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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

جایگاه نخست ایران در کشف 

مخدر های جدید

ادامه فعالیت شرکت اسپرونکوی 

اسپانیا در صنعت نفت ایران

قانون جریمه مشموالن غایب فقط

 تا پایان سال اجرا می شود
به گزارش زمان ، سازمان جهانی گمرک به تازگی گزارشی 
نخست  رتبه  ایران  گمرک  آن  براساس  که  کرده  منتشر  را 
عنوان  با  مخدرهای جدید  دارد.  را  مخدرهای جدید  کشف 

گل یا بذر شاهدانه شناخته می شود.

به گزارش زمان ، کارلوس تولدو- رئیس روابط عمومی شرکت 
اسپرونکو، اعالم کرد: این شرکت که در زمینه خدمات نفت 
و گاز خدمات دارد، از سال 2013 میالدی فعالیت در ایران 

را آغاز کرده است

به گزارش زمان ، سردار بهرام نوروزی رئیس سازمان وظیفه عمومی 
ناجا گفت: قانون جریمه مشموالن غایب فقط تا پایان امسال اجرا 
می شود، لذا مشموالنی که بیش از 8 سال غیبت دارند،فرصت 

محدودی برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود دارند. 365
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سرمقاله
 چهار مجرای سوء استفاده ارزی

با اشاره به چهار مجرای سوء استفاده احتمالی از 
ارز دولتی می توان به شیوه های مقابله با این سوء 
استفاده ها پرداخت.معاون امور رفاهی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در یادداشــتی در خصوص 
انتشار خبری مبنی بر »گم شدن ۹ میلیارد دالر 
ارز دولتی« نوشت: نماینده عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مدعی شده است ۹ میلیارد دالر ارز دولتی 
به ارزش هر دالر ۴۲۰۰ تومان گرفته شــده و به 
جای ورود کاال، ارز آن در بازار آزاد فروخته شــده 
اســت. بانک مرکزی این ادعا را نادرست خوانده 
است و اعالم کرده است کاالها بتدریج وارد کشور 
می شــود.هرچند ادعای نماینده مجلس اثبات 
نشده اســت اما راه های سیستماتیک برای سوء 
استفاده های گســترده وجود دارد. وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مجاری احتمالی سوءاستفاده 
از ارز دولتی را به ســازمان برنامه و بودجه و ستاد 
اقتصاد مقاومتی کتباً اعالم کرده بود. در آن گزارش 
چهار مجاری بزرگ و شیوه پیشنهادی مقابله با آن 
آمده است. این چهار مجرای و شیوه مقابله با آن 
عبارتند از:۱( دریافت ارز دولتی توســط اشخاص 
مجعول: در ایران بانک اطالعات شرکت ها وجود 
ندارد و هر شرکت حتی شخصیت حقیقی می تواند 
مدعی شود که کاالیی را وارد کند. هر دارنده کارت 
بازرگانی امکان دریافت ارز دولتی را برای واردات هر 
نوع کاالیی )بدون توجه به نوع فعالیت بازرگانی( 

حتی بدون قید مبلغ دارد. 
ادامه در صفحه ۲

2  احمد میدری 

مهلت ۱۰ روزه مجلس 
به وزیر اقتصاد

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

مهمترین اولویت دولت ؛کاهش آثار تحریم ها 

استیضاح کرباسیان اعالم وصول شد

وزیر دفاع با بیان اینکه اولویت ما موضوع موشکی 
است که قدرت بازدارندگی کشور است، گفت: شاهد 
پرواز یک هواپیمای خوب که مراحل مختلف تست را 

گذرانده، در روز صنعت دفاعی خواهیم بود.
امیر  امیر سرتیپ  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  حاتمی 
کشورمان در برنامه تلویزیونی »نگاه یک« با تسلیت 
فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام محمد باقر علیه 
السالم در خصوص عملکرد وزارت دفاع درباره سامانه 
های دفاعی در یک سال گذشته گفت: یک سالی که 
گذشت سال پر تالشی برای مجموعه دفاعی کشور 
بود؛ البته مجموعه دفاع همواره پرتالش بوده و ما 
برنامه بسیار خوبی را تهیه و برای فرماندهی کل قوا 
و مجلس و رئیس جمهور ارائه کردیم.وی افزود: در 
این برنامه تالش ما بر اولویت های امروز بود؛ اولویت 
ما موضوع موشکی بود که قدرت بازدارندگی کشور 
توانمندی  ارتقای  و  کیفیت  روی  ما  تمرکز  است. 
ها بود. با توجه به سرمایه گذاری های دشمن در 
و  موشک  دقت  باید  موشکی  های ضد  توانمندی 
قابلیت آن را باال می بردیم که به تازگی یک نمونه 
از آن رونمایی شد.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح با بیان اینکه در حوزه پدافند کارهای خوبی 
انجام شده است، گفت: در حوزه مقابله با موشک 
های کروز کار خوبی انجام شده و تانک کرار برای 
قرار  مسلح  نیروهای  اختیار  در  نهایی  های  تست 
گرفته است.وی افزود: در حوزه تحقیق و پژوهش 
تمرکز بیشتری شده و ۶۰۰ تحقیق در دست کار بود 
و با هماهنگی با نیرو های مسلح بر روی پروژه های 
مهم تمرکز کردیم؛ تا پایان سال ۶۰ پروژه نهایی 
می شود و سال آینده بخشی از آنها به بهره برداری 
می رسد.امیر حاتمی در خصوص راهبرد و منطق 
فرد  به  منحصر  نسل  یک  ما  گفت:  کشور  دفاعی 
هستیم و اتفاقاتی که در دوران ما رخ داد شاید در 
زمانی طوالنی رخ می داد. بعد از انقالب شاهد تالش 
دشمن برای جنگ داخلی و جنگ مسلحانه منافقین 
بودیم؛ همزمان درگیر جنگ کالسیک با عراق بودیم؛ 
بعد از آن شاهد حمله صدام به کویت و حمله امریکا 
به افغانستان و عراق بودیم و بعد نیز جنگ با گروه 
تجارب  ها  این  کردیم.  تجربه  را  تروریستی  های 
نیروهای  به ما داد.وزیر دفاع و پشتیبانی  بسیاری 

مسلح با تاکید بر اینکه ما فهمیدیم که جز خود به 
کسی نمی توانیم تکیه کنیم و هیچ کس به ما رحم 
نمی کند، افزود: این موجب ایجاد عزم برای تامین 
نیاز های دفاعی کشور شد ما یک طراحی دفاعی 
بومی و مردمی بصیر و در صحنه داریم. پس باید با 
توجه به این سالحی برای دفاع از کشور تولید می 
کردیم.وی با اشاره به اینکه ما بالغ بر ۲۰۰ فناوری 
جدید داریم که به ما کمک می کند صنایع دفاعی 
ما بومی و بسیار کارآمد باشد، ادامه داد: ما در چهار 
چوب راهبرد ایران مبتنی بر بازدارندگی فعال عمل 
می کنیم. ما به کشوری تجاوز نکرده ایم اما به دنبال 
صلح هستیم؛ اگر کسی بخواهد امنیت ما را تهدید 
کند پاسخی قاطع دریافت می کند. ما محدودیت 
بودجه داریم اما استراتژی خاصی داریم و به فرموده 
مقام معظم رهبری به سمت سالح هسته ای نرفتیم 
اما در حوزه دفاعی قدرت مند هستیم.امیر حاتمی 
برای ساخت تجهیزات  توانایی کشور  در خصوص 
واقعی است. صنایع  ما  توان دفاعی  دفاعی، گفت: 
تکنولوژی  انتقال  برپایه  انقالب  از  قبل  ما  دفاعی 
این  از  اسالمی  اما جمهوری  بود  دیگر کشورها  از 
مرحله عبور کرده و یک صنعت واقعی با طراحی 
و تحقیق کامل داریم.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح موشک فاتح مبین را یکی از اعضای خانواده 
فاتح عنوان کرد و ادامه داد: ما دارای صنعتی بومی 
هستیم و فرمانده ما در میدان هر نیازی احساس 
کند می توانیم با طراحی آن را به محصول تبدیل 
کنیم و در برنامه چهار ساله دوره زمانی از ایده تا 
تجهیزات را به دو و نیم سال برسانیم.امیر حاتمی 
خبر  دادن  برای  که  قولی  و  هوایی  درباره صنعت 
خوب در این حوزه داده بود، گفت: شاهد پرواز یک 
هواپیمای خوب که مراحل مختلف تست را گذرانده، 
در روز صنعت دفاعی خواهیم بود. مردم شاهد پرواز 
این هواپیمای جنگنده و پشتیبانی خواهند بود و از 
نزدیک خواهند دید و در کنارش اقالمی که برای 
ساخت آن استفاده شده را نیز مشاهده می کنند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص 
این  باور و تالش گفت:  مانند  سامانه های دفاعی 
سامانه ها در حال تست و آزمون نهایی است و ان 
شاءاهلل به زودی به نیرو های مسلح ملحق می شود.

امیر حاتمی گفت: وقتی از صنایع دفاعی صحبت می 

کنیم منظور ما فقط زیرمجموعه های وزارت دفاع 
نیست بلکه ۵هزار شرکت خصوصی و دانش بنیان 
و دانشگاهی است که با ما کار می کنند. ما ظرفیت 
های بسیاری داریم که می توانیم هر روز خالقیت 
و تولید داشته باشیم و نیازی به مهندسی معکوس 
نیست.وزیر دفاع در خصوص مسئولیتش در جانشین 
فرمانده اقتصاد مقاومتی در استان نیز گفت: وظیفه 
وزرا در این خصوص پیگیری کار اقتصاد مقاومتی 
است و من سه سفر به استان زنجان داشتم و برنامه 
های اقتصاد مقاومتی در این استان را دنبال می کنم. 
اقتصاد مقاومتی راهکار راهبردی جمهوری اسالمی 
در مقابل جنگ اقتصادی دشمن است. دشمن فکر 
می کند ما در این نقطه ضعف داریم و از سالیان 
قبل رهبر معظم انقالب اسالمی این راهکار را برای 
اند.امیر حاتمی گفت: دشمن  ارائه کرده  مصونیت 
بی خود احساس میکند که اقتصاد ما ضعیف است؛ 
اینطور نیست که اقتصاد ما ضعیف باشد؛ آنهایی که 
منصف ترند می گویند که اقتصاد ما اقتصاد بزرگ 
دنیاست.وی افزود: ما علم، فناوری و نیروی انسانی 
از کشور،  و خارج  داخل  در  ایرانیان  داریم.  عظیم 
سرمایه های زیادی دارند این نقدینگی که همگی 
ما نگران آن هستیم، سرمایه است که می تواند به 
فرصت تبدیل شود. اگر این نقدینگی به سمت تولید 
برود، میتواند به سرعت اقتصاد ما را مقاوم کند.امیر 
حاتمی تصریح کرد: من امیدوارم که این اتفاقی که 
االن در کشور رخ داده، برای ما فرصت قرار دهد که 
ما را به خود بازگرداند؛ اگر چنین شود به سرعت 
می توانیم از این شرایط خارج شویم. وی ادامه داد: 
دشمن  یک  امروز  کند  احساس  مسئولی  هر  اگر 
وجود دارد که می خواهد تیشه به ریشه کشور بزند 
و از منافع زودگذر برگردیم، واقعا اگر چنین شود، 
مسائل حل می شود. نیروهای مسلح فدایی امنیت 
ملی و منافع ملی هستند. امیر حاتمی درباره ایران 
هراسی از سوی قدرت های غربی و درخواست جهت 
محدودیت توان دفاعی کشور، اظهار داشت: ما یک 
جغرافیا و یک تاریخ داریم؛ جغرافیای ما می گوید 
که ما ۶ هزار کیلومتر مرز خشکی داریم و ۲ هزار و 
۷۰۰ کیلومتر مرز آبی داریم و در یک موقعیت بسیار 

راهبردی قرار داریم.
ادامه در صفحه 3

وزیر دفاع: اولویت ما موضوع موشکی است

رونمایی از یک جنگنده
در روز صنعت دفاعی

کاالهای موجود در انبارهایی که در سامانه جامع ثبت نشده و یا با موجودی 
های ثبت شده مغایرت دارند، در حکم کاالی قاچاق است و مشمول قوانین 

تعزیراتی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا  و سیما، محمد قبله در همایش آموزشی 
نادری وزارت صنعت،  انبارها که دیروز در ساختمان شهید  سامانه جامع 
معدن و تجارت برگزار شد با اشاره به شناسایی ۵۱۰ هزار انبار نگهداری 
کاال در سطح کشور به سه روش خود اظهاری، اطالعات موجود در سازمان 
صنعت استانها و اطالعات موجود در وب سایتها گفت: هم اکنون این سامانه 
در مرحله عملیاتی شدن است و از اول شهریور همه انبارها باید اطالعات 
خود را در سامانه وارد کنند ضمن اینکه همه سامانه های موازی باید در 
ذیل این سامانه قرار گیرند چون استقرار این سامانه تکلیف قانونی ما بر 
اساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب مجلس شورای اسالمی است.

وی تاکید کرد: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها باید به انبارها 
ابالغ کنند که از ابتدای شهریور الزم است اوال موجودی خود را در سامانه 
جامع انبار ثبت کنند و ثانیا باید همه ورود و خروج کاال مبتنی بر بارنامه 
به  انبارها  و موجودی  زمان کوتاهی رضد  تا در  ثبت گردد  ها در سامانه 
کاال  دپوی  و  پراکنش  از  دقیقی  اطالعات  و  فراهم شده  صورت هوشمند 
در اختیار مسئوالن قرار گیرد.مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود انواع مختلف انبار در سطح کشور 

گفت: هم اکنون بیش از 3۰۰ هزار انبار صنفی )عمده فروش، بنکدار و بار 
فروش(، ۴۹ هزار انبار صنعتی، ۸3 هزار انبار کشاورزی و ۸ هزار انبار معدنی 
و ۴۱ هزار انبار دپوی کاال در کشور وجود دارد و از این تعداد، ۲۴ هزار انبار 
به روش خود اظهاری، 3۵۱ هزار انبار از طریق اطالعات استانها و ۱۲۷ هزار 
داده انبار نیز از طریق وب سرویس ها شناسایی شده اند.قبله افزود: صاحبان 
باید از طریق پایگاه  اند  انبارهایی که تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته 
اینترنتی www.nwms.ir اطالعات انبار خود را ثبت کنند.وی تصریح 
کرد: سامانه جامع انبار برای تمام افرادی که در این سامانه ثبت نام کنند 
حساب کاربری ایجاد می کند که بر اساس آن، انباردار باید عالوه بر ثبت 
موجودی کاال، تمام ورودی و خروجی کاال توسط بارنامه و غیر بارنامه را در 
حساب کاربری انبار خود ثبت کنند چراکه از این تاریخ، مالک تشخیص 
احتکار و محتکر، اطالعات موجود رد سامانه جامع انبار است.مدیرکل دفتر 
امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از همکاری مطلوب 
تقدیر  سامانه  این  پیاده سازی  برای  نظارتی  و  اجرایی  دستگاههای  سایر 
توسط  صادره  های  بارنامه  درصد  از ۹۰  بیش  اکنون  هم  کرد:  تصریح  و 
سازمان راهداری از سامانه جامع انبار استعالم می کنند و عمال تا حدود 
زیادی، جریان گردش کاال شناخته شده است و هم اکنون تصمیم داریم که 
پروژه رسید، حواله که گام بعدی استقرار سامانه جامع انبارها است بصورت 

سراسری در کل کشور اجرایی شود.

رکوردزنی بورس با ورود به کانال 134 هزار واحدی

شاخص بورس دیروز )یکشنبه( با رشد ۲ هزار و ۸۱۸ پله ای نسبت به دیروز، 
در جایگاه ۱3۴ هزار و 3۵۴ واحدی قرار گرفت.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، نماگر بازار سرمایه با تکیه بر رشد قیمت سهام 
شرکت های صادرات محور مانند پتروشیمی، فوالد و فلزات رشد قابل توجهی 
را تجربه کرد. بر این اساس در معامالت دیروز نمادهای فوالد )فوالد مبارکه(، 
فارس )هلدینگ خلیج فارس(، فملی)ملی صنایع مس(، پارس )پتروشیمی 
پارس( و پارسان )نفت و گاز پارسیان( بیشترین تاثیر مثبت را در رشد شاخص 
داشتند.در معامالت دیروز یک میلیارد و ۸۵۵ میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش پنج هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال در ۱۱۷ هزار و ۵۶۹ نوبت 
دادوستد شد.بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص 
قیمت )وزنی- ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری 
بر شاخص می گذارد، ۸۲۶ واحد رشد کرد و شاخص کل )هم وزن( که در آن 
ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان 
در نظر گرفته می شود، ۲۶۸ واحد رشد داشت.شاخص قیمت )هم وزن( نیز 
۱۸۹ واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت 
های پذیرفته شده در بورس است.شاخص آزاد شناور نیز ۲ هزار و ۷۸۵ واحد 

افزایش یافت؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را 
نشان می دهد.شاخص بازار اول )مربوط به شرکت های بهتر از نظر سرمایه، 
سودآوری و درصد سهام آزاد شناور( ۲ هزار و ۱۶۸ واحد کاهش و شاخص 
بازار دوم بورس نیز پنج هزار و ۱۷۶ واحد افزایش یافت.گروه فلزات اساسی 
در معامالت امروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه ۲3۸ میلیون سهم به 
ارزش ۹۶۱ میلیارد ریال دادوستد شد.گروه شیمیایی به ارزش ۸۵۶ میلیارد 
ریال و چند رشته صنعتی به ارزش ۶۱۵ میلیارد ریال جایگاه های بعدی را 
به خود اختصاص دادند.همچنین در رده چهارم معامالت امروز گروه فرآورده 
های نفتی با دادوستدی به ارزش 3۸۲ میلیارد ریال قرار گرفت و گروه تامین 
آب، برق و گازز نیز با معامالتی به ارزش 3۶۸ میلیارد ریال، رده پنجم را از آن 
خود کرد.شاخص فرابورس )آیفکس( در معامالت امروز 3۱ پله رشد کرد و در 
جایگاه یک هزار و ۵3۷ واحدی قرار گرفت.همچنین در بازار فرابورس، بیش 
از ۵۶۴ میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از سه هزار و ۵3۶ میلیارد 
ریال دادوستد شد.در معامالت امروز نمادهای زاگرس )پتروشیمی زاگرس(، 
ذوب )ذوب آهن(، هرمز )فوالد هرمزگان جنوب( و مارون )پتروشیمی مارون( 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته و آن را باال کشیدند.

