزایش یابد.وی توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد بازارهای جدید را از 
اقدامات سازمان شیالت دانست و افزود: کشورهای آسیای جنوب شرقی، 
همسایگان جنوب خلیج فارس، عراق، روسیه و کشورهای منطقه اوراسیا 
از بازارهای جدید صادراتی برای محصوالت شیالتی است.رئیس سازمان 
شیالت همچنین، میزان تولید ماهیان و گیاهان زینتی را ٢۴۰ میلیون 
قطعه بچه ماهی اعالم کرد و از اجرای طرح مشترک سازمان شیالت و 

وزارت بهداشت در زمینه تولید زالو و دیگر گونه های جدید خبر داد.

ایجاد کارگروه ارتقای صنایع 
کوچک در وزارت خارجه

ایجاد  از  خارجه  وزارت  اقتصادی  معاون   
ارتقای  برای  وزارتخانه  این  در  کارگروهی 
چارچوب  گفت:  و  داد  خبر  کوچک  صنایع 
و  ایران  متوسط  و  کوچک  صنایع  همکاری 

اروپا در دست تدوین است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، انصاری، معاون 
اقتصادی وزارت خارجه در همایش توانمندی 
امروز  گفت:  متوسط  و  کوچک  صنایع  های 
بعنوان موتور  اهمیت صنایع کوچک  و  نقش 
در  این  است  شده  پذیرفته  اقتصاد  محرک 
راه  بر سر  موجود  موانع  رفع  که  است  حالی 
تواند منجر به رشد اشتغال  بنگاهها می  این 

شود.
پیش  عدم  و  مالیاتی  سختگیری  افزود:  وی 
پیش  موانع  جمله  از  اقتصاد  پذیری  بینی 
روی صنایع کوچک است البته توجه به این 
صنایع همواره مدنظر دولتها بوده است و در 
توجه  بخش  این  به  نیز  توسعه  ششم  برنامه 

کرده است.
به گفته انصاری، باید در شرایط تحریم امکان 
بنگاههای  طریق  از  کشور  نیازهای  تامین 
نیز  بزرگ  صنایع  حتی  شود،  فراهم  کوچک 
صنایع  های  پتانسیل  از  رابطه  این  در  باید 

کوچک استفاده کنند.
نیز  اینکه دستگاه دیپلماسی  بیان  با  انصاری 
گفت:  است  کوچک  صنایع  از  حمایت  آماده 
معاون اقتصادی وزارت خارجه نیز در شرایط 
توجه  کوچک  صنایع  به  خود  کاری  جدید 
هیچ  از  ها  تحریم  جدید  فصل  در  و  داشته 
فروگذار  این صنایع  از  برای حمایت  فرصتی 

نمی کند. 
وزیر خارجه  اخیر  در سفرهای  میان  این  در 
بخش  و  کوچک  صنایع  توانمندی  از  نیز 
خصوصی استفاده شده است و این معاونت با 
ایجاد کارگروه بررسی ارتقای صنایع کوچک 
صنایع  توسعه  سمت  به  که  است  درصدد 

کوچک حرکت نماید.
وی افزود: وجود بیش از ٢۳ میلیون صنعت 
با  آن  و همکاری  اروپا  در  و متوسط  کوچک 
تواند  می  تحریم  دوران  در  کوچک  صنایع 
در  و  بوده  ها  تحریم  زدن  دور  برای  مزیتی 
این راستا دستگاه دیپلماسی در حال تدوین 
چارچوبی برای همکاری بنگاههای کوچک و 

متوسط ایران و اروپا است.

خبرخبر ادامه از صفحه 1
به گفته الریجانی، یکی از انگیزه هایی که موجب 
را  محدودیت ها  برخی  اسالمی  جمهوری  شد 
قبول کند، بازسازی فضای کسب و کار بود.وی با 
بیان اینکه عدم تعادل در تصمیمات ترامپ وجود 
دارد، افزود: آمریکایی ها از ابتدا در موضوع توافق 
درست عمل نکرده اند و در پایان نیز کامال زیر 
میز زدند.عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوا اظهار داشت: کشورهای اروپایی پس از این 
اقدام آمریکا تماس گرفتند که »حق با شماست 
اگر از توافق هسته ای خارج شوید« اما ما حاضریم 
مسیر جدیدی را باز کنیم، جمهوری اسالمی در 
همین راستا فرصتی به کشورهای اروپایی داد 
که ببینیم چه کار می کند؛ این فرصت را هم 
به دلیل آسیب نرسیدن به فضای کسب و کار 
دادیم.الریجانی  اروپایی ها  به  مردم  معیشت  و 
تأکید کرد: جمهوری اسالمی همه راه هایی که 
می توانست مذاکرات را تعدیل کند، انجام داد.

اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نقش  نازل،  سیاسی  مواضع  دلیل  به  برخی 
اپوزیسیون می گیرند، گفت: در شرایط سخت 
باشیم،  داشته  طبیبانه  و  مسئوالنه  نگاه  باید 
به همین دلیل وفاق اهمیت می یابد. برخی به 
دلیل مسائل نازل سیاسی، نقش اپوزیسیون بازی 
می کنند و انگار تازه از کره مریخ آمده اند و هیچ 
سابقه ای ندارند.وی با بیان اینکه ما تمام راه ها را 
برای حل مشکالت طی کردیم، افزود: امروز در 

کل دنیا، آمریکا آشفتگی سیاسی و امنیتی به 
وجود آورده است. با ترکیه، چین و روسیه نیز 
قوای  هماهنگی  شورای  داریم.عضو  مشکالتی 
صحنه  در  مزاحم  عنصر  یک  گفت:  گانه  سه 
بین الملل، ظهور و کشورهای دنیا را دچار مشکل 
کرده است؛ جمهوری اسالمی در حال بررسی 
سناریوهای مختلف برای حل مشکالت است. 
آمریکا باید بداند که این اقدامات بی پاسخ نیست.

بانک ها  مشکالت  و  زیاد  نقدینگی  الریجانی، 

گفت:  و  خواند  اقتصادی  مهم  معضالت  از  را 
مشکالت اقتصادی ما ناشی از معضالت داخلی 
است و ربطی به مسائل خارجی ندارد؛ نباید همه 
مسائل را به مشکالت خارجی وصل کرد، زیرا 
موجب غفلت می شود و حریف را قدرتمند نشان 
می دهد.وی تأکید کرد: خواسته صنعت کشور 
و کسب و کار این است که از بانک ها استفاده 
کند؛ این امر نیازمند در اختیار داشتن اطالعات 
دقیق از وضعیت بانک ها است و حل این مشکل 

به جراحی نیاز دارد. بانک ها باید نقش خود را در 
اقتصاد انجام دهند.عضو شورای عالی امنیت ملی 
اظهار داشت: خلق پول توسط بانک ها موجب 
شده نقدینگی در کشور ما چند برابر شود.عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این دوره، 
دوره بازسازی اقتصاد درونی در محور تولید و 
صادرات خواهد بود. باید فضای کسب و کار را 
به سمتی هدایت کنیم که نقدینگی موجود به 

تولید اختصاص یابد.

 الریجانی: برخی برای مقاصد سیاسی
 نقش اپوزیسیون می گیرند

شرایط فعلی؛ فرصتی 
برای بازسازی درونی اقتصاد

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت  دوم(
در پرونده اجرایی کالسه950220 اجرای احکام مدنی شفت محکوم لهم آقای عیسی و ... رستم زاده 
ومحکوم  علیهم آقای احمد و ... رستم زاده می باشندکه برابردادنامه9409971843100960 مورخه 
1395/4/6 صادره از  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شفت حکم فروش ماترک مرحوم رستم 
زاده وتقسیم بهای حاصل از فروش بین  وراث حین الفوت طبق قانون ارث صادرگردیده است لذا 
این اجرا قصد داردامالک موروثی واقع درشفت روستای کلیسران رابه استنادمواد113 الی145 قانون 

اجرای احکام مدنی طی مزایده حضوری به فروش می رساند.
قطعه اول: بصورت خانه ومحوطه و پشته ، صیفی کاری و شالیزاری طبق سندمالکیت رسمی 
به مساحت 21/26143 متر مربع مشتمل بریکباب خانه قدیمی شامل سه اتاق و ایوان بازیربنای 
حدود60 مترمربع بادیوارهای  گلی چینی ، سربندی چوب محلی ،پوشش حلب وآب چاه ،امتیاز 
برق گاز ،یکباب انباری قدیمی با پایه های  بلوک سیمانی،سربندی چوب محلی ،پوشش کالی 
پوش ویک باب خانه جدید االحداث نیمه کاره شامل سه اتاق ،ایوان با زیربنای60 مترمربع با 
با شناژهای عمدی وافقی  ویکباب  دیوارهای آجری،سربندی با چوب محلی، پوشش حلب 
انباری جدیداالحداث با زیربنای حدود 48 مترمربع با دیوارهای آجرفشاری وارتفاع 3 متر،سربندی  
چوب محلی وپوشش حلب ،یوارهای داخلی سیمانکاری وتعدادی درختان مثمرودرختان غیرمثمر 
باحدوداربعه  ذیل رویت گردید.طبق نقشه ثبتی حدود12050 مترمربع آن بصورت پشته وصیفی 
کاری و خانه ومحوطه ))8900 متر مربع  باغ  و پشته  - 250  متر مربع  خانه  و محوطه (( و ما بقی  

آن شالیزار  به مساحت  21/14093 متر مربع  با حدود اربعه  ذیل  می باشد.
شماال:متصل به استخرآقای رمضانعلی رجبی وشالیزارآقای حسن زادباقر– شرقا متصل به زمین خانم 
حبیبه رستم زاده وزمینآقای فتحعلی جعفری – جنوبا :متصل به ملک آقای خدابخش زادباقر– غربا 

متصل به زمین آقای شکراله  جعفری
قطعه دوم: بصورت شالیزار با بافت سنتی به مساحت 84/6903  مترمربع که حدوداربعه آن به شرح 
ذیل می باشد: به استناد  سند مالکیت رسمی به شماره 42/17  مفروز  از پالک 11  ششدانگ  یک 
قطعه زمین مزروعی  شالیزار  به مساحت  6705  متر مربع  واقع در  قریه کلیسیران سنگ اصلی 17 
بخش21 گیالن به نام آقای غالم حسین  رستم زاده در تاریخ 83/11/14  صادر وتسلیم گردیده است 
که برابر نامه شماره 2050/8 مورخ 83/7/21  بنیاد  مسکن فومن و شفت دارای کاربری شالیزاری 
می باشد. ضمنا  اداره ثبت  اسناد شهرستان  شفت طی نامه  مورخ 94/6/20 ضمن اعالم جریان ثبتی 
پالک مذکور بیان  داشته برابر صورتجلسه  معاینه  محل  به شماره  269/94/110 مورخ 94/1/19 
مساحت  پالک  مرقوم  از مساحت  6075  متر مربع  به 84/6903 متر مربع  افزایش یافته است.به 
استناد سند مالکیت رسمی شماره  38/17  مفروز  از پالک 14 ششدانگ یک قطعه زمین  مشتمل بر 
یکباب خانه قدیمی و یکباب خانه جدید االحداث وتلمبار و زمین مزروعی شالیزاری و صیفی کاری  
به مساحت 50/24597  متر مربع واقع در قریه  کلیسیران سنگ اصلی  17  بخش 21 گیالن  به نام  
آقای  غالمحسن  رستم زاده  چوبری  در تاریخ 80/11/21 صادر و تسلیم  گردیده  است  ضمنا  اداره  
ثبت  واسناد  شهرستان  شفت  طی  نامه  مورخ  94/6/20 اعالم  داشته اند  که  حسب  صورتجلسه  
معاینه  محله  شماره  270/94/110  مورخ 94/1/19  مساحت  پالک مرقوم  از 50/24597  متر مربع  

به مساحت 21/26143 متر مربع  افزایش  است.
ارزیابی شالیزار مندرج در قطعه اول به مساحت31/14093 مترمربع باتوجه به موقعیت مکانی– 
مساحت - کاربری و قیمت اراضی مجاور از قرارمترمربعی به مبلغ100/000ریال ومجموعا به 

مبلغ1/409/321/000ریال می باشد.
موقعیت  به  توجه  با  مساحت8900مترمربع  به  اول  درقطعه  وبایرمندرج  پشته  اراضی  ارزیابی 
مکانی– مساحت – کاربری و قیمت اراضی مجاور ازقرار مترمربعی به مبلغ250/000 ریال و 

مجموعا2/225/000/000 ریال می باشد.
ارزیابی عرصه خانه ومحوطه به مساحت حدود3150 مترمربع با توجه به موقعیت مکانی- مساحت– 
کاربری و نحوه دسترسی به شوارع و امتیازات منصوبه شامل برق وآب و غیره ازقرارمترمربعی به 

مبلغ500/000 ریال ومجموعا1/575/000/000 ریال می باشد.
ارزیابی اعیانات احداثی در داخل عرصه قطعه اول ، مجموعا به مبلغ 100/000/000 ریال برآورد 

می گردد.
با این وصف مجموع  ارزیابی قطعه اول مورد تعرفه به مبلغ 5/309/321/000 ریال  خواهد بود.

ارزش قطعه دوم شالیزاری با بافت سنتی به مساحت84/6903 مترمربع با توجه به موقعیت مکانی 
- مساحت – کاربری وقیمت اراضی مجاوراز قرار مترمربعی100/000ریال برابربا 690/384/000 

ریال برآوردواعالم می گردد.
مجموع ارزیابی قطعات اول ودوم  با عنایت  به مراتب  معنونه 5/999/705/000 ریال بر آورد  می 

گردد.
زمان برگزاری مزایده:  روز سه شنبه  مورخه  1397/6/6  از ساعت 10 الی 11 صبح

محل حضور دفتر اجرای  احکام مدنی دادگستری شفت
مزایده  با حضور  نماینده  دادسرا  راس  ساعت  مقرر  از قیمت پایه  کارشناسی  شروع  و به  
باالترین  قیمت  پیشنهادی  فروخته  خواهد شد. ده درصد  مبلغ  مورد مزایده  شده  را فی المجلس  
از خریدار  اخذ  و به  حساب  سپرده  دادگستری  واریز  و ما  بقی  حداکثر  ظرف  مدت  یکماه  
وصول  می گردد.خریداران  می توانند  پنج  روز  قبل از  مزایده  ضمن  هماهنگی  با اجرای  احکام  
مدنی  از مال  مورد  مزایده  بازدید  نماید  .  در صورت  انصراف  برنده  مزایده  ده درصد  مبلغ  
پرداخت  شده  به نفع  صندوق  دادگستری  ضبط  می گردد .کلیه  هزینه   هزینه ها پس از مزایده  

با  برنده مزایده  خواهد بود.
رالف:2686-دفتر اجرای  احکام مدنی  دادگاه  عمومی  حقوقی  شفت

مفقودی 
 برگ سبزسند کمپانی  پراید  مدل 90 با شماره پالک 895ج13 ایران 92 با شماره 
موتور 4152236و شماره شاسی S5430090057895بنام محمد رضا بیات مفقود 

بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
بدینوسیله اعالم میدارد اصل دفترچه قرار داد شماره 8058مورخه 71/12/1 فی مابین 
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران و شرکت ژاالن موضوع حق انتفاع یک قطعه زمین 
بشماره – بمتراژ 2000 متر مربع از اراضی شهرک صنعتی چمستان نور مفقود گردیده 

بابلو از درجه اعتبار ساقط می باشد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  یعقوب قنبرلو     دارای شناسنامه شماره  1082 بشرح دادخواست به کالسه  
970988/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان سکینه قینرلو  بشناسنامه551    در تاریخ 97/3/4 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- یعقوب قنبرلو     فرزند  
طهماسب –ش ش 1082   خوی –پسر متوفی/2- معصومه قنبرلو     فرزند طهماسب 
-ش ش 1083 خوی-دختر متوفی/3-  خدیجه قنبرلو     فرزند طهماسب -ش  
ش 767  –خوی-دختر متوفی/4-ثریا  قینرلو     فرزند طهماسب  ش ش45404 
دختر  خوی-  ش286  ش  طهماسب  فرزند  قینرلو  مریم  متوفی/5-  -خوی-دختر 
نوبت پی  را در یک  مزبور  مقدماتی در خواست  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی/ 
در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم خدیجه غیورزاده دارای شناسنامه شماره 3675 بشرح دادخواست به کالسه  970824/

ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
جعفر عظیم خانی بشناسنامه 1  در تاریخ --اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر است به/1- شقایق عظیم خانی فرزند جعفر –ش ش  4930088623 
چایپاره –دخترمتوفی/2- شبنم عظیم خانی فرزند  جعفر –ش ش 4930127831 خوی-

دختر  متوفی/3- زهرا  عظیم خانی فرزند جعفر -ش  ش  4930199638 – چایپاره -دختر 
متوفی/4- خدیجه غیورزاده فرزند رضا   ش ش  3675 –چایپاره-همسر متوفی/5- مهپاره 
مقنی فرزند ذولفعلی ش ش 4939775038- چایپاره –مادر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای عین اهلل متولی سید زین العابدینی فرزند خیراهلل به شرح درخواستی که به شماره 
970243این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که مرحوم خیراهلل متولی فرزند یداهلل به شماره شناسنامه 51 صادره از 
جویبار در تاریخ 26/7/96در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه 
/ وراث حین الفوت او عبارتند از : 1-عین اهلل متولی سید زین العابدینی فرزند خیرا... 

به شماره ملی 5829258595فرزند ذکور متوفی
العابدینی فرزند خیراهلل به شماره ملی 5829655292  2- محسن متولی سید زین 

فرزند ذکور متوفی
3- باب اهلل متولی سید زین العابدینی فرزند خیراهلل به شماره ملی 58229752761 

فرزند ذکورمتوفی
4- حمید متولی سید زین العابدینی فرزند خیراهلل به شماره ملی 5829259291 فرزند 

ذکور متوفی
5- حسن متولی سید زین العابدینی فرزند خیراهلل به شماره ملی 5829378280فرزند 

ذکور متوفی
6- کبریا متولی سید زین العابدینی فرزند خیراهلل به شماره ملی 5829259265

7- انبیا متولی سید زین العابدینی فرزند خیراهلل به شماره ملی 5829155400 فرزند 
اناث متوفی

8- اولیا ء متولی فرزند خیراهلل به شماره ملی 5829378272فرزند اناث متوفی
9- طاهره محفوظی جویباری فرزند عبدالخالق به شماره ملی 5829605678 همسر 

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

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف جویبار

متن آگهی 
یازدهم دادگاه تجدید نظر دادگستری  پرونده کالسه 9609986690100328 شعبه 
کل استان لرستان تصمیم نهایی شماره 9709976616900362 تجدید نظر خواه : 
خانم نسرین مردانی فرزند سیاهکه به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد شهر 
خرم آباد خ رازی خ 10 متری بین ک 1 و 2 تجدید نظر خوانده : آقای سید محمد 
حسن جعفری الجزایری فرزند محمد حسین به نشانی لرستان –خرم آباد تجدید نظر 

خواسته ها :1-مطالبه خسارات دادرسی 2-الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
رای دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی خانم نسرین مردانی بطرفیت آقای سید 
محمد حسن جعفری الجزایری نسبت به دادنامه شماره 243/97 در پرونده کالسه 
328/96 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد که بموجب 
نظر خوانده  به لحاظ فوت تجدید  نظر خواه  استماع دعوای تجدید  قرار عدم  آن 
انتقال سند رسمی  به  الزام  به خواسته  دادخواست  تقدیم  از  قبل   ) بدوی  )خوانده 
یک قطعه زمین تحت پالک ثبتی 2 اصلی از بخش 4 شهرستان خرم آباد به انضمام 
خسارات دادرسی صادر گردیده با بررسی محتویات پرونده نظر به این که رای صادره 
بر اساس موازین و مقررات قانونی بوده و نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل 
موثری که موجبات فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید دراین مرحله از 
دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهرا اشکال 
عمده ای مالحظه نمی شود و اعتراض واصله نیز با هیچ یک از شقوق پنج گانه ماده 
348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 
انطباق ندارد بنابراین به استناد ماده 353 قانون مارالذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی 

دادنامه تجدید نظر خواسته تایید و استوار می شود رای صادره قطعی است . 
شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان لرستان  

آگهی مزایده ملک غیر منقول
 نوبت اول اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به 
و هزینه اجرایی در پرونده اجرای کالسه 970295 سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 
بابل پاساژ  38 متر مربع متعلق به محکوم علیه آقای سید مصطفی منفرد واقع در 
فردوسی مغازه شماره 37 را در روز یکشنبه تاریخ 97/6/4ساعت 10 صبح در دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده به فروش برساند ویترین مغازه 
درب شیشه بندی کف سرامیک دارای بالکن و نیز دارای امتیاز برق و گاز مشترک با 
کل پاساژ است کارشناس قیمت کل سرقفلی مغازه مزبور را به مبلغ 3 میلیارد ریال 
تعیین نموده است که مزایده از قیمت پایه اعالم شده کارشناس شروع و به باالترین 
مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده 10 درصد مبلغ را فی المجلس  و 
عدم  در صورت  و  نماید  پرداخت  مزایده  از  پس  ماه  یک  باید ظرف  ماندن  باقی 
پرداخت و یا انصراف از مزایده 10 درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد

 مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بابل ولی اهلل اصغری آردی 

موضوع ابالغ 
وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای حسین جانعلی زاده فرزند احمد دادخواستی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رهنی یک دستگاه خودرو پراید به شماره شهربانی 571ق14 ایران 
13 به طرفیت حسین قدم زاده فرزند رمضانعلی و عباس سرافراز در این  شعبه تسلیم نموده 
که پس از انجام مقدمات قانونی به کالس 12/501/97 ثبت و برای مورخه97/6/25 ساعت 9 
صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به 
استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه 12 حاضر و قبل از آن جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 12 مراجعه نماید در غیر اینصورت 

مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب  و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

آقای  امید علی ارمندپور ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت  ششدانگ  یک دستگاه آپارتمان  مسکونی بشماره 6829 فرعی 
مفروز از   5677 فرعی از314 اصلی به مساحت 42/61 متر مربع قطعه دوم تفکیکی 
واقع در طبقه همکف جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ بشماره دفتر الکترونیکی 
139720331012002086 یک فقره سند تگ برگ بشماره چاپی133130-ج96 بنام 
امیدعلی ارمندپور ثبت و صادر شده است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
ماده  به  استناد  به  نموده است.لذا مراتب  المثنی  مالکیت  و درخواست صدور سند 
مدعی  کسی  چنانچه  تا  شود  می  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  120آیین 
وجودسند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این 

اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.    1397/5/22
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ  م/الف 215    

آگهی حصر وراثت}نامحدود{
آقای بهزاد جافر برخورداری  فرزندگنجعلی به شماره شناسنامه 136 صادره ازخرم 
آباد باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم دیانا جافر برخورداری  
فرزند بهزاد به شماره شناسنامه 4200949202 صادره ازنورآباد متولد 01/02/ 1393 
وی  الفوت  حین  وراث  نموده  فوت  تهران  شهرستان  در   1397/01/01 تاریخ  در 
شناسنامه  شماره  به  گنجعلی  فرزند  برخورداری   جافر  1-بهزاد  به:  است  منحصر 
136 متولد 1359/04/07 نسبت با متوفی پدر 2-فاطمه پادام  فرزند مراد  به شماره 

شناسنامه 3950103228 متولد 1369/06/27نسبت با متوفی مادر 
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}30{ روز پس از انتشار به شورای شعبه 4 حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد 361 و362 قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج 

ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد م الف 248
فرهاد گلمحمدی مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرسستان دلفان

دادنامه 
آباد  پرونده کالسه 9709986613000086 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
)102 جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره 9709976613600429 شکات :1-آقای 
کرمخدا احمد بیگی فرد فرزند پیر ولی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد 
گلدشت شرقی کوچه کریم خان 6 ، 2-دادستان خرم آباد – متهم : آقای ابوذر سبز 
علی فرزند مطار به نشانی خیابان فردوسی گلدشت شرقی – اتهام ها : ایراد ضرب و 
جرح عمدی با چاقو –حمل و نگهداری غیر مجاز یک عدد اسپری )افشانه (اشک اور 
دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 

خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه : در خصوص آقای ابوذر سبز علی فرزند مطار دایر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقو نسبت به آقای کرمخدا احمد بیگی و حمل و نگهداری غیر مجاز 
یک عدد اسپری )افشانه ( اشک آور –با توجه به اوراق و محتویات پرونده شکایت 
شاکی مذکور بدین نحو که اظهار داشته متهم در تاریخ 96/5/13 در خیابان ایران زمین 
گلدشت شرقی با وی درگیر شده و با چاقو او را از ناحیه بازوی چپ مجروح کرده 
اند و از اسپری اشک آور استفاده نموده اند مالحظه گواهی پزشکی قانونی و بنحو 
مضبوط در پرونده اظهارات گواه و بشرح صفحه 24 پرونده که حکایت از استفاده 
متهم از افشانه اشک آور و ضرب و جرح شاکی با چاقو می نماید کیفر خواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد و نظر به اینکه متهم از طریق درج 
آگهی در روزنامه احضار شده و در این شعبه دادگاه حضور به هم نرسانده و الیحه 
ای نیز ارسال نکرده اند فلذا بزهکاری مشارالیه محرز و مسلم است و به استناد مواد 
448-452-462-488-710 قانون مجازات اسالمی 1392 و تبصره ماده 614 قانون 
مجازات اسالمی 1375 )بخش تعزیرات ( و بند ت از ماده 12 قانون قاچاق اسلحه و 
مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز و با رعایت ماده 134 قانون مجازات 
اسالمی 1392 و لحاظ قاعده تعدد مادی جرائم و همچنین رعایت ماده 406 قانون 
آیین دادرسی کیفری 1392 متهم موصوف را از حیث جنبه خصوصی بزه ایراد و 
ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی به پرداخت یک و نیم صدم دیه کامله 
بابت متالحمه بازوی چپ و در حق شاکی مذکور و از لحاظ جنبه عمومی بزه مذکور 
به تحمل یک سال حبس و از حیث بزه حمل و نگهداری غیر مجاز یک عدد اسپری 
اشک آور به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید و نظر به اینکه اسپری 
اشک آور از ید متهم کشف نشده است علی هذا این شعبه دادگاه در خصوص ضبط 
آن مواجه با تکلیفی نمی باشد الزم به ذکر است که در خصوص متهم مجازات اشد 
قابل اجرا می باشد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم 

تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید همت نور بخش . 

صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
گفت: به طور میانگین ۳۵ درصد صنایع کوچک و متوسط 

کشور تعطیل و مابقی فعال هستند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، صادق نجفی در برنامه 
درصد  افزود: ۶9  دو سیما  ویژه خبری« شبکه  »گفتگوی 
صنایع کوچک و متوسط در داخل شهرک های صنعتی و 
۶۰ درصد این صنایع در خارج از این شهرک ها هم اکنون 
در حال فعالیت هستندوی گفت: ظرفیت کنونی تولید این 
واحدها 1۰ تا ۷۰ درصد است .نجفی افزود: از ۸۴ هزار واحد 
تولیدی کشور 9٢ درصد صنایع کوچک و متوسط هستند 
.وی گفت: برای رونق تولید در سه ماه گذشته 1٢۰ نفر از 

صاحبان صنایع کوچک را به آلمان اعزام کردیم .

مدیر عامل سازمان شهرک های صنعتی کشور افزود : نیازمند 
وضع قوانین متناسب با شرایط خاص کنونی هستیم .نجفی 
تولیدی و صنعتی در  بزرگ  واحد  از دو هزار  گفت: کمتر 
کشور فعال هستند .وی افزود: 1۴۰۰ واحد از صنایع کوچک 
از فردا در نمایشگاهی در محل مصالی تهران توانمندی ها و 

قابلیت های خود را در تولید به نمایش می گذارند.
دبیر اتاق صنعت، معدن و تجارت هم در این برنامه گفت: 
دولتمردان  و  نیست  متوسط خوب  و  حال صنایع کوچک 
باید به خواسته های آنها توجه کنند تا بتوانند به تولیدشان 

ادامه دهند .
متوسط  و  کوچک  صنایع  افزود:  مرتضوی  سیدمحمد 
می خواهند تا بانکها بدهی هایشان را از آنها شش ماه به 
تعویق بیندازند و مالیات ارزش افزوده از آنها گرفته نشود 
.وی گفت : تصور نمی کردیم برخی مسئوالن با بروز یک 
قدر  این  برجام  از  آمریکا  خروج  همچون  کوچک  موضوع 
ماه  یک  در   : افزود  بریزند.مرتضوی  هم  به  و  شوند  نگران 
تولیدی  ارزی واحدهای  تأمین  برای  گذشته 11 بخشنامه 

صادر شده که همه باهم تناقض دارد.وی گفت: معتقدیم در 
سه ماه گذشته آنچه در بورس کاال، پتروشیمی، صنایع مس 
و فوالد اتفاق افتاده تبانی برای افزایش قیمت هاست.دبیر 
اتاق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تبانی جرم است 
افزود: بورس کاال به محلی برای تبانی عده ای برای افزایش 
قیمت ها تبدیل شده است.مرتضوی گفت: مشکل صنایع 
ناهماهنگی های  بلکه  نیست  ها  تحریم  کنندگان  تولید  و 
داخلی است.نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم در 
ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مشکل اصلی صنایع کوچک 
و متوسط این است که گرفتار تحریم های داخلی هستند.

فریدون احمدی افزود: قوانین در حمایت از تولید کم نداریم 
و با انباشت قانون مواجهیم و در شرایط کنونی نیازمند قانون 
زدایی هستیم.وی گفت: شرایط کشور ویژه است و بر این 
بلکه  اداره کرد  را  توان کشور  نمی  عادی  قوانین  با  اساس 
نیاز به قوانین در شرایط بحران داریم احمدی افزود: یکی 
از مشکالت اصلی این است که زیر ساخت گرفتن مالیات از 

مصرف کننده در کشور ایجاد نشده است .

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

فعالیت بیش از 65 درصد  صنایع کوچک و متوسط کشور
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اولين جایگاه سوخت سيار در جاده چالوس مستقر شد نقش آفرینی خّيرین  و مشارکت مردمی در توسعه زیر 
ساخت های آموزشی گيالن

مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
استان البرز از استقرار دوباب جایگاه سوخت 
سیار براي اولین بار در جاده چالوس خبر داد.

به گزارش زمان؛ ابراهیم توسلي گفت: مسیر 
برگشت جاده چالوس از کندوان تا کرج فاقد 
جایگاه سوخت مي باشد که روز گذشته یک 
دستگاه جایگاه سوخت سیار با ظرفیت 26 
هزار لیتر بنزین و مجهز به یک تلمبه دو نازله 
به محوطه پمپ بنزین در حال ساخت امیرکبیر 
در کیلومتر 80  مسیر چالوس به کرج و در 
بخش آساراي جاده چالوس منتقل شده است.

با  سیار  سوخت  جایگاه  دومین  افزود  وي 
ظرفیت 12 هزار لیتر و داراي یک تلمبه دو 
نازله  نیز طي روز جاري به همان محل منتقل 
خواهد شد و با بهره برداري از این دو جایگاه 
سوخت سیار به طور میانگین سوخت مورد 
نیاز بیش از 700 خودرو در شبانه روز تأمین 

مي شود. 

مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
البرز به حجم باالي ترافیک و تردد  استان 
جاده  در  تعطیالت  ایام  در  خودروها  زیاد 
استقرار  با  گفت  و  داشت  اشاره  چالوس 
سوخت  تأمین  سیار،  سوخت  جایگاه  دو 
مورد نیاز رانندگان تسهیل مي شود و باعث 
این  ساکنین  و  مسافرین  رضایت  افزایش 
این  کرد  اشاره  توسلي  شد.  خواهد  جاده 
پس  و  زودي  به  سیار سوخت  جایگاه  دو 
استاندارد و رعایت  فراهم شدن شرایط  از 
اندازي شده و  راه  الزامات عرضه سوخت 
تا پایان فصل تابستان در مدار سوخترساني 

قرار مي گیرند.
در حال حاضر دو باب پمپ بنزین در جاده 
چالوس از کرج تا کندوان به طور دائمي فعال 
هستند و با بهره برداري از دو جایگاه سیار 
تعداد جایگاه هاي عرضه بنزین در مسیر یاد 

شده به 4 باب افزایش خواهد یافت.

نوسازی  کل  مدیر  رشت:  منکویی- 
جلسه  دومین  در  گیالن  استان  مدارس 
شورای مشارکتهای مردمی این اداره کل 
بصورت  باید   خیّرین  با  تعامل  گفت: 

بسیار ویژه مورد اهتمام قرار گیرد.
دومین جلسه شورای مشارکتهای مردمی 
اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن به 
ریاست مدیر کل نوسازی مدارس استان 

و باحضور سایر اعضا برگزار شد.
به  اشاره  با  این جلسه  در  مقدم  مهندس 
مردمی  مشارکتهای  شورای  مهم  نقش 
های  ساخت  زیر  توسعه  و  پیشبرد  در 
هم  با  همه  باید  نمود:  تصریح  آموزشی 
ما در توسعه  تا رسالت مهم  کنیم  کمک 

زیر ساخت های آموزشی تحقق یابد.
وی ضمن تشکر از تالش های صورت 
گرفته در خصوص پروژه های مشارکتی 
بر روند تسریع در اجرا و تکمیل پروژه 

های خیّری و مشارکتی تاکید کرد.
مشکالت  و  موانع  رفع  مقدم  مهندس 
دانست  ضروری  را  خیّری  های  پروژه 
باید   خیّرین  با  تعامل  داشت:  ابراز  و 
قرار  اهتمام  مورد  ویژه  بسیار  بصورت 

گیرد.
در ادامه پس از ارائه گزارش توسط دبیر 
به  شورا  اعضاي  سایر  و  شورا،معاونین 
نظرات  و  پیشنهادات  ارائه  و  نظر  تبادل 
پیشبرد  چگونگی  خصوص  در  خود 

اهداف شورا پرداختند.
 گفتنی است شورای مشارکتهای مردمی 
گیالن   استان  مدارس  نوسازی  کل  اداره 
کل  ادارات  بین  در  ابتکاری  صورت  به 
اولین  برای  ها   استان  مدارس  نوسازی 
امروز  و  تشکیل  گیالن  استان  در  بار 
دومین جلسه این شورا در دفتر مدیر کل 

محترم تشکیل شد.

اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت ارزان قیمت به گلستان

سلیمانی- گلستان: علی محمد چوپانی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه گفت: گلستان نخستین استان 
اندازی تشکل اصحاب  کشور است که مجوز راه 

رسانه در اتاق بازرگانی را دریافت کرده است.
نیازمند  اتاق  افزود: تشکل اصحاب رسانه در  وی 
حداقل 15 عضو است که به زودی جذب اعضا و 
برگزاری انتخابات برای فعالیت رسمی این تشکل در 

اتاق بازرگانی گرگان انجام می شود.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
جوانان  جمله  از  تشکل   9 اکنون  گفت:  گرگان 
کارآفرین، زیتون، صنایع غذایی، فنی مهندسی، پخش، 
آسانسور، لبنی و دانش بنیان در گلستان فعالیت دارند 

که تا پایان امسال به 15 مورد افزایش می یابد..
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
گرگان عنوان کرد: سالمت جامعه بر رفتار و اخالق 

حرفه ای خبرنگاران بسته است.
چوپانی همچنین با اشاره به این موضوع که گلستان 
جمله  از  افزود:  دارد  توسعه  برای  خوبی  ظرفیت 
ظرفیت هایی است که رسانه های استان می توانند 
برای سرعت بخشیدن به آنها  نقش موثری داشته 
باشند شامل: استفاده از سواحل بکر دریای خزر و 
جزیره آشوراده در گلستان و تبدیل آن به دهکده 
جنوب  به  شمال  ریلی  کریدور  اتصال  توریستی، 
کشور و رفع موانع آن در اینچه برون، استفاده از آب 
خزر در تولید آب آشامیدنی و کشاورزی است.اما 
متاسفانه تاکنون اما از این ظرفیت ها تاکنون به خوبی 

بهره نبرده ایم
علی محمد چوپانی  اظهار کرد: کشور در شرایط ویژه 
ای قرار دارد و استکبار جهانی این بار جنگ اقتصادی 

به راه انداخته است .
وی افزود: به علت تحریم آمریکا بسیاری از شرکت 
های چند ملیتی بزرگ با ایران قطع ارتباط کرده اند به 
همین دلیل دولت سیاست جدیدی را در پیش گرفته 
و تالش داریم بتوانیم با کشورهای کوچک اروپا و 

آسیا ارتباط موثر تری داشته باشیم..
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
را  بازار  تنظیم  مدیریت  دولت  شد:  یادآور  گرگان 
و  معدن  صنعت،  به  و  گرفت  جهادکشاورزی  از 
تجارت واگذار کرده است همچنین دولت اختیارات 
استانداران را در تنظیم بازار افزایش داده تا معضالت 

این حوزه در استان ها حل شود.

خبر

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز :

صنایع، مروج ورود کتاب به سبد خانواده ها شوند

فرماندار  با  البرز  استان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل  دیدار  جریان  در 
کرج،نحوه استفاده از ظرفیت صنایع با اجرایی شدن 25 درصد مالیات صنایع 
برای ترویج و تبلیغ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان کرج؛ در 
جریان دیدار» احمدعلی هراتی« مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز با 
» مهندس سیروس شفقی« معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج، در 
رابطه با نحوه تعامل دستگاه های اجرایی برای همکاری در ترویج کتابخوانی 

بحث و تبادل نظر شد.
شفقی در جریان این دیدار گفت: بستر کتابخوانی مهیا است و باید با استفاده 

از شیوه های تبلیغی و ترویجی این مهم را در جامعه بسط و گسترش داد.
وی موضوع 25 درصد مالیات صنایع را نیز یکی از ظرفیت ها برای تحقق 
این امر دانست و افزود: در البرز 35 برند صنعتی وجود دارد که اگر زمینه 
ورود این واحدها به عرصه فراهم شود شاهد اتفاقات خوبی در این بخش 

خواهیم بود. 
پیگیری پرداخت عوارض نیم درصدی شهرداری ها به کتابخانه ها و برنامه 
ریزی چگونگی تحقق 25 درصد مالیات صنایع  برای ترغیب و تشویق جامعه 

به کتابخوانی از محورهای این گفتگو بشمار می رفت.
به نقل از احمد هراتی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز، تعداد 
41 کتابخانه در استان البرز وجود دارد که از این بین 19 کتابخانه در سطح 
نیز برای  شهرستان کرج پراکنده است. یک میلیون و 200 نسخه کتاب 
کتابخوانی در قفسه های کتابخانه ها قرار دارد. تا امروز 80 هزار عالقمند به 

کتاب به عضویت کتابخانه های عمومی این استان در آمده اند.

اعزام تکواندوکاران بابلکناری به تورنمنت بین المللی 
2۰۱8 مالزی 

تکواندوکاران بابلکناری در رده سنی   نوجوانان و بزرگساالن  در رشته 
تکواندو به  تورنمنت بین المللی مالزی  راه یافتند.

محمد قنبری در وزن منفی 58 کیلوگرم و ابوالفضل بابا نژاد در وزن منفی 48 
کیلو گرم در رده سنی نوجوانان و امیر قاسم پور در وزن منفی 55 کیلو گرم  
در رده سنی بزرگساالن ورزشکاران بابلی از خطه سرسبز بابلکنار روستای 
)شیردارکال(هستند که به مسابقات تورنمنت تکواندو مالزی راه یافته و  عازم 
کواالالمپور می شوند. گفتنی است امیر قاسم پور سال گذشته نیز در تورنمنت 
بین المللي 2017 مالزی، ضمن افتخارآفرینی با کسب  مدال طال  بر سکوی 

قهرمانی ایستاد و پرچم ایران را به اهتزاز درآورد .
این ورزشکاران از ابتدای فعالیت خود  تاکنون زیر نظر استاد قباد لطیفی در 

باشگاه مرحوم همت لطیفی روستای شیردار کال  آموزش دیده اند.
با آرزوی پیروزی برای این عزیزان ، امیدواریم  تا در آینده اي نه چندان دور 

شاهد افتخارآفریني هاي آنان در میادین بزرگتر باشیم.

خبر

وحیدی فر-اهواز:علیرغم خروج آمریکا از برجام و 
تشدید تحریم ها ،شرکت فوالد خوزستان بزرگترین 
عرضه کننده شمش فوالد کشور توانست طی چهار 
برنامه صادرات  از  پنجاه درصد  از سال 1397  ماه 

شمش و فروش امسال خود را محقق سازد.
محمد کشانی مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان 
مرداد  مناسبت 17  به  تبریکی  پیام  در  را  این خبر 
و  شرکت  عمومی  روابط  به  خبرنگار،خطاب  روز 
خبرنگاران اعالم نمود. کشانی تصریح کرد، برنامه 
صادرات شمش فوالد خوزستان برای کل سال 1397 
دو میلیون تن پیش بینی و برنامه ریزی شده اما تا 
پایان تیر ماه یعنی فقط ظرف چهارماه از سال، بیش از 
پنجاه درصد آن یعنی یک میلیون و هشتاد و نه هزار 
تن محقق گشته است. او دستیابی به این رکورد را یک 
موفقیت عالی در مدیریت بحران و فروش صادراتی 

شرکت در شرایط تشدید تحریم ها توصیف نمود.
در پیام تصویری که به مناسبت 17 مرداد،روز ملی 
فوالد  شرکت  رسمی  صفحه  روی  بر  خبرنگار، 
خوزستان در اینترنت و شبکه های اجتماعی داخلی 
قرار گرفته است، محمد کشانی خطاب به خبرنگاران 

علیه  ها  تحریم  همه  اینکه  افزود:علیرغم  کشور 
کشورمان تشدید شده و از ابتدای امسال با خروج 
آمریکا از برجام تصور این بود که مشکالت جدی در 
صنعت و تولید فوالد رخ دهد، ما در فوالد خوزستان 
نگرانی نداریم چرا که طی 40 سال گذشته بحران 
های سخت تر از این را هم پشت سر گذاشته ایم. 
همکاران قدیمی تر فوالد خوزستان بخوبی تجربه 

های ارزشمندی از ایستادگی و مقاومت به یاد دارند 
که چگونه طی 8 سال دفاع مقدس و پس از آن، در 
برابر مشکالت، تحریم ها و محدودیت ها ایستادگی 
کرده ایم. کشانی تولید 4 ماهه شرکت را یک میلیون 
و چهارصد و چهل و چهار هزار تن و فروش را 
نمود.  اعالم  تن  هزار  سه  و  پانصد  و  میلیون  یک 
مدیرعامل فوالد خوزستان ادامه داد: از همان ابتدایی 

که آقای ترامپ گزارش خود را در خروج از برجام 
اعالم کرد، در اینجا تیم ماهر و مستعد واحد فروش 
فوالدخوزستان، اقدامات ویژه خود را برای مقابله با 
سیاستهای زورمدارانه و عیر انسانی آنها در عرصه 

تقویت اقتصاد مقاومتی آغاز نمود.
محمد کشانی خطاب به کارکنان شرکت نیز ادامه 
داد: اقدامات کارگروه مقابله با تحریم ها در شرکت 
فوالد خوزستان به گونه ای است که توانسته ایم به  
نسبت سال گذشته در همین مدت، نیمی از اهداف 
سال 1397 را در فروش داخل و صادرات به اجرا در 
آوریم. لذا تاکید مینمایم که هیچ گونه نگرانی از بابت 
خروج آمریکا برای عزیزان خط تولید نباید ایجاد شود 
و تنها دغدغه  کارکنان عزیز و تالشگر شرکت، باید 
حفظ روند فزاینده تولید باشد. کشانی تهیه گزارشات 
هفتگی  و برنامه ریزی خرید اقالم استراتژیک را از 
اقدامات ستاد مقابله با تحریم ها در فوالد خوزستان 
بر شمرد و اظهار داشت: در زمینه خرید و تامین اقالم 
استراتژیک مورد نیاز فوالد، از جمله الکترود و دیگر 
موارد، تدابیر الزم دیده شده و تدارک آنها تا پایان سال 

1398 نیز برنامه ریزی گشته است.