از طریق سامانه جامع انبارها انجام خواهد شد؛

ماه یور  شهر ابتدای  از  انبارها  بر  دقیق  نظارت 

طرح استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی در 
اعالم  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  صحن 

وصول شد.
بخش  در  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شورای  مجلس  دیروز  علنی  جلسه  پایانی 
اسالمی، هیئت رئیسه مجلس طرح استیضاح 

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی 
را که با 33 امضا تهیه شده بود را براساس 
اعالم  مجلس  داخلی  نامه  آئین   ۲۲3 ماده 
وصول کرد.مطابق ماده ۲۲۵ قانون آئین نامه 
داخلی مجلس، وزیر استیضاح شده ۱۰ روز 
برای حضور در صحن مجلس و پاسخ گویی 

فرصت دارد.هیئت رئیسه مجلس همچنین 
بهار  سکه  واگذاری  ممنوعیت  عادی  طرح 
آزادی را نیز اعالم وصول کرد. این طرح پس 
از طی مراحل قانونی در کمیسیون تخصصی 
در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار خواهد 

گرفت.
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 چهار مجرای سوء استفاده ارزی

 احمد میدری 
ادامه از صفحه ۱   این ضعف ساختار اطالعاتی در کشور از عوامل اصلی فساد در 
توزیع ارز دولتی است.با توجه به تجارب سال های ۹۰ تا ۹۲ با تکمیل سامانه های 
موجود این شــکل از فساد کاهش یافته اســت، اما به علت عدم یکپارچگی 
سامانه های اطالعاتی احتمال رخداد آن همچنان باال است. اما در همین شرایط 
احتمال دارد فردی ارز دولتی را دریافت کند اما به تعهداتش عمل نکند و زمانی که 
به مجازات محکوم می شود، مشخص می گردد این فرد فاقد توانایی است و در واقع 
توسط فرد یا گروه دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.۲( دریافت ارز و کم 
اظهاری در گمرک: واردکننده انگیزه بسیار باالیی برای کم اظهاری ارزش کاالی 
خود در گمرک دارد. از این طریق می تواند با فروش ارزی که به ازای آن کاال وارد 
نشده است، ۱۰۰ درصد سود ببرد. سامانه های گمرک ایران نه به سامانه های سایر 
کشورها متصل است و نه پس از ورود زنجیره کاالها ثبت الکترونیکی می شود. 
بدین ترتیب در این حالت نیز ضعف فناوری اطالعات در دستگاه های دولتی عامل 
فساد است.3( ورود کاالها و عرضه آن در بازار آزاد: مانند واردات موبایل، واردکننده 
می تواند کاالی خود را وارد اما آن را در بازار آزاد به فروش برساند. نکته مهم این 
است که دو نرخی بودن ارز بزودی به دو نرخی شدن کلیه کاالهایی می انجامد 
که از ارز دولتی برای واردات استفاده می کنند. واردکننده کاالهای نهایی و حتی 
کاالهای واسطه ای، انگیزه های بسیار، هر چند نامشروع، برای عرضه کاالهای خود 
در بازار آزاد خواهند داشت.۴( سوءاستفاده تولیدکننده از ارز دولتی:حالت چهارم 
زمانی رخ می دهد که واردکننده هیچ تخلفی مرتکب نشده است اما تولیدکننده ای 
که مواد اولیه را به قیمت دولتی خریداری کرده است، کاالی نهایی را به قیمت آزاد 
بفروشد و یا حتی آن را به کشورهای همسایه صادر کند.قبل از طرح هر راهکاری، 
باید پذیرفت که شمول ارز دولتی باید به حداقل ممکن کاهش یابد و هر قدر دایره 
کاالها و اشخاصی که به این ارز رانتی دسترسی دارند بیشتر باشد احتمال کنترل 
فساد کاهش می یابد. الزم است ارز دولتی حداکثر به تأمین نیازهای اساسی مانند 
نیازهای خوراکی اختصاص یابد و مصارف ارز دولتی به حداقل ممکن اختصاص 
داده شود. اما به هرحال دولت تصمیم گرفته است که ارز دولتی را برای کاالهای 
اساسی تخصیص دهد. برای کاهش فساد دو راهکار وجود دارد: از سال ۱3۹۰ 
با شــروع تحریم، مسئوالن وقت برای اطمینان از خروج ارز دولتی به بازار آزاد 
ابزاری تحت عنوان فاکتور الکترونیکی طراحی کردند. این ابزار در کشورهای دیگر 
به عنوان سازوکاری برای اخذ مالیات بویژه مالیات بر ارزش افزوده طراحی و به 
عنوان یک ابزار مهم برای سیاستگذاری صحیح اقتصادی به کار گرفته شده است. 
در این روش کاالهای مشــمول ارز دولتی در طول زنجیره )از ورود تا مصرف( 
رصد می شوند. وزارت اقتصاد و وزارت صنعت اقدامات مهمی برای اجرای فاکتور 
الکترونیکی صورت داده اند، لیکن این ابزار تنها برای محصوالت پتروشیمی اجرایی 
شــده است و برای کاالهای اساسی تاکنون به اجرا درنیامده است.در این روش 
اطالعات کاالهای مشمول ارز دولتی در نقطه پایانی ثبت می شود و می توان از 
دریافــت کاال اطمینان یافت. پس از تجربه ناموفق توزیع کاال در ابتدای دولت 
آقای روحانی، شــیوه توزیع سبد کاال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تغییر اساســی یافت. در روش جدید ،اطالعات الزم روی کارت بانکی طراحی 
می گردد و فرد می تواند با رجوع به فروشگاه ها کاالهای مورد نیاز را تهیه کند. در 
روش کاال کارت اطالعات کد ملی خریدار، کد تولیدکننده، کد کاالهای عرضه 
شده و کد فروشنده در سامانه اطالعاتی شبکه شتاب و سامانه های متصل به آن 
ثبت می گردد. این روش را می توان در شرایط سهمیه بندی و بدون سهمیه بندی 
اجرا کرد. خوشبختانه می توان از کارت های معمول بانکی برای اجرای این طرح 
استفاده کرد و کاال کارت از همان زیرساختی که در بانک مرکزی و فروشگاه وجود 
دارد استفاده می کند و نیازی به زیرساخت جدید نخواهد بود. همچنین سرعت 
اجرای روش دوم بسیار بیشتر است و در ظرف دو تا سه ماه می توان آن را اجرایی 
کرد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند در صورت همکاری دستگاه های 
ذیربط ظرف مدت سه ماه این روش را در کشور اجرا کند. بدون اجرای یکی از دو 
روش فوق هیچ راهی برای جلوگیری از ورود ارزهای دولتی به بازار آزاد و کنترل 
فساد که معیشت مردم و امنیت نظام را هدف قرار داده است تاکنون نشناخته ایم.   

با حکم رهبر معظم انقالب؛
حجت االسالم قمی به ریاست 

سازمان تبلیغات اسالمی منصوب شد

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در حکمی 
حجت االســالم شیخ محمد قمی را به ریاست سازمان 

تبلیغات اسالمی منصوب کردند.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری، در متن حکم رهبر انقالب اســالمی به 
حجت االسالم شیخ محمد قمی آمده است: اکنون که 
سازمان تبلیغات اســالمی پس از یک دوره  طوالنی به 
مدیریت جناب حجت االسالم آقای سیدمهدی خاموشی 
به رشــد و توسعه  کّمی و کیفی قابل توجه نائل گشته 
اســت، با تشکر از زحمات و تالش ها و خدمات متراکم 
ایشان، جنابعالی را که بحمداهلل از دانش، ابتکار، انگیزه و 
نشاط جوانی برخوردارید به ریاست این سازمان منصوب 
می کنم.سازمان تبلیغات اســالمی یکی از مهم ترین 
رویش های انقالب اســالمی اســت کــه با تصمیمی 
روشن بینانه و ژرف نگرانه با هدف تبلیغ و عرضه ی اندیشه  
تابناک اســالم ناب محمدی )صلوات اهلل علیه و آله( به 
جامعه  انقالبی به ویژه جوانان جویای حقیقت و معرفت، 
شکل گرفت. این ســازمان بحمداهلل طی حدود چهار 
دهه اخیر منشــاء خدمات و برکاتی بوده است و امروز 
ضرورت وجودی آن نه تنها کاهش نیافته بلکه ضریبی 
فزاینده یافته است.تبیین و عرضه  فکر و فرهنگ و معارف 
اسالمی با توجه به نیازهای روز و با نوآوری در ادبیات و 
روش ها به گونه ای که بر جان و دل مخاطبان بنشیند و 
وجود آنان را از کوثر حقیقت دین سیراب نماید، رسالت 
بسیار مهم این سازمان است.رسالت دیگر این سازمان 
رصد و مقابله  هوشمندانه با تهاجمات فکری و فرهنگی و 
تبلیغی و رسانه ای دشمنان دین و انقالب و کشور است. 
دشمنانی که نه امروز بلکه از چند دهه ی پیش، هویت و 
شخصیت و باور و رفتار و سبک زندگی اسالمی- ایرانی 
مردم خصوصاً جوانان را هدف قرار داده و با شــیوه ها و 
ابزارهای متکی به فناوری های ارتباطی و رسانه ای اعم 
از هنر و ســینما و فضای مجازی و غیره، درصدد تهی 
کــردن انقالب از عقبه  دینی و ایمانی و مردمی آن می 
باشند.در این مسیر نورانی و بالنده، توفیق شما را از درگاه 
حضرت احدیت )جل و عال( خواستارم و شما را به تقوای 
الهی و سعه  صدر، استفاده از ظرفیت های موجود و جذب 
همکاران فهیم و پر انگیزه و بهره گیری از اندیشــه ها و 
روش ها و ابزارهای کارآمد و مؤثر توصیه می نمایم. الزم 
است مسئوالن کشور و نهادهای مختلف این سازمان را 
در انجام هر چه بهتر مسئولیت های مهم خود یاری کنند.

اخبار

سرمقاله

خواستی  می  که  آنچه  به  اگر 
نرسیدی ، از آنچه هستی نگران نباش

کالمامیر

و  کشور  مطلوب  اداره  رییس جمهور  اول  معاون 
زندگی مردم در  به  از آسیب رسیدن  جلوگیری 

شرایط تحریم را مهمترین اولویت دولت دانست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسحاق جهانگیری 
جوان  کارشناسان  از  جمعی  دیدار  جلسه  در 
اقتصادی افزود: باید با ایجاد ساز و کارهای کارآمد 
برای اداره کشور به نحوی عمل کنیم که زندگی 

مردم و فعالیت بنگاههای اقتصادی دچار آسیب 
نشود.معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه 
برای  اقدام  گروه  و  فکر  اتاق  ایجاد  با  آمریکاییها 
ریزی  برنامه  لزوم  بر  ایران،  علیه  تحریم  اعمال 
دقیق و واکنش بموقع برای مهار تحریم ها تاکید 
کرد و افزود: باید در مقابل اقدامات آمریکا برنامه 
هایی را به اجرا بگذاریم که کمترین فشار و آسیب 

ویژه طبقات ضعیف  به  اقشار مختلف جامعه  بر 
از  دولت  اینکه  به  اشاره  با  شود.جهانگیری  وارد 
نقد عالمانه و کارشناسی سیاست های اقتصادی 
بعنوان  من  کرد:  تاکید  کند،  می  استقبال  خود 
های  سیاست  از  باید  جمهور  رییس  اول  معاون 
الزم  آمادگی  حال  عین  در  کنم  حمایت  دولت 
برای اصالح مستمر سیاست های اقتصادی دولت 
وجود دارد تا با تقویت نقاط قوت سیاست ها و 
کارآمدی سیاست  بر  نقاط ضعف  برطرف کردن 

های اقتصادی دولت بیافزائیم.
از  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رییس 

خواست  جلسه  در  حاضر  اقتصادی  کارشناسان 
خود  علمی  ظرفیت  و  توان  همه  بکارگیری  با 
راهکارهای عملی و قابل اجرا و عملیاتی در جهت 
مهار تحریم ها و اداره هر چه بهتر کشور تدوین 
کنند و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت کشور 

در شرایط تحریم را به دولت ارائه دهند.
رییس  و  دولت  هیات  دبیر  که  جلسه  این  در 
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند، 
برخی از راهکارها برای مهار تحریم و کاهش آثار 
منفی آن بر اقتصاد کشور مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.

معاون اول رییس جمهور:

کاهش آثار تحریم ها مهمترین 
اولویت فعلـی دولـت است

آگهی صورتجلسه مزایده
برگزاری  مزایده:-محل  دوم-مال  مزایده:نوبت  مزایده:1397/6/25-نوبت  برگزاری  زمان 
مزایده: اجرای احکام مدنی خرمشهر-مزایده اموال غیرمنقول درراستای اجرای احکام به 
عبدالرضا  له  خرمشهر  حقوقی  اول  ازشعبه  9609976141300265صادره  های  شماره 
ومحسن هردوصالحی نژادیان وشماره 9609976141300316له کاظمیه صالحی نژادیان 
و960997614300267له  نژادیان  صالحی  ناصر  9409976141301276له  شماره  و 
پرداخت  به  نژادیان که محکوم است  مونا ورجا سدره زاده همگی علیه هادی صالحی 
3011721301ریال درحق محکوم لهم که باتوجه به توقیف اموال ازجانب محکوم لهم 
با مشخصات ذیل وباتوجه با ارزیابی طریق ارجاع به کارشناس وتعیین قیمت وباتوجه 
مقرردرجلسه  تشریفات  اجرای  و  طرفین  اعتراض  وعدم  کارشناس  نظریه  ابالغ  به 
ازقیمت کارشناسی شروع  به مزایده گذاشته میشود که مزایده  1397/6/25ساعت9صبح 
وبه باالترین مبلغ پیشنهادی به فروش می رسد.خریدار مکلف به پرداخت ده درصد از 
قیمت پیشنهادی فی المجلس والباقی ظرف مدت یک ماه می باشد  که درصورت عدم 
پرداخت الباقی مبلغ مزایده درمهلت مقررده درصد ازقیمت تودیعی ضبط می گردد و ضمنا 
هزینه نقل وانتقال به عهده خریداراموال است وخریدار می تواند جهت رویت اموال تا پنج 
روز قبل ازتاریخ مزایده بامراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید.
مشخصات ملک:پالک ثبتی166اصلی بخش2ناحیه4خرمشهربه نشانی خرمشهر-بلوارمقبل-

خیابان ساسان ساکی-جنب بانک کشاورزی سابق –به مساحت عرصه 349/70مترمربع که 
بصورت یک واحد مسکونی دریک طبقه قدیمی ساز با اسکلت آجری)سنتی(و سقف طاق 
ضربی وفاقدنما می باشد که دارای چهار اتاق خواب-هال و پذیرایی-آشپزخانه-حمام و 
سرویس بهداشتی وهمچنین دارای اشتراک های آب،برق می باشد .مساحت عرصه پس 
ازرعایت عقب نشینی به میزان 304/45مترمربع و قیمت هرمترمربع 7000000ریال و قیمت 
تمام شده عرصه به مبلغ 2131150000ریال می باشد.مساحت اعیان پس از رعایت عقب 
شده  تمام  قیمت  و  هرمترمربع1500000ریال  قیمت  و  میزان 179/48مترمربع  به  نشینی 
اعیان به مبلغ269220000ریال نمی باشد.بهای اشتراکات موجود)آب و برق(وسایرلوازم 
به مبلغ 40000000ریال می باشد.لذا با عنایت به مطالب فوق ولحاظ نمودن جمیع جهات 
و شرایط موجود ونیزدرنظر گرفتن موقعیت ملک و رعایت عقب نشینی عرصه و اعیان 
ارزش ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر به مبلغ  2440370000ریال)دومیلیاردوچهارصدوچ

هل میلیون وسیصد وهفتاد هزارریال(ارزیابی و اعالم می گردد.شماره م الف:9/493
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-عزیزی

آگهی مزایده اموال توقیفی
نظربه اینکه به موجب پرونده کالسه 960232اجرایی درخصوص محکوم علیه محمود بیگدلی 
نیزپرداخت  بابت اصل خواسته و  به پرداخت مبلغ2/000/000/000ریال  فرزند زاهد محکوم 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1395/3/30لغایت اجرای 
حکم درحق محکوم له علی ایرانشاهی فرزند مجتبی باوکالت سید بهرام قاسمی ونیزپرداخت 
مبلغ100/000/000ریال بابت نیم عشردولتی درحق دولت حسب درخواست محکوم له اموال 
محکوم علیه شامل یکباب مجتمع آپارتمانی بشماره پالک 5518واقع دربندرامام بلوارحافظ-
خیابان حافظ 4در4طبقه روی پارکینگ که شامل 8واحد ساختمانی درکه هرطبقه ازدو واحد 
تشکیل شده وهرواحد دارای دواتاق خواب و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس بهداشتی بوده و 
دارای پارکینگ مجزا نمای مجتمع از سنگ تراورتن الطراحی زیبا ساخته شده و دیوارپارکینگ 
باسنگ نما تاسقف وکف پارکینگ نیزسنگ کاری و مجتمع دارای پلکان همگانی و یک دستگاه 
آسانسور وانشعاب آب و برق و گاز برای هرواحد آپارتمان درنظر گرفت شده وعرض جاده ی 
دسترسی 8متر وفاصله یک صدمتری بلوارحافظ و نیز متراژمفید هرواحد96/20مترمربع به اضافه 
زیربنای مشاعات مجموعه شامل پارکینگ و آسانسورونورگیرهای موجود بقدالسهم و واحد 
های آپارتمانی بصورت شرقی –غربی ساخته شده واز 240مترمربع کل عرصه 47/60مترمربع 
جهت عقب نشینی پلکان و آسانسور وتراس جنوبی کسر ومابقی به متراژ192/40مترمربع به 
صورت زیربنای برای هرطبقه که سهم هر واحد96/20مترمربع تعیین گردید و ارزش یکمترمربع 
ازواحدهای مذکوربا توجه به قدمت ساخت و تسهیالت موجود و مشاعات و آسانسور وهمچنین 
جاده دسترسی 16/000/000ریال جمعا بابت هرواحد 96/20متری 1/539/200/000ریال جمع 
کل واحدهای مذکورتعداد 8باب آپارتمان که کال به مبلغ12/313/600/000 ریال ریال توسط 
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مقرر گردید که ازطریق مزایده در مورخ 97/6/19ازساعت
11الی12بعدازظهردرمحل اجرای احکام دادگاه بندر امام)ره(به اجراگذاشته خواهدشد و مزایده از 
قیمت کارشناسی تعیین شده و شروع ومال متعلق به کسی خواهدشد که بیشترین قیمت پیشنهادی 
را ارائه نماید وخریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد جهت کسب اطالع بیشتر و 

مالحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.
 مدیردفتر شعبه یک اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بندر امام 

خمینی)ره(-سیدهاشم محمدی

آگهی اجرائیه
نام  خانوادگی:بوذرجمهری  نام  لهم:1-نام:مهدی  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
خیابان14بین23و21پالک84. مدرس  خوزستان-دزفول-کوی  پدر:خدادادنشانی: 
نام  خانوادگی:کشول  1-نام:عزیزنام  علیهم:  علیه/محکوم  محکوم  مشخصات 
قانونی  مقام  قائم  یا  نماینده  المکان.مشخصات  پدر:نشانی:خوزستان-دزفول-مجهول 
محکوم له/محکوم علیه:نام:عباس نام خانوادگی:نساروندنام پدر:عباسقلی نشانی:اندیکا 
نوع رابطه:وکیل محکوم له/محکوم لهم:مهدی بوذرجمهری.محکوم به:بموجب دادنامه 
حل  ازشعبه3شورای  شماره960455صادره  کالسه  9609977078300274درپرونده 
اختالف دزفول محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هفتادمیلیون ریال بابت 
اصل خواسته وهمچنین به پرداخت خسارت دیرکردبرابرشاخص بانک مرکزی ازهنگام 
دادرسی  وهزینه  آن  وجه  1394/11/20تاروزپرداخت  ها1394/10/1و  سررسیدچک 
وحق الوکاله وکیل برابرتعرفه درحق خواهان وپرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق 
دولت چنانچه ظرف مهلت مقررقانونی)ده روزپس ازابالغ( نسبت به اجرای مفاداجراییه 
اقدام نماییدازپرداخت نیم عشردولتی معاف خواهیدشد.)شایان ذکراست مبلغ هردوچک 

موضوع محکومیت به میزان هریک سی وپنج میلیون ریال می باشد.
دفترشعبه3شورای حل اختالف دزفول-پارسایی نژاد

قاضی شورای حل اختالف دزفول-محسن یزدانی
ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا  ازتاریخ  محکوم علیه مکلف است 
گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-
مالی معرفی کند که اجراحکم و استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودرا قادربه 
اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکوروکلیه اموالی که او به هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او 
ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان 
یک سال قبل ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه 
اجرای  نحوه  شود)مواد8و3قانون  می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  نمایدواالبه 
به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  مالی1394(4-خودداری  محکومیت 
منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد. )ماده34قانون اجرای 
احکام مدنی وماده20ق.م.ا وماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5-انتقال 
برای  اموال  باقیمانده  به نحوی که  فرارازادای دین  به هرنحوباانگیزه  به دیگری  مال 
پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل 
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  شود.)ماده21  می  یاهردومجازات  به  محکوم  نصف 
مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
شعبه3شورای حل اختالف شهرستان دزفول

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری کمال شهر در نظر دارد براساس متمم بودجه سال 97 پروژه   ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می  گردد با رعایت موارد و شرایط ذیل ظرف مدت 10 روز پس از 
چاپ نوبت دوم آگهی جهت خرید اسناد تجدید مناقصه از ساعت 9 الی 14 به آدرس : کرج – کمال شهر، بلوار شهرداری – 

شهرداری کمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. 

شماره 1600    1390.2.27  نوبت اول
اگهی تغییرات شرکت 

شناسه   و  رامیان   304 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  دلند  جنگل  طیور  صنعتی  کشتارگاه 
ملی10700032824

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و 
صورت جلسه هیئت مدیره هر سه در مورخه 90.2.22 تغییرات ذیل حاصل گردید 

1- آقای محمد قلعه قافی  به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا قلعه قافی  به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای اسمعیل قلعه قافی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند 2-  حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل شرکت 
و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر  می باشد و کلیه اوراق 
عادی و نامه ها با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر است  3- آقای علی شالگردی به سمت بازرس اصلی و آقای سید جواد حسینی مقدم 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند  4- مکان دفتر شرکت از 
آدرس سابق که در ماده 4  اساسنامه شرکت قید گردیده و آدرس جدید واقع در کیلومتر 65 جاده 
گرگان به گنبد بعد از پارک جنگلی دلند سمت راست ساختمان اداری کشتارگاه صنعتی طیور جنگل 

دلند تغییر آدرس نموده و در نتیجه ماده 4 اساسنامه تغییر و اصالح گردید
 5- روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب کرد      شماره 4854633990

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رامیان

آگهی مفقودی
برگ سبزماشین سواری پراید جی ال ایکس آی به رنگ سفیدروغنی مدل 1388نوع 
14-454ص15شماره  ایران  پالک  شماره  سوز(  گانه  )دو  –گاز  بنزین  سوخت 
موتور2987561شماره شاسی S1412288277407به نام علیرضا کوشی نام پدرحبیب 
محل صدوررامهرمز بشناسنامه 64کد ملی 1911669370کد پستی 6186784181مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  بشناسنامه1143صادره  پدرموسی  نام  کشاورزی  حسین  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که970358/1/97ح مرحوم 
فوت  دائم  اقامتگاه  درتاریخ94/3/3دردزفول  دزفول  گوهرمفتخربشناسنامه11صادره 
بشناسنامه4489دزفول3- کشاورزی  ازباال2-عباس  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه 

کشاورزی  متوفیه(4-مریم  شناسنامه1272دزفول)پسران  به  احمدکشاورزی 
کشاورزی  بشناسنامه4488دزفول6-فاطمه  بشناسنامه4490دزفول5-زلیخاکشاورزی 
متوفیه( بشناسنامه1144دزفول)دختران  بشناسنامه1279دزفول7-روبخیرکشاورزی 

والغیر.پرونده کالسه970358/1/97ح درشوراثبت شد. اینک باانجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

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

آگهی برگ اجرائیه
پدر:محب شغل:آزادنشانی  نام  خانوادگی:جغتایی  له:نام:جعفرنام  محکوم  مشخصات 
قجری  شهیدسالم  ولیعصر)عج(کوچه  جنوبی-خیابان  هندیجان  اقامت:  محل 
نام  خانوادگی:پژدم  نام  علیه:نام:امین  محکوم  همراه:09163526629.مشخصات 
ملی2491346560. المکان-شماره  اقامت:مجهول  محل  پدر:مختارشغل:آزادنشانی 
محکوم به:به موجب دادنامه شماره141/97مورخ97/3/27شورای حل اختالف شهرستان 
هندیجان حوزه محکوم علیه امین پژدم محکوم به پرداخت مبلغ74/000/000ریال به 
عنوان اصل خواسته ومبلغ995/000ریال به عنوان هزینه دادرسی وتاخیرتادیه ازتاریخ 
دادخواست لغایت تاریخ صدورحکم قطعی که برطبق نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران ومبلغ 3/700/000ریال بابت نیم عشردولتی که به عهده محکوم علیه 
می باشد.به استنادماده33قانون شورا های حل اختالف محکوم علیه مکلف است پس 
ازابالغ اجراییه ظرف ده روزمفادآن رابموقع اجرا بگذاردویاترتیبی برای پرداخت محکوم 
به ویاانجام تعهدومفادرای بدهددرغیراینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام 

قانونی ازسوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
 قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف مجتمع دادگستری 

شهرستان هندیجان-علی اژدری

مفقودی
با شماره پالک  1600iمدل 82  پیکان  وانت شخصی  کمپانی  و سند  برگ سبز   
461ط17 ایران 72 با شماره موتور 11538207495 و سماره شاسی 82904861 

بنام علی حسین زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

1- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش  های ذیل:  الف( ضمانت نامه بانکی ترجیحا از یکی از بانک  های استان البرز یا تهران که به مدت 90 
روز کاری اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد.  ب( واریز فیش نقدی به حساب شماره 0219326211008 بانک ملی  ج( چک تضمین شده بانکی در وجه 

حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملی به نام شهرداری کمال شهر 
2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

3- شهرداری کمالشهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می  باشد. 
4- شرکت کنندگان می  بایست جهت خرید اسناد مناقصه، نسبت به اخذ فیش از شهرداری کمال شهر و واریز مبلغ ۵00/000 ریال اقدام نمایند. الزم به 

ذکر می  باشد مبلغ واریزی جهت خرید اسناد مناقصه به هیچ عنوان مسترد نمی  گردد. 
۵- در هر شرایطی مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک عقد قرارداد خواهد بود. 

6- در هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت الزامی می  باشد. 
7-توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوطه به پیمانکار نزد شهرداری باقی می  ماند و سپرده نفرات دوم و سوم 

مناقصه تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد. 
8- مهلت خرید اسناد از مورخ 97/6/۵ لغایت 97/6/14 می  باشد بدیهی است پیشنهادات مناقصه گران می  بایست در پاکت ممهور به مهر شرکت تا 

پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/6/1۵ به دبیرخانه شهرداری کمال شهر تحویل داده شود. 
9- کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت 1۵ روز شنبه مورخ 97/6/17 در کمیسیون عالی معامالت بازگشایی می  گردد. 

10- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می  باشد.  11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می  باشد.
مهرداد ترابیان  - شهردار کمالشهر

ردیف

۱

شرح عملیات

تکمیل پروژه چند 
منظوره میعاد 26

مبلغ پروژه

۱5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

75۰/۰۰۰/۰۰۰

میزان تهاتر

8۰ درصد

مدت قرارداد

6 ماه

رتبه درخواستی

حداقل رتبه 5 ابنیه 
 ازسازمان مدیریت 

و برنامه ریزی

بازدیدکمیسیونامنیتملیازکارخانههایجدیدهستهای
رئیس کمیته هسته ای مجلس از برنامه بازدید 
اعضای این کمیته و کمیســیون امنیت ملی از 
کارخانه های جدید هســته ای کشور در روز سه 

شنبه هفته جاری خبر داد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االســالم 
مجتبی ذوالنور با اشــاره به برنامه جدید کمیته 
هسته ای مجلس برای بازدید از تأسیسات هسته 

ای کشــور و رصد آخرین وضعیت فعالیت های 
کشور در این حوزه اظهار داشت: اعضای کمیته 
هســته ای مجلس به همراه تعــدادی از اعضای 
کمیســیون امنیت ملی در روز سه شنبه هفته 
جاری از کارخانه های جدید زیرمجموعه تأسیسات 
هسته ای کشور بازدید خواهند کرد.وی افزود: این 
بازدید در راستای پیگیری اجرای فرمان ۱۴ خرداد 

امســال رهبر معظم انقالب صورت می گیرد که 
تأکید کرده بودند ســازمان انــرژی اتمی زمینه 
دستیابی به ۱۹۰ هزار سو غنی سازی اورانیوم در 
چارچوب برجام را فراهم کند.رئیس کمیته هسته 
ای مجلس خاطرنشان کرد: در این بازدیدها آخرین 
وضعیت فعالیت سازمان انرژی اتمی در مجموعه 

هایی که ایجاد کرده اند، ارزیابی خواهد شد.

در  پالرمو  کنوانسیون  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عباسعلی کدخدایی در  برنامه 
»بدون خط خوردگی« رادیو گفت و گو با اشاره به اعاده الیحه 
اصالح مبارزه با پولشویی گفت: در این الیحه چند ایراد از 
بندهای سه و پنج ماده چهار، وجود داشت زیرا  جمله در 
اعضای شورای نگهبان این بندها را مخالف اصل قانون اساسی 
تشخیص داده بودند. همچنین در برخی بندها مانند ماده پنج، 
مشخص نیست چه آئین نامه هایی در نظر گرفته شده است 
و به همین دلیل قرار شد، مجلس رفع ابهام انجام دهد. در 
واقع شورای نگهبان معتقد است اعمال قوه مجریه مربوط 
به همین قوه است و اعضای دیگر نمی توانند این اعمال را 
انجام دهند و این بند قانونی مغایر این نظر است.وی افزود: 
در برخی از موارد، مانند ماده هشت، اختیارات تقنینی را به 
دولت واگذار کرده بودند که اعضای شورای نگهبان آن را نیز 
مغایر اصل ۸۵ تشخیص دادند. همچنین در تبصره شش ماده 
۹ نیز به دلیل اینکه عدم رضایت مالک را در نظر گرفته ایم، از 
سوی فقهای شورای نگهبان رد شد زیرا مغایر با موازین شرع 
تشخیص داده شد.سخنگوی شورای نگهبان با تصریح بر اینکه 
مالک بررسی این نهاد موازین شرع مقدس و قانون اساسی 
اصالح  الیحه  در خصوص  که  ایراداتی  داشت:  اظهار  است، 
مبارزه با پولشویی گرفته می شود؛ به مجلس اعاده می شود 
که این کار را چهارشنبه انجام دادیم. پس از اینکه مجلس 

اشکاالت را برطرف کند و نظر اعضای شورای نگهبان تامین 
شود، این شورا نظر نهایی خودش را اعالم می کند.وی درباره 
اقدام احتمالی مجلس در خصوص رفع ایرادات، گفت: معموال 
ایرادهایی در قوانین مجلس وجود دارد و شورای نگهبان نیز 
این ایرادات را چون در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس 
رفع می کند، به همین دلیل پس از ارجاع توسط مجلس رفع 
می شود و به نظر می رسد پس از این مرحله نیز مراحل نهایی 

طی می شود.کدخدایی درباره حواشی این الیحه در رسانه ها 
و افکار عمومی، عنوان کرد: مصوباتی که مجلس دارد، گاهی 
دارای حواشی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و این امر 
مرسوم در هر جامعه ای است. البته بخشی از ایرادات مربوط 
به شورای نگهبان و بخشی دیگر مربوط به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام است که کنوانسیون پالرمو در این مجمع مورد 

بررسی قرار می گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد:

کنوانسیون پالرمو 
به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام می رود 
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بانک اطالعات برای شناسایی افراد 
دو تابعیتی تشکیل شود

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گزارش تحقیق و تفحص 
از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی پیشنهاد کرد: بانک اطالعات برای شناسایی 
این افراد تشکیل شود تا نهادهای امنیتی و نظارتی بتوانند با استفاده از این بانک 

نظارت و اشراف کارآمدتری داشته باشند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز خانه ملت، 
گزارش این کمیسیون درمورد تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو 
تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئوالن و مدیران ارشد و شناسایی 
خالءهای قانونی را قرائت کرد.خالء قوانین موجود در نحوه به کارگیری افراد 
دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت دستگاه ها، بررسی راهکارهای خالهای قانونی 
به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه های اجرایی و نواقص اجرایی 
نحوه شناسایی دو تابعیتی ها از فصل های مهم این تحقیق و تفحص است.

براساس این گزارش یکی از مهم ترین موردهای نفوذ در ایران که در این قسم 
از افراد دوتابعیتی قرار می گیرند مربوط به محمدباقر نمازی )از عوامل رژیم 
سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه ملعون( و پسرش سیامک نمازی است.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: در وزارت راه و شهرسازی چهار نفر 
دو تابعیتی؛ جمعیت هالل احمر سه نفر دو تابعیتی؛ سازمان بهزیستی دو نفر 
دو تابعیتی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهار نفر دو تابعیتی مشغول فعالیت 
هستند و سایر وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی عنوان کرده اند که دو تابعیتی 
در این وزارتخانه مشغول به فعالیت نبوده یا این که اطالعاتی در این زمینه 
نداشته اند.در این گزارش آمده است: در بررسی کمیته تحقیق و تفحص از 
افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه های اجرایی خالءهای قانونی 
و نواقص اجرایی مهمی مشاهده شد، اهم خالءهای قانونی موجود در این زمینه 
عبارتند از عدم تسری ممنوعیت شغلی در صور دیگر پیدایش تابعیت مضاعف 
و فقدان ضمانت اجرای موثر در موارد ممنوعیت های قانون جاری و عدم الزام 
افراد به خوداظهاری در بدو استخدام یا در حین اشتغال که در این خصوص 
باید ضمن بسط ممنوعیت شغلی در موارد پیش گفته و الزام به خوداظهاری با 
توجه به پنهانی بودن فرآیند اخذ تابعیت دوم، ضمانت اجرای موثری برای این 
ممنوعیت ها و عدم خوداظهاری وضع شود.براساس این گزارش، اهم نواقص 
اجرایی موجود در این زمینه عبارتند از فقدان بانک اطالعاتی جامع از افراد 
دو تابعیتی، ناکارآمدی فرم های استخدامی و حراستی در این موضوع که 
در این خصوص باید ضمن اصالح فرم های استخدامی و حراستی با رویکرد 
خوداظهاری در موارد تابعیت واقامت افراد، نسبت به تهیه بانک اطالعاتی جامع 
از طرف وزارت امور خارجه اقدام شود.کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در این گزارش یادآور شد: اگر چه بنابر استعالمات اکثر دستگاه ها و 
سازمان ها افراد دو تابعیتی شناسایی نشده اند اما این عدم شناسایی را نمی 
توان بر نبود افراد دو تابعیتی تلقی کرد چه آنکه اوال سازو کار مشخصی برای 
شناسایی این افراد توسط دستگاه های متولی وجود ندارد همچنین اساس 
بانک اطالعات جامعی از این افراد موجود نیست تا این افراد را شناسایی کنند 
و متاسفانه در سال های بعد از انقالب تاکنون وزارت خارجه عزم جدی در این 
موضوع نداشته ثالثا خالهای قانونی مهمی از جمله عدم الزام به خوداظهاری 
وجود دارد.در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است: با توجه به بررسی 
میدانی کمیته تحقیق و تفحص از دستگاه های مسئول و متولی شناسایی 
افراد دو تابعیتی و احراز نقص در بانک اطالعاتی این افراد توسط دستگاه های 
مذکور، علی الخصوص وزارت امور خارجه ضروری است این بانک به زودی 
ایجاد شود تا نهادهای امنیتی و نظارتی بتوانند با استفاده از این بانک اطالعاتی 

نظارت و اشراف کارآمدتری داشته باشند.   

ایران و برجام؛ موضوع گفت وگوی 
مرکل و پوتین

والدیمیر پوتین،  رئیس جمهور روسیه و آنگال مرکل، 
صدر اعظم آلمان در دیداری سه ساعته در خارج از 
برلین درباره مضوعات مربوط به ایران، سوریه و اوکراین 

گفت وگو کردند.
پسکوف،  دمیتری  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سخنگوی کرملین، اعالم کرد که پوتین و مرکل درباره  
مسائل ایران، سوریه و اوکراین  گفت وگو و تبادل نظر 
موضوعات  درباره ی  بحث  به  دیدار  این  کرده اند.در 
ایران پرداخته شد.پسکوف تاکید کرد که  با  مرتبط 
برجام یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در این دیدار 
بود.وی بدون اشاره به جزئیات این گفت وگو اعالم کرد 
کردند.والدیمیر  صحبت  برجام  درباره ی  طرف  دو   :
پوتین، رییس جمهور روسیه، پس از توقفی در اتریش 
برای حضور در مراسم ازدواج کارین کنایسل، وزیر امور 

خارجه اتریش، روز شنبه وارد آلمان شده بود.

توضیحات معاون پارلمانی 
رییس جمهوری درباره نحوه 
پاسخ گویی روحانی به مجلس

معاون پارلمانی رییس جمهوری اعالم کرد که هنوز 
تاریخ حضور رییس جمهور در مجلس مشخص نشده 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حسینعلی امیری در 
پاسخ به این پرسش که بر اساس نام رئیس جمهور 
به  جمهور  رییس  پاسخ های  قضاییه؛  قوه  رئیس  به 
بود،  اسالمی چه خواهد  مجلس شورای  نمایندگان 
پنج  از رییس جمهور سوالی است که  گفت: سوال 
محور دارد.وی ادامه داد: این سواالت قبال در کمیسیون 
نمایندگان  اقتصادی مجلس شورای اسالمی توسط 
رییس جمهور  پاسخ داده شده است.معاون پارلمانی 
رییس جمهوری خاطر نشان کرد که هنوز تاریخ حضور 
رییس جمهور در مجلس مشخص نشده، اما ایشان 
حتما برای پاسخ گویی به سوال نمایندگان در مجلس 

شورای اسالمی حاضر خواهد شد.  

خبرخبر وی افزود: تاریخ ما می گوید این جغرافیا همواره مورد طمع 
دیگران بوده است؛ ما در جنگ اول و دوم جهانی اعالم بی 
طرفی کردیم؛ در جنگ اول جهانی، نیمی از ملت ایران به دلیل 
قحطی از بین رفتند. کشور ما در جنگ دوم اشغال شد.امیر 
حاتمی گفت: ما در همین ایام اخیر بارها شاهد تکرار این جمله 
بودیم که گزینه ها روی میز است. بارها شاهد تهدید نظامی و 
تهدید به بمباران تاسیسات از سوی اسراییل بودیم. ما یادمان 
نرفته که در دزفول و اصفهان و تهران چه قدر موشک خورد؛ ما 
یادمان نرفته به ما سیم خاردار ندادند.امیر حاتمی تاکید کرد: 
هر ملتی با این موقعیت جغرافیایی و با این سابقه تاریخی، اگر 
جای ما باشد، در مقابل این سوال چه میگوید؟ می گوید به چه 
کسی اعتماد کنم؟ دشمنی رو به روی ماست که می گوید من 
میخواهم شما را از منابع طبیعی خودتان محروم کنم؛ دشمنی 
قرار دارد که با قراردادی که با آن بستیم، آن رفتار را کرده 
است.وی گفت: این ها همانهایی هستند که با لیبی مذاکره 
کردند؛ لیبی همه چیزش را بار کشتی کرد و تحویل آن ها 
داد؛ االن لیبی چه وضعیتی دارد؟ چه زمانی قرار است کشور 
شود؟ آن همه ذخیره ارزی داشت؛ چه کسی خورد و برد؟امیر 
حاتمی گفت: ما ملتی رشید و عاقل و بالغ هستیم؛ مگر میشود 
در چنین جغرافیا و تاریخی، نسبت به دفاع مان کوتاه بیاییم؟ 
ما با تمام توان قدرت دفاعی مان را حفظ می کنیم و ارتقا می 
دهیم؛ این حق ماست؛ عقل و علم و تاریخ این را حکم می کند. 
دشمن می خواهد ما را خلع سالح کند؛ همانطور که لیبی و 

بقیه را خلع سالح کردند.
وزیر دفاع درباره اینکه آیا ایران در زمینه دفاعی مشکل بودجه 
دارد گفت: مشکل بودجه شاید در همه کشورها وجود داشته 
است؛ ما هم با این مشکل مواجهیم. به هر حال بودجه همیشه 
محدود است.وی گفت: ما به عنوان نیروهای مسلح در پی این 
هستیم که دفاع از ملت ایران را با حداقل قیمت و بودجه تامین 
کنیم. این مهمترین ماموریت اقتصاد مقاومتی ماست. هزینه 
هایی که ما میکنیم با هیچ کدام از کشورهای در حد و اندازه 
خودمان، قابل مقایسه نیست؛ عربستان باالترین رشد بودجه 
نظامی و پس از آمریکا و چین، سومین بودجه نظامی را دارد.

امیر حاتمی تصریح کرد: بودجه نظامی ما بسیار محدود است. 
ما دفاع بومی که هدف اش بازدارندگی است را طراحی کرده 

ایم؛ باید کاری کنیم که دشمن بداند اگر یکی زد، ده تا خواهد 
خورد؛ ما در جاهایی ظرفیت خود را واقعا ده برابر کردیم. ما 
در پی اجرای فرمان رهبری هستیم.وی تاکید کرد: پول خود 
را با دقت در جایی هزینه می کنیم که بیشترین اثر راهبردی 
را می گیرد و بیشترین قابلیت دفاعی را برای ما ایجاد میکند. 
الویت ما قدرت موشکی و قدرت پدافندی است و سپس قدرت 
نیروهای دریایی هوایی و زمینی است. موقعی که جنگ نیابتی 
در سوریه و عراق را دیدیم، نمی توانیم بگوییم که نقش نیروی 
زمینی یا پدافند کم رنگ است.امیر حاتمی درباره دیپلماسی 
دفاعی گفت: یکی از فعال ترین دوره های دیپلماسی دفاعی را 
در یک سال اخیر داشتیم. مهمانان زیادی را در تهران میزبان 
بودیم؛ از مهمترین اهداف این موضوع، توضیح و تبیین وضعیت 
و سیاست های دفاعی ماست.وی گفت: دشمن می خواست با 
ایران هراسی، شبح جنگ را بر منطقه حفظ و با این کار، ثروت 
مردم منطقه را چپاول کند و هم می خواست اجازه ندهد رابطه 
ای که میان کشورهای منطقه می تواند ایجاد شود، به سمت 
صمیمیت برود.امیر حاتمی در خصوص طرح مسئله احتمال 
خطر جنگ گفت: فرمانده معظم کل قوا این موضوع را بسیار 

شفاف طرح کردند و پاسخ دادند، هدف آمریکایی های از نگه 
داشتن شبح جنگ بر سر منطقه تامین منافع خود است. ما به 
دنبال جنگ نیستیم اما آنها آمادگی ما را به خوبی می دانند 
و اقدام به جنگ نمی کنند. نیروهای مسلح آماده پاسخ قاطع 
به هر تهدیدی هستند.وی در خصوص پروژه ناامن سازی ایران 
توسط دشمن و اینکه آیا با شکست داعش این پروژه پایان 
گرفتف است، گفت: خیر؛ دشمنان همواره به دنبال نا امنی 

ایران بوده و هستند.
وزیر دفاع در باره مطالب مطرح شده در خصوص هزینه های 
فراوان در حمایت از جبه مقاومت و مقابله با داعش گفت: اگر 
داعش موفق می شد و می ماند، شرور ترین آدم ها که به دنبال 
آسیب به ایران بودند با ما هم مرز می شدند و معلوم نبود چند 
سال باید هزینه کنیم، اگر این را مد نظر قرار دهیم هزینه ما در 
حمایت از جبهه مقاومت ناچیز است. اگر داعش موفق می شد 
شاید صد سال کشور های منطقه را مشغول خود می کرد.امیر 
حاتمی در پایان یاد و خاطره هزار شهید وزارت دفاع و سه وزیر 
شهید این وزارت خانه را گرامی داشت و روز صنعت دفاع را به 

فعاالن این حوزه تبریک گفت.