تحقق نیمی از فروش فوالد خوزستان در چهار ماه نخست سال

مفقودی 
سند کمپانی وکارت ماشین و برگ سبز موتور سیکلت احسان به شماره شهربانی 
589ایران14753مدل 1395رنگ قرمز ش موتور457180ش شاسی9574320 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
با کد شناسایی 70404022410187با شماره  دامداری کوچک و روستائی  پروانه   
4/9744 تاریخ 86/6/27بنام غالمحسین  تشیع متولد 1306 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
پالک  شماره  به   1391 مدل  روغنی  سفید  131SXرنگ  سایپا  سواری  سبز  برگ 
ایران34-755ب24شماره موتور 4675054شماره شاسی S1412291116447به نام 
اسالم نورالدین موسی فرزند محمدحسین بشناسنامه217صادره ازایذه مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
باغملک

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو 405 مدل 1387 با شماره پالک 462م59ایران 72و شماره 
نام  NAAM11CA39K951687به  شاسی  شماره  و  موتور12487136714 

عبدالرحیم حاجی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی
دادگستری شهرستان جوانرود

شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان :آقای اسماعیل کریمی-فرزند: محمد–مقیم:جوانرود خیابان حمزه روبروی 

کمیته امداد منزل کریمی
خوانده :آقای فرزاد مرادی فرزند بابا مراد مجهول المکان

تاریخ 92/12/22  از  تادیه  تاخیر  : مطالبه 192/768/937 ریال و خسارت  خواسته 
لغایت صدور و اجرای حکم و وصول هزینه ها و خسارت ناشی از دادرسی

با عنایت به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به 
شرح زیر انشاء رای می گردد:

رأی شورا
در خصوص دادخواست آقای اسماعیل کریمی فرزند محمد بطرفیت آقای فرزاد 
مرادی فرزند بابامراد به خواسته مطالبه مبلغ 192/768/937 ریال و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 92/12/22 لغایت اجرای حکم و وصول هزینه ها و خسارت ناشی 
از دادرسی، با این شرح که خواهان ضامن تسهیالت بانکی خوانده بوده که به علت 
عدم پرداخت بدهی از طرف خوانده ، خواهان به عنوان  ضامن ملزم به پرداخت 
اصل بدهی و سود و دیرکرد و تسهیالت مذکور گردیده است. لذا با بررسی محتوای 
پرونده از جمله مصدق کپی گواهی بانک ملی شعبه جوانرود که ضمیمه پرونده می 
باشد و اعالم داشته کل بدهی آقای فرزاد مرادی را جمعا به مبلغ 192/768/937 ریال 
توسط ضامن وی آقای اسماعیل کریمی از طرف بانک ملی شعبه جوانرود دریافت 
المکانی و  شده است و همچنین عدم حضور و دفاع موثر خوانده بعلت مجهول 
اگهی ابالغ وقت دادرسی از طریق روزنامه پیام زمان ، خواسته خواهان وارد و به 
استناد مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آئین دادرسی مدنی  و 1258 قانون مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 192/768/937 ریال به عنوان اصل خواسته 
و مبلغ 2/514/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی  و مبلغ 550/000 ریال هزینه درج 
اگهی ابالغ وقت دادرسی از طریق روزنامه پیام زمان و تاخیر و تادیه در حق خواهان 
صادر میگردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از سپری شدن زمان واخواهی به مدت بیست روز قابل اعتراض 

در دادگستری جوانرود می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود-احمدی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :1/128/97

شعبه اول شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: صالح الدین ویسی فرزند:عظم

خوانده:زهرا میرزاپورسراب  فرزند: علی دوست
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبهبطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای تاریخ 1397/7/7 ساعت9:30 وقت رسیدگی تعیین شده 
است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ اجرائیه
 1355 تیرماه  مصوب  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  –آئین   18 ماده   

)اصالحی 87/6/11(
بدینوسیله به آقای   محمد امین حسین لو نام پدر مقصود  تاریخ تولد 1364/03/31  
شماره ملی 2803400154 شماره شناسنامه 113 بنشانی :خوی انتهای بلوار ولیعصر 
فاطمه  خانم  که  میشود  ابالغ   1458734941 –کدپستی   شهانق  مسجد  روبروی 
جوال برای وصول تعداد 1400 عدد نیم سکه بهار آزادی طرح جدید بموجب سند 
ازدواج شماره 9 خوی مستند  دفتر  ترتیب 1390/11/20-7004    نکاحیه بشماره 
نموده  صادر  اجرائیه   خوی  ثبت  اجرای  طریق  از  که   9700452 اجرایی  پرونده 
چون طبق گزارش مامور ابالغ ادرس شما بشرح فوق شناخته نشده و بستانکار هم 
نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا طبق درخواست وارده بشماره 
139705013447004145-1397/5/13 باستناد ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 )اصالحی87/6/11(  مفاد اجرائیه یک مرتبه 
در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات 
اجرایی جریان خواهد یافت وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایید عملیات اجرایی پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد وامالک خوی- سلیمانپور

آگهی مزایده  نوبت دوم 
بحکایت پرونده کالسه 960383اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود محکوم 
بهار  تمام  سکه  عدد   216 پرداخت  به  است  محکوم  جاللوند  زاغی  صفری  علیه 
آزادی و پرداخت مبلغ 11500ریال هزینه دادرسی پرداخت حق الوکاله وکیل و مبلغ 
1206000و پرداخت 1005000ریال بابت این نیم عشر دولتی در حق سید فاطمه 
مدنی مرزنگو و باتوجه به توقیف مال لذا نظر و انجام مراحل کارشناسی تمامی مال 
توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 97/6/10ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام 
دادگاه عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش می 
رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل از مزایده تاریخ مزایده 
جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر اجرا مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع 
و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد و همچنین 
10 درصد مبلغ اعالمی ان فی المجلس  برابر ماده 129 قانون مذکور و مابقی آن 
ظرف مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول 
اموال صورت خواهد  انتقال  از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی  به آن پس  اعتراض 
گرفت و چنانچه برنده مزایده باقی مانده بهای اموال ظرف مدت یک ماه تعیین شده 
نپردازد سپرده و پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ملک مورد 
نظر واقع در عزت آباد بررسی و گزارش را اعالم میدارد واحد تجاری احداث ای 
به مساحت تقریبی 15 متر مربع که از شمال به ملک مسکونی و از شرق به واحد 
تجاری مجاور و از جنوب به خیابان اصلی و از ضلع غرب نیز به ملک مسکونی 
محدود می باشد اسکلت واحد تجاری به صورت بلوکی و سقف شیروانی بوده و 
کف آن با سرامیک و دیواره ها مینرال و سقف کاذب داخلی با پی وی سی پوشش 
شده ارتفاع متوسط واحد تجاری 20/3متر مربع می باشد واحد تجاری بانوان مشاور 
امالک با توجه به جواز کسب مصوبه به دیوار بنای تجاری مورد استفاده می باشد 
نظریه کارشناسی با عنایت به موارد مطروحه و نظر به موقعیت مکانی واحد تجاری 
احداثی  و لحاظ نمودن جمیع جهات در امر ارزیابی ارزش واحد تجاری احداثی به 

مبلغ 320000000ریال تعیین می گردد
 توپال دادورز اجرای احکام دادگاه سرخرود

آگهی حصر وراثت}نامحدود{
آقا/ خانم زهره حسن زاده فرزندحسنعلی به شماره شناسنامه 4200092840 صادره 
ازنورآباد باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم نورکرم کرمیان 
فرزند حاجی کرم  به شماره شناسنامه 388 صادره ازنورآباد متولد 1315 در تاریخ 

1371در شهرستان نورآباد فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر است به:
1-پری گل کرمیان  فرزند نورکرم  به شماره شناسنامه 19096 متولد 1362/09/01 

نسبت با متوفی فرزند
2-هدیه کرمیان  فرزند نورکرم  به شماره شناسنامه 151 متولد 1352/06/02 نسبت 

با متوفی فرزند
3-فریده کرمیان  فرزند نورکرم  به شماره شناسنامه 150 متولد 1350/03/02 نسبت 

با متوفی فرزند
4-کبری  کرمیان  فرزند نورکرم  به شماره شناسنامه 4794 متولد 1366/02/25 نسبت 

با متوفی فرزند
5-بهروز کرمیان  فرزند نورکرم  به شماره شناسنامه 667 متولد 1360/04/01 نسبت 

با متوفی فرزند
6-امین  کرمیان  فرزند نورکرم  به شماره شناسنامه 666 متولد 1357/04/03 نسبت 

با متوفی فرزند
متولد  به شماره شناسنامه 4200092840  فرزند حسنعلی    زاده    7-زهره حسن 

1337/01/01 نسبت با متوفی همسر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   699مورخه 07/ 1371/02 ارزش ماترک متوفی بیش 
از سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}30{ روز پس از انتشار به شورای شعبه 4 حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد 361 و362 قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج 

ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد م الف 247
فرهاد گلمحمدی مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرسستان دلفان
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گزارش پیام زمان از نشست خبری حمل و نقل ترافیک شهرداری؛ 

مرگ ساالنه ۵ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا

بر اساس آمارها ساالنه 5000 نفر  بر اثر عوارض ناشی از آلودگی هوا جان 
می دهند و این در حالیست که 70 درصد آلودگی هوای تهران نیز ناشی از تردد 

وسایل حمل و نقل 30 درصد مربط به کارخانجات است.
به گزارش خبرنگار زمان؛ محسن پورسیدآقایی در  نشست خبری خود که 
در ساختمان معاونت و شهرداری برگزار شد با اعالم اجرای طرح کاهش از 
اول آبانماه در همه سطح شهر به صورت 24 ساعته گفت: دو مسئله آلودگی 
هوا و ترافیک دغدغه مهم تهرانی ها است که همه برنامه های ما نیز حول این 
موضوع می گردد. وی با بیان اینکه امروز برنامه ما فراروی حل مشکل آلودگی 
هوا متمرکز شده است، گفت: بر اساس آمارها ساالنه 5000 نفر بر اثر عوارض 
ناشی از آلودگی هوا جان می دهند و این در حالیست که 70 درصد آلودگی 
هوای تهران نیز ناشی از تردد وسایل حمل و نقل است. معاون شهردار تهران 
با بیان اینکه سعی کردیم در اولین گام معاینه فنی در تهران را جدی تر بگیریم، 
ادامه داد: حاال از اول آبانماه طرح کاهش در کل شهر تهران تسری می یابد و 
باید همه خودروهای متردد معاینه فنی داشته باشند. وی با بیان اینکه مرحله دوم 
از اول آبانماه به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته اجرایی می شود، گفت: 
دوربین ها خودروهای فاقد معاینه فنی را از اول آبان جریمه می کنند و جریمه 50 
هزار تومانی در انتظار خودروهای فاقد معاینه فنی است. وی همچنین از دستور 
روز گذشته استاندار تهران خبر داد و گفت: استاندار تهران طی نامه ای به همه 
کارخانجات، ارگان ها و دستگاه ها اعالم کرده است که حق ندارند برای تامین 
سرویس کارکنان شان با پیمانکارانی قرارداد ببندند که اتوبوس هایشان فاقد معاینه 

فنی است و امیدواریم زمستان امسال شاهد کاهش آلودگی هوا باشیم.
پورسیدآقایی در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه باید مسئله زوج و فرد را 
نیز حل و فصل کنیم، گفت: اجرای این طرح درست نبوده است و اثرات بلند 
مدت طرح زوج و فرد مناسب نیست و حتما باید طرحی جایگزین آن داشته 
باشیم بنابراین با دانشگاه تربیت مدرس تفاهم نامه ای امضا کردیم تا در مورد 
مطالعات طرح جایگزین زوج و فرد، از تجربیات دیگر کشورها و شهرها استفاده 
کنیم و بتوانیم طرح جایگزین مناسبی را در نظر بگیریم. وی در مورد ساماندهی 
پارک حاشیه ای نیز با بیان اینکه در مورد پارک حاشیه ای مطالعات مفصلی انجام 
شد،اظهارکرد: در مورد مدیریت پارک حاشیه ای مطالعات تکمیل شده است و 
هفته آینده مزایده تجهیز، نگهداری و بهره برداری از پاک حاشیه ای منتشر می شود 
و شهروندان می توانند با استفاده از اپلیکیشن پارک حاشیه ای خود را ساماندهی 
کنند. . پورسیدآقایی با اشاره به ساماندهی کامیون های تردد کننده در شهر گفت: 
از این پس تمام کامیون ها ملزم به دریافت بارنامه هستند. رانندگان کامیون باید 
در سامانه »تهران من« و »بارنامه« ثبت نام کنند چرا که از این پس و در پی اجرای 
طرح کاهش برای تردد نیاز به بارنامه دارند و هر کامیون نیز برای اخذ بارنامه 
حتما باید معاینه فنی داشته باشد. پلیس هم با کامیون های فاقد بارنامه برخورد 
می کند. وی با بیان اینکه از چهارشنبه هفته جاری این طرح به صورت آزمایشی 
اجرا می شود،اظهارکرد: از اول آبان صدور باربرگ )بارنامه( برای هر کامیون 
الزامی است و کامیون های متقاضی بارنامه نیز حتما باید معاینه فنی داشته باشند 
و باربرگ به صورت آنالین توسط پلیس چک می شود. معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه بعد از اتوبوس های سرویس و اتوبوس های 
متعلق به شرکت واحد اعم از بخش خصوصی و شهرداری کنترل می شود، 
گفت: از اول مهرماه هیچ اتوبوسی بدون معاینه فنی اجازه تردد ندارد. وی در 
ادامه با اشاره به پروژه برقی کردن موتورسیکلت های پایتخت گفت: برقی کردن 
موتورها در شهری مثل تهران کار شش ماه تا یک سال نیست و باید به موازات 
برقی کردن موتورها طرح های دیگری را هم پیش ببریم.  معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه در نظر داریم موتورهای کاربراتوری را به 
انژکتوری تبدیل کنیم،اظهارکرد: مطالعات این کار انجام شده است. ماه گذشته 
مناقصه برگزار شد و دو شرکت ایرانی که پتانسیل خوبی دارند، انتخاب شدند. 
در نظر داریم 50 دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری را در این مدت به انژکتوری 
تبدیل کنیم که این مهم سبب می شود آلودگی موتورها به یک سوم کاهش یابد. 
اگر این عمل موفقیت آمیز باشد از اول آبان ماه به طور جدی تبدیل موتورهای 
کاربراتوری به انژکتوری را آغاز می کنیم.وی در پاسخ به سوالی درباره تعلق 
گرفتن طرح ترافیک به نمایندگان مجلس یا به اصطالح ژن های خوب گفت: 
هیچ نماینده  یا ژن خوبی نبوده است که ما بدون مدرک خبرنگاری به آنها طرح 
ترافیک داده باشیم این افراد از طرف انجمن مدیران رسانه ها معرفی شده بودند 
و فرزندان شان از طرف رسانه ها نامه خبرنگاری آورده بودند. از بین دو هزار و 
240 طرح ترافیک خبرنگاری 100 مورد اعالم شد و در نهایت از بین این 100 
مورد 24 نفر کسانی بودند که خبرنگار نبودند. البته برخی از نمایندگان مجلس و 

یک مورد از فرزندان آنها طرح خود را بازگرداندند.

خبر

٣۰درصد مدارس تهران  تخریبي هستند

مهراهلل رخشانی معاون وزیر آموزش و پرورش در 
مراسم افتتاح طرح های عمرانی آموزش و پرورش 
آران و بیدگل اظهار کرد: میزان کمک خیرین در سال 
97 نسبت به سال 96 حدود 18 درصد رشد داشته که 
حاکی از افزایش توجه و اولویت نیکوکاران جهت 
مشارکت در طرح های عمرانی آموزش و پرورش 

در کشور است.
وی گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده در اوایل 
دهه 80 حدود 70 درصد مدارس کشور تخریبی بود 
که این رقم با تالش های صورت گرفته در کشور به 
30 درصد در سال های اخیر کاهش یافته است که 
حاکی از عزم مسئوالن و مردم برای رفع این مشکل 
است. رخشانی تصریح کرد: در برنامه چهارم و پنجم 
محل صندوق  از  دالر  میلیارد  چهار  کشور  توسعه 
ذخیره ارزی کشور جهت بازسازی و مقاوم سازی 
مدارس اختصاص یافت که با این اعتبار آمار مدارس 

تخریبی کاهش زیادی پیدا کرد.
توسعه حدود سه  برنامه ششم  در  کرد:  تاکید  وی 
میلیارد دالر از محل صندوق ذخیره ارزی جهت ترمیم 
و بازسازی مدارس تخریبی در نظر گرفته شده تا به 
استانداردهای جهانی نزدیک شویم و شرایط تحصیل 

علم را به صورت استاندارد برای عموم فراهم کنیم .

 ۷۰ درصد مرگ و میرها 
بر اثر بیماریهای غیر واگیر دار

دکتر زهرا عبدالهی - مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه 
کشور  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
در سفر به شهرستان اردل در شهر کرد و جلسه ای 
مشترک با سرپرست و کارشناسان شبکه بهداشت و 
درمان این شهرستان اظهار داشت: 70 درصد علت 

مرگ و میر در دنیا بیماری های غیر واگیر است.
عبداللهی افزود: 88 درصد مردم ریسک فاکتور تغذیه 
غیر  بیماری  روند هشداردهنده  که  دارند  را  ناسالم 
واگیردار و اضافه وزن را به دنبال دارد به طوریکه در 
سال 1390 مهم ترین علت 380 هزار مرگ ثبت شده 
در کشور مربوط به مرگ و میر به دلیل بیماری های 
قلبی و عروقی است. وی با اشاره به اینکه روغن، 
قند و شکر باالتر از حد الزم در کشور مصرف شده و 
مصرف میوه، سبزی، شیر و لبنیات کمتر از نیاز هر فرد 
است افزود: نتیجه این تغذیه، شیوع اضافه وزن و چاقی 
در کشور است؛ به طوری که در قشر جوان کشور هم 
50 درصد از گروه ها دچار اضافه وزن و چاقی هستند.
در  نمک  مصرف  باالی  آمار  به  اشاره  با  عبدالهی 
کشورمان از سرانه مصرف نمک در ایران انتقاد کرد و 
افزود: متأسفانه در ایران دو برابر مصرف جهانی نمک 
مصرف می شود. وی مهمترین منبع دریافت نمک را 
نان و پنیر دانست و عنوان کرد: باید الگوی غذایی 
روزانه به گونه ای باشد که بیش از پنج گرم نمک 
مصرف نشود حال آنکه فقط در هر قرص نان سه 
گرم نمک موجود است. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: 54 
درصد نمک دریافتی مردم در هنگام طبخ است که باید 
بر اساس الگو های غذایی مصرف کمتری داشته باشد.
لبنیات  و  شیر  مردم  ما  کشور  در  گفت:  عبدالهی 
کم مصرف می کنند، ولی سرانه مصرف نوشابه های 
گازدار 42 لیتر در سال است که مهم ترین مضرات 
آن اختالل در جذب کلسیم است که همین اختالل، 
یک ریسک فاکتور مهم برای بیماری های قلبی عروقی 

و سرطان است.

خبر

اطالعاتی جمعیت سازمان  و  آمار  دفتر  مدیرکل 
ثبت احوال گفت: سازمان ملل متحد، برای تطابق 
آماری در مناطق ، بدون تعارض با تعاریف دیگر 
کشورهای عضو، جوانان را افراد بین 15 تا 24 سال 
تعریف می کند و در ایران نیز، این دوره 15 تا 29 

سال تعریف شده است.
محمد باقر عباسی با بیان اینکه در 17 دسامبر 1999، 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 12 آگوست )21 
مرداد ماه( را به عنوان روز جهانی جوانان اعالم 
کرد، گفت : روز جهانی جوانان با اندیشه  »ساختن 
یک دنیای بهتر؛ به همراه جوانان« ایجاد شده است. 
به این بهانه، سازمان ملل از تمام کشورهای دنیا 
می خواهد تا عماًل در راستای توسعه امکانات و 
منابع به کمک جوانان و برای جوانان تالش نمایند.