آگهي مناقصه هاي عمومي ) یک مرحله اي (
شركت توزیع نيروي برق استان یزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای-

با ارزیابی كيفی  به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضيان شركت در مناقصه  مي توانند از تاریخ 1397/05/30 
لغایت 1397/06/06 در ساعات اداري در قبال ارائه فيش بانكي به مبلغ  200.000 ریال واریز شده به حساب سپهر شماره    
نيروي برق استان یزد جهت  بنام تمركز درآمدهاي شركت توزیع  بانک صادرات شعبه ماركار یزد   2195095906004
دریافت مدارك مناقصه به  امور تداركات این شركت واقع در یزد – بلوار شهيد منتظر قائم یا به سایت شركت توانير به 
  www.yed.co.ir یا سایت شركت توزیع برق استان یزد به آدرس  www. Tender.tavanir.org.ir  آدرس
مراجعه و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات در دفترچه مناقصه ظرف ساعت و زمان تعيين شده در جدول زیر  به 
دبير خانه این شركت  )یزد – بلوار منتظر قائم – شركت توزیع نيروي برق استان یزد  - كد پستي : 8916794637 ( ارسال یا تحویل نمایند .ضمنًا 

به پيشنهادهاي تحویل داده شده بعد از انقضاء مدت ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .  كارفرما در رد یا قبول یک یا كليه پيشنهادات مختار است

1(هزینه درج آگهي مناقصه و كليه كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد. 
2(به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

3(داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن : 36248989-035 و 36243111-035  امور تداركات و انبار  تماس حاصل 
نمایند .                                                                    

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

شرکت توزیع نیروي 
برق استان یزد

 نوبت دوم

 اگهی احضار متهم 
به شکایت خانم فاضله محمدیان فرزند  خانم فروزان رحیمیان فرزند محمد نظر 
پرونده کالسه 90615  فرزند محمد در  فروزان رحیمیان  آقای خانم  علیه  سهراب 
مطروحه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور مبنی بر 
سرقت نظر به اینکه به لحاظ مجهول المکان بودن متهم فوق امکان ابالغ احضاریه به 
وی وجود نداشته لذا به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد تا متهم  فوق ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
چنانچه مدارک و یا گواهانی جهت  اثبات بیگناهی خود را  داشته برای رسیدگی به 
اتهام منتسبه خویش به این شعبه ارائه نماید در صورت عدم حضوراین  شعبه غیابا 

اتخاذ تصمیم خواهد نمودم. الف 97.394
 منشی دوم شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور یگانه

  اگهی  حصر وراثت
 آقای علیرضا موسوی به شناسنامه شماره 968 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 970492تقدیم شورای نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان فضل اهلل موسوی به شناسنامه شماره 93 در تاریخ 
سه شنبه 16 مرداد 1397 در گذشته و ورثه  وی در هنگام درگذشت عبارتند از 1- 

صدیقه واحدی فرزند علی به شماره شناسنامه 416 همسر متوفی 
2- علیرضا موسوی فرزند فضل اهلل به شماره شناسنامه 968 فرزند متوفی
3-  طاهره موسوی فرزند فضل اهلل به شماره شناسنامه 695 فرزند متوفی 

4- طوبی موسوی فرزند فضل اهلل به شماره شناسنامه 844 فرزند متوفی
5-  نیره موسوی فرزند فضل اهلل به شماره شناسنامه 845 فرزند متوفی 
6- فاطمه موسوی فرزند فضل اهلل به شماره شناسنامه 573 فرزند متوفی

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

شدم.الف 97.392
 قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان
ابالغیه

شماره ابالغنامه:9710102646102157
شماره پرونده :9609982646101197

شماره بایگانی شعبه:961332
تاریخ تنظیم:1397/5/6

قوه قضاییه
 دادگستری کل استان البرز

9609982646101197
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

1.نام :جمیله   2.نام خانوادگی: اخالقی3.نام پدر :    4.کد پستی:     5.کد ملی:     
6.نشانی:طالقان شهرک –جنب نانوایی بربری مستجر آقای رضوان میناوندی

7.منطقه شهرداری:
تاریخ حضور : 1397/6/17   شنبه ساعت :11     محل حضور: طالقان 

تاریخ حضور: 1397/6/17             ساعت حضور:11
در خصوص دعوی شما  به طرفیت سید اسحاق حسینی  در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی میباشد

م/الف: 4763 یک نوبت 1397/5/29

آگهی احضار متهم 
شهرت  4-احمد  اله  3-روح  2-محمد  1-علی  آقایان   960330 کالسه  پرونده  در 
همگی پاپی عاقله امیر حسین پاپی به اتهام ضرب و جرح عمدی به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده مراتب در روزنامه آگهی تا در مورخه 97/7/10 ساعت 
10در شعبه 109 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 
نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید . 

رئیس شعبه 109 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید رامین خلفوند 

دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه   9609981338000816 کالسه  پرونده 

رشت)17حقوقیسابق(تصمیم نهایی  شماره 9709971338000509
خواهان ها : 1- آقای احد عزیری ننه کران فرزند بابا 2- خانم مریم آقائی زاده خناچاه 
فرزند اکبر با وکالت  آقای اسماعیل پاکزاد فرزندغالمحسن به نشانی استان گیالن 

شهرستان شفت خیابان17شهریورجنب بانک سپه 09115505300
خواندگان: آقای حسن اکبرزاده مقدم فرزندغالمحسین2- آقای مجید هاتفی یوسفی 
فرزند محمود همگی به  نشانی استان گیالن شهرستان رشت رشت امین الضرب 
جنب نمایندگی ال جی شیشه تکنوسکوریت 3- آقای  علی سلمانیان فرزندمحمدعلی 

به نشانی استان گیالن شهرستان رشت خیابان شهدا دیانتی خیابان استقالل پالک 7
4-آقای عباس مصطفائی فرزندشعبان به نشانی استان گیالن شهررشت خیابان شهدا 

دیانتی خیابان استقالل پالک 2
خواسته ها:1- مطالبه خسارت تاخیرتادیه 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 3- 

مطالبه خسارت دادرسی4- مطالبه  وجه بابت ...
اعالم ختم رسیدگی – رای  دادگاه

در خصوص دادخواست خواهانها 1- احد عزیزی ننه کران فرزند بابا 2- مریم آقائی 
زاد خناچاه فرزنداکبر با وکالت آقای اسماعیل پاکزاد )وکیل دادگستری ( به طرفیت 
خواندگان 1- حسن اکبرزاده مقدم فرزند غالم حسین  2- عباس  مصطفائی فرزند  
شعبان  3-  علی سلمانیان فرزندمحمدعلی 4-  مجید هاتفی یوسفی فرزند  محمود 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به پالک  ثبتی  20095 مجزی  شده 
از پالک 112 سنگ  اصلی77 بخش4 رشت که پس از تفکیک به شماره  32995  
فرعی از 77  اصلی وقطعه 2 تفکیکی مفروز  و مجزی شده  از 20015 مقوم  به 
با  به شرح دادخواست تقدیمی  دادگاه  /21/000/000  ریال و خسارت دادرسی 
مالحظه اسنادو مدارک ابزاری ومداقه در متن دادخواست و اظهارات وکیل خواهان 
نظربه اینکه  خواهانها بر حسب مبایعه نامه عادی به تاریخ 1388/12/24  ششدانگ 
یک باب آپارتمان با ملحقات آن  را از خواندگان  اول  و دوم  خریداری  که خوانده  
اول  به شرح مندرجات  و کالتنامه  رسمی  به شماره 44328-1387/8/22 دفتر  
اسناد رسمی شماره  25 رشت  از  مالکین  مشاع  دیگر  وکالت  در انتقال  داشته  
و وکالتنامه  نیز طبق استعالم بعمل  امده از اداره  ثبت اسناد و امالک بصورت تام 
االختیار و بالعزل  بوده  است که از این حیث عزل وکیل که بعد از معامله فی 
با خواهانها  معامله   تاثیری  در  انجام  شده  است   مابین خواهان و خواندگان  
نداشته  و معامله  فی مابین  ایشان  نافذ  و معتبر  است و از طرفی یکی از شرایط  
و تعهدات  فروشندگان  این بوده  که در  تاریخ  1389/1/30 نسبت به تنظیم  سند 
رسمس  ملک فروخته شده  به نام  خریداران اقدام و مالکین مشاع دیگر هم مکلف 
بوده اند با توجه به اینکه معامله خواندگان  اول  و دوم  قانونی بوده  نسبت به 
انتقال و تنظیم رسمی ملک به نام خواهان اقدام کنند واز طرفی خواهان قبال دعوی 
اول و  مالکین مشاع )خواندگان  از  نفر  به طرفیت2  را  تنظیم سندرسمی  به  الزام  
دوم (طرح که در شعبه محترم هفتم حقوقی رشت طی گزارش اصالحی به شماره  
مبنی  دوم  و  اول   خواندگان  وتعهد  سازش  به حصول  منجر   91/4/24-910273
برتنظیم سندرسمی به نام خواهان شده و چون طبق استعالم بعمل  آمده  از اداره  
ثبت  اسناد و امالک آپارتمان  مورد نظر در مالکیت  مشاع 4 نفر  از خواندگان بوده  
است  خواهان مقدمات  تنظیم سند  از جمله فک رهن .پایان مجزی شده از پالک 
112  سنگ اصلی 77 بخش 4 رشت که پس از تفکیک به شماره  32995 ثبت شده 
است در حق خواهان در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت خسارت دادرسی 
شامل حق الوکاله وکیل و هزینه های تمبر طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم 
می دارد ودر خصوص خواندگان اول ودوم درمورد تنظیم سند رسمی با توجه به 
صدورگزارش  اصالحی  قبلی و صدور اجراییه  موضوع از اعتبار امر مختوم بها 
برخوردار بوده و به استناد بند6 ماده 84 قانون آیین  دادرسی  مدنی قرار رد دعوی 
صادر واعالم می شودودرخصوص دعوی مطالبه وجه به میزان/200/000/000 ریال 
بابت  فک رهن و هزینه های پایان کارو انتقال سند نظر به اینکه  فروشنده ملک طبق 
مبایعه نامه به خواهان ، خواندگان  اول و دوم  بوده اند که به وکالت از خواندگان 
دیگر ملک  را فروخته وتعهد به تهیه مقدمات تنظیم سندبرعهده این دو نفر بوده که 
در مقابل دعوی مطروحه دفاعی  بعمل  نیاورده  و دالیلی  بر رد  دعوی خواهان 
معمول نداشته اند بنابراین دادگاه با توجه به اینکه مسوولیت پرداخت  هزینه  های 
این  طرفیت  به  مطروحه  دعوی  بوده  دوم  و  اول  خواندگان  عهده  بر  سند  تنظیم 
خواندگان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد198 ، 515 و519  قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خواندگان اول و دوم به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت هزینه های تنظیم سند شامل پایان کار، فک رهن و مقدمات اجرا 
درحق خواهان و خسارات دادرسی شامل حق الوکاله وکیل و هزینه های تمبر طبق 
تعرفه صادر و اعالم می دارد . رای دادگاه غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
ازابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روز دیگرقابل 

تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظر  استان  است.
 2743- رییس  شعبه  نهم  دادگاه  عمومی  حقوقی  رشت -  رضا  شادپور

مفقودی 
با  ایران 82  با سماره پالک 354 ج 81  برگ سبز و سند کمپانی زامیاد مدل 89 
شماره موتور 80015411 و شماره شاسی NAzDL104Tjk012907بنام یارعلی 

حسنعلی زاده چاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

 مفقودی
بشماره  دستشویی  مایع  و  بشماره 49.11298  ظرفشویی  مایع  ساخت  پروانه  اصل   
49.11297 و سفید کننده بشماره 49.11299 متعلق به شرکت کیمیا کاران شیما مفقود 

 محمودآبادگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اجراییه 
مشخصات محکوم له موسسه اعتباری ثامن االئمه مشخصات محکوم علیه سروش 
میکائیلی فرزند محمد و سعیده جوان فرزند جواد هر دو مجهول المکان مشخصات 
نماینده یا قایم مقام قانون محکوم له خانم فهیمه دیو ساالر فرزند علی به نشانی 
مازندران نور خیابان پاسداران طبقه فوقانی چاپ نشر ونوشه وکیل موسسه اعتباری 

ثامن االئمه 
مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به  محکوم 
9709971964300041 محکوم علیها محکومند متضامنا به پرداخت ششصد میلیون 
ریال بابت اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرا 
هزینه دادرسب به مبلغ 20165000 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 15600000 
ریال در حق محکوم له و مبلغ 30000000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق 

صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران رای صادر ه غیابی است 
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي 
مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود)مواد 8 و 3 قانون نحوه 
از اعالم کامل صورت  اجراي محکومیت مالي 1394(.4- خودداري محکوم علیه 
دارد.  پي  در  را  درجه هفت  تعزیري  اجراي حکم، حبس  از  فرار  منظور  به  اموال 
)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین 
به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري 
درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده 
21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1ماده 3 قانون 

نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(«  م.الف 97.401
دادرس دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور

آگهی مزایده اموال توقیفی 
 به موجب دادنامه شماره9609971972700172 صادره از شعبه دوم دادگاه فریدونکنار و پرونده 
کالسه 960344 احکام مدنی دهیاری روستای. حسین  آباد بخش دهفری فریدونکنار با نمایندگی 
عسگری  تو یا به نشانی فریدونکنار حسین آباد دفتر دهیاری محکوم است به پرداخت مبلغ 250 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 8925106ریال بابت تاخیر تادیه و مبلغ هشت 
میلیون ریال حق الوکاله وکاله مبلغ8015000 ریال هزینه دادرسی در حق آقای فریدون شیری  با 
وکالت نادر جعفری و پرداخت مبلغ 12500000 ریال بابت هزینه دیوانی  در حق دولت با توجه 
به اینکه محکوم له اتومبیل وانت زامیاد کمپرسی گازوئیلی به شماره شهربانی 185 م56 ایران 
72بابت حمل زباله سمت کابین راننده در ب  پهلو سمت راست و گلگیر دارای آثار تصادف 
شیشه جلو و سر گلگیر ترک داشته الستیک عقب چپ فاقد اچ و بقیه قابل استفاده و نوع موتور 
نیاز به سرویس  دارد مدل آن 1391 را معرفی و توسط کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ 160 
میلیون ریال قیمت گذاری گردیده که در تاریخ 97.6.17ساعت 9:45 دقیقه تا ساعت 10:15دقیقه 
صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده مزایده گذاشته می شود افرادی 
که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه 
نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهد بود و همچنین برنده مزایده 

در روز مزایده 10 درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

وزیر دفاع: اولویت ما موضوع موشکی است

رونمایی از یک جنگنده 
در روز صنعت دفاعی

جایگاه نخست ایران در کشف مخدر های جدید
سازمان جهانی گمرک اعالم کرد: گمرک 
مخدر های  کشف  و  شناسایی  در  ایران 
جدید در دنیا رتبه نخست را کسب کرده 

است.
ازصداوسیما؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تازگی گزارشی  به  سازمان جهانی گمرک 
گمرک  آن  براساس  که  کرده  منتشر  را 
ایران رتبه نخست کشف مخدرهای جدید 
یا  عنوان گل  با  دارد. مخدرهای جدید  را 
بذر شاهدانه شناخته می شود.براساس این 

گزارش در یکسال گذشته گمرک ایران با 
بذر  یا  گل  مخدر  ماده  کشف  مورد   ۴۲۴
از  بنگالدش، قطر،  باالتر  توانسته  شاهدانه 
به  بگیرد.بنا  قرار  چین  و  امریکا   ، امارات 
گزارش سازمان جهانی گمرک، در یک سال 
گذشته ۴۲۴ مورد بذر مخدر جدید تحت 
عنوان گل یا شاهدانه توسط گمرک ایران 
بنگالدش  ایران  از  پس  است.  کشف شده 
۱3۱ مورد و قطر ۶۱ مورد کشفیات داشته 
جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  اند.ایران 

خود در منطقه در معرض قاچاق انواع مواد 
هوشیاری  و  دقت  با  که  دارد  قرار  مخدر 
تجهیز  و  استقرار  و  گمرک  ماموران 
گمرکات به سامانه جامع گمرکی و دستگاه 
های کنترلی ایکس ری و سگ های مواد 
مبارزه  در  چشمگیری  های  موفقیت  یاب 
با قاچاق مواد مخدر در عرصه بین المللی 
شاهد  و  شده  کسب  ایران  گمرک  توسط 
افزایش قابل توجه کشف انواع مواد مخدر 
اخیر  سالهای  در  گمرک  ماموران  توسط 

در  گمرک  ماموران  طوریکه  به  ایم  بوده 
سال گذشته موفق به کشف و ضبط بیش 
از ۱۵3 تن انواع مواد مخدر شدند.بنابراین 
گزارش؛ پیش از این بر اساس گزارش دفتر 
 )RILO( اطالعات سازمان جهانی گمرک
در سالهای ۲۰۱۶  و  ۲۰۱۷ ،  گمرک ایران 
متوالی  سال  دو  برای  قاچاق  با  مبارزه  در 
رتبه نخست  را در بین گمرکات کشورهای 

جهان کسب کرده بود.
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بازديد صاحبان صنايع از ذوب آهن اصفهان نماینده مردم قدس، شهریار و مالرد در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

هدايت آبهای سطحی به دشت شهريار
بهادری- اصفهان: غرفه داران و صاحبان صنایع 
المللي  بین  نمایشگاه  دهمین  در  کننده  شرکت 
متالورژي ، فوالد و ریخته گري روز جمعه 19 
بازدید  اصفهان  آهن  ذوب  تولید  خط  از  مرداد 

نمودند.
این  جمع  در  شرکت  عمومي  روابط  مدیر 
بازدیدکنندگان طی سخنانی به تشریح اقدامات 
اجتماعي ذوب آهن پرداخت و گفت: اتوبان ذوب 
آهن به عنوان اولین آزاد راه کشور و فوالدشهر 
نیر به عنوان اولین شهر جدید توسط ذوب آهن 

اصفهان احداث شده است.
علیرضا امیري احداث بیمارستان شهید مطهري را 
اقدام دیگر ذوب آهن در جهت مسئولیت هاي 
اجتماعي برشمرد و افزود: 16 هزار هکتار جنگل 
محیطي  زیست  اقدامات  اهم  از  کاشت  دست 
به  آب  کمبود  بحران  علیرغم  که  است  شرکت 
روش هاي گوناگون نسبت به نگهداري آن اهتمام 

می شود.
وي با بیان اینکه اکثر صنعت کاران و مدیران صنایع 
، در ذوب آهن آموزش دیده اند اظهارداشت: این 
افراد توانسته اند در احداث صنایع گوناگون در 

سطح کشور منشاء اثر باشند.
در حاشیه این بازدید تني چند از مسئولین شرکت 
در گفتگو با خبرنگار  آتشکار به بیان دیدگاه هاي 
خود در خصوص ذوب آهن اصفهان پرداختند. 

. محمود بندرچي مدیر عامل شرکت رستاد پاد 
ویژن مجري دهمین نمایشگاه بین المللي متالورژي 
، فوالد و ریخته گري گفت: این نمایشگاه از 16 
تا 19 مرداد ماه در اصفهان برگزار شد و مشارکت 
ذوب آهن اصفهان به همراه شرکت های اقماری 

نقطه عطف نمایشگاه امسال بود.
وی تولید ریل در ذوب آهن را باعث غرور ملی 
تولید  از خط  بازدید  افزود:  و  ایرانی خواند  هر 
این محصول، افتخاری بود که نصیب من و سایر 
شرکت کنندگان در نمایشگاه متالورژی اصفهان 

گردید.
بندرچي ادامه داد: با حضور در بخش هاي مختلف 
تولیدي ذوب آهن بیش از پیش به عظمت این 

مجتمع عظیم صنعتي پي بردم.
جعفرزاده تولید کننده شیرآالت و اتصاالت صنعت 
نفت و پتروشیمي با تبریک تولید و تامین ریل 
مورد نیاز کشور به کارکنان ذوب آهن گفت : تولید 
فوالد ضد سایش ویژه ریل کار بسیار بزرگي است 

که متخصصان ذوب آهن از عهده آن برآمدند.
جبار صابر مدیر عامل شرکت کاالي متالورژي 
آرمان صنعت که مدیریت خرید شرکت تراکتور 
سازي را در پرونده کاري خود دارد به خبرنگار 
ما گفت: شناخت نام بزرگ و صنعت عظیم ذوب 
آهن هم نیاز به تخصص دارد و هم باید ماه ها 

وقت صرف آن کرد.

زاده:  مروی  مهرداد ضميری  زمان،  خبرنگار 
نماینده مردم شهرستان های قدس، شهریار و 
مالرد در مجلس شورای اسالمی از پروژه بزرگ 
جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در غرب 

استان تهران خبر داد.
محمد محمودی شاهنشین در بازدید اخیر خود 
از پروژه حفاری تونل به طول تقریبی 4200 متر 
جهت انتقال آبهای سطحی حدفاصل کاروانسرا 
سنگی تا حوضچه تعدیل شهریار در مصاحبه با 
خبرنگار زمان اظهار داشت: با توجه به وجود 
شهریار  دشت  در  چاه  حلقه   1200 از  بیش 
تغذیه  جهت  زیرزمینی  آب  ذخایر  کاهش  و 
کاهش  همچنین  و  آبی  ذخایر  این  مصنوعی 

آب گرفتگی در معابری همچون بزرگراه شهید 
لشگری و فتح و اتوبان تهران-کرج ،آب های 
سطحی توسط استخرهای مصنوعی جمع آوری 
و از راه تونل و کانال وارد محل ذخیره و مصرف 

خواهند شد.
نماینده مردم فهیم شهرستان های قدس، شهریار و 
مالرد تشریح کرد: این پروژه که مطابق قراردادی 
با برآورد 72 میلیارد تومان در حال احداث است 
این امکان را می دهد که عالوه بر تقویت آبهای 
زیرزمینی و کاهش خطرات آبگرفتگی حاصل 
از سیالبهایی که در دره های شمال غرب تهران 
تشکیل شده است، بتوان از آب خروجی آن در 

مصارف کشاورزی نیز استفاده کرد.

انعقاد تفاهم نامه 6500 میلیارد 
ریالی برای توانمندسازی فارس 

فرمان  اجرایی  ستاد  رییس  سفر  جریان  در 
حضرت امام)ره( به استان فارس، تفاهم نامه ی 
6500 میلیارد ریالی میان این ستاد و استانداری 
فارس برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی 
و محرومیت زدایی استان فارس به امضا رسید.  

به گزارش زمان دکتر محمد مخبر در مراسم انعقاد 
این تفاهم نامه با اشاره به توانایی ها و قابلیت های 
امروز  جنگ  در  دشمنان  گفت:  فارس  استان 
اقتصاد کشور و معیشت مردم را مورد هدف قرار 
داده اند و براساس آن، یک جنگ روانی را آغاز 

کرده اند.  
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با 
مقایسه ی اقتصاد ایران در پیش و پس از انقالب 
لحاظ  به  کشور  امروز  کرد:  تصریح  اسالمی 
و  ظرفیت ها  از  استعدادها،  و  امکانات  منابع، 

توانمندی های بی نظیری برخوردار است.  
وی تأکید کرد: همان طور که امور جنگ تحمیلی 
را به دست مردم سپردیم و پیروز شدیم، اقتصاد را 
هم باید به دست مردم سپرد. ما نباید تصدی گری 
کنیم، بلکه باید سیاست گذاری و پشتیبانی داشته 

باشیم.  
دکتر مخبر یادآور شد: محوریت کار در ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( محرومیت زدایی 
در  اشتغال  ایجاد  با  اقتصادی  توانمندسازی  و 
چارچوب اقتصاد مقاوتی است. اقتصاد مقاومتی 
چیزی جز اقتصاد را به خود مردم سپردن نیست.  
امام)ره(،  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
گسترش شرکت های کوچک و متوسط و بسط 
مؤلفه های  جمله  از  را  دانش بنیان  شرکت های 
سراغ  به  باید  داد:  ادامه  و  برشمرد  توسعه 
اقتصادی رفت که بیش ترین حجم  پروژه های 

اشتغال را در کم ترین زمان ایجاد کنند. 
از  تفاهم نامه  این  اعتبار  افزایش  از  مخبر  دکتر 
3500 به 6500 میلیارد ریال خبر داد و تأکید کرد: 
اگر ظرف سه سال آینده این اعتبار عملیاتی شود،  

20 درصد به آن اضافه خواهد شد.  
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از 
انتخاب یکی از شهرهای محروم استان فارس 
اقتصاد مقاومتی و توسعه و  پایلوت  به عنوان 
پیشرفت همه جانبه، استقبال و آمادگی این ستاد 

را برای پشتیبانی از این طرح اعالم کرد.  

خبر

برپایی نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی هنرجویان 
آموزشگاه حرکت قلم  در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی هنرجویان 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  با همکاری  قلم  آموزشگاه حرکت 

اسالمشهر روز جمعه 26 مرداد ماه در نگارخانه هنر گشایش یافت. 
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
ابعاد  در  نقاشی  و  طراحی  اثر  نمایشگاه 150  این  در  اسالمشهر، 
100*120 ، 100*70، 50*50، 80*40 و 20*20  با موضوع آزاد 

در معرض دید عموم قرار گرفت. 
گفتنی است: آثار این نمایشگاه با تکنیک های کالژ، سیاه قلم، رنگ 

روغن، مداد رنگی و  آکرولیک می باشد.
الزم به ذکر است: نمایشگاه فوق از 26 لغایت 30 مرداد ماه از ساعت 
10 الی 13 در نگارخانه هنر به نشانی: اسالمشهر، خیابان شهید نواب 
صفوی- کوچه ترنج 4 برپا و پذیرای عموم عالقمندان و دوستداران 

هنر می باشد.

 افتتاح و بهره برداری از پست سیار 
رحیم آبادی کالچای

منكویی- رشت: پست سیار 20/63 کیلوولت مستقر در پست شهید 
رحیم آبادی کالچای در هفته دولت امسال افتتاح و به بهره برداری 

می رسد.
مهندس»محمد نویدی« مدیر دفتر مهندسی طرح های شرکت سهامي 
برق منطقه اي گیالن با اشاره به نقش و ضرورت استفاده از پستهای 
سیارگفت: در صورت بروز حوادث ویژه در بخشي از شبکه  برق یا 
در صورتی که بخشي از شبکه برق نیاز فوری به توسعه )ظرفیت و 
یا فیدر خروجی( داشته باشد تا به فوریت برق مشترکین صنعتي و 
خانگي تامین گردد در این شرایط استفاده از پست سیار راهکاری موثر 
تا رفع عیب از شبکه و یا احداث پست های ثابت )که فرآیندی زمان بر 
است( می باشد. در واقع پست سیار با قابلیت انتقال ازیک نقطه به نقطه 
دیگر درکمترین زمان ممکن، عموما راهکاری ضربتی و موقتی می 
باشد و می تواند برق  مورد نیاز مشترکین را در شرایط بروز حوادث 

ویژه و یا تا احداث پست های ثابت  تامین نماید.
مدیر دفتر مهندسی طرح های شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن با 
اشاره به افتتاح و بهره برداری از پست سیار 20/63 کیلوولت مستقر 
در پست شهید رحیم آبادی کالچای در هفته دولت امسال گفت: 
این پست سیار با هدف رفع مشکل پرباری پست های فوق توزیع 

کالچای و چابکسردر هفته دولت افتتاح و به بهره برداری می رسد.
محمد نویدی در خصوص مشخصات فنی این پست گفت: این 
پست دارای یک دستگاه ترانسفورماتور20/63 کیلوولت به ظرفیت 
15 مگاولت آمپر، یک دستگاه فیدر 63 کیلوولت، یک دستگاه فیدر 

ورودی و 4 دستگاه فیدر خروجی 20 کیلوولت می باشد.

خبر

ویژه  فرماندار  و  استاندارالبرز  معاون 
مناسب  اعتبارات  توزیع  از  کرج  شهرستان 
و  خدماتی  های  زیرساخت  ایجاد  بمنظور 
برخوردار  کم  و  محروم  مناطق  در  شهری 

این شهرستان خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه 
شفقی«  سیروس  کرج؛»مهندس  شهرستان 
با اعالم این خبر افزود: اعتباری بالغ بر 7 
بهبود  جهت  تومان  میلیون   633 و  میلیارد 
ایجاد  و  شهری  فضاهای  کیفیت  سطح 
حس رضایتمندی در شهروندان به ویژه در 
مناطق کم برخوردار و محروم کرج همانند 
خرمدشت، سهرابیه، حصار، پیشاهنگی و.. 

صورت گرفته است.
از  یکی  که  ازآنجایی  گفت:  کرج  فرماندار 
برخوردار  کم  مناطق  مردم  های  دغدغه 
شهری  معابر  و  مرور  و  عبور  وضعیت 
و  میلیارد   11 بر  بالغ  اعتباری  است،  بوده 
نیز در سرفصل توسعه  853 میلیون تومان 
شهرداری  به  روستایی  و  شهری  خدمات 
بینی شده  پیش  این شهرستان  مناطق  های 

تا تزریق اعتبار شود. 
وی افزود: با این نگاه سعی شده تا در سال 
97 توزیع اعتبارات شهرستانی به مناطق کم 
خدمت  تا  کند  پیدا  سوق  کرج  برخوردار 

رسانی در این مناطق تقویت شود.

فرماندار کرج خبر داد:
هدفگذاری اعتباری برای کاهش کمبودهای زيرساختی مناطق محروم 

آگهي ابالغ وقت
به  به بدینوسيله   رسيدگی مورخ 97/8/27 ساعت 00: 12 
آقای محسن فرخونی فرزند احمد فعاًل مجهول المكان ابالغ 
می شود پرونده اتهامی وی مبنی بر استفاده غيرمجاز از برق 
كالسه  به  ساوجبالغ  برق  اداره  آقای/خانم  شكایت  حسب 
960967 در شعبه 103 دادگستری هشتگرد تحت رسيدگی 
و برای مورخ 97/8/27 ساعت 00: 12 وقت رسيدگی تعيين 
شده است. فلذا به استناد ماده 344 قانون آئين دادرسی كيفری 
مراتب در یكی از جراید كثيراالنتشار آگهی و به نامبرده ابالغ 
می-شود ضمن اعالم آدرس محل اقامت خود به دفتر دادگاه، 
در وقت مقرر در جلسه دادگاه جهت دفاع حاضر در غير این 
صورت دادگاه غيابا رسيدگی و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 13237 م/ الف
دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی هشتگرد- کریم شیخی

آگهي ابالغ وقت
 رسيدگی مورخ 97/8/5 ساعت 00: 9 صبح به فریدون معينی 
المكان  نامبرده فرزند سيد كریم فعاًل مجهول  به  بدینوسيله 
و  ضرب  ایراد  بر  مبنی  وی  اتهامی  پرونده  شود  می  ابالغ 
جرح عمدی با چاقو حسب شكایت آقای مهرداد خسروی 
به كالسه 960903 در شعبه 103 دادگستری هشتگرد تحت 
برای مورخ 97/8/5 ساعت 00: 9 صبح وقت  و  رسيدگی 
رسيدگی تعيين شده است. فلذا به استناد ماده 344 قانون آئين 
دادرسی كيفری مراتب در یكی از جراید كثيراالنتشار آگهی و 
به نامبرده ابالغ می شود ضمن اعالم آدرس محل اقامت خود 
به دفتر دادگاه، در وقت مقرر در جلسه دادگاه جهت دفاع 
حاضر در غير این صورت دادگاه غيابا رسيدگی و تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 13238 م/ الف
دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی هشتگرد

آگهي ابالغ وقت 
جمالی  رضا  به   10  :00 ساعت   97/8/20 مورخ  رسيدگی 
بدینوسيله به فرزند علی اصغر فعاًل مجهول المكان ابالغ می 
اتهامی وی مبنی بر ضرب و جرح - فحاشی  شود پرونده 
به كالسه 952030 در  حسب شكایت آقای اسحاق زمانی 
شعبه 103 دادگستری هشتگرد تحت رسيدگی و برای مورخ 
97/8/20 ساعت 00: 10 وقت رسيدگی تعيين شده است. 
فلذا به استناد ماده 344 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب در 
یكی از جراید كثيراالنتشار آگهی و به نامبرده ابالغ می شود 
ضمن اعالم آدرس محل اقامت خود به دفتر دادگاه، در وقت 
مقرر در جلسه دادگاه جهت دفاع حاضر در غير این صورت 
دادگاه غيابا رسيدگی و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

13236 م/ الف
دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی هشتگرد

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
برابررای شماره139760316001001924مورخ26

تیر1397هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه 
شناسنامه928صادره  فرزندمحمودبشماره  نسب  ایزدی  حسین  متقاضی  بالمعارض 
ازدرششدانگ یک باب ساختمان به مساحت61.73مترمربع پالک باقیمانده یک از74اصلی 
ازمالک  خریداری  فاطمه  سیده  خ  خیابان  آزادی  درمیدان  واقع  شده  مفروزومجزی 
رسمی ساروکرکوتی محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول13مرداد1397  تاریخ انتشارنوبت دوم29مرداد1397

توضیح:الزم به ذکراست آگهی های که خارج اززمان مقررشده چاپ شودبرای این 
جعفرنظری- رئیس ثبت اسنادوامالکهیات قابل پذیرش نمی باشد.  مجوزارشاد:4323

رونوشت حصر وراثت 
آقای عبدالکریم توکلی به شناسنامه شماره 379 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره تقدیم شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان جمشید توکلی به شناسنامه شماره 13 در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1395 در 

گذشته ورثه  در هنگام درگذشت عبارتند از
1-  ساره خاتون افزافرزند علی گدا به شماره شناسنامه 374 همسر متوفی

2-  رقیه توکلی فرزند جمشید به شماره شناسنامه6250071180 فرزند متوفی
3-  عبدالکریم توکلی فرزند جمشید به شماره شناسنامه 379 فرزند متوفی
4-  ابوالقاسم توکلی فرزند جمشید به شماره شناسنامه 504 فرزند متوفی

5-  فرامرز توکلی فرزند جمشید به شماره شناسنامه 560 فرزند متوفی
6-  اللهیار توکلی فرزند جمشید به شماره شناسنامه 30 فرزند متوفی 
7- عمران  توکلی فرزند جمشید به شماره شناسنامه 15 فرزند متوفی
8-  ملکه توکلی فرزند جمشید به شماره شناسنامه 559 فرزند متوفی
9-  الهه توکلی فرزند جمشید به شماره شناسنامه 148 فرزند متوفی

10-  شکوفه توکلی فرزند جمشید به شماره شناسنامه6250051953 فرزند متوفی
اینک شورا  پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی 

ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نمایدواال گواهی صادر خواهد شد97.396
 قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری

رونوشت آگهی حصر وراثت
 مرتضی غالمحسینی بر سمنانی دارای شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کالس 
15.588.97از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حبیب اهلل غالمحسینی بر سمنانی به شناسنامه 605 در تاریخ 97.3.23اقامتگاه 
دائمی خود بدرودزندگی گفته و رثه حین الفوت آن مرحوم منحصر. است به 1- رضا 

غالمحسینی بر سمنانی فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 15پسر متوفی 
2- علی غالمحسینی بر سمنانی فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 115 پسر متوفی 

3- مولود غالمحسینی بر سمنانی فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 33 دختر متوفی 
شناسنامه  شماره  به  اهلل  حبیب  فرزند  برسمنانی  غالمحسینی  شهربانو   -4
2050560133دختر متوفی 5- سیده ساره هاشمی کروئی فرزند سید غالمحسین به 

شماره شناسنامه 2110 همسر متوفی 
6- مولود بناری فرزند مرادعلی به شماره شناسنامه 5 مادر متوفی 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد
 قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

متن آگهی 
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710096610100723 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976610101111 محکوم علیه بنام سعید نظریان منش فرزند امیر محکوم هستند 
به پرداخت مبلغ 5/700/000 تومان وجه یک فقره چک صدرالذکر به عنوان قسمتی از اصل 
خواسته –خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور تا زمان اجرای کامل مبلغ 7/368/000 ریال به 
عنوان حق الوکاله وکیل مبلغ 317/800 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 570/000 تومان 
به عنوان هزینه واخواستهای صورت گرفته و همچنین خوانده ردیف اول را به صورت مستقل 
به پرداخت مبلغ 10/000/000 تومان وجه دو فقره سفته به شماره های 377535 و 375736 
به عنوان قسمتی از اصل خواسته تاخیر تادیه اسناد اخیر الذکر از زمان تقدیم دادخواست تا 
زمان اجرای حکم و خوانده ردیف دوم را به صورت مستقال به پرداخت مبلغ 10/000/000 
تومان وجه دو فقره سفته به شماره های 375734 و 375737 به عنوان قسمتی از اصل خواسته 
و خسارت تاخیر تادیه اسناد اخیر الذکر از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم در 
حق خواهان محکوم می نماید و نحوه محاسبه هر یک از خسارت تاخیر تادیه برشمرده شده 
شاخص بهاء و کاال و خدمات مصرفی از سوی بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه می 
گردد و کسری هزینه دادرسی زمان اجرای حکم از محل محوم به اخذ خواهد شد و هزینه نیم 

عشر دولتی بر عهده محکوم علیهاست .
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –کرم رضا هاشمی 

متن آگهی 
و   9710096610100723 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به 
شماره دادنامه مربوطه 9609976610101111 محکوم علیه بنام احسان شاه کرمی 
فرزند اسداله محکوم هستند به پرداخت مبلغ 5/700/000 تومان وجه یک فقره چک 
صدرالذکر به عنوان قسمتی از اصل خواسته –خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور تا 
زمان اجرای کامل مبلغ 7/368/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل مبلغ 317/800 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 570/000 تومان به عنوان هزینه واخواستهای 
صورت گرفته و همچنین خوانده ردیف اول را به صورت مستقل به پرداخت مبلغ 
10/000/000 تومان وجه دو فقره سفته به شماره های 377535 و 375736 به عنوان 
دادخواست  تقدیم  زمان  از  الذکر  اخیر  اسناد  تادیه  تاخیر  اصل خواسته  از  قسمتی 
تا زمان اجرای حکم و خوانده ردیف دوم را به صورت مستقال به پرداخت مبلغ 
10/000/000 تومان وجه دو فقره سفته به شماره های 375734 و 375737 به عنوان 
تقدیم  زمان  از  الذکر  اخیر  اسناد  تادیه  تاخیر  و خسارت  اصل خواسته  از  قسمتی 
دادخواست تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و نحوه محاسبه 
هر یک از خسارت تاخیر تادیه برشمرده شده شاخص بهاء و کاال و خدمات مصرفی 
از سوی بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه می گردد و کسری هزینه دادرسی 
زمان اجرای حکم از محل محوم به اخذ خواهد شد و هزینه نیم عشر دولتی بر عهده 

محکوم علیهاست .
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –کرم رضا هاشمی .

آگهی مزایده  اموال  غیر منقول )  نوبت اول(
نظر به اینکه در پرونده کالسه930319 اجرای احکام مدنی محکوم علیه آقای محمدرضا 
فرشادفرمحکوم است بپرداخت مبلغ 218/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 852/848/595 بابت خسارت دادرسی و پرداخت ملبغ  763/611/214 ریال بابت 
خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای محمدرضا یوسفی نیا و پرداخت مبلغ 
49/610/800 ریال بابت نیم عشر دولت که بعلت عدم پرداخت محکوم به حسب تقاضای 
محکوم  له اموال محکوم علیه جهت وصول محکوم به با مشخصات ذیل توقیف گردیده 
است ودایره اجرای احکام مدنی  درراستای ادامه عملیات اجرایی با تقاضای محکوم له 

قصد دارد دستگاه توقیف شده واقع در شفت روستای فشالم  را بفروش برساند.
شرح اقدامات و معاینه محل: بر اساس مستندات ضم پرونده و تصویر سند   -1
،ملک مورد ارزیابی  عبارتست از ششدانگ یک پهنه استخر پرورش  ماهی  بشماره  ثبتی  
303  فرعی  از 55  اصلی  مفروز  از پالک 9 بخش  24 ناحیه  55 بمساحت ) 1622/60( 
یک  هزار و ششصد و بیست و دو متر و شصت  دسیمتر متر مربع  و با حدود  اربعه : 
شماال  بطول  18/50  متر برچین  است  به راه ، شرقا  برچین  است  بطول 18/15 متر 
به  راه ، جنوبا  پرچین  است بطول  20/30  متر به  کوچه ، غربا  بطولهای  90/43  متر و 
80/16  متر برچین  است  به ترتیب  به پالک  226 و راه  و برای  ششدانگ  ملک  سند 
مالکیت  در تاریخ 1390/1/29  بنام  آقای  محمدرضا  فرشاد فر فرزند عطاء اله  صادر  
و تسلیم  گردیده است و بحکایت پرونده ملک موصوف از طریق حوزه ثبت شهرستان 
شفت بازداشت ومراتب بازداشتی طی نامه شماره 12000496مورخه95/4/4 به آن مقام 
محترم قضایی اعالم گردیده ودریوم اجرای قرار کارشناسی) 97/4/30( ملک مذکور یک 

پهنه استخر پرورش ماهی و بال انتفاع بوده است.
2- نظریه کارشناسی: علیمراتب با عنایت به مطالب صدرالبیان و با توجه به موقعیت 
مکانی،نوع کاربری  نحوه دسترسی به جاده اصلی و جمیع جهات موثر در قیمت گذاری 
وبیست  )سیصد  ریال  بمبلغ 324/520/000  شده  تعرفه  پالک  ششدانگ  پایه  ارزش 

وچهارمیلیون وپانصدو بیست هزار ریال(برآورد می گردد.
مکان  برگزاری مزایده : شهرستان  شفت  دایره  اجرای  احکام مدنی 

زمان برگزاری مزایده:  روز شنبه  مورخه  1397/6/10  از ساعت 10 الی 11 صبح
توضیح : مزایده با حضور نماینده دادسرا راس ساعت مقرر از قیمت پایه کارشناسی شروع 

و به باالترین قیمت  پیشنهادی فروخته خواهد شد.
2- ده درصد مبلغ مورد مزایده شده را فی المجلس از خریدار  اخذ  و به  حساب  سپرده  
دادگستری واریزو ما بقی حداکثر ظرف مدت یکماه وصول می گردد3-  خریداران می 
توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با اجرای احکام مدنی از مال مورد مزایده  

بازدید  نماید
4-  در صورت  انصراف برنده مزایده ده درصدمبلغ پرداخت شده به نفع صندوق 

دادگستری ضبط می گردد
 5- کلیه هزینه هزینه ها پس ازمزایده با برنده مزایده خواهدبود.