وی ادامه داد: سازمان ملل می گوید جوانان امروز 
شغلی  پایین  امنیت  استخدام،  سخت  شرایط  با 
از تصمیم گیرهای مهم و  کنار گذاشته شدن  و 
حتی شراکت در امور، دچار ضعف در باورها و 
ضعف در اعتماد به نفس خودشان شده اند. بنابراین 
افراد  دانشگاه ها و  نهادهای خصوصی،  دولت ها، 
خیرخواه، می توانند با فراهم آوردن شرایط کار و 
دادن فرصت به جوانان، اعمال نفوذ در مؤسسات 
و … به این قشر مهم و مالک آینده کشور کمک 
کنند. همچنین با توجه به نقش کلیدی این گروه از 
افراد در آینده یک کشور، آشنایی با ویژگی های 

جمعیت شناسی این گروه خالی از لطف نیست.
اطالعاتی جمعیت سازمان  و  آمار  دفتر  مدیرکل 
دوره  عنوان  به  جوانی  دوره  افزود:  احوال  ثبت 

گذار از وابستگی دوران کودکی به استقالل دوران 
برای  راه  ترین  ساده  می شود.  نامیده  بزرگسالی 
تعریف این گروه، سن است.سازمان ملل متحد، 
با  ، بدون تعارض  آماری در مناطق  برای تطابق 
تعاریف دیگر کشورهای عضو، جوانان را افراد بین 
15 تا 24 سال تعریف می کند. در ایران نیز، این 

دوره 15 تا 29 سال تعریف شده است.
 عباسی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس اطالعات 
سازمان ملل در سال 2018 جمعیت جهان حدود 
7 میلیارد و 632 میلیون نفر بوده است که 23.5 
تا 29ساله(   15( جوانان  را  تعداد  این  از  درصد 
تشکیل داده اند، اظهار کرد: همچنین جمعیت جوان 
)15 تا 29ساله( در قاره آسیا حدود یک میلیارد و 
72 میلیون نفر بوده که حدود 60 درصد جمعیت 

می دهد.  راتشکیل  تا 29ساله(   15( جهان  جوان 
همچنین25 درصد جمعیت ساکن کشور را جوانان 

)15 تا 29ساله( تشکیل می دهند.
داد: 15.5 درصد جوانان کشور ساکن  ادامه  وی 
سیستان  جوانان  همچنین  هستند.  تهران  استان 
جمعیت  درصد   28 هرمزگان  و  بلوچستان  و 
باالترین  که  می دهند  تشکیل  را  استان های خود 
این سهم در گیالن 22  بوده و  استان  نسبت در 
درصد است و پایین ترین نسبت در استان است. 
نوزادان کشور  همچنین در سال 96، 55 درصد 

مادران جوان و 30 درصد پدران جوان داشتند.
به گفته وی، بیشترین میانگین سن مادران در زمان 
والدت نوزاد خود، با رقم 30 سال مربوط به مادران 
استان تهران و کمترین میانگین سن نیز مربوط به 

استان سیستان و بلوچستان با 25 سال است. این 
استان ها حدود 28 سال  بیشتر  و  رقم در کشور 

است.
مدیر کل دفتر آمار و اطالعاتی جمعیت سازمان 
ادامه اظهار کرد: از مجموع 376  ثبت احوال در 
هزار و 678 رویداد مرگ ثبت شده در سال 1396 
جوانان  به  مربوط  مرگ  و 327  هزار  تعداد 19 
یعنی گروه های سنی 15 تا 29 ساله بوده است. 
همچنین بر پایه دالیل مرگ ثبت شده در پایگاه 
اطالعات جمعیت کشور، مهمترین دالیل مرگ 
از حوادث  تا 29 سال عبارت است  جوانان 15 
غیر عمدی با 42.18 درصد، بیماری های قلبی و 
عروقی با 9.10 درصد، سرطان ها و تومورها با 5.16 
درصد، بیماری های دستگاه تنفسی با 4.57 درصد 
و خودکشی با 3.57 درصد، بیماری های عفونی و 
انگلی با 2.83 درصد و خشونت به وسیله دیگران 
با 2.14 درصد. در مجموع این دالیل 69.54 درصد 
از کل دالیل مرگ جوانان 15 تا 29 سال را شامل 

می شوند.
برحسب  مرگ  دالیل  بررسی  کرد:  تصریح  وی 
جنس نشان می دهد که در این گروه های سنی و 
در هر دو جنس مرد و زن، حوادث غیرعمدی 
و بیماری های قلبی و عروقی به ترتیب رتبه های 
اول و دوم بیشترین علل مرگ ثبت شده را به خود 
اختصاص داده اند. حوادث غیرعمدی در حدود 49 
درصد از مرگ های مردان این گروه های سنی را 
به خود اختصاص داده است که در زنان این رقم 

حدود 26 درصد است.

یک چهارم جمعیت کشور جوان هستند

مفقودی
سبز)خودروسواري  مالکیت(برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
موتور شماره  مدل1397به     TIGGO5FL چری–تیپ:  سیستم:  بک  هاج 
بهنام   NATGBATL1J1027568 و شماره شاسی MVM484FTAJ032080

فرزانه محمدی مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

مفقودی
 کارت بازرگانی شرکت تجارت گستر امیررضا فریانه با شماره ثبت 1037 به نام سید 
عبدالحامد حسینی مدیرعامل شرکت بازرگانی تجارت گستر امیررضا فریانه  در تاریخ 

بابل 97/5/17مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

متن آگهی
وسعید  نادرشاوردی  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  پوردیوانی  حمید  خواهان 
صفاتی به خواسته رفع توقیف ملک مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
کالسه  9709986141300199شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر ثبت 
طبق  دستوردادگاه  حسب  که  1397/7/4ساعت9:00تعیین  مورخ  رسیدگی  ووقت 
موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده سعید 
صفاتی ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:9/471
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول (
دادگاه  شعبه 182  شماره 1395/12/07-951409  اجراییه  موجب  به  اینکه  به  نظر 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران و دادنامه صادره شماره 950436-

1395/08/29 موضوع پرونده کالسه 970664/ن مدنی ورامین )نیابت قضایی اجرایی( 
محکوم علیهم مجید و امیر هر دو قهندژ سعدی و شرکت دشت مرغاب )یک و یک 
(و نادر مصلحی فر محکوم هستند به پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته و عالوه خسارات دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه نیز از تاریخ سر رسید چک موضوع پرونده لغایت اجرای حکم بر مبنای 
شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له شرکت شیشه و گاز 
با وکالت آقای محمد هادی یمینی و با احتساب هزینه های اجرایی اجرای حکم در 
حق دولت لذا با توجه به اعالم مرجع نیابت در خصوص توقیف ملک به پالک ثبتی 
1334 فرعی ار 107 اصلی مفروز و مجزی از 224 قطعه 1 بخش ثبتی ورامین ملکی 
شرکت پخش یک و یک )سهام خاص( و ارسال تصویر نظریه کارشناسی و اعالم 
عدم اعتراض به نظریه کارشناسی ابالغ شده در مهلت قانونی از سوی مرجع نیابت 
طی شماره 1397168000935541-1397/04/24 و تقاضای انجام مزایده ملک فوق 
شامل ششدانگ عرصه و اعیان تجاری به مساحت 132 متر مربع واقع در زیر زمین 
یک دارای پالک ثبتی 1334 فرعی از 107 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی 
شده از 224 فرعی از اصلی مذکور واقع در ورامین ،میدان امام حسین )ع(،خیابان 
مصطفی خمینی ،ساختمان بانک سپه ،پالک 2 با مشخصات فنی ملک مذکور در 
طبقه زیر زمین ساختمانی شماره 3 طبقه با قدمتی در حدود 15 سال قرار دارد که در 
حال باز سازی می باشد و به ابعاد 14/80 در 8/30 و ارتفاع 2/80 متر بوده و دارای 
آب ،برق ،گاز،تلفن می باشد و به قیمت 6/270/000/000 ریال معادل ششصد و 
بیست و هفت میلیون تومان کارشناسی و تعیین قیمت شده و با توجه به اعالم عدم 
اعتراض مرجع نیابت برای روز شنبه مورخ 1397/06/17 ساعت 10 الی11 جلسه 
مزایده تعیین شده است ،لذا طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده برای بازدید از 
ملک فوق به اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند . مزایده از قیمت پایه کارشناسی 
شروع و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را ارائه نماید . ضمنا 10 
درصد ارزش مزایده فی المجلس اخذ و الباقی طی دو ماه اخذ و پس از تایید و تنفیذ 
مزایده و دستور قضایی شعبه صادر کننده مراحل قانونی انتقال ملک وفق مقررات 

انجام می گردد .
م الف 845 خ – علی رضوی اصل – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین  

معرفی داور
9709982640400296

مشخصات ابالغ شونده حقیقی: نام: زین العابدین    نام خانوادگی: نقی زاده      نام 
پدر: فریدون      کدملی:4911233257 

مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز – محل حضور: استان تهران- شهرستان شهریار- 
بلوار شهید کلهر- شهرک اداری

در خصوص دعوی زهرا پرویزی به طرفیت شما مبنی بر طالق با توجه به صدور قرار 
ارجاع امر به داوری ظرف مهلت مقرر فوق احدی از بستگان خود را که بیش از چهل 
سال سن و عدم اشتهار به فسق و فساد و آشنایی نسبی به مسائل شرعی و قانونی 
و اجتماعی داشته باشد و مسلمان و متاهل و متعهد باشد را به عنوان داور به دادگاه 
معرفی نمایید که در صورت امتناع و یا عدم توانایی در معرفی داور دادگاه راسا از بین 

افراد واجد الشرائط مبادرت به تعیین داور خواهد نمود./ م.الف:1318
منشی شعبه 4 خانواده شهریار

آگهی مزایده نوبت اول
زمان برگزاری مزایده:1397/6/4-نوبت مزایده:نوبت اول-مال مزایده:-محل برگزاری 
درپرونده  اینکه  به  ماهشهر-باتوجه  مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه  دفتر  مزایده: 
پرداخت  به  رهسازپرشیا  آبادگران  علیه:شرکت  کالسه:960931محکوم  اجرایی 
محکوم  درحق  خسارات  وسایر  خواسته  اصل  بابت  مبلغ:227/097/989ریال 
له:محمدچنگلوایی فرزند:علی ومبلغ:1/000/000ریال بابت نیم عشردولتی محکوم 
گردیده که محکوم له جهت استیفای مطالبات خوددرخواست مزایده :یک دستگاه 
غلطک دو چرخ آهنی هپکو تیپ HS-78واقع دربندرماهشهر-شرکت ماشین سازی 
ارجاع که  ارزیابی  دادگستری جهت  کارشناس رسمی  به  مراتب  که  رانموده  اراک 
نظریه کارشناس وارزش کل دستگاه به شرح ذیل میباشد:دستگاه غلطک دوچرخ 
آهنی هپکوتیپHS-78زردرنگ سال ساخت1376،دارای موتور چهارسیلندردیزلی 
سریال190هپکو،از  شاسی60-29198وشماره  شمارهLFHW35Eوحک  پرکنیزبه 
نظروضعیت ظاهری دستگاه مجهزبه موتورکامل،متعلقات دورموتورورادیاتوروگیربکس 
آسفالت  آنی صاف واطوی  بامدل است.دوچرخ  آنهامتناسب  استهالک  باشدکه  می 
غلطک  است.ارزش  متوقف  است،دستگاه  فرسوده  دستگاه  بدنه  ورنگ  نصب 
مذکوردروضعیت موجود)به نرخ روز(مبلغ 190/000/000ریال برآوردگردیدوتاریخ 
مزایده روز:یکشنبه مورخ:97/6/4ساعت:10الی:11تعیین ومحل مزایده دفترشعبه اول 
اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهرمیباشدوازخریداران دعوت به عمل می 
کسی  مزایده  مذکوربازدیدنمایند،برنده  توقیفی  ازدستگاه  ازمزایده  روزقبل  آیدپنج 
المجلس  پیشنهادی رافی  نموده وده درصدقیمت  رااعالم  قیمت  باالترین  است که 
شماره:2171292303009واریزومابقی  بندرماهشهربه  دادگستری  سپرده  حساب  به 
دادگاه صادرکننده  ازتاییدمزایده توسط  نمایدوپس  پرداخت  ماه  راظرف مدت یک 
تاییدمزایده  انتقال مالکیت ملک/اموال/خودرورانماید،در صورت عدم  رای،تقاضای 
خریدار  به  واریزی  درصدپیشنهادی  ده  رای،مبلغ  صادرکننده  دادگاه  توسط 
مستردخواهدشدودرصورت تایید،چنانکه خریدارمابقی وجه مزایده رادرزمان مقرربه 
حساب سپرده دادگستری واریزننمایدویااعالم انصراف کند،مبلغ ده درصدپیشنهادی 
اعتراضی  هیچگونه  خواهدگردیدوخریدارحق  ضبط  دولت  نفع  واریزی،به 
احکام  اجرای  129قانون  مواد113الی  بارعایت  مزایده  رانخواهدداشت.تشریفات 
عدم  مدنی،درصورت  احکام  اجرای  استنادماده131قانون  اجراخواهدشدوبه  مدنی 
نماید. راقبول  موردمزایده  توانددرقبال طلب خوددستگاه  حضورخریدار،طلبکارمی 
تماس  محمدچنگلوایی  له  محکوم  نام  باشماره:09307920642به  بازدیداز  )جهت 

حاصل نمایید.(                  شماره م.الف)16/366(
منشی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهر-فاطمه صالحی

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه9609986195900680شعبه21دادگاه  پرونده 
مهراقتصادبه  بانک  شماره9709976195900498.خواهان:آقای  نهایی  اهوازتصمیم 
مدیریت آقای سیدضیاء ایمانی با وکالت آقای وحیدحقیقی فرزندمحمدعلی به نشانی 
استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان طالقانی-دفتروکالت آقای سعیدصلیح.
خواندگان:1-آقای رحمن خسروی فرزندآقارحیم به نشانی استان خوزستان-شهرستان 
ایذه2-آقای  گالل  پاراه  مهندس  فجریک-شرکت  نبوت-خیابان  اهواز-اهواز-کوی 
ایذه-ایذه- خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  نژادفرزندحسن  منصورخسروی 
روستای بردگپی کوچه نیلوفر3-آقای ایران خسروی تلخ آبی فرزندهادی به نشانی 
اهلل)ص(سوپرمارکت  محمدرسول  ایذه-ایذه-خیابان  خوزستان-شهرستان  استان 
خسروی4-آقای قاسم خسروی تلخ آبی فرزندعیسی قلی به نشانی استان خوزستان-
شهرستان ایذه-ایذه-خیابان ستارخان روبروی تاکسی سرویس منزل خسروی.خواسته 
ها:1-مطالبه خسارت دادرسی2-مطالبه خسارت تاخیرتادیه3-مطالبه وجه چک.رای 
دادگاه:در خصوص دعوی بانک مهراقتصادباوکالت وحیدحقیقی به طرفیت1-قاسم 
خسروی تلخ آبی2-رحمن خسروی3-منصورخسروی نژاد4-ایران خسروی تلخ آبی 
به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 657/000/000ریال به انضمام خسارات دادرسی،بدین 
توضیح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده ردیف اول دعوی یک فقره چک 
بانک مسکن صادرنموده وسایرخواندگان  به شماره400394مورخ1395/10/5عهده 
ظهرآنرابه عنوان ضامن امضاء نموده اندکه پس ازمراجعه به بانک محال الیه منتهی به 
صدورگواهی عدم پرداخت گردیده است وتقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت 
مبلغ657/000/000ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی نموده 
اند، نظربه اینکه خواندگان دعوی دلیلی برپرداخت وجه ارائه ننموده اند،وجود چک 
به عنوان سند تجاری دریدخواهان راداللت براشتغال ذمه ومدیونیت صادرکننده سند 
تجاری دانسته وبا استصحاب بقاءدین برذمه خوانده طرح دعوی مطروحه ازطرف 
خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده ومستندا به مواد 311-310-249و313قانون 
آیین  تبصره2آن،519،522قانون  198و515و  1311/2/13ومواد  مصوب  تجارت 
منفردا  دعوی  خواندگان  محکومیت  به  1379/1/21حکم  مصوب  مدنی  دادرسی 
وپرداخت  خواسته  اصل  عنوان  به  657/000/000ریال  مبلغ  پرداخت  به  ومتضامنا 
مبلغ 22/545/000ریال به عنوان هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل خواهان 
استنادی مورخ  ازتاریخ سررسید چک  تاخیرتادیه  طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
1395/10/5برطبق نرخ شاخص قیمت که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است،دایره اجرای احکام مکلف 
است که آن را محاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.خواهان نیز 
موظف به پرداخت مابه التفات هزینه دادرسی خواهد بود.رای صادره غیابی وظرف 
مدت زمان بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازانقضاءمدت 
زمان واخواهی ظرف مدت زمان بیست روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید 

نظراستان خوزستان  است.                     
امیرابراهیمی-دادرس شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی-حقوقی اهواز

دادنامه 
پرونده کالسه 9709986610300440 شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 
خرم آباد )سوم حقوقی سابق (تصمیم نهایی شماره 9709976610300800 خواهان 
: آقای فرشاد قنبری فرزند شیر علی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد خ 
اردشیر کرمی کوچه شهید رشنو خوانده : خانم فاطمه پور رحیمی فرزند ناصر به 
نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد پشته حسین آباد کوچه پاکمهر 13 انتهای 
)در حال حاضر  موبایل 09033539698  زینب حاتمی  منزل  راست  کوچه سمت 

مجهول المکان ( –خواسته ها : 1-لغو حضانت 2-استرداد طفل 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست آقای فرشاد قنبری فرزند شیر علی به طرفیت خانم 
فاطمه پور رحیمی فرزند ناصر به خواسته سلب حضانت از فرزند مشترک به نام ارشیا قنبری 
متولد 1395/12/1 و واگذاری آن به خواهان به لحاظ سوابق فرار از خانه به مدتهای طوالنی 
و معاشرت با افراد ناباب که مرقوم و عنوان داشته است که.... نامبرده پدر و مادرش فوت 
کرده و خانواده ای ندارد ..در سال 95 پرونده فرار از منزل وی در آگاهی مسبوق به سابقه 
است و اکنون هم از تاریخ 1396/4/11 تا بحال از منزل فرار کرده و طفل مشترک را نیز با 
خود به مکان نامعلومی برده است و ..هیچگونه تماس تلفنی هم با من نداشته است دادنامه 
غیابی محکومیت وی به الزام به تمکین نیز پیوست می باشد و با توجه به مفاد مطروحه ایشان 
صالحیت نگهداری و حضانت طفل مشترک را ندارد و آینده و تربیت طفل در مخاطره و 
انحطاط اخالقی می باشد ضمنا ایشان خانه دار و فاقد شغل و درآمد بوده و توانایی امرار 
معاش طفل را ندارد ودادگاه با التفات به محتویات پرونده بررسی اظهارات و مدافعات 
و اسناد و مدارک خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 1397/5/6 و پاسخ استعالم شماره 
9713417131161102/8 -97/4/25 اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان لرستان 
مبنی بر انکه در تاریخ 97/1/21خواهان با ارائه مرجوعه قضایی و مراجعه به آن پلیس آگاهی 
اعالم داشته که همسرش به اتفاق فرزند خردسالش بدون اطالع وی در تاریخ 96/4/11 از 
منزل به مکان نامعلومی خارج شده است و طبق زوال معمول نسبت به انجام استعالمات و 
اقدامات فنی در خصوص فرد فقدانی مبادرت لیکن تا کنون هیچگونه سر نخی از مکان فعلی 
مشارالیها و خردسال مذکور بدست نیامده و تحقیقات در این راستا کماکان ادامه داشته و 
پرونده در حال حاضر در شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهرستان خرم آباد در حال رسیدگی 
می باشد و در بررسی سیستم این پلیس خانم فاطمه پور رحیمی قبال در تاریخ 95/5/5 از منزل 
خارج و دارای سابقه قبلی بوده است و و ایضا رای محکومیت غیابی )نشر آگهی (زوجه به 
الزام تمکین از زوج به شماره 970/900756-97/4/28 در شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان 
خرم آباد و اینکه خوانده مجهول المکان معرفی و علیرغم نشر آگهی و رعایت انتظار کافی 
در جلسه دادرسی مزبور بدون اعالم هیچگونه عذر و علتی حضور نیافته و الیحه ای اعم از 
اعتذاریه یا دفاعیه ارسال و تقدیم نکرده است و در ماهیت امر دفاعی به عمل نیاورده است 
و نظریه موافق قاضی محترم مشاور در امور خانواده دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص 
داده و مستندا به مواد 1169-1173-1175 قانون مدنی و ماده 198قانون آیین دادرسی مدنی 
و رعایت غبطه و مصلحت طفل حکم به سلب حضانت خوانده از فرزند مشترک و واگذاری 
آن به خواهان را صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز بعد از انقضاء مدت 

واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است . 
رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان خرم آباد – رضا قاسم پور 

 برخورد پلیس با داللی اعضای بدن 
در فضای مجازی

با  برخورد  از  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رییس 
هرگونه فعالیت در زمینه خرید و فروش اعضای 

بدن در فضای مجازی با دستور قضایی خبر داد.
آگهی ها  برخی  درباره   ، کاظمی  تورج  سرهنگ 
و  خرید  مورد  در  مجازی  فضای  در  اخیرا  که 
فروش اعضای بدن منتشر شده است،  به ایسنا 
گفت: تیم های رصد پلیس فتا این موارد را رصد 
کرده و عالوه بر آن به شکایات و گزارش های 
شهروندان نیز به فوریت رسیدگی می شود، در این 
موارد کارآگاهان پلیس فتا، اطالعات و مستندات را 

جمع آوری کرده و پس از تکمیل آن، پرونده را 
به مقام قضایی ارائه می دهند که در صورت تایید 
مقام قضایی نسبت به برخورد با این موارد اقدام 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه  مواردی نظیر اینکه آیا فرد شخصا 
آگهی داده یا افراد سودجو به عنوان دالل و واسطه 
دست به چنین اقدامی زه اند نیز بررسی خواهد 
شد، اظهارکرد: در برخی از این موارد ممکن است 
حتی اقدامات مجرمانه و کالهبرداری نیز صورت 
بگیرد که پلیس فتا با دستور قضایی با آن برخورد 
با  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  خواهد کرد. رییس 
اشاره به اقدامات پلیس در این خصوص، تصریح 
در  دستورقضایی  با  دست  این  از  مواردی  کرد: 
پلیس فتای تهران در حال پیگیری است و با توجه 
به اینکه اخیرا چنین مواردی در حال رویت در 
فضای مجازی است ما نیز برحسب دستور نسبت 
به شناسایی و رصد این سایت ها و شبکه ها و 
حساب های کاربری مربوط به آن اقدام خواهیم 
کرد. کاظمی همچنین به شهروندان توصیه کرد با 
توجه به شرایط روحی و روانی خانواده هایی که 
به دنبال پیوند اعضا هستند، حتما از طریق مراجع 
رسمی و بیمارستان ها برای این امر اقدام کنند، 
چرا که در آن شرایط روحی و روانی احتمال اینکه 
افراد سودجو به راحتی اقدام به کالهبرداری از آنان 

کنند، وجود دارد.

اشراف مرزبانی ایران و عراق بر تحرکات 
گروهک های تروریستی

فرمانده ناجا با اشاره به تبادل تجربیات و انتقال 
اطالعات بین ایران و عراق گفت: ارتقاء آمادگی 
های  تحرکات گروهک  بر  اشراف  و  عملیاتی 
کار  تروریستی در مرزهای مشترک در دستور 

مرزبانی 2 کشور است.
ازمهر،  سردار حسین  نقل  به  به گزارش زمان 
جمهوری  مرزبانی  فرماندهان  دیدار  در  اشتری 
اسالمی ایران و جمهوری عراق ) هفتمین اجالس 
داشت:  اظهار   ) عراق  و  ایران  مرزی  مشترک 
خیلی خوشحالم که در جمع شما حاضر هستم 
برای  خوبی  دستاورد  نشست،  این  امیدوارم  و 
مرزبانی کشور دوست و برادر عراق داشته باشد.
اخیر  های  سال  در  بحمداهلل  اینکه  بیان  با  وی 
ارتباطات مرزی و همکاری های مشترک ایران و 
عراق گسترش یافته است، افزود: گسترش و ارتقاء 
امنیت در مرزهای مشترک جمهوری اسالمی ایران 
و جمهوری عراق حائز اهمیت است و هر دو 
کشور برای این مهم تالش می کنند.فرمانده نیروی 
انتظامی تأکید کرد: الزم است آمادگی عملیاتی دو 
کشور و همچنین اشراف بر تحرکات گروه های 
تروریستی ارتقاء یابد و تالش کنیم جرایمی که 
در مرزهای مشترک وجود دارد،کاهش یابد.عالی 
ترین مقام انتظامی کشور افزود: پلیس جمهوری 
اسالمی ایران آمادگی هرگونه همکاری مشترک 
اشتری  دارد.سردار  با جمهوری عراق  را  مرزی 

خاطر نشان کرد: امروز دشمن مردم و دولت دو 
کشور جمهوری عراق و نیز جمهوری اسالمی 
ایران، "مشترک " است و باید تالش کنیم توطئه 
های دشمنان خنثی شود.فرمانده نیروی انتظامی با 
اشاره به وضعیت امنیتی مطلوب در مرز مشترک 
دو کشور، عنوان کرد: با آمادگی نیروهای مسلح 
ایران و نیز فعالیت نیروهای مسلح عراق، تحرکات 
گروهک های تروریستی در جداره مرزی ایران و 
عراق به حداقل رسیده است.وی ادامه داد: مردم 
ایران و عراق ارتباط صمیمی و قلبی با هم دارند 
و بواسطه وجود عتبات عالیات در کشور عراق، 
قرن ها است که مردم ایران به این کشور سفر 
زیارتی دارند تا بارگاه مقدس حضرت ابا عبداهلل 
الحسین)ع( را زیارت کنند، همچنین مردم عراق 
امام  مطهر  بارگاه  زیارت  مشتاق  همواره  هم 
رئوف امام رضا)ع( بوده و هستند.سردار اشتری 
تأکید کرد: ریشه ارتباطی بین مردم عراق و ایران؛ 

اعتقادی و دینی است.
فرمانده نیروی انتظامی یادآور شد: بعد از سقوط 
صدام و در دوران اخیر شاهد نامالیماتی برای 
فعالیت  عراق خصوصا  دولت  و  کشور  مردم، 
گروه های تروریستی چون داعش در این کشور 
بودیم که جمهوری اسالمی ایران چون برهه های 
گذشته در این شرایط نیز در کنار دولت و مردم 

عراق بود.
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 مشتری هندی نفت ایران قرارداد نفتی 
با آمریکا امضا کرد 

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بر کاهش خرید نفت 
شرکت ها از ایران اصرار دارد، یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران اکنون 

نفت بیشتری از آمریکا خریداری می کند.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، شرکت دولتی ایندین اویل هند که قباًل 
به صورت تک محموله از آمریکا نفت می خرید، یک قرارداد میان مدت برای 
خرید ماهیانه نفت از آمریکا در فاصله ماه های نوامبر تا ژانویه به امضا 
رسانده است. آرون شارما، مدیر امور مالی شرکت ایندین اویل گفت: 
»این قرارداد اولین گام به سوی واردات نفت از آمریکا در آینده از طریق 
قراردادهای بلندمدت است«. افزایش تمایل شرکت های هندی به سوی 
نفت آمریکا، به این کشور کمک می کند که بیش از گذشته به پرشتاب ترین 
بازار مصرف نفت جهان که هم اکنون در تسلط تولید کنندگان خاورمیانه ای 
قرار دارد راه یابد. گفته می شود که شرکت آمریکایی اکسون موبیل در 
تالش است تا به منظور افزایش صادرات نفت خود، قراردادهای بلندمدتی 
با پاالیشگاه های آسیا منعقد کند. از آنجایی که صادرات نفت آمریکا برای 
چندین دهه ممنوع بوده، انعقاد قراردادهای بلندمدت با بازه های 6ماهه یا 
حتی چندساله با شرکت های آمریکایی در بازار آسیا چندان معمول نیست 
و اکثر خریدها از شرکت های آمریکایی به صورت تک محموله صورت 
می گیرد. آبهیشک کومار، تحلیلگر ارشد انرژی در مؤسسه اینترفکس انرژی 
لندن گفت: »استراتژی محوری بخش انرژی آمریکا انعقاد قراردادهای 
بلندمدت است... این قراردادها تضمین می کند که آمریکا در میان مدت تا 
بلندمدت مشتریانی برای نفت خود خواهد داشت«. شرکت ایندین اویل 
توافق کرده که از طریق یک قرارداد کوتاه مدت، 6 میلیون بشکه نفت از 
آمریکا خریداری کند و مجموع خرید خود از آمریکا از ماه آوریل به این 
طرف را به 16 میلیون بشکه برساند، این در حالی است که خرید نفت این 
شرکت در سال گذشته از آمریکا در قالب تک محموله ها تنها به 6.6 میلیون 

بشکه رسیده بود.

چین بر ادامه همکاری های تجاری با تهران تاکید کرد 

وزارت امور خارجه چین اعالم کرد که روابط تجاری ایران و چین، آسیبی 
به کشورهای دیگر نمی رساند. به گزارش خبرگزاری رویترز از پکن، 
وزارت امور خارجه چین اعالم کرد: پیوندهای این کشور و ایران در زمینه 
تجارت و انرژی، به منافع هیچ کشور دیگری آسیب نمی رساند. پیش از 
این نیز چین از روابط تجاری خود با ایران به عنوان روابطی باز و شفاف 
دفاع کرده بود. وزارت امور خارجه چین در بیانیه روز جمعه بر مخالفت 
با تحریم های یکجانبه و صالحیت فرامرزی، تأکید کرد. در بیانیه یادشده 
آمده است: چین و ایران برای مدتی طوالنی همکاری های باز، شفاف و 
عادی تجاری در زمینه های کسب وکار، بازرگانی و انرژی داشته اند که 
معقول، عادالنه و قانونی است. وزارت امور خارجه چین در این بیانیه 
افزود: )روابط تجاری دو کشور( قطعنامه  های شورای امنیت سازمان ملل 
یا تعهدات بین المللی چین را نقض نمی کند و به منافع هیچ کشور دیگری 
آسیب نمی رساند و باید مورد احترام و حمایت باشد. طبق بیانیه یادشده، 
استفاده از تحریم به هر بهانه کم اهمیت یا برای تهدید هر کس، مشکالت را 
حل نمی کند. وزارت امور خارجه چین اعالم کرد: تنها گفت وگو و مذاکره، 
روش واقعی حل کردن مسائل هستند. چین روزانه حدود 650 هزار بشکه 

نفت از ایران وارد می کند.

نفت در جهان

از سوی وزیر نفت؛

خرید 8۴ قلم کاالی صنعت نفت 
دارای مشابه داخلی ممنوع شد

و  کاال  قلم   84 خرید  ابالغیه ای  در  نفت  وزیر 
که  نفت  صنعت  نیاز  مورد  خارجی  تجهیزات 

دارای تولید مشابه داخلی هستند را ممنوع شد.
بیژن  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
زنگنه در این ابالغیه عنوان کرد: در راستای اجرای 
از کاالی  منویات مقام معظم رهبری در حمایت 
تولیدی  توان  از  استفاده  »حداکثر  قانون  ایرانی 
تقویت  و  کشور  نیازهای  تامین  در  خدماتی  و 
اجرای مصوبات  بر  امر صادرات« عالوه  آنها در 
هیئت وزیران درخصوص ممنوعیت خرید کاالی 
کند  می  تاکید  داخلی،  مشابه  دارای  خارجی 
فهرست  خارجی  تجهیزات  و  کاالها  خرید  که 
شرکت های  سوی  از  نیز  ابالغیه  این  پیوست 
آنها  قرارداد  طرف  پیمانکاران  تابعه  و  اصلی 
)به صورت مستقیم و غیرمستقیم( ممنوع می شود.
مدیران عامل  که  است  تاکید شده  ابالغیه  این  در 
کنترلی  سازوکارهای  تعبیه  با  اصلی  شرکت های 
کاالهای  اطمینان خرید  برای حصول  نظارتی،  و 
یادشده از سازندگان داخلی، بر حسن اجرای آن 
نظارت الزم به عمل آورند.تجهیزات سرچاهی و 
ضدخوردگی،  انواع  نمک زدایی،  پکیج  چاه،  تاج 
کاتالیست بازیابی گوگرد، تابلوی کنترل سرچاهی 
و ... برخی از 84 قلم کاالیی است که واردات آن 

ممنوع اعالم شده است.

اجرای بای پاس بوسترپمپهای 
فرودگاه امام)ره( در منطقه تهران

امام  فرودگاه  بوسترهای  پاس  بای  اجرای  با 
خمینی)ره(، عالوه بر انتقال بهینه مواد نفتی، گام مهمی 
برای کاهش مصرف انرژی در این مجموعه برداشته 
شد. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران، علیرضا 
بیات- رئیس نگهداشت و تعمیرات خط در اینباره 
گفت : در سالهای گذشته خط فرودگاه امام از طریق 
الکتروموتور پمپاژ می شد که در سال 96، پس از راه 
اندازی بوسترهای این مسیر با میزان قابل توجهی از 
صرفه جوئی و کاهش مصرف انرژی روبرو شدیم. 
وی با اشاره به اینکه برای ظرفیت فعلی یعنی 170هزار 
لیتر در ساعت نیازی به استارت بوسترهای اقماری 
این رویکرد  دیده نمی شد، اضافه کرد: به موجب 
تصمیم گرفته شد بای پاس )مسیر فرعی( جدیدی 
ایجاد گردد تا از اتالف مقدار چشمگیری از انرژی 

ممانعت به عمل آورده شود. 

کوتاه از انرژی

فرانسه  توتال  رفتن  کنار  با  می رود  انتظار 
دنبال  به  را  ایران  در  خود  فعالیت های  که 
کرد،  متوقف  آمریکا  خصمانه  اقدامات 
در   )CNPC( چین  نفت  ملی  شرکت 
پروژه پنج میلیارد دالری برای توسعه بخش 
پیش  جهان  گازی  ذخایر  بزرگترین  ایرانی 

بیافتد.
شرکت  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
 2016 سال  در  که  چین   CNPC دولتی 
پارس  گازی  میدان  دوم  فاز  توسعه  برای 
کنسرسیوم  به  فارس  خلیج  در  جنوبی 
متشکل از توتال و شرکت پتروپارس ایران 
خود  سهم  افزایش  آستانه  در  بود،  پیوسته 
در این پروژه از 30 درصد فعلی قرار دارد. 
درصد   50.1 گرفتن  برای  ابتدا  در  توتال 
سهم در توسعه این میدان توافق کرده بود.

محمد مصطفوی  از  نقل  به  رسانه ها  برخی 
کار  و  کسب  و  سرمایه گذاری  بخش  مدیر 
بودند  کرده  اعالم  ایران  نفت  ملی  شرکت 
که شرکت CNPC شریک عملیاتی اصلی 
قرارداد  شرایط  شد.  خواهد  پروژه  این  در 
هرچند  است.  نکرده  تغییر  رسما  هنوز 

بعدها در توضیحات تکمیلی اعالم شد این 
شرکت  می رود.  پیش  قرارداد  مطابق  پروژه 
به  حاضر  باره  این  در  هنوز   CNPC
اظهارنظر نشده است.توتال که توافق با ایران 
را در ژوییه سال 2017 نهایی کرده بود، تا 
برای  ترامپ  دونالد  تصمیم  اعالم  از  پیش 
خروج از برجام در ماه مه، حدود 40 میلیون 
پروژه  این  روی  دالر(  میلیون   45.7( یورو 
تحریم های  دور  بود.نخستین  کرده  هزینه 

آمریکا هفته گذشته اجرا شد و دور بعدی 
این تحریم ها در نوامبر اجرایی خواهد شد 
و تالش  های شرکت هایی که پس از امضای 
از  بهره برداری  برای   2015 سال  در  برجام 
ایران  وارد  دنیا  بازار  بکرترین  پتانسیل های 
از  می کند.شماری  پیچیده  را  بودند  شده 
از زمان  توتال  از جمله  اروپایی  کشورهای 
از  واهمه  دلیل  به  برجام  از  آمریکا  خروج 
مجازات  با  شدن  مواجه  و  تحریم ها  نقض 

سرمایه گذاری های  و  فعالیت ها  واشنگتن، 
ترامپ  کرده اند.  متوقف  را  ایران  در  خود 
این مضمون  با  با ارسال توییتی  هفتم اوت 
آمریکا  با  کند  معامله  ایران  با  »هرکسی  که 
معامله نخواهد داشت« بازگشت تحریم ها را 
اعالم کرد.ایران که صاحب بزرگترین ذخایر 
گازی جهان است در پارس جنوبی با قطر 
در سال  نیز  این  از  پیش  است.توتال  سهیم 
2009 به دلیل تحریم ها از  حضور در پارس 
قصد  شرکت  این  بود.  کشیده  کنار  جنوبی 
پارس  دوم  فاز  در  میلیارد دالر  داشت یک 
جنوبی سرمایه گذاری کرده و در ژوییه سال 
2017 اعالم کرده بود قصد دارد دو میلیارد 
هزار   400 معادل  یا  روز  در  مکعب  فوت 
تولید  میعانات  شامل  روز  در  نفت  بشکه 
کند. در آن زمان توتال اعالم کرده بود که 
است.شرکت  سال   20 قرارداد  این  مدت 
CNPC از سال 2004 در ایران فعال بوده 
و خدمات میدان نفتی و نفت و گاز انجام 
داده است. این شرکت در سال 2006 یک 
قرارداد سه  ساله برای حفاری فراساحلی و 
سایر خدمات در پارس جنوبی دریافت کرد.

بلومرگ گزارش داد:

برد گازی چین از پیمان شکنی فرانسوی ها در ایران

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  هیات  مورخ 1397/09/13  شماره 139660331011002132  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبتی سه 
کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داودفهمی حسن بشناسنامه شماره 408 صادره 
ازتهران فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی درآن به مساحت 360 
مترمربع مفروز ازپالک شماره 202فرعی از170 اصلی واقع درالبرز وباخریداری ازآقای عباسعلی 
ترابی که خود مالک اولیه می باشد تایید مینماید.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 97/11996/ف  م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/05/06 تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/05/22

سیروس قنبرپور رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه سه کرج

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

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

سند رسمی
موضوع  هیات   1397/04/25 مورخ   139760331011000787 شماره  رای  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون 
درواحد ثبتی حوزه ثبتی سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سارا 
صالحی بشناسنامه شماره 5746 صادره ازتهران فرزند داود درششدانگ یک قطعه 
باغ  به مساحت 6419/93 مترمربع مفروز ازپالک شماره 352 اصلی واقع  زمین 
ناصرنژاد  آقای   مالک  وبامالکیت  زاده  قلی  علیرضا  ازآقای  وباخریداری  درالبرز 
تایید مینماید.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15  منصوریار 
روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد. 97/11951/ف  م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/05/06 تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/05/22

سیروس قنبرپور رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه سه کرج

مفقودی
 المثنی سند کمپانی پژو مدل 95با شماره پالک 129ع37 ایران 72 با شماره موتور 
124K0817138و شماره شاسی NAAM01CE7GK406802 مفقود گردیده و از 

 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
کارت2895102  35ایران43.بشماره  پالک216ع  شماره  ب  هوشمندایسوزو  کارت 

 بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ اتهام تخلفات اداری
دراجرای مفادماده17آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب7آذر1372وبه 
استنادماده73قانون آئین دادرسی مدنی به خانم الهام ویس مرادی_که محل اقامتشان غیرمعلوم 
اتهام  به  ایشان  پرونده  میشود.که  کثیراالنتشارابالغ  های  درروزنامه  آگهی  نوبت  است،یک 
غیبت غیرموجه درهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی 
وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه مطرح میباشدظرف مدت یکماه ازتاریخ انتشاراین آگهی 
دروقت اداری،دفاعیات خودراکتبابه همراه مدارک استنادی به دفتراین هیات،واقع درکرمانشاه 
بلوارشهیددکتربهشتی،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی،طبقه دوم تسلیم نمایند،بدیهی 
است پس ازانقضای مهلت مذکورموضوع ابالغ شده محسوب وهیات طبق قانون به موضوع 

رسیدگی وتصمیم الزم ومقتضی اتخاذخواهدنمود. تاریخ انتشار:21مرداد1397
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آگهی  ابالغ اجراییه
محکوم  له :امیر پور اصغر امندانی نام پدر: هادی نشانی :  گیالن  رشت  خیابان  13 

آبان  روبروی  آژانس  گلستن  داخل  کوچه  جنب دکل  مخابرات  منزل پدری
 محکوم علیه: علی حسنی به نشانی : گیالن رشت بلوار شهید مدرس ) قبل از فلکه  
نیروی  دریایی( نمایشگاه  اتومبیل  اسدی  امین  حسنی  برسد بدست  علی حسنی

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه 
مبلغ  پرداخت   به  است  محکوم  علیه  محکوم   9609971325301064 مربوطه 
120/000/000  ریال  بابت  اصل خواسته  به انضمام  مبلغ 1/655/000 ریال بابت  
هزینه  دادرسی  و خسارت  تاخیر  از تاریخ  96/9/19  لغایت  اجرای  حکم  در حق  
محکوم  له . چنانچه  محکوم  علیه  در فرجه  قانونی  مدلول  حکم  اجراننماید وفق  

مقررات  هزینه  اجرایی  از وی اخذ می گردد.
  محکوم علیه  مکلف است  از تاریخ  اجراییه

 1-  ظرف  ده  روز  مفاد  آنرا  بموقع  اجرا گذارد )ماده 34  قانون  اجرای  احکام مدنی ( 
2- ترتیبی  برای  پرداخت  محکوم  به بدهد 3-  مالی معرفی  کند  که  اجرا  حکم  و استیفا  
محکوم  به از  آن میسر  باشد. چنانچه خود  را قادر  به اجرای  مفاد اجراییه  نداند  باید ظرف  
سی  روز  کلیه  اموال  خود را شامل تعداد یا مقدار  و قیمت  همه اموال  منقول  و غیر منقول  
به  طور  مشروح  مشتمل بر  میزان  وجوه نقدی  که  به هر  عنوان  نزد  بانکها  وموسسات  
مالی  و اعتباری  ایرانی  یا خارجی  دارد به همراه  مشخصات  دقیق  حسابهای  مذکور  و کلیه  
اموالی  که او  به هر  نحو  نزد اشخاص  ثالث  دارد و کلیه  مطالبات  او از  اشخاص  ثالث  
ونیز  فهرست  نقل  و انتقاالت  و هر نوع  تغییر  دیگر  در اموال  مذکور  از زمان  یک سال  
قبل  از طرح  دعوای  اعسار  به  ضمیمه دادخواست  اعسار  به مقام  قضائی  ارائه  نماید واال  
به درخواست  محکوم  له بازداشت  می شود  ) مواد 8 و 3 قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  
مالی 1394( 4-  خودداری  محکوم  علیه  از اعالم  کامل  صورت  اموال  به منظور فرار از 
اجرای  حکم  حبس  تعزیری  درجه هفت  را در پی دارد )ماده 34  قانون  اجرای  احکام  
مدنی  وماده  20  ق. م. ا و ماده 16  قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  مالی 1394( 5-  انتقال  
مال دیگری  به  هر  نحو  با انگیزه  فرار از ادای  دین  به  نحوی  که  باقیمانده  اموال  برای  
پرداخت دیون  کافی نباشد  موجب  مجازات  تعزیر  درجه  شش  یا جزای  نقدی معادل  
نصف  محکوم  به  یا  هر دو  مجازات  میشود ) ماده 21  قانون  نحوه اجرای محکومیت  مالی 
1394(  6-  چنانچه  صورت  اموال  پس از  مهلت  سی  روز ارائه شود  آزادی  محکوم علیه  
از زندان  منوط  به موافقت  محکوم له  یا  تودیع  وثیقه  یا معرفی  کفیل  توسط  محکوم  علیه  

خواهد بود . ) تبصره 1  ماده 3  قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  مالی 1394(.
رم الف:2685 – قاضی شعبه 13 شورای  حل اختالف رشت – حسن  رجبی