رالف:2744- شعبه اجرای  احکام مدنی دادگستری شفت

گواهی  حصر وراثت
آقای/خانم فاطمه قهرمانی  بوزندانی  به شماره شناسنامه  0320293661 به استناد 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 970233 
تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان قاسم سردوار  به شماره 
اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین  تاریخ 1396/12/28  شناسنامه 2  در 

الفوت وی عبارتند/عبارتست از:
1-  فاطمه قهرمانی بوزندانی متولد 1353/1/15 به شماره شناسنامه 032320293661 

صادره از کرج   نسبت همسر متوفی 
2-  مریم سردوار  متولد 77/4/20 به شماره شناسنامه  4890369082  صادره از 

کرج  نسبت فرزند  متوفی
از  4890220089 صادره  شناسنامه  شماره  به  متولد72/9/16  سردوار  مهدی    -3

ساوجبالغ  نسبت  فرزند  متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول 
گواهی  حسب  رسمی  یا  سری  نامه  وصیت  ارائه  یا  اعتراض  یا  الیحه  گونه  هر 
متصدی مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – 
سر انجام در تاریخ – دروقت فوق العاده شعبه – شورای حل اختالف-- به تصدی 
امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در 
کذشته منحصر به اشخاص/شخص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و 
دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد. 
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال است/نامحدود 

قاضی شعبه  شورای حل اختالف چهارباغاست   تاریخ انتشار : 97/5/29

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره  139660331010007702  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خلیل مستوفی شربیانی فرزند 
سیف اله  بشماره شناسنامه 65  کد ملی 6029838512 صادره از سراب  در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 59، 164 مترمربع پالک 2800 فرعی از 22 اصلی واقع در 
خلج آباد- جاده مخصوص جنب کارخانه نان پخت خریداری از مالک رسمی نوروز علی 
ابراهیمی فرد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ ب 184
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/05/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/13 

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی استخدام )نوبت دوم(
کارخانه آراد زمرد ایذه جهت افتتاح شعبه جدید خود درصدد است ازبین واجد شرایط 
)مدرک کارشناسی شیمی صنایع غذایی،صنایع غذایی،علوم تغذیه(یک نفرمسئول فنی 

استخدام نماید.تلفن:06143635856-43635857
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  1390به  7مدل  ایکس  ال  سمند  سواری  موقت  سند 
NAACN1CM2CF010852شماره  شاسی  34-721ب23شماره  ایران  پالک 
2صادره  بشناسنامه  صفرعلی  فرزند  بهمئی  مهرعلی  نام  موتور12490313775به 

ازباغملک مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
-1692/S  کالیبر12به شماره ته پرکوسه  لول  مجوزحمل اسلحه ساچمه زنی تک 
L5ساخت ترکیه به نام کریم راشتینه فرزند احترام بشناسنامه1075صادره ازباغملک مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت اول:1397/5/29-نوبت دوم:1397/6/5
شهرستان باغملک

مفقودی
 برگ سبز سواری بنز 200 مدل 73 با شماره پالک 313 ص 13 ایران 82 با شماره 
موتور 141468 و شماره شاسی 174053 بنام نجفقلی نادی قمی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل
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حذف راننده از سامانه سپند در صورت عدم 
کسب امتیاز الزم

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: رانندگانی که قرار است 
تحت قالب شرکت ها،خدمات حمل و نقل دانش آموزی ارائه دهند بایستی 
گواهی سوء پیشینه، عدم اعتیاد، سالمت جسم و سالمت روان داشته باشند و 

خودروی آنها نیز معاینه فنی داشته باشد.
مرتضی ضامنی در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه افتتاح سامانه پایش 
ناوگان دانش آموزی، اظهار کرد: تکالیفی در حوزه سرویس مدارس بر عهده 
شهرداری ها و آموزش و پرورش است. منطبق با اعالم نیاز آموزش و پرورش، 
شهرداری ها موظفند ناوگان مناسب ، به تعداد مورد نیاز و با رانندگانی که 
صالحیت های الزم را دارند و یا شرکت های مجاز که می توانند در حوزه 
سرویس مدارس خدماتی ارائه دهند را گزینش کرده و در سامانه ثبت کنند. 
مدارس نیز می توانند از بین شرکت های مورد تأیید شهرداری ها شرکت مناسب 
را انتخاب کنند. وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی های نوین و 
برخط در تمامی حرف الزمه ارائه خدمات با کیفیت تر است که حمل و نقل 
نیز از این موضوع مستثنی نیست، گفت: در حوزه سرویس مدارس در گذشته 
همه امور به صورت دستی انجام می شد. بنابراین می طلبید که ساماندهی 
مناسبی در این حوزه شکل بگیرد تا شهرداری ها و مدارس وظایف خود را به 

خوبی انجام دهند و پایشی بدون دخالت افراد فعال شوند.
وی در ادامه عنوان کرد: رانندگانی که در صورت عدم کسب امتیاز و نداشتن 

شرایط الزم از سامانه سپندحذف خواهند شد.

لغو تعدادی از مجوزهای طرح ترافیک 
خبرنگارهای که خبرنگار نبودند

به اطالع شهروندان محترم می رساند؛ در پیگیری واکنش های صورت گرفته به 
اقدام بدیع شهرداری تهران در انتشار عمومی فهرست دریافت کنندگان طرح 
ترافیک خبرنگاری، مجوزهای صادرشده برای 33 نفر از افرادی که مشخص 

شد حائز شرایط دریافت طرح خبرنگاری نبوده اند، حذف شد.
به گزارش پیام زمان ،بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در خصوص 
طرح ترافیک سال 1397، سهمیه محدود و مشخصی با تخفیف 90 درصد 
نسبت به عموم شهروندان به خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری تعلق 

گرفت که توزیع آن به سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری واگذار شد.
پس از تهیه و تایید آیین نامه های مربوط، کار توزیع این سهمیه ها با فراخوان 
ثبت نام و بررسی مدارک انجام شد و نهایتا در روز ششم تیرماه فهرست اسامی 
2240 نفر که مجوز طرح ترافیک با تعرفه خبرنگاری دریافت کرده بودند، 
بر روی سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر شد؛ اقدامی که بازتاب های 

گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در پی داشت.
سازمان حمل ونقل و ترافیک در همان زمان از عموم اصحاب رسانه دعوت 
کرد این گام مهم برای ایجاد شفافیت را با همراهی و نظارت خود تکمیل 
کنند و درصورتی که خطایی در ارائه یا بررسی مدارک صورت گرفته و یا 
احیانا نام کسانی در بین دریافت کنندگان مجوزهای مذکور وجود دارد که 
فعالیتی در حوزه خبر، رسانه و مطبوعات ندارند، مستندات خود را برای 
بررسی، ارسال کنند. اکنون به اطالع شهروندان محترم و فعاالن حوزه خبر و 
مطبوعات می رسانیم که پس از گردآوری تمام واکنش ها و گزارش هایی که به 
انحاء مختلف به شهرداری یا اعضای محترم شورای شهر منعکس شده بود، 
نهایتا تعداد کل افرادی که در خصوص آن ها مطلبی مطرح شده بود، به 104 
نفر رسید که جزییات مدارک ارسالی ایشان و اعتراضات وارده توسط کمیته ای 
که به این منظور تشکیل شده بود، موردبررسی قرار گرفت و پس از جمع بندی 
گزارش ها و ارائه نتایج بررسی های این کمیته به ریاست محترم گروه فرهنگی 
و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران، تصمیم به حذف مجوزهای صادرشده 
برای 33 نفر از این افراد گرفته شد که این تصمیم روز چهارشنبه گذشته )24 

مردادماه( به طور یکجا برای این نفرات در سامانه طرح ترافیک اعمال شد.

خبر

وقتی بیماران سرطانی در اولویت 
تخصیص ارز نیستند

مشکالت  با  سرطان  به  مبتال  بیماران  که  حالی  در 
مختلف جسمانی، روحی و درمانی مواجه اند برخی از 
دستگاه های درمان آنها قرار است در لیست اختصاص 
ارز دولتی نباشد و توجه نکردن وزارت بهداشت به این 
مسأله آسیب   زیادی را برای آنها به همراه خواهد داشت.

به گزارش گروه سالمت پیام زمان ، بیماران سرطانی 
جزو مظلوم ترین بیماران هستند که عالوه بر رنج و درد 
بیماری، هزینه های زیادی برای درمان نیاز دارند. درمانی 
که طی سال های اخیر توسط خیرین و وزارت بهداشت 
تالش شده اقدامات زیادی برای بهبود کیفیت و کاهش 
هزینه های آنها صورت گیرد. در بین این همه مشکل 
و دغدغه تحریم های ظالمانه دشمن برای آنها نیز این  
روز ها ملموس تر شده و این بیماران و خانواده هایشان 
انتظار دارند که دولت و وزارت بهداشت تمهیدات بهتر 

و جامع تری برای آنها بردارند.
  داروهای شیمی درمانی طی هفته های اخیر با اما و اگر 
فراوانی همراه بود و علیرغم تاکید پزشکان متخصص 
حوزه سرطان مبنی بر لزوم استفاده از داروهای خارجی 
در این زمینه، مسئوالن وزارت بهداشت اعالم کرده اند 
که باید داروی ایرانی برای این بیماران تجویز شود و 
نیاز  تایید داروی مورد  فقط در صورت ضرورت و 
برخی بیماران در یک کمیته ویژه این داروها در اختیار 
بیمار قرار گیرد. عدم تائید اثر بخشی داروی های ایرانی 
شیمی درمانی و مشخص نشدن کیفیت و تاثیرگذاری آن 
دلیل اصلی مخالفت پزشکان برای استفاده از داروهای 

ایرانی در این زمینه بود.
پیچیده ترین  از  یکی  به سرطان  مبتال  بیماران  درمان 
رادیوتراپی  شیمی درمانی،  شامل  و  است  درمان ها 
هر 3 روش  بیماران  برخی  برای  و  بوده  و جراحی 
و  شیمی درمانی  شامل  دوم  و  اول  روش  است.  نیاز 
رادیوتراپی، با ارز در ارتباط بوده چرا که داروی اکثر 
این بیماران از خارج تهیه شده و دستگاه های رادیوتراپی 
از جمله دستگاه شتاب دهنده خطی نیز به همین منوال 
است.  حاال به غیر از مسأله دارو، موضوع رادیوتراپی 
این بیماران نیز با چالش مواجه شده و مسئوالن وزارت 
بهداشت و دولت، دستگاه هایی از جمله شتاب دهنده 
خطی را جزو کاالهایی قرار نداده که ارز دولتی به آن 
اختصاص یابد و حاال دغدغه پزشکان با این مسئله 
مضاعف شده و معتقدند که این موضوع آسیب به 

بیماران را به همراه خواهد داشت.
انجمن  مدیره  هیات  عضو  شهبازیان  حجت اهلل 
منتقدان عدم  این  از جمله  انکولوژی   رادیوتراپی و 
اختصاص ارز دولتی به دستگاه های رادیوتراپی بوده 
که در گفت وگو با خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس 
اظهارداشت: دستگاه شتاب دهنده خطی از ملزومات 
رادیوتراپی بوده ولی در لیست اختصاص ارز دولتی در 
حوزه تجهیزات پزشکی نیست. دستگاه درمان سرطان 
از دستگاه های سرمایه ای در پزشکی به شمار رفته و 
سال ها قابلیت ارائه به مردم جهت خدمت رسانی را دارد 
و مجوز خرید آن توسط وزارت بهداشت و از طریق 

سطح بندی در کشور و نیاز منطقه ای صورت می گیرد.

خبر

صنعت  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
گفت:  کند،  می  ظلم  مردم  به  خودروسازی 
شهریور سال گذشته به طور متوسط روزانه 
اثر  در  نفر   81 ایام،  برخی  در  و  نفر   66

تصادفات جان خود را از دست دادند.
افتتاحیه  آیین  در  هاشمی،  دکتر سید حسن 
دومین جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح 
و حوادث، اظهارداشت: برگزاری این همایش 
سفرهای  افزایش  و  شهریور  آغاز  از  قبل 
تابستانه، با هوشمندی خاصی بوده، چرا که 
طبق آمار سال های گذشته، بیشترین تلفات 

جاده ای در شهریورماه رخ داده است.
وی افزود: در شهریورماه سال گذشته، به طور 
متوسط روزانه 66 نفر و در برخی ایام، 81 
از دست  اثر تصادفات جان خود را  نفر در 
دادند که این تعداد بیش از تعداد جان باختگان 

هواپیمای تهران - یاسوج است.
جاده  تلفات  زیاد  تعداد  کرد:  تاکید  هاشمی 
جان  برای  که  است  این  دلیل  به  شاید  ای، 
انسان ها ارزشی قائل نیستیم.  از یک طرف 
عده ای جان شیرین خود را فدای دین کرده 
ارزش  که  هستند  و شهادت  ایثار  مظهر  و  
است و از طرفی نیز بیشترین تلفات جوامع 
بشری ناشی از خشونت های طراحی شده 
دشمنان در کشورهای اسالمی رخ می دهد 

و عده ای نیز در بی مسئولیتی مسئولین امر 
و کم توجه ای مردم در حوادث جان خود 
را از دست می دهند. وزیر بهداشت تصریح 
کرد: صنعت خودروسازی به مردم ظلم می 
کند، اما از آنجاکه جان انسان ها کمتر ارزش 
دارد، گوش شنوای کمتری هم وجود دارد، 
در مجلس شورای اسالمی و دولت نیز دراین 
رابطه زیاد صحبت شده، اما قوه قدرتمندی 
که باید از ساخت برخی خودروها جلوگیری 

کند، متاسفانه در کشور وجود ندارد.
اندازه ای که در  به  داد: کاش  ادامه  هاشمی 

فعال  فضای مجازی در موضوعات سیاسی 
هستیم و توان زیادی را صرف تبادل اطالعات 
می کنیم، برای جان یکدیگر نیز وقت بیشتری 
می گذاشتیم تا در حوزه پیشگیری از سوانح 

نیز موثر تر نقش آفرینی می کردیم.
وی تاکید کرد: هر سال در دنیا یک میلیون و 
250 هزار نفر در اثر تصادفات و سوانح جاده 
ای فوت می کنند یعنی هر ساعت 142 نفر 
به این علت جان خود را از دست می دهند. 
هر سال 20 تا 50 میلیون نفر در دنیا دچار 
مصدومیت می شوند که برخی از آنها مادام 

العمر دچار فلج و ازکار افتادگی می شوند.  
بیشترین گروه سنی که در جاده های کشور 
دچار سانحه می شوند، بین 15 تا 30 سال 
دارند، یعنی افرادی که در سن مولد قرار داشته 
و می توانند برای جامعه کارآیی زیادی داشته 

باشند.
سال  در  اگر  داد:  هشدار  بهداشت  وزیر 
نهمین علت مرگ  ترافیکی  2004، حوادث 
مرگ  علت  پنجمین   ،2030 سال  در  بود، 
پیشرفت  از  جهان  مردم  یعنی  بود  خواهد 
می  فراهم  آنها  آسایش  برای  که  تکنولوژی 
شود، آسیب بیشتری می بینند.  متاسفانه ایران 
در بین کشورهای منطقه  رتبه دوم و در بین 
کشورهای جهان، بعداز کشورهایی که اکثرا 
آفریقایی هستند، رتبه هشتم را در میزان مرگ 

و میر ناشی از تصادفات ترافیکی دارد.
تعداد  سال 96،  در  گفت:  پایان  در  هاشمی 
16 هزار و 201 نفر را در جاده ها از دست 
داده ایم، اما آمار مصدومین جاده ای، 21 برابر 
میزان فوتی ها است و این در شرایطی است 
که آمار تلفات کمتر از میزان واقعی اعالم می 
شود، یعنی روزانه 44 نفر فوت می کنند که 
معادل فوت دو نفر در هر ساعت است، این 
میزان در شهریورماه به یک نفر در یک ربع 

ساعت افزایش می یابد.

آمار باالی تلفات جاده ای

صنعت خودروسازی به مردم ظلم می کند

جریمه  قانون  گفت:  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
لذا  شود،  می  اجرا  امسال  پایان  تا  فقط  غایب  مشموالن 
مشموالنی که بیش از 8 سال غیبت دارند،فرصت محدودی 

برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود دارند.
به گزارش ایسنا، سردار بهرام نوروزی با بیان اینکه در سال 
جاری حدود 20 هزار نفر از واجدین شرایط  درخواست خود 
را ثبت کرده اند،افزود: مشموالنی که تا پایان سال 97 بیش از 8 
سال غیبت دارند، می توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک 

انتظامی )پلیس+10( برای بهره مندی از این امتیاز اقدام کنند.
براساس گزارش سایت پلیس، رئیس سازمان وظیفه عمومی 
ناجا خاطرنشان کرد: متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات 
به  اطالع رسانی سازمان  پایگاه  از طریق  توانند  می  بیشتر 
به  گویا  تلفن  www.vazifeh.police.ir،سامانه  نشانی 
شماره096480 و یا سامانه به شماره 110206010 از آخرین 

اخبار مربوط به قانون جریمه مشموالن غایب مطلع شوند.

قانون جریمه ممشوالن غایب فقط ات 
اپیان سال اجرا یم شود

محمدمهدی تندگویان )معاون ساماندهی امور جوانان وزارت 
در  خودکشی  آمار  آخرین  به  اشاره  با  جوانان(  و  ورزش 
کشور گفت: تا پایان سال 96، حدود 4 هزار و 992 نفر در 
کشور اقدام به خودکشی کرده اند، اما منجر به مرگ آن دقیقا 
مشخص نیست و همیشه آماری که به ما می دهند، آمار اقدام 
به خودکشی است. این رقم طبق آمار ارائه شده از سوی نیروی 

انتظامی و نیز پایش های خود ما است.
به  اقدام  آمار  کمترین  و  بیشترین  که  استان هایی  درباره  او 
بیشترین  تهران  استان بزرگ  را داشته اند، گفت:  خودکشی 
میزان خودکشی و یزد کمترین میزان خودکشی را داشته است.
تندگویان در ادامه با اعالم رنج سنی که بیشترین آمار اقدام به 
خودکشی را داشته اند، به ایلنا گفت : به طور متوسط در کل 
کشور در دو دوره رنج سنجی آمار خودکشی باال است؛ رنج 
25 تا 34 سال و همچنین 35 سال به باال بیشترین اقدام به 

خودکشی را داشته اند.
یعنی بیشتر خودکشی ها در این رنج سنی صورت می گیرد، اما 
چند سالی است که در افراد زیر 17 سال هم اقدام به خودکشی 
مشاهده شده است. طبق آخرین آمار در کل کشور 212 نفر 

زیر 17 سال اقدام به خودکشی کردند.
وی در پایان  گفت: در کل کشور آمار اقدام به خودکشی  در 

زنان حدود دو سوم و در مردان یک سوم بوده است.

 آخرين آمار خودكیش
 در ايران

طبق اعالم معاون بهداشت وزیر بهداشت، کمتر از40 درصد 
صنایع در ایران پیوست سالمت دارند؛ این در حالیست که همه 
صنایع پیش از آغاز به فعالیت باید پیوست سالمت داشته باشند.
دکتر علیرضا رئیسی ، در تشریح چگونگی اجرای قانون مربوط 
به پیوست سالمت از سوی دستگاه های مختلف و بویژه صنایع، 
با بیان اینکه در خوشبینانه ترین حالت کمتر از 40 درصد صنایع 
در کشور پیوست سالمت دارند، به ایسنا گفت: هر کارخانه یا 
صنعتی که قرار است ساخته شود، باید پیوست سالمت داشته 
باشد، اما در حال حاضر این موضوع اصال رعایت نمی شود و 
بویژه صنایع عظیم کشور مانند پتروشیمی و نیروگاه ها پیوست 

سالمت ندارند.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت تعیین کننده سیاست ها و نه 
مجری آن است، افزود: فقط 20 تا 25 درصد عوامل موثر بر 
سالمت در دست وزارت بهداشت است و 75 تا 80 درصد 
دیگر آن خارج از این وزارتخانه است. به عنوان مثال، میزان 
آلودگی مناطقی مانند عسلویه و پارس جنوبی بر همه مسلم 
است. از طرفی دیگر فلزات سنگین و ... وارد آب و بعد از 
آن وارد بدن ماهی ها و آبزیان می شوند و در نهایت نیز آنها 
صید می شوند. این در حالی است که مسمومیت فلزات سنگین 
تجمعی است و ممکن است 10 سال بعد اثر خود را روی 

اعضای بدن نشان دهند.