آگهی
پرونده کالسه 9609984435100516 شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان خوی تصمیم نهایی شماره 9609974435101578 
با وکالت آقای سید حسین کاظمی  :آقای هاشم عباس زاده فرزند عباس  خواهان 

فرزند سیدباقر به نشانی جلفا –خیابان امام 
خواندگان:1- آقای حسنعلی محمدی –مجهول  المکان 2- آقای مهدی خشنودی 

زاده فرزند رضا )شناسایی نشده(
خواسته :مطالبه وجه چک

رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی اقای هاشم عباس زاده با وکالت آقای 
فرزند  زاده  مهدی خشنودی  آقای  بطرفیت 1-  فرزند سیدباقر  کاظمی  سید حسین 
رضا  2-آقای حسنعلی محمدی به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال ازبابت صدور یکفقره چک به شماره 
1649/073044/25  بر عهده بانک ملت با احتساب کلیه خسارات دادرسی  با عنایت  
به مجموع اوراق  ومحتویات پرونده نظر به اینکه – وجود الشه چک در ید خواهان دال 
بر بقای دین و اشتغال ذمه  خواندگان میباشد  و اصل بربقای دین است  مگر خالف 
آن ثابت شود ثانیا خواندگان با وصف ابالغ حضور نداشته و دلیل و مدرکی  دال بر 
پرداخت دین و عدم اشتغال ذمه اش ارائه  و ابراز ننموده اند لذا دادگاه خواسته خواهان 
را محمول برصحت تشخیص داده به استناد مواد 310-315 قانون تجارت  و قانون 
الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198و 515و 519و 
522 قانون ایین دادرسی و مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 500/000/000 
ریال از بابت اصل خواسته  و مبلغ 15/590/000 ریال  از بابت هزینه دادرسی  و حق 
الوکاله  وکیل  طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیرتادیه ازسررسید تا یوم الوصول طبق 
شاخص بانک مرکزی  در حق خواهان محکوم مینماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از  ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  وپس از انقضای آن ظرف 20 روز قابل 

تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر  مرکز استان آذربایجان غربی  میباشد.
 زین العابدین جنگی دادرس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (شهرستان خوی

برگ اجرائیه 
محکوم له صفر معصومی فرزند یوسف شغل- به نشانی خوی –بلوار حاجی حسینلو  
کوچه طاهر 7 محکوم علیه کمال چهاردولی  فرزند علی اوسط -مجهوال المکان   
بموجب دادنامه شماره 663 مورخه 96/8/9 شورا ی حل اختالف  شعبه 11 که وفق 
دادنامه شماره فوق شعبه فوق دادگاه تجدید نظر شورا قطعیت حاصل کرده است  
حکم بر محکومیت  محکوم علیه  حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند  
خودرو به شماره انتظامی 27-282ب 33  پژو آردی در حق محکوم له  اعالم و صادر 

میگردد و همچنین خسارت دادرسی به مبلغ 465/000 ریال 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت 
جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و 
پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی 
ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
مدیر دفتر   شورا موحدی نیا - قاضی شعبه 11 شورا  -حیدری زاد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محمد قاسمی مقدم فرزند قربان به شرح درخواستی که به شماره 97/270/1 این شورا 
ثبت گردیده درخواست گواهی انحصار وراثت نموده واعالم  داشته خدیجه معصومی 
جویباری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 2301صادره از جویبار در تاریخ 9/5/1393در 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند 

از : 1- محمد قاسمی مقدم فرزند قربان به شماره شناسنامه 2014 همسر متوفی
2- حسن قاسمی مقدم فرزند محمد به شماره شناسنامه 1509 فرزند ذکور متوفی 

3- فاطمه قاسمی مقدم فرزند محمد به شماره ملی 5820035674 فرزند اناث متوفی
والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کس اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نمایدواال گواهی صادر خواهد 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبارشد .

متن آگهی 
بدین وسیله در خصوص دعوای خواهان معصومه شکیبا فرد با وکالت زهرا ولی زاده 
بطرفیت ناصر صارمی نژاد مبنی برمطالبه نفقه با توجه به وصول نظریه کارشناسی در 
راستای ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی به آقای ناصر صارمی فرد ابالغ میگردد 
ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ )نشر آگهی ( به دفتر شعبه 16 شورای حل اختالف 
مراجعه و با مالحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطلبی داشته باشد نفیا یا اثباتا به طور 
کتبی اظهار نماید الزم به یاد آوری است پس از انقضاء مدت یاد شده در صورت آماده 

بودن پرونده قاضی مربوطه مبادرت به انشاء رای خواهد نمود . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 

شهرستان خرم آباد –فریده نصرت پور .

مفقودی
 سند کمپانی  سواری پژو 405 مدل 89 با شماره پالک 129ه11 ایران 82 با شماره 
مهدیه  NAAM11CA2AK997693بنام  شاسی  شماره  12488361109و  موتور 

بابلجعفری ساروئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مزایده منقول
 در خصوص پرونده کالسه 970456مدنی له موسسه خدماتی رفاهی حریم همکار 
علیه آقای ایمان مهدی نژاد که مال منقول محکوم علیه توقیف گردیده که شامل یک 
دستگاه خودروی سواری تیبا 2 به شماره انتظامی 168م44 ایران 44به رنگ خاکستری 
مدل 1395 با شماره موتور8284429 شماره شاسی 1044678که مراتب فوق توسط 
کارشناس رسمی دادگستری مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته که به مبلغ 210 میلیون 
ریال قیمت پایه ارزیابی گردیده و در تاریخ97/6/11 روز یکشنبه از ساعت 10 لغایت 
11 صبح به صورت مزایده حضوری در دفتر اجرای احکام مدنی بابلسر به فروش 
خواهد رسید کسانی که باالترین قیمت را با توجه به نظریه کارشناسی پرداخت نماید 
برنده مزایده خواهد بود برنده مزایده می بایست ده درصد مال خریداری شده را فی 
المجلس  و مابقی آن را ظرف یک ماه واریز نمایند طالبین  می توانند 5 روز قبل از 
برگزاری مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا مورد مزایده و آنان ارائه گردید 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار مزایده است
 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی بابلسر فرج اهلل پور

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز اعالم کرد: بدهی سال های 
96 و 97 نیروگاه های مقیاس کوچک )CHP(، سبب قطع 

گاز این نیروگاه ها می شود.
به گزارش زمان به نقل از وزرات نفت، سعید مومنی درباره 
برخی  گفت:  کوچک  مقیاس  نیروگاه های  معوق  بدهی 
نیروگاه های مقیاس کوچک همچنان بدهی های معوق خود 
بابت دریافت خوراک گاز را به شرکت ملی گاز پرداخت 
نکرده اند که این بدهی ها مربوط به سال های 95 و پیش از 

آن است.
 CHP نیروگاه های  گاز  زمانی،  دوره  یک  در  افزود:  وی 
نیروگاه ها  این  به  اما روند گازرسانی  به همین دلیل قطع، 
دوباره برقرار شد تا از لحاظ اقتصادی نیز آسیبی نبینند. از 
لحاظ قانونی هنوز تصمیم قطعی برای بدهی میلیاردی آنها 
آنها جلوگیری  از قطع گاز  نشده و همین موضوع  گرفته 

کرده است.
بدهی  این که  بیان  با  گاز،  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
صورت حساب  در  همچنان  آن،  از  پیش  و   95 سال های 
نیروگاه های  برخی  داد:  ادامه  می شود،  لحاظ  نیروگاه ها 

را  پیش  بدهی  سال های  آن که  بر  افزون  کوچک  مقیاس 
پرداخت نکرده اند، از سال  96 تاکنون نیز اقدام به پرداخت 
صورت حساب گازی خود نکرده اند که در صورت ادامه این 

روند، جریان گاز نیروگاه ها قطع خواهد شد.
 ،96 سال  آبان  نخست  هفته  در  گزارش،  این  اساس  بر 
گازرسانی به 17 نیروگاه مقیاس کوچک به دلیل پرداخت 
نشدن بدهی آنها از سوی وزارت نیرو به شرکت ملی گاز، 
متوقف شد. البته این موضوع پس از چند ماه همراهی و 
صبوری شرکت ملی گاز اتفاق افتاد، اما سرانجام بدهی 75 
میلیارد تومانی این واحدهای تولید نیرو سبب قطع گاز آنها 

شد.
 CHP نیروگاه های  همان  یا  کوچک  مقیاس  نیروگاه های 
)سامانه تولید هم زمان برق و حرارت( با وجود دریافت گاز 
نیاز خود به عنوان خوراک نیروگاه، پول این حجم  مورد 
تابستان سال  نکردند و در طول  پرداخت  را  گاز دریافتی 
96 نیز با وجود بدهی باالیی که داشتند باز هم شرکت ملی 
گاز با هدف کمک به ادامه فعالیت های اقتصادی و صنعتی 
این نیروگاه ها، خوراک گاز آنها را تامین کرد، اما از آنجا که 

شرکت ملی گاز به دولت و برخی نهادهای کشور مانند ستاد 
هدفمندی یارانه ها و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز 
تعهدهایی دارد و باید پاسخگوی آنان باشد، بنابراین ملزم 
انواع نیروگاه ها و  به دریافت هزینه خوراک رسانی گاز به 
واحدهای صنعتی است، زیرا از جمله منابع تامین مالی برای 
اجرایی شدن تعهدات شرکت ملی گاز هستند، بنابراین از 
سوی این شرکت اعالم شد تا زمانی که این نیروگاه ها بدهی 
معوق خود را پرداخت نکنند، گاز آنها وصل نمی شود، با این 
وجود، در اردیبهشت امسال، حمیدرضا عراقی- معاون وزیر 
 CHP نفت در امور گاز از وصل شدن گاز نیروگاه های
خبر داد و اعالم کرد که نیروگاه های مقیاس کوچک، 75 
میلیارد تومان به شرکت ملی گاز بدهکار هستند و موضوع 

پرداخت بدهی آنها همچنان پابرجاست.
با  می کنند  فعالیت  کوچک  مقیاس  در  که  نیروگاه هایی 
شرکت های  با  همچنین  و  توانیر  تخصصی  مادر  شرکت 
برق قراردادی امضا کرده اند که براساس آن شرکت توانیر 
پول گاز را به شرکت ملی گاز پرداخت می کند و این مبلغ 
به  و  کسر  کوچک  مقیاس  نیروگاه های  از صورت حساب 
صورت مستقیم پرداخت می شود. مطابق قانون معین برای 
تعرفه نیروگاهی، اگر راندمان تولید این واحدها کمتر از 50 
درصد باشد تعرفه گازبهای آنان به صورت صنعتی و در 
صورتی که راندمان آنها بیشتر از 50 درصد باشد مانند تعرفه 

نیروگاه های بزرگ محاسبه می شود. 

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز:

گاز نیروگاه های مقیاس کوچک بدهکار، قطع می شود
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 افزایش ۶ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودرو

به نظر می رسید آرامش قیمتی به بازار خودرو بازگشته، اما تغییرات قیمتی 
برخی  قیمت  که  طوری  به  زد؛  برهم  را  معادالت  همه  گذشته  روزهای 

خودروهای داخلی با افزایش 6 تا 10 میلیون تومانی مواجه شد.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، بررسی ها در بازار خودروهای داخلی 
حاکی از افزایش حدود 6 تا 10 میلیون تومانی قیمت ها است و به باور فعاالن 
بازار، دلیل اصلی این موضوع، نوسان نرخ ارز است.البته گفته می شود چراغ 
سبز مجلس به خودروسازان و به دنبال سخنان اخیر یکی از نمایندگان در 
خصوص آزادسازی قیمت خودرو، موج تازه ای در افزایش قیمت خودرو در 
بازار ایجاد شد؛ به طوری که پراید 111 به قیمت 30 میلیون و 500 هزار تومان 
در بازار فروخته شد.از سوی دیگر، قیمت پژوپارس TU5 که در هفته گذشته 
به 60 میلیون تومان رسیده بود، با افزایش 10 میلیون تومانی به 70 میلیون 
تومان رسید. پژو405 نیز با افزایش 7 میلیون تومانی با قیمت 49 میلیون تومان 
معامله شد. بر این اساس، بررسی ها از روند قیمتی بازار حاکی از آن است که 
پراید111 با قیمت 30 میلیون تومان، پراید 131 حدود 27 میلیون و 500 تومان 
 LX و تیبا صندوق دار 31 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رود.سمند
نیز در بازار 49 میلیون تومان، سمند EF7 حدود 48 میلیون تومان، پژو2008 
حدود 195 هزار تومان، پژو405 جی ال ایکس 48 میلیون تومان، پژوپارس 58 
میلیون تومان، پژو207 دنده ای 77 میلیون تومان و پژو206 تیپ2 حدود 45 

میلیون و 100 هزار تومان است.

سهم ۷۷ درصدی اوراق مالی در تامین اعتبارات عمرانی

سهم منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی در تامین اعتبارات تملک دارایی 
های سرمایه ای، در چهارماهه نخست امسال به 77 درصد رسید.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بنا بر اعالم معاونت امور اقتصادی و دارایی 
وزارت اقتصاد، سهم منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی در تامین اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای در چهار ماهه نخست امسال به 77 درصد رسید.
این در حالی است که در دوره مشابه سال 1396، اوراق مالی در تامین اعتبارات 
مذکور، سهمی نداشته است.بخشی از اوراق منتشره طی چهار ماهه سالجاری 
از محل ظرفیت بند )ز( تبصره )5( قانون بودجه و مربوط به اسناد خزانه کوتاه 
مدت است که تا پایان سال باید تسویه شود.بنا بر این گزارش، در چهار ماهه 
نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به دلیل استفاده از 
ظرفیت انتشار اوراق مالی در حدود 18 درصد بودجه عمومی، برخی شاخص 
های بودجه ای دولت به ویژه در حوزه اعتبارات عمرانی و همچنین تحقق 
منابع عمومی بهبود یافته اند، هر چند به دلیل رشد 61 درصدی منابع نفتی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم این منابع در بودجه افزایش یافته است.
طی سال های 1384 الی 1396 به دلیل تشدید تحریم ها، در سال 1391، 
نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی به پایین ترین حد خود 
رسید که مجددا شاخص مذکور به جهت روند بطئی اصالحات ساختاری 
در مالیه دولت و همچنین تبدیل بخشی از بدهی ها به اوراق بهادار، به ویژه 
طی دو سال گذشته، از روند افزایشی برخوردار شد و در سال 1396 به 21.3 

درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی رسید.

راه های پیش روی اقتصاد ایران از دید بلومبرگ

بلومبرگ به مقامات ایرانی برای بهبود وضعیت اقتصادی 5 توصیه کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عقب نشینی قابل انتظار دونالد ترامپ- رئیس 
جمهور آمریکا از برجام باعث شده است تا تهدیدهایی متوجه اقتصاد این کشور 
شود. از دید اقتصاددانان و کارشناسان اما راه حل هایی برای به حداقل رساندن 
آسیب ها وجود دارد. بانک مرکزی ایران اخیرا اعالم کرده است تعیین قیمت 
ارز مبادله ای را به بازار خواهد سپرد، هر چند نرخ ارز تخصیص یافته به دارو 
و کاالهای اساسی را خود تعیین خواهد کرد. این تغییری در سیستم قبلی است 
که از ماه فروردین به اجرا گذاشته شد و سعی شد جلوی مبادالت سوداگرانه و 
سودجویانه گرفته شود.یکی دیگر از برنامه ها، تضمین بانک مرکزی به مردم برای 
سپرده های ارزی خود و پرداخت اصل و سود این سپرده ها به همان ارز یا نرخ 
رقابتی ریالی است.کشورهای نظیر ترکیه، روسیه و چین به احتمال بسیار زیاد بازار 
ایران را کامال ترک نخواهند کرد و به مقامات توصیه می شود توافق نامه هایی با این 
کشورها برای مبادله با ایران به ارز های یکدیگر امضا کنند.سیستم استقراضی ایران 
در بحران است چرا که وام های معوق و سرمایه گذاری سنگین در دارایی های با 
قدرت نقدشوندگی پایین نظیر مسکن آن را با مشکالتی مواجه کرده است. بانک 
مرکزی ایران تاکنون صدها میلیون دالر برای نجات برخی موسسات مالی هزینه 
کرده است. در زمان رفع تحریم ها در سال 2015 مشخص شد که نظام بانکداری 
در ایران فاصله زیادی از بانکداری جهانی دارد و همین می تواند بدون در نظر 
گرفتن تحریم ها مانع اتصال ان به بانکداری جهانی شود.بخش خصوصی ایران 
نیاز به آزادی بیشتری دارد. دولت باید تجارت و مالکیت بر بنگاه های اقتصادی 
را در سریع ترین زمان ممکن به بخش خصوصی واگذار کند که کارایی بیشتری 
دارد.سیاست هایی نظیر کنترل ارزی به دلیل آن که نیازمند انگیزه سیاسی هستند 
راحت تر به مرحله اجرا در می ایند اما تغییرات عمیق تر و اصالحات ساختاری 
نیازمند رسیدن به اجماع دستگاه های مختلف حکومتی و اراده برای تغییر است.

خبر

ثبات اقتصای شرط الزم برای 
رشد صنایع 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران گفت: تا زمانی که شرایط ثبات اقتصادی و 
حداقل های پیش بینی فضای آینده برای سرمایه 
گذاری فراهم نشود، امکان رشد صنایع کوچک 

وجود ندارد.
»غالمحسین  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شافعی« اظهار داشت: تا زمانی که این ثبات در 
در  گذاران  سرمایه  نشود،  حاکم  کشور  اقتصاد 
حالت صبر و انتظار می مانند و سرمایه گذاری 
خود را در انتظار آینده کم ریسک، متوقف می 
کنند.شافعی اظهار کرد: حاکمیت باید به این جمع 
بندی برسد که ورود صنایع کوچک به بازارهای 
جهانی یکی از راههای نجات تولید کشور است 
و اگر برخی موارد حمایتی به نقطه مطلوب نرسد، 
رشد اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.وی با تاکید 
بر اینکه باید حمایت هدفمند را در دستور کار 
قرار دهیم، افزود: در حوزه توسعه صنعتی باید 
به این نکته توجه داشت که با نگاه منطقه ای به 
توسعه صنعتی نگاه کرده و اولویت بندی کنیم. 
اکنون هنوز در استان های مختلف به جمع بندی 
برای اولویت سرمایه گذاری در مناطق نرسیده 
ایم.شافعی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور 
خاص است، گفت: اگر هر تصمیمی در شرایط 
فعلی با 10 روز تاخیر ابالغ شود ولی اثر مثبت 
داشته باشد، فضای کسب و کار بهتر خواهد شد؛ 
این در حالی است که مصوبات اکنون در اجرا با 

مشکالت مواجه می شود.

قطعات خودرو در صدر واردات 
چهارماه ابتدای امسال

در چهار ماهه نخست سال جاری قطعات منفصله 
فهرست  در صدر  اتومبیل سواری  تولید  جهت 

واردات قرار گرفته است.
به گزارش زمان به نقل ازگمرک ایران، بررسی 
آمار تجارت خارجی کشور نشان می دهد طی 
قطعات خودرو  نخست سال جاری  ماهه  چهار 
در صدر فهرست اقالم عمده وارداتی به کشور 
قرار گرفته است، در این مدت 726 میلیون دالر 
قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با 
حجم سیلندر 2000 سی سی با ساخت داخل 14 
درصد تا کمتر از 30 درصد به کشورمان وارد 
به مدت مشابه سال قبل  شده است که نسبت 
133.54 درصد افزایش را نشان می دهد، واردات 
این کاال در مجموع 4.78 درصد از سهم ارزشی 
کل واردات کشور را شامل می شود. طی چهار 
ماهه نخست سال جاری قطعات منفصله جهت 
 2000 سیلندر  حجم  با  سواری  اتومبیل  تولید 
سی سی با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر به 
ارزش 160 میلیون دالر در ردیف دهم کاالهای 
کاهش18.46  با  و  دارد  جای  وارداتی  عمده 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو 
دالر  میلیون   138 مذکور  مدت  است.طی  بوده 
قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با 
داخل  ساخت  با  سی سی  سیلندر 2000  حجم 
30 درصد تا کمتر از 50 درصد وارد کشور شده 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد 
رشد 50.89 درصدی آن هستیم. قابل ذکر است 
که قطعات مذکور در ردیف دوازدهم لیست اقالم 
وارداتی به کشورمان جای دارد.رتبه پانزدهم در 
فهرست اقالم عمده کاالهای وارداتی به قطعات 
با  تریلرها  نیمه  برای  جاده ای  تراکتور  منفصله 
ساخت داخل 14 تا کمتر از 20 درصد اختصاص 
دارد به طوری که این کاال طی چهار ماهه نخست 
سال جاری به میزان 115 میلیون دالر وارد کشور 
شده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد 

رشد چشمگیر105.42 درصدی بوده است.