کمرت از ۴۰ درصد صنایع کشور 
پیوست سالمت دارند

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وانت نیسان مدل 1372 به شماره شهربانی 82-483ص59 
و شماره موتور 009709086967 به نام حسین پابوس مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری سیستم سایپا  تیپ تیبا مدل 1393 به شماره پالک 66 ایران 
   NAS811100E5782024 374 ن 76 به شماره موتور 8132954  به شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار  ساقط میباشد

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
اول/دوم  شماره139760316001001931مورخ26تیر1397هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
ازکرمانشاه  شناسنامه939صادره  بشماره  اله  فرزندنعمت  مرزبانی  امین  متقاضی 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت180مترمربع پالک6از145مفروزومجزی 
شده واقع درکرناچی کوی104خریداری ازمالک رسمی ولی محمدی محرزگردیده 
می  فاصله15روزآگهی  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  است.لذابه 
شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت اعتراضی داشته باشند می 
توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه 
مذکوروعدم  انقضای مدت  است درصورت  بدیهی   ، نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع 

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

توضیح:الزم به ذکراست آگهی های که خارج اززمان مقررشده چاپ شودبرای این 
هیات قابل پذیرش نمی باشد. مجوزارشاد:4129

جعفرنظری - رئیس ثبت اسنادو امالک

 آگهی ابالغ 97۰248
با  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  امالک  و  اموال  کل  اداره  دعوی  در خصوص 
نمایندگی علی عبدی به طرفیت  افشین خزایی فرزند نصرت اهلل به خواسته تایید 
و تنفیذ فسخ قرارداد فروش به شماره 94.2.11.17.227532 مورخه 95.12.8راجع 
از  فرعی   1344 ثبتی  پالک  تحت  مربع  متر   756 مساحت  به  زمین  قطعه  یک  به 
1077 فرعی از اصلی بخش 10 ثبت نور با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی 
کالسه  به  و  ارجاع  نور  شهرستان  مازندران  استان  در  واقع  نور  شهرستان  حقوقی 
9709981964200242ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن 97.6.31ساعت 11:30 
به درخواست  و  الذکر  فوق  بودن خوانده  به علت مجبور مکان  تعیین شده است 
خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گرددم.الف 97.395
 مدیر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور صادقی

 اگهی حصر  وراثت
 آقای سید مهدی موسوی به شناسنامه شماره 288 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 970478تقدیم این شورای نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان گوهر مقصود ی  به شناسنامه شماره 168 در تاریخ 

چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 
1- سید حسین موسوی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 41 فرزند متوفی
2-  سید علی موسوی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 287 فرزند متوفی

3-  سید مهدی موسوی فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه 288 فرزند متوفی 
4-  سید علی اصغر موسوی فرزند محمد به شماره شناسنامه 359 فرزند متوفی
5-  علی اکبر موسوی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 260  فرزند متوفی

6-  سید عباس موسوی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 422 فرزند متوفی
7-  سید کاظم موسوی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 4 فرزند متوفی

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

ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد97.397
 قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست وضمائم به آقای پیمان کارخوئی فرزند 

شاکی / آقای بهروز کرجی  به طرفیت آقای پیمان کار خوئی  به خواسته اتهام در پرونده 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9609983032300120 شعبه 103 
دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس )103 جزایی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/07/15 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست 

وضمانم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی درداداگاه حاضر گردد./ ب 197
منشی دادگاه کیفری شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس)103 جزایی سابق( - امیر 

شادمان مژدهی

آگهی
موضوع: ارزیابی ملک  بر پرونده کالسه 3/961826 اجرا

بر  قرار کارشناسی  اجرای  احترام  در  با  و  ال محمد)ص(  بر محمد و  با صلوات 
موضوع پرونده کالسه 961826  اجرا در خصوص ارزیابی ملک به پالک ثبتی 306 
فرعی از 37 اصلی بخش چهار خوی به مالکیت آقای حسین درستی به استحضار 
میرساند در معیت و با راهنمایی  خواهان اقای موسوی از محل محل قرار گیری پالک 
ثبتی مذکور واقع در آدرس  خوی- روستای قوروق  بازدید و معاینه فنی را بعمل که 

نتایج ارزیابی بشرح ذیل جهت دستور امر مقتضی  اعالم میگردد
آدرس ملک خوی- روستای قوروق

 حدود و مشخصات ملک: مطابق نتایج استعالم ثبتی از اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خوی که در سوابق پرونده میباشد پالک ثبتی  306 فرعی از 37 اصلی 
بخش چهار خوی  دارای مساحت 6034 متر مربع و برای ششدانگ عرصه و اعیان 
آن دارای  سند چاپی به شماره 369351  صادر شده است و در طبیعت محل از شماال 
:منتهی به ملک اقای ولی درستی و بایرامعلی درستی  شرقا :اول شارع دسترسی و دوم 
ملک اقای علی درستی  منتهی میباشد و جنوبا منتهی به ملک اقای محمدرضا درستی 

و جنوبا  منتهی به ملک اقای  علی  اکبر درستی محدود است 
مشخصات اعیانی: اعیانی در یک طبقه با کاریری در موقعیت شمالی احداث گردیده  
بطوریکه  مساحت اعیانی موقعیت شمالی  به متراژ23/43  متر مربع  با سازه ای از نوع 
سنتی دیوار باربر وپوشش طاق ضربی  میباشد --- بدون درب و پنجره –پارتیشن 
بندی  دو اتاق –قدمت ساخت اعیانی در حدود 20 سال تخمین زده میشود –در 
تاریخ بازدید مابقی سطح عرصه هیچ اعیانی احداث نشده و هیچ بهره برداری خاصی 

صورت نمی گرفت 
نتیجه: التوجه به توضیحات فوق الذکر و عوامل موثر در ارزیابی  عرصه و اعیان 
مجاور  امالک  ارزش  نمودن  لحاظ   ، گیری  قرار  موقعیت   : شامل  مشابه   امالک 
،نحوه دسترسی به معابر عمومی ،مساحت و شکل هندسی ،نوع قدمت ، و کیفیت  
ساخت اعیانی ،رونق معامالت ملکی و سایر عوامل  دخیل در ارزیابی ،ارزش عرصه  
754/250/000 ریال و ارزش اعیانی به مبلغ 34/860/000 ریال که مجموع ارزش 
به مبلغ  1/030/470/000 ریال  معادل   اعیان پالک مذکور  شش دانگ  عرصه و 

یکصد و سه میلیون و چهل و هفت هزار تومان تعیین و اعالم میگردد 
کارشناس رسمی منتخب –قربان دادگر

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان 
دادنامه 

دادگستری کل استان البرز 
طالقان   شهرستان  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   9609982646100023 کالسه  پرونده 

تصمیم نهایی شماره 9709972646100361 
فرزند  صائمیان  شهدخت  خلیل2-خانم  فرزند  صائمیان  فرداد  آقای  ها1-  خواهان 
خلیل3-آقای خلیل صائمیان فرزند محمد حسن 4-آقای حسن صائمیان فرزند خلیل 
5-آقای یاسر صائمیان فرزند خلیل 6-آزاده صائمیان فرزند خلیل 7-آقای فرزاد صائمیان 
فرزند خلیل 8-خانم نجمیه  صائمیان فرزند خلیل 9-اسحق صائمیان فرزند خلیل همگی 
به نشانی البرز- ساوجبالغ – طالقان-شهرک-خ منبع آب 10-آقای محمد اکبریان فرزند 
ایوب11-خانم حدیقه اکبریان فرزند ایوب12-آقای احمد اکبریان فرزند ایوب13-خانم 
طیبه اکبریان فرزند ایوب همگی به نشانی البرز-ساوجبالغ-طالقان-شهرک-خیابان منبع 
آب جنب منزل نقی اجاللی 14-اقای محمود اکبریان فرزند ایوب  به نشانی استان 

البرز – شهرستان طالقان –شهر طالقان- شهرک - 
نصراله  اسحاق3-آقای  فرزند  مددیان  حوا  مددیان2-خانم  عالم  خواندگان: 1-خانم 

مددیان  همگی به نشانی تهران –تهرانسر-خ نفت شمالی-ک  امید-پ 3-واحد 15 
خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک

)گردش کار(
به تاریخ97/4/28 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی طالقان به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه970244تحت نظر است.مالحظه می گردد 
پرونده  معد صدور رای می باشد،لذا دادگاه ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای مینماید.
)رای اصالحی(

نظر به اینکه در دادنامه شماره9609972646101169 مضبوط در پرونده کالسه 960835 
این دادگاه اسامی ورثه خواهان مرحوم پرونده خانوم بتول اکبریان ذکر نگردیده بنا به 
درخواست تعدادی خواهان ها و مستندا به ماده 309 ایین دادرسی مدنی اسامی خواهان 
به)1-محمد 2-احمد3-محمود4-حدیقه 5-طیبه  اصداری  رای  متن  اول  بند  در  ها 
فرزندان مرحوم ایوب اکبریان و ورثه مرحوم بتول اکبریان فرزند مرحوم ایوب اکبریان 
به نام های 1حسن2-اسحق3-یاسر4-ازاده5-نجمیه6شهدخت 7-فرزاد 8-فرداد همگی 
صائمیان و فرزندان خلیل 9-خلیل صائمیان فرزند محمد حسن( تصحیح واصالح 
میگردد . رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی نزد 
محاکم محترم تجدید نظر استان البرز میباشد و اعطای رو نوشت از دادنامه مقدم الذکر 

بدون اصالحیه مذکور ممنوع است. م الف:  4789
سعید رضا زاده– دادرس  شعبه اول دادگاه عمومی طالقان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  قربانعلی ظاهر     دارای شناسنامه شماره  1562 بشرح دادخواست به کالسه  
970985/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان علیقلی ظاهر بشناسنامه1096  در تاریخ96/2/22 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- قربانعلی ظاهر     فرزند علیقلی –ش 
ش 1562 خوی –پسر متوفی/2-محمدعلی  ظاهر فرزند علیقلی -ش ش2  خوی-پسر 
متوفی/3- حسن  ظاهر فرزند علیقلی -ش  ش 2173 –خوی-پسر متوفی/4-  بیوک 
ظاهر فرزند علیقلی ش ش 5    -خوی-پسر متوفی/5- ابراهیم ظاهر فرزند علیقلی 
ش ش 2548   خوی- پسر متوفی/6 بهلول ظاهر فرزند علیقلی ش ش   1   خوی 
–پسرمتوفی/7- سکینه ظاهر فرزند علیقلی ش ش    1998 خوی -دختر متوفی/8-  
لیالن مقدسی  فرزند  تقی  ش ش  1212  خوی-همسر متوفی/اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی حصر وراثت
خانم ناهیده علی مرادی سقزچی دارای شناسنامه بشماره 1447 به شرح پرونده کالسه 
753-97 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان پرویز علی مرادی سقزچی به شماره شناسنامه 1401 در تاریخ 1397/03/04 

در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-ناهیده علی مرادی سقزچی فرزند مسعود به شماره شناسنامه 1447 همسر متوفی.

2-حدیقه خلیق رز فرزند آلجی به شماره شناسنامه 925 مادر متوفی.
3-جمشید علی مرادی سقزچی فرزند محمود به شماره شناسنامه 1 پدر متوفی.

4-امیرعباس علی مرادی سقزچی فرزند پرویز به شماره ملی 1451988974 پسر 
متوفی.

5-نیما علی مرادی سقزچی فرزند پرویز به شماره ملی 1451383436 پسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مرتضی گل محمدی سامانی دارای شناسنامه شماره 2712 به شرح دادخواست 
به کالسه970329ش1س ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان خداداد گل محمدی سامانی بشناسنامه شماره1959 درتاریخ 
1397/4/30 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
1ـ جهانگیرگل محمدی سامانی به شماره ملی 1817658751  فرزندذکور

2 ـ مصطفی گل محمدی سامانی به شماره ملی 1817727486  فرزندذکور
 3 ـ مرتضی گل محمدی سامانی به شماره ملی 1817910736  فرزندذکور
4 ـ همایون  گل محمدی سامانی به شماره ملی 1819331131  فرزندذکور

5 ـ مهران گل محمدی سامانی به شماره ملی 1818414635 فرزندذکور
6 ـ فاطمه سلطان گل محمدی سامانی به شماره ملی6195 181781  فرزنداناث 

7 ـ طاهره گل محمدی سامانی به شماره ملی 1819391655  فرزند اناث
 8 ـ طیبه  گل محمدی سامانی به شماره ملی 1818431661 فرزند اناث
9 ـ نسرین  گل محمدی سامانی به شماره ملی 1818454920فرزند اناث

10ـ مهناز گل محمدی سامانی به شماره ملی 1818319594  فرزند اناث و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

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

متن آگهی احضار متهم 
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست ( 

دادگاه عمومی و انقالب شهرستان فردیس به موجب كيفر خواست 
در پرونده كالسه 970405 برای منصوره رستمی به اتهام توهين 
تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
تعيين  برای مورخه 1397/8/21 ساعت 30: 9  و وقت رسيدگی 
گردیده است. با عنایت به مجهول المكان بودن  و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.  
رسيدگی  مقررات  مطابق  عدم حضور،  در صورت  است  بدیهی 

غيابی بعمل خواهد آمد.   13240 م/ الف 
استان  البرز شهرستان فردیس جاده مالرد كانال شرقی دادگستری 

شهرستان فردیس
منشی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس ) 101 

جزایی سابق (- اسماعیل میرزاخانی
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آغاز جریمه مشترکان پرمصرف برق از 
ماه دیگر

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: در حال 
حاضر برنامه ای برای افزایش قیمت برق در دستور کار 
دولت قرار ندارد، اما بر اساس تمهیدات در نظر گرفته 
شده، برای مشترکان پرمصرف جریمه در نظر گرفته ایم.
راهکارهای  از  یکی  اینکه  بیان  با  حائری  همایون 
است،  پرمصرف  مشترکان  کنترل  مصرف  مدیریت 
مشترکان  جریمه  برنامه  مهم  این  برای  کرد:  اظهار 
پرمصرف در دستور کار قرار گرفته که نهایتا تا یکی دو 

ماه آینده این طرح آغاز خواهد شد.
وی در خصوص تاثیر تحریم های جدید بر صنعت 
حوزه  دست اندرکاران  تالش  تمام  کرد:  عنوان  برق 
این صنعت این است که کوچک ترین مشکلی برای 
صنعت برق کشور به وجود نیاید. البته این مهم نیازمند 
همکاری مشترکان است که امیدواریم این همکاری 

نسبت به گذشته افزایش بیشتری پیدا کند.

مجلس از نحوه واگذاری هلدینگ 
پتروشیمی باختر تفحص می کند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تقاضای تحقیق و 
تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به 

بخش خصوصی موافقت کردند.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی با 150 
رای موافق، 29 رای مخالف و هشت رای ممتنع از 
مجموع 228 نماینده حاضر تقاضای تحقیق و تفحص 
از نحوه واگذاری هدلینگ پتروشیمی باختر به بخش 
نماینده  خصوصی تصویب شد. جالل محمودزاده 
مهاباد در مجلس شورای اسالمی گفت: تقاضای تحقیق 
و تفحص از نحوه واگذاری هدلینگ پتروشیمی باختر 
به بخش خصوصی ابتدا با حضور وزیر امور اقتصادی 
و  بررسی  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در  دارایی  و 
تصویب شد. وی اظهار کرد: بررسی سوابق کاری و 
مالی سهامداران در ارتباط با واگذاری ها، بررسی عوامل 
دخیل در واگذاری و برنده اعالم شدن شرکت مذکور، 
زمان  در  هلدینگ  شده  اعالم  واقعی  ارقام  بررسی 
واگذاری، بررسی ضرر و زیان وارده به منابع دولتی و 
بیت المال در این واگذاری و نحوه فروش محصوالت 
تولیدی و قیمت آن از مهم ترین محورهای این تحقیق 
و تفحص است. وی افزود: واگذاری 40 درصد سهام 
هلدینگ پتروشیمی باختر از طریق نامناسب اطالع 
رسانی و در سه روزنامه با تیراژ پایین انجام شد، 100 
میلیارد تومان آن هم به صورت قسطی از سهام این 
هلدینگ به فروش رسید و برادران »ن« 100 میلیارد 
سهام را به صورت قسطی خریدند که ارزش واقعی 
این 100 میلیارد، چهار تا پنج هزار میلیارد تومان است.

کوتاه از انرژی

دادنامه
امام  مجتمع  اختالف  حل  30شورای  کالسه9709988603000026شعبه  پرونده 

خمینی شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره9709978603000303.
خواهان آقای علیرضا امیریان فرزند اردشیر به نشانی استان کرمانشاه شهر کرمانشاه 

بلوار راهنمایی و رانندگی جنب پایگاه بسیج لوازم خانگی امیدیان
خواندگان 1-خانم فرصت بخرک2-آقای پویا آزادی همگی به نشانی

خواسته مطلب به وجه بابت..
گردشکار خواهان دادخواستی به شرح فوق به ظرفیت خوانده تقدیم پس از ارجاع 
و جری تشریفات مقرر قانونی قاضی شورا با مطالعه اوراق پرونده و مداقه نظر در 
یکایک آنها و مالحظه نظر مشورتی سرانجام ختم رسیدگی را اعالن و با استعانت از 

خداوند قادر متعال بشرح آتی انشا رای می نماید .
رای قاضی شورا

باظرفیت خانم فرصت بخرک بخواسته  امیریان  آقای علیرضا  در خصوص دعوی 
مطالبه وجه بمبلغ 17میلیون و 500هزار ریال با این توضیح که خواهان بیان داشت 
نامبرده  و  رسیده  خوانده  تایید  و  امضا  به  که  اتومبیل  پخش  لوازم  فروش  بابت 
17500000ریال به خواهان بدهکار است که از پرداخت دین خودداری می نمایند 
اند نظر به محتویات و اوراق  حال تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را نموده 
پرونده و اینکه علیرغم ابالغ در روزنامه کثیراالنتشار بانک و بیمه مورخه6تیرماه97در 
این شعبه دعوی  اند  ننموده  نیافته و الیحه ای هم ارسال  جلسه رسیدگی حضور 
رای  ماده198ق.آ.د.م  به  مستندا  فلذا  داده  تشخیص  بر صحت  محمول  را  خواهان 
به محکومیت خوانده ردیف اول خانم فرصت بخرک به پرداخت 17500000ریال 
بعالوه تاخیر تادیه از تاریخ 22فروردین 97لغایت زمان اجرای حکم بعالوه هزینه 
دادرسی بمبلغ32875ریال محکوم و نسبت به خوانده ردیف دوم آقای پوریاآزادی 
رای بر بی حقی و بطالن دعوی صادر و اعالم می دارد .رای صادره غیابی است که 
ظرف مدت 20روز پس از ابالغ در همین شعبه قابل واخواهی و پس از آن نیز به 
مدت بیست روز در دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه قابل تجدیدنظر خواهی است.
قاضی شورای حل اختالف کرمانشاه-کامیابی فر

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

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

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

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
بخش 13 حسین آباد

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

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

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

3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام خانم فاطمه اقبالی فرزند اسداله صادره 
سنندج به نسبت

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

13 حسین آباد به مساحت 12053 متر مربع به آدرس سنندج روستای بازی رباب
اسداله  فرزند  اقبالی  فاطمه  خانم  بنام  مزروعی  زمین  قطعه  یک  4-ششدانگ 
بهنام  و  وبهروز  بهزاد  شعیرو   4-10000000/4278125 نسبت  به  سنندج  صادره 
نسبت 1000000000/748671875- به  کدام  هر  ناصر  فرزندان  اقبالپور  تین  شهر 

نسبت  به  کدام  هر  ناصر  فرزندان  اقبالپور  شهرتین  بهناز  و  وبهنوش  7شعیر 
به  ابراهیم  فرزند  مقدم  انصاری  وارسالن  10000000000/8743359375-3شعیر 

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

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

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

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

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

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

رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رامین اورنگی فرزند حمید خواهان 
آقای محمد جمالی با وکالت ایرج غالمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رامین 
اورنگی فرزند حمید به خواسته استرداد ثمن معامله مطرح که به این  شعبه ارجاع 
اختالف  حل  شورای   2 9509982070200001شعبه  کالسه  ی  پرونده  شماره  به 
شهرستان نور و وقت رسیدگی مورخ 97.7.1ساعت 10 تعیین که حسب  دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گرددم.الف 97.393
 مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان نور فاطمه نصیریان

دادنامه
کالسه  پرونده   97/04/27 مورخه   9709970493400295 شماره  دادنامه  بموجب 
970130 مطروحه در شعبه چهارم خوانده دعوی آقای سیدحسین حسینی حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به خواسته مطالبه وجه بمبلغ 190/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته بعالوه هزینه دادرسی طبق تعرفه مقرر قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
سررسید تا روز وصول که در واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد بصورت 
آقای یعقوب فرجیان محکوم شده است. نظر به اینکه آدرس دقیق مشارالیه مشخص 
نبوده و مجهول المکان اعالم شده لذا مفاد دادنامه بطریق درج در یکی از جراید 
کثیراالنتشار به وی ابالغ میگردد تا چنانچه نسبت به رای صادره تقاضای واخواهی 
داشته باشد ظرف بیست روز پس از انتشار آگهی و پس از انقضای مهلت واخواهی 

ظرف بیست روز اعتراض خود را به این شعبه تقدیم نماید.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

متن آگهی 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710096610100741 وشماره 
دادنامه مربوطه 9709976610100212 محکوم علیه بنام احسان عبدالوندی فرزند 
مجتبی محکوم است به پرداخت وجه چک صدرالذکر به مبلغ 216/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواسته مبلغ 7/480/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم که بر اساس شاخص بهاء کاال 
و خدمات مصرفی )شاخص تورم ( اعالمی از سوی بانک مرکزی و توسط واحد 
اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد محکوم مینماید و هزینه نیم عشر دولتی در 

اجرا بر عهده محکوم علیه است . 
 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری

 شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی . 