خبر

وزیر صنعت از ارایه بسته حمایت از تولید به 
دولت در یکشنبه هفته آتی خبر داد و گفت: 
ماهه  شش  تنفس  قوه  سه  سران  است  قرار 
افزوده را مصوب  بر ارزش  مالیات  پرداخت 

کنند.
محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شریعتمداری در همایش توانمندی های صنایع 
کوچک و متوسط گفت: از واحدهای کوچک 
و متوسط به عنوان ستون فقرات فعالیت های 
اقتصادی یاد می شود و در اقتصاد جهانی نیز 
نقش آفرینی می کنند؛ این در حالی است که 
بیش از نود درصد صنایع کشور کوچک هستند 
را  تولیدی  تعداد صنوف  این  به  باید  البته  و 
هم اضافه کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نفری صنایع کوچک  میلیون  اشتغال یک  از 
و متوسط خبر داد و ارزش تولیدات آنها را 
هفده میلیارد دالر دانست.وی افزود: باید در 
بهره ور کردن صنایع کوچک و متوسط کار را 
به نحو بهتری پیش برد و در این میان نقاط 
ضعف را از بین برد.شریعتمداری گفت: باید در 
بازارهای همسایه و دوردست صنایع کوچک 
و متوسط حضور یابند و تولید برای صادرات 
از شعارهای پیش روی ما است.وزیر صمت 

گفت: تاب آوری به عنوان یکی از شاخص 
های مهم صنایع کوچک بسیار کمتر از صنایع 
بزرگ است و اگر ضربه ای از برون کشور به 
صنایع کوچک وارد شود متاسفانه ضربه پذیری 
بسیار بیشتر است این در حالی است که تکانه 
های ارزی آنها را متاثر کرده است و نیازمند 
عنایت مجلس برای حل این معضالت هستیم.
درست  نیما  سامانه  اگر  گفت:  شریعتمداری 
کردیم بسیاری از واحدهای بزرگ می توانند 

به سرعت خود را با آن تطبیق دهند در حالیکه 
در خصوص صنایع کوچک این توان را نداریم. 
اکنون شرایط ما با جنگ قابل مقایسه نیست و 
دفتری را در واحدهای استانی برای رسیدگی به 
مشکالت واحدهای صنعتی ایجاد کرده ایم تا 
مشکالت ریالی و ارزی را حل کنیم.این عضو 
کابینه دوازدهم با بیان اینکه واحدهای تولیدی با 
بازار ثانویه باید تامین اعتبار شوند در حالیکه تا 
یک هفته قبل ارز مبادله ای می گرفتند، تصریح 

کرد: اکنون باید از این صنایع برای تامین مواد 
اولیه با ارز کنونی حمایت کنیم پس با بسته ای 
حمایت را صورت دهیم.شریعتمداری گفت : 
بسته حمایت از واحدهای تولیدی یکشنبه هفته 
بعد به هیات دولت می رود؛ این در حالی است 
که ما باید این منابع را به فوریت تخصیص 
دهیم تا همه واحدهای تولیدی از یارانه سود 
تسهیالت بهره مند شوند.وی خواستار صفر 
شدن مالیات بر ارزش افزوده برای یک دوره 
شش ماهه شد و افزود: مالیات در شرایطی که 
پیش بینی می شود در زمان تامین مواد اولیه 
گرانتر شده است، به جا نیست، یعنی ارزش 
به مدت  را  تومانی  هزارمیلیارد  هفتاد  افزوده 
شش ماه از تولید دریافت نکنیم؛ ضمن اینکه 
در حوزه بیمه تامین اجتماعی نیز باید تدابیری 
را در نظر گرفت. البته اینها نیازمند قانون است 
ولی در ستاد سران سه قوه می توان این مباحث 
را طرح و مصوب کرد.شریعتمداری با اشاره 
به صندوق حمایت از صنایع کوچک گفت: 
تا  دهد  نامه  ضمانت  میتواند  صندوق  این 
تامین وثایق موردنیاز  بتواند تولیدرابه سمت 
خودهدایت کند؛این در حالی است که سرمایه 

این صندوق محدود است.

 شریعتمداری خبرداد: تصویب بسته حمایت از تولید یکشنبه هفته بعد در دولت

 تنفس شش ماهه برای توقف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

دادنامه 
کالسه پرونده : 97/ 9/7 

شماره دادنامه : 230 - 28/ 3 / 97 
خواهان: علی بابئی ف اسماعیلی با وکالت غالمرضا بابائی - بادرس: ساری خ مازیار جنب 

پست بانک دفتر وکالت 
خوانده: 1- عبدالرضا ابوالحسنی ف عبدالصمد مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه
» رأی قاضی شورا « در خصوص دعوی علی بابائی فرزند اسماعیل با وکالت غالمرضا 
بابائی بطرفیت خوانده آقای عبدالرضا ابوالحسنی فرزند عبدالصمد بخواسته مطالبه وجه 
به شماره 181486 مورخ  فقره چک سپه  باستناد یک  / 150 ریال  میزان 000/ 000  به 
96/11/25 که بعلت کسری موجودی گواهی عدم پرداخت از شعبه بابل صادر گردیده 
شورا با توجه دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و بقاء اصول مستندات در ید خواهان 
که اشتغال و استدامه ذمه خوانده را مستصحب می نماید و خوانده نیز نسبت به دعوی 
خواهان و مدارک ابرازی دفاع و تعرضی ننموده لذا شورا دعوی خواهان را صحیح و وارد 
تلقی مستندا به مواد 198، 519، 523 قانون آئین دادرسی مدنی )تبصره ماده 2 قانون صدور 
چک ( خوانده را به پرداخت 000/ 000 / 150ریال به عنوان اصل خواسته و 000/ 960 / 
1 ریال به عنوان هزینه دادرسی و از باب رعایت قواعد تسبیب وال ضرر در حق خواهان 
محکوم مینماید اجرای احکام مکلف است حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه را از 
تاریخ 25/ 11 / 96سر رسید چک لغایت وصول محکوم به محاسبه و در حق محکوم له 
ایصال مینماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی 

شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بابل - محسن سیار

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم رباب فرج الهی دارای شناسنامه شماره  2800432225 بشرح دادخواست به کالسه  
970898/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان کلثوم خلیلی زاویه جکی بشناسنامه 662   در تاریخ 96/4/6اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- رباب فرج الهی فرزند  اژدر –ش ش 
44374خوی –دخترمتوفی/2- راضیه فرج الهی فرزند اژدر -ش ش 49119 خوی-دختر 
متوفی/3- اعظم  فرج الهی فرزند اژدر -ش  ش2711 –خوی-دختر متوفی/4- الهام فرج 
الهی فرزند اژدر ش ش 366 -خوی-دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

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

آگهی
شکایت خانم طیبه تقوایی علیه متهم آقای سید جالل الدین مظلومی فرزند سید جواد به 
اتهام ایراد ضرب و فحاشی، که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان 
جویبار ارجاع و به کالسه 970425/101ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 27/6/1397و 

ساعت 9:30 تعیین شده است.
به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
استان مازندران - شهرستان جویبار - میدان کشتی - خیابان امام خمینی- کوچه شهید 

کاکو - دادگستری جویبار
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان جویبار- سید کاظم مهدی زاده 

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 970160اجرای مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای غالمحسین پرویزیان 
به پرداخت 142.000.000ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر 
تادیه و ...) قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم( در حق آقای میثم 
اموال وی  به درخواست محکوم علیه،  بنا  اجرا  این  لذا  اکرامی محکوم گردیده است. 
را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای 
احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند.مال مورد مزایده 
یک قطعه زمین بشماره 11/149بمیزان 213 سهم مشاع از 1062998سهم عرصه و عیان 

پالک ثبتی 149 فرعی از 11 فرعی بخش 7 جویبار واقع در جویبار چپکرود
به آدرس: جویبار- روستای چپکرودملک بنام خانم صغری جان فدا

: بمبلغ 240.000.000ریال )دویست و چهل میلیون ریال( می  قیمت کارشناسی شده 
باشد.
2- ن

مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده محسوب و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و 
مابقی آن ظرف یکماه پس از فروش وصول میگردددرغیر اینصورت مبلغ ده درصد بنفع 

دولت ضبط خواهد شد .
مدنی  احکام  اجرای  دفتر  در  صبح   9 6/6/97ساعت  روز  فروش،  زمان  و  موعد   -3
دادگستری جویبار می باشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس 

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

آگهی

عمومی  دادگاه  اول  شعبه  کالسه9609984435100018  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  خوی  شهرستان  دادگستری  )حقوقی( 

9609974435101607
خواهان :آقای مرادعلی تقی لو فرزند میرزا علی  با وکالت آقای سید 

حسین کاظمی فرزند سیدباقر به نشانی جلفا –خیابان امام 
خواندگان:1- آقای علی اکبر عسگری فرزند اسماعیل بنشانی ایالم- 
ایالم  بنشانی  آبدانان  ساز  پویا  شرکت   -2 قدیم  –کشتارگاه  آبدانان 

–آبدانان- شرکت پویا ساز
خواسته :مطالبه وجه چک

رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی آقای مرادعلی تقی لو 
فرزند میرزا علی  با وکالت آقای سید حسین کاظمی بطرفیت 1- آقای 
علی اکبر عسگری فرزند اسماعیل  2-- شرکت پویا ساز آبدانان به 
خواندگان  تضامنی  محکومیت  بر  حکم  صدور  و  رسیدگی  خواسته 
به پرداخت مبلغ250/000/000  ریال ازبابت صدور یکفقره چک به 
شماره15106/152153 بر عهده بانک ملی  با احتساب کلیه خسارات 
به  نظر  پرونده  ومحتویات  اوراق   مجموع  به  عنایت   با  دادرسی  
بعنوان صادر کننده چک و خوانده   اول  اوال خوانده ردیف   – اینکه 
ردیف دوم به عنوان ضامن  ظهر چک را امضا نموده است  ووجود 
الشه چک  در ید خواهان  دال بر بقای دین و اشتغال ذمه  خواندگان 
ثانیا  شود  ثابت  آن  مگر خالف  است   دین  بربقای  اصل  و  میباشد  
بر  دال  مدرکی   و  دلیل  و  نداشته  ابالغ حضور  با وصف  خواندگان 
پرداخت دین و عدم اشتغال ذمه اش ارائه  و ابراز ننموده اند لذا دادگاه 
مواد  استناد  به  داده  تشخیص  برصحت  محمول  را  خواهان  خواسته 
310-315 قانون تجارت  و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون 
عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198و 515و 519و 522 قانون ایین 
دادرسی و مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ250/000/000  
ریال از بابت اصل خواسته  و مبلغ7/550/000  ریال  از بابت هزینه 
دادرسی  و حق الوکاله  وکیل  طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیرتادیه 
ازسررسید تا یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی  در حق خواهان 
ابالغ  از   . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس  مینماید  محکوم 
قابل واخواهی در این شعبه  وپس از انقضای آن ظرف 20 روز قابل 
آذربایجان  استان  مرکز  نظر  تجدید  محترم   محاکم  در  نظر   تجدید 

غربی  میباشد. 
زین العابدین جنگی دادرس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (شهرستان 

خوی

رای شورا
شماره  دادنامه :259مورخ 97/5/12

شماره پرونده : 97 /35 /ش4
در خصوص دادخواست شهرام غفاریان بطرفیت فرهاد سوکی   ، بخواسته مطالبه وجه  
بمبلغ :020/000 /124ریال    ،  شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  منضم دادخواست 
تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خوانده پرونده   دلیلی بر رد خواسته خواهان  اقامه 
ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و مستندا   به ماده 198 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت  به پرداخت مبلغ 020/000 /124   ریال  
بابت اصل خواسته و 16/050/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر  و تأدیه از 
تاریخ  تقدیم دادخواست مورخ 97/1/26  تا زمان پرداخت قابل محاتسبه در واحد 
اجرای احکام مدنی  در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  و قابل 
واخواهی در همین شور ا  و سپس20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  

تنکابن می باشد
قاضی  شعبه  چهارم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

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

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

سند رسمی
موضوع  هیات   1397/03/29 مورخ   139760331011000592 شماره  رای  برابر 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ثبتی  حوزه  ثبتی  درواحد 
جعفرپاشایی آیدمیری بشناسنامه شماره 7 صادره ازمیانه فرزند علی درششدانگ یک 
بابنای احداثی درآن به مساحت 63/90 مترمربع مفروز ازپالک شماره  قطعه زمین 
اولیه  مالک  وبامالکیت  اصغرسیمائی  ازآقای  وباخریداری  درالبرز  واقع  اصلی   146
آقای معصومعلی شوندی تایید مینماید.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
است  .بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسلیم 
مالکیت  مقررات سند  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  درصورت 

صادرخواهد شد. 97/12001/ف  م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/05/06

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/05/22
سیروس قنبرپور رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه سه کرج

افزایش تقاضای خرید، بهای 
محصوالت پروتئینی را باال برد

 ۷هزارمیلیاردتومان نقدینگی 
مسکن یکم

دولت  ای  یارانه  های  حمایت  وجود  با 
بخش  های  نهاده  و  اساسی  کاالهای  از 
برخی  نرخ  تعیین  مصوبه  نیز  و  کشاورزی 
اخیر  های  هفته  در  پروتئینی،  محصوالت 
با افزایش تقاضای خرید مردم، قیمت این 

محصوالت در بازار رشد کرده است.
این روزها  ازایرنا،  نقل  به  به گزارش زمان 
 60 از  بیش  تفکیکی  قرمز  گوشت  قیمت 
هزار تومان، گوشت مرغ بیش از 11 هزار 
 21 مرغ  تخم  30تایی  شانه  هر  و  تومان 
می  فروش  به  مصرف  بازار  در  هزارتومان 
بیانگر بهای 700 تومانی هر عدد  رسد که 
 2 نزدیک  است.ساالنه  بازار  در  مرغ  تخم 
میلیون و 200 هزار تن گوشت مرغ، 930 
هزار تن تخم مرغ و 840 هزار تن گوشت 
قرمز در کشور تولید می شود که در تولید 
هستیم. خودکفا  مرغ  تخم  و  مرغ  گوشت 

کشور  قرمز  گوشت  مصرفی  ساالنه  نیاز 
نزدیک یک میلیون تن است که بیش از 100 
واردات گوشت گرم  از محل  آن  تن  هزار 
گوسفندی، گوشت منجمد گوساله و حتی 
دام زنده تامین می شود.پیگیری ها از بازار 
مصرف نشان می دهد در حالی که از ابتدای 
گوشت  بازاری  تنظیم  نرخ  مردادماه 1397 
مرغ گرم برای مصرف کنندگان 8175 تومان 
تعیین شد، اما این نرخ در بازار اجرایی نمی 

اعالم  تهران  ماهی  و  پرنده  اتحادیه  شود؛ 
محل  در  مرغ  کیلوگرم  هر  قیمت  کرده 
کشتارگاه )نقدی( 9600 تومان، میدان بهمن 
بین 9000 تا 9300 تومان، واحدهای صنفی 
عمده 9750 تومان و خرده فروشی ها 10 

هزار و 600 تومان است.
صنفی  انجمن  رییس  یوسفی«  »محمد 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران گفت: 
روزانه بیش از پنج هزار و 500 تن گوشت 
نشان  که  شود  می  توزیع  کشور  در  مرغ 
می دهد کمبودی در این زمینه نداریم.وی 
افزایش خرید مردم در هفته  اظهار داشت: 
های اخیر به دلیل نگرانی از افزایش قیمت 
انواع  قیمت  رفتن  باال  سبب  بازار  در  ها 
محصوالت  جمله  از  خوراکی  محصوالت 
تخم  قرمز،  مرغ، گوشت  پروتئینی گوشت 
مرغ و حبوبات شده است.این فعال صنفی 
است  فعال  تولید همچنان  کرد: خط  تاکید 
و کمبودی در محصوالت غذایی نخواهیم 
حفظ  با  خواست  مردم  از  داشت.یوسفی 
آرامش طبق روال گذشته خرید مواد غذایی 
خود را انجام بدهند زیرا هجوم برای خرید 
خود سبب افزایش قیمت های نامتعارف می 
شود.به گفته وی، دیروزقیمت هر کیلوگرم 
مرغ زنده بین 6500 تا 6900 تومان بود که 
با توجه به هزینه های تمام شده تولید گران 
روزه  یک  کنونی جوجه  قیمت  نیست.وی 
نزدیک هزار تومان اعالم کرد و گفت: در 
هفته های اخیر قیمت جوجه یک روزه با 
اما به نظر می رسد قیمت  افت همراه بود 
این محصول در هفته های آتی افزایش یابد 
زیرا پیش از این، جوجه یک روزه با قیمت 
1500 تا 2600 تومان عرضه می شد.رییس 
انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
ایران تصریح کرد: البته شرکت پشتیبانی امور 
دام کشور اعالم کرده که برای تنظیم بازار 
قیمت محصوالت پروتئینی به ویژه گوشت 

مرغ و تخم مرغ وارد عمل می شود.

اساس  بر  کنون  تا  گفت:  مسئول  مقام  یک 
فقره حساب  هزار   360 باید  ها  بینی  پیش 
در  که  افتتاح می شد  یکم  صندوق مسکن 
حال حاضر 120 هزار فقره حساب بیش از 

برنامه افتتاح شده است.
ابوالقاسم  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رحیمی انارکی درباره آخرین آمار صندوق 
پس انداز مسکن یکم گفت: این صندوق در 
نیمه  تا  که  کرد  کار  به  آغاز  ماه 94  خرداد 
حساب  فقره  هزار   480 از  بیش  ماه  مرداد 
این  زنده  سپرده های  تعداد  که  شده  افتتاح 
است.وی  فقره  هزار  از 353  بیش  صندوق 
ریال  میلیارد  هزار   70 از  بیش  داد:  ادامه 
زنده  منابع در حساب های  انباشت  مجموع 
صندوق پس انداز یکم تاکنون است. همچنین 
تسهیالت  از  که  مسکونی  واحدهای  تعداد 
است،  شده  خریداری  صندوق  این  محل 
اعالم شده  واحد  و 400  هزار  از 62  بیش 
که مجموع تسهیالت این واحدها 46 هزار و 
700 میلیارد ریال برآورد می شود. 20 هزار و 
620 واحد فروخته شده از محل تسهیالت 
مجموع  با  زوجین  به  متعلق  یکم  صندوق 
21 هزار و 21 میلیارد ریال بوده است.وی 
برای  که  طراحی هایی  به  توجه  با  افزود: 
گرفته  انجام  یکم  پس انداز مسکن  صندوق 
بود، پیش بینی کرده بودیم ساالنه 120 هزار 
فقره حساب افتتاح شود. در حال حاضر که 
حساب های  افتتاح  زمان  از  تمام  سال  سه 
صندوق مسکن یکم گذشته است، بر اساس 
پیش بینی ها باید تاکنون بین 360 تا 370 هزار 
فقره حساب مسکن یکم افتتاح می شد، ولی 
این پیش بینی ها درست نبود و در حال حاضر 
480 هزار حساب صندوق یکم در این بانک 
افتتاح شده است.رحیمی انارکی خاطرنشان 
کرد: از آنجایی که متناسب با مدل طراحی 
شده، از تسهیالت مسکن یکم استفاده نشده، 
به همین دلیل تاکنون با کمبود منابع مواجه 
پس انداز  صندوق  در  همیشه  اما  نشده ایم 

مسکن یکم با یک نگرانی در زمینه کمبود 
منابع به دلیل تجارب تاریخی روبرو هستیم.
وی یادآور شد: در صورتی که با کمبود منابع 
سرعت  به  شویم،  مواجه  یکم  صندوق  در 
زمان  کرد؛  خواهیم  استفاده  منابع  سایر  از 
مشخص  منابع  کمبود  با  مواجهه  احتمالی 
خواهد  مسکن  بازار  شرایط  تابع  و  نیست 
بود. همچنین سایر بازارها نیز بر بازار مسکن 
اثرگذار است چرا که نقدینگی قابل توجهی 
در جامعه در جریان است و این 1500 هزار 
میلیارد تومان نقدینگی موجود در جامعه در 
هر زمان می تواند بازارها را تحت تأثیر خود 
قرار دهد همان گونه که در چند ماه گذشته 
ارز  و  بازارهای سکه  در  را  چنین شرایطی 
در صورت  کرد:  اظهار  کردیم.وی  مشاهده 
بازگشت تالطمات به بازارها، احتمال دارد 
شاهد خروج نقدینگی سنگینی از این بانک 
برای  الزم  پیش بینی های  بنابراین  باشیم، 
و  اندیشیده ایم  را  فضایی  چنین  با  مواجهه 
با  یکم  داد صندوق مسکن  نخواهیم  اجازه 
کمبود منابع روبرو شود.وی ادامه داد: طبق 
مدلی که پیش بینی کرده ایم، این صندوق در 
بخشی از آن که شامل ورودی افتتاح کنندگان 
عمل  پیش بینی ها  از  جلوتر  است،  حساب 
می کند ولی در بخش دیگر، عقب تر از مدل  

طراحی شده در جریان است.



 پاکترین آرزوها ، در سینه مهربانان است.
حکيم ارد بزرگ

سخن حکيمانه

نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر
نسیم باد مصال و آب رکن آباد

قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ
که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد

امروز با حافظ

 بازچاپ یک ترجمه نوستالژیک
از رمان اشتاین بک

از  نوستالژیکی  ترجمه 
خشم«  »خوشه های  رمان 
بک  اشتاین  جان  نوشته 

تجدید چاپ شد.
به گزارش  مهر، انتشارات 
و  بیست  برای  امیرکبیر 
ترجمه  نوبت  یکمین 
مشترک شاهرخ مسکوب و عبالرحیم احمدی 
اشتاین  جان  اثر  خشم«  »خوشه های  رمان  از 

بک را روانه بازار کتاب کرد.
بار در سال 1344  نخستین  برای  ترجمه  این 
در  تازه  بازنشر  در  و  است  شده  منتشر 
هزار  قیمت شصت  و  نسخه   شمارگان 500 

تومان روانه بازار کتاب شده است.
عالم  در  که  است  اثری  خشم  خوشه های 
محکومیت  در  شاخص  رمانی  به  ادبیات 
بی عدالتی مشهور شده است. روایتی طوالنی 
از سفر یک خانواده تنگدست آمریکایی است 
بحران  از  پس  و  سی  دهه  سال های  در  که 
اقتصادی عظیم آمریکا به امید زندگی بهتر از 
کالیفرنیا مهاجرت می کنند  به  اوکالهما  ایالت 
اما سفرشان آنطور که پیش بینی می کرده اند به 

طول نمی انجامد.
اشتاین بک به خاطر نگارش این رمان توانست 
آن  از  پس  سال  چند  و  پولیتزر  ادبی  جایزه 

جایزه ادبی نوبل را به دست بیاورد.
در  کارگزی  سابقه  خود  که  بک  اشتاین 
را  رمان  این  دارد  را  کارگری  نیز  و  مزرعه  
کرد  منتشر   1939 سال  در  بار  نخستین  برای 
و یکسال پس از آن در سال 1940 جان فورد 
فیلمی با همین نام با هنرپیشگی هنری فوندا 

براساس آن ساخت.
این رمان هم اکنون جزو چهل اثر کالسیک سدهٔ 
بیستم به شمار می آید. مجلهٔ تایم نیز این رمان 
را در فهرست صد رمان برتر انگلیسی زبان از 

سال 1923 تا سال 2005 جای داده است.
از این اثر کالسیک ادبیات آمریکا ترجمه های 
دیگری در نشر مجید و زرین نیز منتشر شده 

است.
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اکران فیلم کوتاه در دنیا جدی گرفته نمی شود

کارگردان فیلم کوتاه »مارلون« با اشاره به اینکه اکران این 
نوع از فیلم ها در دنیا جدی گرفته نمی شود، بیان کرد با 

همدلی فیلمسازان اکران خوبی در پیش خواهیم داشت.
درناز حاجی ها کارگردان فیلم کوتاه »مارلون« در گفتگو با 
خبرنگار مهر با اشاره حضور فیلم خود در بسته دوم اکران 
فیلم های کوتاه در تابستان گفت: فیلم کوتاه »مارلون« در 
لندن و با بودجه ای نزدیک به 80 پوند و با کمک دوستانم 

ساخته شده است. خوشبختانه این فیلم کوتاه توانست موفقیت های بسیاری به دست 
آورد و جایزه ویژه هیات داوران سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران را دریافت 
کرد. همچنین به عنوان یکی از نامزدهای سیمرغ بلورین سی و ششمین جشنواره فیلم 

فجر معرفی شد.
وی بیان کرد: بسیار خوشحالم که »مارلون« در کنار دیگر فیلم های کوتاه در گروه 
سینمایی »هنر و تجربه« اکران می شود. خوشبختانه صاحبان فیلم های پکیج اول همگی 
از دوستان ما هستند و برای اکران مناسب و موفق پکیج دوم ما را راهنمایی کردند و 
تجربیات خود را در اختیار ما گذاشتند تا ما نیز بتوانیم از این تجربه ها به نفع اکران مناسب 

فیلم های خود استفاده کنیم.

 بهرام مشایی بازرس انجمن صنفی دستیاران 
فیلمبردار سینما شد

مجمع عمومی انجمن صنفی دستیاران فیلمبردار سینما برای انتخاب بازرس جدید این 
تشکل در تاالر زنده یاد سیف اهلل داد خانه سینما با حضور جمعی از دستیاران فیلمبردار 
سینما و محمود کالته )نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( تشکیل جلسه داد 
و ضمن ارایه گزارش عملکرد هیئت مدیره، خزانه دار و بازرس پیشین انجمن، نامزدها 
معرفی و با توزیع برگه های رای، انتخابات صورت گرفت. پس از اخذ و شمارش آراء، 
بهرام مشایی به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا میرکیانی به عنوان علی البدل بازرس 

انجمن صنفی دستیاران فیلمبردار سینما انتخاب شدند.

همکاري ایران و اسپانیا در مردي بدون سایه

به  سایه«  بدون  »مردی  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 
کارگردانی علیرضا رئیسیان پس از پایان سکانس های 
اسپانیا، در تهران در جریان است.    این اثر سینمایی 
که سومین فیلم از سه گانه آخر رئیسیان است مانند 
دو فیلم قبلی وی )»چهل سالگی« و »دوران عاشقی«( 
بازیگران  و  می پردازد  عاشقانه  و  عاطفی  روابط  به 
فرهاد  مصفا،  علی  حاتمی،  لیال  همچون  مطرحی 

اصالنی، امیر آقایی، گوهر خیراندیش، نادر فالح و به آفرید غفاریان در آن حضور 
دارند.

  »مردی بدون سایه« که به عنوان یک همکاری مشترک با حضور بازیگران اسپانیایی 
از ماه گذشته در این کشور مقابل دوربین رفت، در مطبوعات اسپانیا خبرساز شد و 
خبر تولید این فیلم در تعدادی از روزنامه های اسپانیولی زبان انعکاس گسترده ای یافت.

گذشته سیاه کارگردان هالیودي کار دستش داد

اعمال  سابقه  داشتن  دلیل  به  »ایو«  فیلم  کارگردان 
در  شد.  کناره گیری  به  مجبور  زنان  علیه  خشونت 
توقف  جنبش  فعاالن  از  چستین  جسیکا  فیلم  این 
است.  بازیگر  و  تهیه کننده  زنان  علیه  خشونت 
 »TimesUp« مانند  جنبش هایی  افتادن  راه  با 
و  نیست  سابق  مثل  مردان  برای  هالیوود  دیگر 
آورده  ارمغان  به  آن ها  برای  تازه ای  گرفتاری های 

است.
هفته  او  گرفت.  کناره  »ایو«  فیلم  کارگردانی  از  نیوتن  متیو  نمونه  تازه ترین  در 
اعتراضات  از  با موجی  فیلم معرفی و بالفاصله  این  به عنوان کارگردان  گذشته 

روبه رو شد.
متیو نیوتن بین سال های 2007 تا 2012 در استرالیا چند بار به اعمال خشونت 

علیه زنان از جمله نامزد سابقش متهم شده بود.
نیوتن سال گذشته فیلم »اکنون که هستیم« را با بازی جولین نیکلسون و زاکاری 

کینتو روانه پرده نقره ای سینِما کرد.

خبر

معتقد  ایران  تورگردانان  دبیر جامعه 
ایرالین های  بلیت  گرانی  است، 
داخل  در  و  »ریال«  به  که  خارجی 
کشور رخ داده، در سفر گردشگران 
مگر  ندارد؛  منفی  تاثیر  خارجی 
و  ارز  گرانی  خاطر  به  برخی  آن که 
برای جبران مافات، نرخ خدمات را 

سرسام آور باال ببرند.
تاثیر  درباره  شیرازی  سیدهادی 
پروازهای  در  بلیت  نرخ  افزایش 
تعداد  کاهش  فرضیه  که  خارجی 
ایران  پروازها و حتی حذف مقصد 
را  خارجی  ایرالین های  برنامه  از 
به  است،  کرده  مطرح  بلندمدت  در 
ایسنا گفت: نرخ بلیت از نظر قوانین 
بین المللی ثابت است، اما طبق قانون 
»یاتا« )انجمن بین المللی حمل و نقل 
 Rate( که   مسیرهایی  در  هوایی( 
 Of Exchange( ROE
مبنای  وقتی  دارد،  ارزی  واحد  یا 
 8800 به  تومان   4400 از  محسابه 
نرخ ها  طبیعتا  می یابد،  ارتقاء  تومان 
در آن مقصد افزایش پیدا می کند؛ اما 
در ماهیت پرواز و نرخ ارزی آن که 
ثابت است، تغییری ایجاد نمی شود. 
بنابراین بلیت برای خارجی ها گران 
بازار  هنوز  ایرالین ها  و  است  نشده 
مبدأ را در اختیار دارند. وی ادامه داد: 
زمانی که ارز در ایران از مرز 3 هزار 
تومان گذر کرد، ایرالین های خارجی، 
فروش کالس های قیمتی پایین را در 
سیستم ها مسدود کردند، اکنون ممکن 
است با افزایش نرخ ارز در پروازهای 
دوباره  ارزان  صندلی های  خارجی، 

روی سیستم های فروش قرار گیرند 
تا در کالس های قیمتی تعادلی ایجاد 
که  نرود  دست  از  بازار  این  و  شود 
البته این شرایط به نفع مسافر خارجی 
است؛ چون وقتی در مسیری، پرواز 
ارزان پیدا شود حتما آن کشور را در 

برنامه سفر خود قرار می دهد.
این تورگردان درباره هشدارهایی که 
نسبت به حذف ایران از مسیر پروازی 
صورت  در  خارجی  ایرالین های 
کاهش تقاضا در این بازار، داده شده 
است، گفت: شرکت های هواپیمایی 
این باره  در  زمزمه ای  هنوز  خارجی 
نداشته اند، ممکن است در آینده این 
اتفاق رخ دهد، ولی نمی توان از حاال 
پیش بینی کرد، چون هیچ چیز ملموس 
نیست، دوستانی هم که هشدار داده اند، 
شاید به تجربه به این نتیجه رسیده اند.

مسافران  که  است  خوش بین  او 
خارجی از شرایط جدید ارزی کشور 

تاثیر منفی نپذیرند، هرچند که آن را به 
اقدامات بخش های خدماتی مشروط 
دانست و اظهار کرد: اگر ایرالین های 
خارجی بویژه در مسیر اروپا ـ ایران 
صندلی های ارزان را دوباره به سیستم 
مسافران  طبیعتا  برگردانند،  فروش 
خارجی بیشتری از آن سمت روانه 
کشورمان خواهند شد. باال رفتن نرخ 
ارز نیز برای گردشگری خوب است، 
البته به شرط آن که در داخل نخواهند 
را  قیمت ها  و  کنند  مافات  جبران 
سرسام آور باال ببرند، اگر این اتفاق رخ 
ندهد، قیمت سفر به ایران نیز رقابتی 
می شود و حتی ممکن است نرخ این 

سفر را کاهش دهد.
شیرازی درباره اظهار نظرهای متفاوت 
بی ثباتی  درباره  تورگردان ها  سایر 
ورودی  گردشگری  در  ارز  بازار  که 
پدید آورده و قیمت ها را تحت تاثیر 
قرار داده و این تناقض ها آژانس های 

طرف های  به  نسبت  را  خارجی 
ایرانی بی اعتماد کرده است،  تجاری 
گفت: ممکن است این تونل تاریک 
دولت،  اخیر  سیاست های  اما  باشد، 
آینده ای را برای ما متصور شده است 
که بر آن اساس می توانیم مشکالت 
حدی  تا  بلندمدت  در  را  موجود 
برطرف کنیم. اگر مبنای محاسبه ارز 
دولت  اظهارات  طبق  آینده  سال  در 
 9000 تا   8800 حدود  در  رقمی 
تومان باشد که قطع به یقین همین 
حدود است، می توان در نرخ گذاری 
تورهای ایران به ثبات رسید و سفر 
گردشگران خارجی بیشتری را شاهد 
شرایط  به  این ها  همه  البته  باشیم، 
امنیتی ایران منوط است. دبیر جامعه 
تورگردانان همچنین در پاسخ به این 
پرسش که افزایش نرخ ارز در ایران 
اگر برای گردشگران خارجی انگیزه 
است، چرا آمار آژانس های ایرانی از 

کاهش سفر خارجی ها حکایت دارد؟ 
گفت: متاسفانه شرایط سیاسی داخل 
ایران و تهدیدها و تحریم های آمریکا 
باعث شده  تا کنون  از سال گذشته 
آژانس های خارجی حجم کار خود 
عین  در  کنند،  کم  ایران  بازار  در  را 
حالی که بخشی از مردم جهان شیفته 
کشورهایی  به  سفر  و  ماجراجویی 
جمعیت  اما  هستند،  ایران  همچون 
گسترده تری همچنان به هشدارهای 
وزارت خارجه و مقامات کشورشان 
علی رغم  همین  برای  دارند،  توجه 
هزینه ارزان سفر در ایران، سیر نزولی 
ورود گردشگران خارجی را شاهدیم.

شیرازی همچنین پیش بینی کرد؛ فصل 
پاییز  از  که  ایران  گردشگری  دوم 
آغاز می شود، همچنان روند کاهشی 
20 تا 30 درصدی ماه های فروردین 
وی  کند.  تجربه  را  اردیبهشت ماه  و 
بین  آماری  تناقض  درباره  همچنین 
میراث  سازمان  و  خصوصی  بخش 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ورود  درصدی   30 افزایش  که 
گردشگران خارجی در سه ماه نخست 
امسال را اعالم کرده بود، توضیح داد: 
آمار تورگردان ها بیشتر به گردشگران 
می شود  مربوط  زیارتی  و  فرهنگی 
که با تور و از طریق آژانس به ایران 
سفر می کنند که در این بخش از سال 
گذشته روند نزولی آغاز شده و آمارها 
کاهش داشته، اما آنچه سازمان اعالم 
می کند، آمار تمام مسافران ورودی به 
کشور است؛ از تاجر گرفته تا کارگر 

و مسافر.

کاریکاتور

مسابقه »رالی ایرانی« به کارگردانی آرش معیریان، اولین فیلم 
مسابقه ایرانی است که در شبکه نمایش خانگی پخش شد. 
در این مسابقه چهره های سرشناس سینمای ایران در گروه های 

مختلف باهم به رقابت می پرداختند.
در سال 91  این مجموعه در شش قسمت  نخستین سری 
ساخته شد و سه گروه دو نفره از هنرمندان که عبارت بودند 
از محمدرضا فروتن و سیروان خسروی، الناز شاکردوست و 
بهنوش بختیاری و سحر ولدبیگی و نیما فالح در لوکیشن های 
مختلف با هم رقابت می کردند و فرزاد حسنی به عنوان مجری 

و داور آن ها را همراهی می کرد.
یکی از بخش های این مسابقه عبور از مناطق جنگلی با موتور 
چهار چرخ بود که عکس الناز شاکردوست و بهنوش بختیاری 

مربوط به همین بخش است.

»رایل ایراین« ، اولین فیلم 
مسابقه ایراین

مردم عراق در کنار مردم ایران

خارجی ها از آمدن به ایران منصرف نمی شوند؛ مگر به شروطی

تهیه کننده »دل« از پایان پیش تولید این سریال نمایش خانگی 
با بازی محمدرضا گلزار، ساره بیات، یکتا ناصر و محمدرضا 
فروتن خبر داد. تهیه کننده »دل« از پایان پیش تولید این سریال 
نمایش خانگی با بازی محمدرضا گلزار، ساره بیات، یکتا ناصر و 

محمدرضا فروتن خبر داد.
ایرج محمدی درباره سریال »دل« به کارگردانی منوچهر هادی که 
در مرحله پیش تولید قرار دارد، گفت: تاکنون 10 قسمت از سریال 
»دل« نوشته شده است و این مجموعه همچنان در حال نگارش 
است. امیدواریم تا 20 روز دیگر ـ از اول مهر ماه ـ مرحله پیش 

تولید تمام شود و به مرحله تصویربرداری برسیم.
پایان گفت: فکر کنم  تهیه کننده مجموعه 28 قسمتی »دل« در 
که تصویربرداری این مجموعه از اول مهر ماه آغاز شود و این 
مجموعه را در لوکیشن های متفاوت مانند تهران و شهرستان از 
جمله شمال تصویربرداری خواهیم کرد. سریال عاشقانه »دل« قرار 
است توسط منوچهر هادی کارگردانی شود. از این کارگردان پیشتر 
سریال »عاشقانه« را با بازی محمدرضا گلزار، هومن سیدی، ساره 
بیات، مهناز افشار و حسین یاری شاهد بودیم که حضور موفقی 
هم در شبکه نمایش خانگی داشت. پخش سریال دلدادگان )پاهای 
بی قرار( منوچهر هادی به تازگی در شبکه سه سیما آغاز شده است.

فروتن، گلزار و ساره بیات 
همبازی یم شوند

شهرام ناظری پیشنهاد می دهد »استادیوم صد هزار نفری آزادی 
را در اختیار ما بگذارند تا با همراهی گروه های موسیقی دیگر، 
شب های متعددی به شکل رایگان برای مردم کنسرت برگزار کنیم.«
اجرای  درباره  ایسنا  با  گفت وگویی  در  ایرانی  آواز  استاد  این 
کنسرت خیابانی می گوید: اگر این موضوع برای سرپوش نهادن بر 
مشکالت دیگر نباشد و اگر به شکل جدی مجوز بدهند، با وجود 
اینکه دورنمای چندان درستی از اجرای کنسرت خیابانی ندارم، 

بدون شرط چنین کنسرتی را برگزار می کنم.
او با تاکید ادامه می دهد: البته امیدوار هستم برای این کار مدام ما را 
در رفت  و آمد قرار ندهند تا وارد ماه محرم شویم و دیگر نتوانیم 

اجرایی داشته باشیم.
ناظری با بیان اینکه پیشنهاد دیگری نیز در این زمینه دارد، می گوید: 
استادیوم صدهزار نفری آزادی را در اختیار ما بگذارند تا با همراهی 
گروه های موسیقی دیگر، شب های متعددی به شکل رایگان برای 

مردم کنسرت برگزار کنیم.
همایون شجریان اولین خواننده ای بود که اعالم کرد در صورتی 
که مشکل مجوز وجود نداشته باشد بدون هیچ انتفاعی اقدام به 
برگزاری کنسرت خیابانی می کند. تصمیم شجریان با استقبال خانه 

موسیقی، شورای شهر و شهرداری تهرانروبرو شد. 

پیشهناد هشرام انظری برای 
برگزاری کنرست رایگان

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي
)فراخوان ارزیابي کیفي پیمانکاران(
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روابط عمومی 

 نوبت اول

شرکت گازاستان یزد

مهندس سیف اهلل علی نیا رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان مازندران در پیامی ضمن تبریک روز خبرنگار 
به تمامی تالشگران عرصه اطالع رسانی ، از همکاری و 
همراهی جامعه خبری استان در ارتقاء آگاهی های عمومی 
و فرهنگ سازی در زمینه رعایت مقررات ملی در ساخت و 
ساز و ضرورت استفاده از خدمات مهندسی تقدیر و تشکر 

نمود.
بسم رب المطلعین و الصدیقین

هفدهم مرداد » روز خبرنگار« ، روز پاسداشت و بزرگداشت 
مجاهدت ها و تالش های خبرنگاران حقیقت طلبی است  
که در راه آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی و حرکت در 
مسیر رشد و تعالی کشور از هیچ کوششی فروگذار نیستند.

عصر حاضر که عصر اطالعات نامیده می شود اصحاب 
بیدار  بانان و وجدان  رسانه و خبرنگاران به عنوان دیده 
جامعه با بهره گیری از ظرفیت های فراوان رسانه ها ، نقش 

بسزایی درپویایی جامعه از طریق شناخت و احصاء نیازها 
و انتقال مطالبات مردم به حاکمیت و اعمال آن در تصمیم 

سازی ها و تصمیم گیری ها دارند . 
اینجانب به نمایندگی از جامعه مهندسی استان ضمن گرامی 
داشت یاد و خاطره شهدای رسانه بویژه »شهید محمود 
صارمی«  که در سپهر شهادت و ایثار، ستارگانی جاوید 
شدند ، این روز ارزشمند را به تالشگران عرصه اطالع 
رسانی تبریک گفته و از همت و همراهی همه این عزیزان 
در ارتقاء آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی در زمینه 
رعایت مقررات ملی در ساخت و ساز و ضرورت استفاده 

از خدمات مهندسی تقدیر و تشکر می نمایم .
از ایزد منان برای  تمامی مجاهدان و تالشگران این عرصه 

توفیق و تداوم  سرافزاری و سربلندی را آرزومندم.
سیف اهلل علی نیا

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

پیام رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران به مناسبت »روز خبرنگار«

نامزدهای بخش های کوتاه، مستند و انیمیشن 
اعالم  ایران  سینمای  بزرگ  جشن  بیستمین 
نصیریان  علی  زمان،  پیام  گزارش  به  شدند. 
ایران  سینمای  بزرگ  جشن  بیستمین  رییس 
فهرست نامزدهای بخش های کوتاه، مستند و 
انیمیشن این رویداد را به شرح زیر اعالم کرد:

 - خور  کوتاه:-بچه  فیلم  بهترین  نامزدهای 
کتایون   - اینجایی  هنوز  کارت2-تو  محمد 
پرمر، محمد روحبخش3-دریای تلخ -فاطمه 
احمدی4-گسل-سهیل امیر شریفی5-مثل بچه 

آدم - آرین وزیر دفتری
مستند:1- کارگردانی  بهترین  نامزدهای 
عطارپور2-تاالن  ارد  شیکاگو،  پرسپولیس 
هادی  دهقانی3-داداسلطنه،  ،محمدصادق 

احمدی
دوست5- وطن  محمدرضا  4-لوتوس، 

ورس،جواد وطنی
نامزدهای بهترین فیلم مستند:

1-اسرار دریاچه ، آرمین ایثاریان
2-خرامان، طال آزادروش

و  موسوی  ،آزاده  فریده  جستجوی  3-در 
کورش عطایی

فتوت  ،پیمان  مینور  گام  در  4-زنبورک 
احمدی

کاوه  و  بیضایی  پگاه،سودابه  اسمم  5-مثل 
فرنام

نامزدهای بهترین فیلم انیمیشن:
1-ایکی ،پرستو کاردگر

2-بدو رستم بدو ،حسین مالیمی
3-شب ترسناک لومو ، ساره شفیعی پور

4-روباه ، صادق جوادی
5-یکی بود، یکی نبود ، مهین جواهریان

علی نصیریان اعالم کرد

نامزدهای کوتاه، مستند و انيميشن بيستمين جشن سينمای ایران

می نویسم چنان زیبایی
*شمس لنگرودی

می نویسم چنان زیبایی
راهت  سر  صخره ها  که 

آب می شوند
تا با تو راهی دریا شوند

پناه  صخره  به  کرجی ها 
می برند

تا پیشت بمانند و
به بستر دریا نیفتند

می نویسم چنان زیبایی
که تمامی آب ها دهانه دریا جمع می شوند

تا ورود تو را ببینند...
ای رود

انگشتت را به من بده
به ساحل شعرهای من قدم نه

نمی توانم از تو چنان بگویم که دفتر اشعارم تر شود
انگشتت را به من بده

بر پله های دفتر من قدم نه
می خواهم گل هایی در شعرم بروید

که کرک ملتهبش را زیر سر انگشتانم حس کنی

یک جرعه شعر