آگهي ابالغ وقت 
لریانی  هادی  به   12  :00 ساعت   97/8/5 مورخ  رسيدگی 
بدینوسيله به نامبرده فرزند علی محمد فعاًل مجهول المكان 
ابالغ می شود پرونده اتهامی وی مبنی جعل انتقال مال غير 
به كالسه 960301 در  آقای محمد عباسی  حسب شكایت 
شعبه 103 دادگستری هشتگرد تحت رسيدگی و برای مورخ 
97/8/5 ساعت 00: 12 وقت رسيدگی تعيين شده است. فلذا 
در  مراتب  كيفری  دادرسی  آئين  قانون  ماده 344  استناد  به 
یكی از جراید كثيراالنتشار آگهی و به نامبرده ابالغ می شود 
ضمن اعالم آدرس محل اقامت خود به دفتر دادگاه، در وقت 
مقرر در جلسه دادگاه جهت دفاع حاضر در غير این صورت 
دادگاه غيابا رسيدگی و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

13239 م/ الف
دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی هشتگرد

سهم نفت و گاز ایران در خزر هنوز مبهم است

معاون سابق حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز سهم نفت و گاز ایران 
در خزر مبهم است، تصریح کرد: هنوز مشخص نیست اگر کشوری اکتشاف 

و استخراج انجام دهد چه تکلیفی دارد و چه باید بکند.
به گزارش زمان به نقل از ایلنا، الهام امین زاده درباره تعیین سهم نفت و گاز 
ایران در خزر با توجه به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر اظهار کرد: 
کنوانسیون به کلیات پرداخته و بستر و زیر بستر دریایی مربوط به مواد معدنی 
به آینده موکول شده است. وی افزود: در حد کلیاتی که بین ایران و آذربایجان 
در میدان نفتی وجود دارد، قرار است هر دو کشور ایران و آذربایجان برداشت 
کنند، برخالف بند 2 ماده 2 کنوانسیون که گفته اصول تحدید حدود در 
خصوص پهنه آبی بستر و زیر بستر در همین کنوانسیون تعیین می شود، به آن 
پرداخته نشده است، اما در مواد بعدی گفته شده که در آینده توافقات دو جانبه، 
تعیین تکلیف می شود. معاون سابق حقوقی رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه 
هنوز سهم نفت و گاز ایران در خزر مبهم است، تصریح کرد: هنوز مشخص 
نیست اگر کشوری اکتشاف و استخراج انجام دهد چه تکلیفی دارد و چه باید 
بکند، چون مکانیسم حل اختالف پیش بینی نشده و موضوع صرفا به رایزنی و 
مذاکرات سپرده شده است. وی خاطرنشان کرد: در این کنوانسیون قرار بر این 
است که قبل از تعیین تکلیف مبادرات به اکتشاف و استخراج نکنند و پیش بینی 

چگونگی برخورد با کشوری که خالف آن انجام دهد، هم نشده است.
امین زاده گفت: روش های برداشت نفت و گاز از خزر می تواند جوینت 
ونچر و یا با روش یک کاسه سازی باشد، در این صورت دو طرف با هم 
توافق می کنند که مشترکا یا یک کشور به تنهایی برداشت کند و عایدی را 
تقسیم می کنند و یا اینکه کنسرسیوم تاسیس کنند که تمام کارها را انجام دهد 
و عایدات را بین دو کشور تقسیم کند، یا اینکه هر دو کشور برداشت خود را 
با توجه به معیارهایی که به مخزن و حقوق طرفین آسیبی وارد نشود، انجام 
می دهند. وی ادامه داد: این روش ها اگر کشور ما در شرایط تحریم هم باشد در 

صورتی که طرف مقابل تحریم نباشد قابل استفاده است.

تالش سئول برای تداوم واردات میعانات گازی از ایران

دولت کره جنوبی با ابراز نگرانی درباره تأمین میعانات گازی مورد نیاز خود، 
اعالم کرد که برای دریافت معافیت از تحریم های ضدایرانی آمریکا تالش 
می کند. بر اساس این گزارش، یکی از مسئوالن دولتی کره جنوبی اعالم کرد: 
این کشور در پی دریافت معافیت از تحریم های ضدایرانی آمریکاست تا بتواند 
به واردات میعانات گازی از ایران ادامه دهد، زیرا یافتن جایگزین برای این 
سوخت از منابع جایگزین دشوار است. به گفته یکی از مسئوالن وزارت 
بازرگانی، صنعت و انرژی کره جنوبی، دولت این کشور تاکنون دو دور مذاکره 
درباره معافیت های یاد شده در ماه های ژوئن و ژوئیه امسال با دولت آمریکا 
داشته و ممکن است دو طرف باز هم دیدار داشته باشند. این مسئول کره ای 
گفت: ما از آمریکا می خواهیم معافیتی از تحریم ها ارائه کند و تأکید می کنیم 
واردات کره جنوبی از ایران، بیشتر میعانات گازی است. به گفته وی، 70 
درصد از واردات نفت کره جنوبی از ایران، محموله های میعانات گازی است 
و ایران 50 درصد از نیاز کره جنوبی را در این زمینه تأمین می کند. به نظر 
می رسد مسئوالن آمریکایی از پیامدها برای اقتصاد منطقه ای و جهانی پس از 
تحمیل خسارت شدید اقتصادی به کره جنوبی به دلیل تحریم های ضدایرانی، 
آگاه هستند. همچنین، دولت کره جنوبی هفته گذشته با پاالیشگران واردکننده 
نفت ایران جلسه داشت و موافقت کرد از شرکت هایی که از تحریم های ضد 

ایرانی آسیب می بینند، پشتیبانی کند. 

نفت در جهان

برای  که  کرد  اعالم  اسپانیایی  شرکت  یک 
ایرانی  ضد  تحریم های  برابر  در  مقاومت 
آمریکا و ادامه فعالیت تجاری در ایران مصمم 

است. 
نفت،  وزرات  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 

عمومی  روابط  رئیس  تولدو-  کارلوس 
شرکت اسپرونکو، اعالم کرد: این شرکت که 
در زمینه خدمات نفت و گاز خدمات دارد، 
از سال 2013 میالدی فعالیت در ایران را آغاز 
کرده است و در آن زمان تحریم ها ضد ایران 

از سوی همه طرف ها، یعنی اتحادیه اروپا و 
آن  )در  افزود:  بود. وی  آمریکا، وضع شده 
زمان( ما هیچ رقیبی در قلمرو ایران نداشتیم 
که سبب شد انگیزه ورود به این بازار را پیدا 
کنیم. با این همه، پس از رفع تحریم ها در 
رقابتی  با  شرکت  این  میالدی   2015 سال 
شدید رو به رو و وادار شد فعالیت های خود 

را در ایران محدود کند. 
طبق اعالم این مدیر اسپانیایی، اکنون که دوباره 
تهدید تحریم ها مطرح شده است، این شرکت 
وضع کنونی را به عنوان یک فرصت جدید 
در نظر می گیرد. تولدو گفت: اکنون ما ادامه 
بررسی  را  باالتر  سطحی  در  خود  فعالیت 
می کنیم، اتحادیه اروپا تاکنون تحریمی ضد 
ایران وضع نکرده است و موضوعی که آمریکا 

مشکل  نه  است،  خودش  مشکل  می گوید، 
تاکنون هیچ  این شرکت  ما. وی اعالم کرد: 
تهدیدی دریافت نکرده است و حتی اگر چنین 
تهدیدهایی دریافت کند، آنها را نادیده می گیرد. 
گفت:  اسپرونکو  عمومی  روابط  مدیر 
هیچ کس نمی تواند به ما بگوید چه کاری 
می توانیم یا نمی توانیم انجام دهیم، بنابراین 
می خواهیم.  که  می دهیم  انجام  را  کاری  ما 
اتحادیه اروپا متعهد شده است که با وضع 
شرکت های  نکردن  پیرونی  که  مقرراتی 
ممکن  را  آمریکا  تحریم های  از  اروپایی 
می کند، در برابر این تحریم ها مقاومت کند. 
به ویژه، استفاده از ارزهای غیر وابسته به دالر، 
یکی از این راهکارهاست که خطر مجازات 

از سوی آمریکا را از میان می برد.

ادامه فعالیت شرکت اسپرونکوی اسپانیا در صنعت نفت ایران

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: هندی ها همیشه 
خود را آماده سرمایه گذاری در پتروشیمی نشان می دهند، اما پس از پیشرفت 
مذاکرات و جدی شدن ماجرا، مساله گاز ارزان را مطرح می کنند. به گزارش 
زمان به نقل از ایرنا، حسین علیمراد درباره آخرین وضعیت مذاکره با هندی ها 
برای اجرای طرح های پتروشیمی در کشور، افزود: میزان تخفیفی که هندی ها 

برای گاز می خواهند بسیار زیاد است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی اضافه کرد: برای ارائه گاز به 
پروژه هایی مناطق محروم، تخفیف هایی در نظر گرفته شده است، اما نمی توان 
قیمت گاز را نصف کرد. علیمراد یادآور شد: هندی ها همیشه پس از چند دور 

مذاکره، به مرحله ای می رسند که می گویند قیمت گاز باالست.
وی افزود: البته باید توجه داشت که باال بودن بهای گاز در ایران، ادعای هندی 
هاست و ما معتقد هستیم که قیمت گاز برای پروژه ای که آنها دنبال می کنند، 
مناسب و بازده طرح مورد نظر مطابق با استانداردها و عرف جهانی است. مدیر 
سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که هندی ها رفته اند تا 
در این باره فکر کنند، ادامه داد: آنها تاکنون به صورت شفاهی و نه مکتوب نرخ 
هایی مانند 6 تا هشت سنت را برای گاز پیشنهاد داده اند. علیمراد به تمایل هندی 
های برای سرمایه گذاری در منطقه چابهار اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه 
منطقه چابهار به عنوان منطقه در حال توسعه شناخته می شود، اگر تا پایان زنجیره 
ارزش در طرح های پتروشیمی آن منطقه سرمایه گذاری کنند تا 30 درصد 

تخفیف در خوراک در نظر گرفته می شود که بسیار مناسب است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطر نشان کرد: ادعای 
هندی ها مبنی بر گران بودن قیمت گاز در ایران در حالی مطرح می شود که 

چینی ها با همین قیمت ها، حاضر به سرمایه گذاری در کشور هستند.
علیمراد افزود: منطقه چابهار بهترین شرایط را برای سرمایه گذاری هندی ها و 

پاکستانی های و مالزیایی ها دارد.

علیمراد مطرح کرد:

 گاز ارزان، تخفیف هندی ها 
از صنعت پتروشیمی ایران

عملیات تعویض تاج چاه شماره 36 خانگیران واقع در شرکت 
بهره برداری نفت و گاز شرق بدون حضور دکل حفاری 

و با ایمنی کامل، در حداقل زمان ممکن و صرفه جویی قابل 
مالحظه ای  به انجام رسید.

به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
مهندس احمد رجبی- سرپرست شرکت بهره برداری نفت و 
گاز شرق در ارتباط با مراحل انجام این عملیات و صرفه جویی 
میلیاردی آن اظهار داشت: با توجه به اینکه مخزن مزدوران 
حاوی 3/5 درصد گاز بسیار سمی و کشنده هیدروژن سولفوره 
است و به دلیل مخاطرات و ریسک کار، برای انجام این چنین 
عملیاتی نیاز به استقرار دکل حفاری است. ولی کارکنان ستادی 
و عملیاتی شرکت با رعایت کامل اصول ایمنی و به حداقل 
در  شدند.  چاه  تاج  تعویض  به  موفق  کار،  ریسک  رساندن 
صورت استقرار دکل حفاری نیاز به صرف چند ماه زمان و 
صرف  هزینه های چند میلیارد تومانی برای آماده سازی محوطه 
برای استقرار و برپایی دکل، انجام عملیات تعویض، جمع آوری 
دکل و نصب مجدد تسهیالت سرچاهی بود، تولید از چاه هم در 

این مدت متوقف می شد.
وی افزود: این عملیات با ارائه برنامه کامل فنی و ایمنی از سوی 
اداره مهندسی نفت و اجرای دقیق آن از سوی ادارات خدمات 
فنی)درون چاهی و چاه پیمایی(، ترابري، آزمایشگاه، عملیات 
بهره برداري، خدمات تأسیسات چاهها،پمپ تراک ملی حفاری 
و با نظارت مهندسی بهره برداری و ادارات HSE و حراست 

صورت گرفت.
افزود:  عملیات   این  اجرای  جزئیات  درباره  رجبی  مهندس 
باتوجه به نشت داخلی شیرهای اصلی فوقانی و تحتانی و 

همچنین شیرهای ایمنی سطحی و درون چاهی چاه شماره 36 
خانگیران،  ایمن سازی این چاه با هدف تعویض نیم تنه تحتانی 
تاج چاه شامل شیرهای اصلی تحتانی، فوقانی و ایمنی سطحی 
در برنامه قرار گرفت و پس از آماده سازی و استقرار تجهیزات 
مورد نیاز در محل چاه، عملیات ایمن سازی چاه با تزریق مقادیر 
الزم آب شور به ستون چاه و نصب مسدود کننده های الزم 
انجام شد. سپس طی دو مرحله ابتدا شیرآالت نیم تنه فوقانی از 
تاج چاه جدا و به دنبال آن نیم تنه تحتانی به طور یکپارچه باز 
و تعویض شد و در ادامه نیم تنه فوقانی بر روی نیم تنه تحتانی 
جدید نصب و تاج چاه با فشار 6000 پام تست و مورد تأیید 

قرار گرفت.
این گزارش می افزاید: شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
عنوان یکی از سه شرکت تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، عالوه بر تأمین نیاز نیروگاه نکا و پتروشیمی بجنورد، گاز 
مورد نیاز استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان 

جنوبی، مازندران، گلستان و بخشی از سمنان را تأمین می کند.

بدون حضور دکل با موفقیت به پایان رسید؛

 عملیات تعویض تاج چاه شماره36 خانگیران 
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سود آزادسازی قیمت خودرو به جیب 
مصرف کنندگان می رود؟

در شرایطی موضوع آزادسازی قیمت خودرو این روزها داغ شده است که 
موافقان این طرح معتقدند قیمت گذاری در بازار خودرو دیگر معنا ندارد و باید 
عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ خودرو باشد. این در حالی است که مخالفان 
آزادسازی قیمت خودرو عنوان می کنند خودروسازان به دنبال حذف شورای 

رقابت برای قیمت گذاری هستند.
صدای  گذشته  از  بیش  روزها  این  ازخبرآنالین،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آزادسازی قیمت خودرو به گوش می رسد؛ طبلی که خودروسازان بیش از 
همه روی آن می کوبند. اما چه شده که زنجیره خودروسازی کشور این بار 
بسیار جدی تر از گذشته به دنبال آزادسازی قیمت خودرو رفته است؟ جدا 
از مسائل کلی مانند نارضایتی از عملکرد شورای رقابت و کاهش نقدینگی 
و بدهکاری خودروسازان به قطعه سازان، بروز تحریم های خارجی و در کنار 
قطع یارانه ارزی و رشد قیمت مواد اولیه داخلی، اصلی ترین دالیل اصرار 
خودروسازان و قطعه سازان بر آزادسازی قیمت خودرو در مقطع فعلی به شمار 
می رود. قطعه سازان هشدار می دهند در صورت ادامه روند فعلی و آزاد نشدن 
قیمت، موجی از بیکاری صنایع قطعه و خودرو کشور را در بر خواهد گرفت. 
مشکل بزرگی که قطعه سازان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنند، 
محدودیت ها یا به قول خودشان تحریم های داخلی است. به گفته آنها، طبق 
تصمیماتی که در مجموعه دولت اتخاذ شده، قطعه سازان و خودروسازان باید 
مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز را پرداخت کنند و در غیر این صورت، 
امکان ترخیص کاال از گمرک را ندارند.قطعه سازان معتقدند تولید خودرو 
با قیمت های فعلی به هیچ عنوان واقعی نیست و به عنوان مثال پژو 405 که 
باید از رده خارج می شد، باید با قیمت 70 میلیون تومان به فروش برسد و 
خودروی پراید 30 میلیون تومانی در بازار به قیمت 43 میلیون تومان برسد.
انجمن قطعه سازان تاکید دارد اگر آزادسازی قیمت ها اتفاق نیفتد، شهریورماه 
صنعت خودروسازی و قطعه سازی تعطیل می شود.در این میان، طبق مصوبه 
مجلس درباره اصالح قانون خصوصی سازی، شورای رقابت دیگر حق ندارد 
در بخش های مختلف مانند صنعت یا خودروسازی به صورت مستقیم مقررات 

و قیمت گذاری کند. 
اواسط  حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیسیون ویژه خصوصی سازی مجلس 
مردادماه امسال در نشستی که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعالم 
کرد با تصویب اصالحیه قانون خصوصی سازی و مطابق ماده 59 این قانون، 
شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخش های اقتصادی مانند خودروسازی به 
صورت مستقیم مقررات گذاری کند. به گفته وی، قیمت گذاری در بازار خودرو 
معنا ندارد؛ باید عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ خودرو باشد. در ماجرای ارز، 
نظام به این جمع بندی رسید باید نرخ ارز را بازار ثانویه تعیین کند، طبیعتا در 
خودرو هم به این نتیجه می رسیم.او با اشاره به اینکه دیگر شورای رقابت 
ورود به مقررات گذاری بخش های مختلف صنعت نمی کند، گفت: بلکه اگر 
در نهاد تعیین مقررات بخشی مانند بخش خودرو یا صنعت اختالفی پیش آمد، 
شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختالف وارد خواهد شد. این شورا 
دیگر نهاد تنظیم گر است. دیگر کار شورای رقابت این نیست که مثال بیاید 
برای پراید قیمت گذاری کند.فوالدگر در بخش دیگری از سخنانش گفت: با 
اصالح قانون، قیمت محصوالت خودروسازانی که خودروی زیر 50 میلیون 
تومان مانند خانواده پراید یا خانواده پژو 405 تولید می کنند، باید ابتدا در نهاد 
قیمت گذاری بخش خودرو که دولت ایجاد می کند، تعیین تکلیف شود و 
شورای رقابت به عنوان نهاد نظارتی کل اقتصاد، عمل خواهد کرد.در همین 
ارتباط، مشاور وزیر صنعت در بخش خودرو اخیرا در نشست قطعه سازان 
اعالم کرده بود که وزارتخانه با آزادسازی موافق است و در این ارتباط نامه ای 
از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در اختیار رییس جمهور قرار گرفته است؛ 
به طوری که در این نامه تقاضای آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده است.
اصغر خسروشاهی گفت: وزارت صنعت در جریان تمامی اطالعات ارزی و 
خرید قطعات و مواد از قطعه سازان و خودروسازان است؛ اگرچه باید به این 
نکته توجه داشت که در حوزه صنعت خودرو، فقط وزارت صنعت دخیل 
نیست و سایر دستگاه ها مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم در دخالت 
دارند. به همین دلیل باید به جمع بندی نهایی در این خصوص برسیم؛ در 
عین حال نامه ای هم از سوی انجمن قطعه سازان به هیات دولت ارسال شده 
و ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیم گیری های مجموعه هیات دولت 
است.وی اعالم کرد: درخواست افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به 
رییس جمهوری رسیده است، اما چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعالم 
شده، باید رییس جمهور خود در این رابطه تصمیم گیری کند. در این میان 
خودروسازان در نامه خود به وزارت صنعت درخواست آزادسازی قیمت 
خودرو و فروش محصوالت 5 درصد زیر قیمت بازار را دارند.این در حالی 
است که برخی از تحلیلگران و نمایندگان مجلس معتقدند به دلیل نبود بازار 
رقابتی برای خودروهای داخلی، آزادسازی قیمت این کاال فرصت طلبی است 

و توجیه ندارد.
این که  به  اشاره  با  مجلس  صنایع  عضوکمیسیون  زارعی،  محمد  غالم 
خودروسازان به دنبال حذف شورای رقابت برای قیمت گذاری هستند، گفت: 
قیمت خودرو طبق قانون باید در شورای رقابت و براساس کیفیت و نوع 
آن تعیین شود و این موضوع مطالبه جامعه است.وی با بیان این که شرایط 
انقباضی فعلی برای ورود خودروهای خارجی زمینه فعالیت برای تولید داخل 
را فراهم کرده است، متذکر شد: این طرح به منظور حمایت از تولید داخلی 
است، بنابراین نباید خودروسازان داخلی از این فضا استفاده کرده و قیمت را 
به دلخواه خود باال برده و به هر قیمتی آن را ارائه دهند.عضو کمیسیون صنایع 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: در شرایطی آزادسازی قیمت می تواند توجیه 
داشته باشد که رقابت وجود دارد و حمایت از تولید داخل نباید به ابزاری 
برای عرضه بدون نظارت تبدیل شود. آزادسازی قیمت ها در خودرو بازار این 
محصول را غیرقابل مدیریت می کند.اما نکته ای که در این میان مطرح است، 
این که چنانچه رییس جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کند، چالش 
دیگری که پیش روی زنجیره خودروسازی کشور قرار می گیرد، کاهش تقاضا 
به دلیل افزایش قیمت خواهد بود.در این زمینه برخی دست اندرکاران بازار نیز 
معتقدند همان طور که در شرایط فعلی برخی مصرف کنندگان عادی به دلیل 
افزایش قیمت ها توان خرید خودرو ندارند و به نوعی از بازار خارج شده اند، با 
توجه به اینکه حاشیه بازار با آزادسازی قیمت ها از میان می رود، جذابیت بازار 
برای سرمایه های سرگردان هم از میان می رود و خودروسازان با بحران مشتری 
و خریدار روبه رو خواهند شد. امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی گروه 
مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است دولت، شورای 
رقابت، خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید به 
قیمتی واحد دست یابند و ضوابط افزایش قیمت مشخص باشد.به گفته وی، در 
حالی که شرایط آزادسازی قیمت ها به طور کامل فراهم نیست، اما اگر آزادسازی 
نکنیم، صنعت خودروسازی از بین می رود و شرایط آن همچون مریضی رو 
به موت است که باید جراح به داد آن برسد. کاکایی تاکید کرد: راه حل اصلی 
رفع این مشکل، نه در ثبات قیمت بلکه در »آزادسازی ضابطه مند« قیمت هاست 
و پیش بینی می شود در صورت آزادسازی کامل، بین 2 تا سه ماه بعد قیمت ها 
پایین می آید، زیرا کشش قیمتی بازار محدود است. در بدترین شرایط، بازار 
در سه ماه به تعادل می رسد و دولت نیز می تواند به ارائه راهکار بپردازد.وی 
همچنین بر لزوم مراقبت از مصرف کنندگان خودروها تاکید کرد و متذکر شد: 
باید اجازه داد قیمت خودروها افزایش یابد، البته نه در چارچوب خشک رشد 
7.2 درصدی شورای رقابت بلکه افزایش قیمتی معقول، و پس از آن اجازه 
دهیم قیمت ها بطور کامل آزاد شوند؛ در این زمینه همه باید تبادل نظر کنند. 
تدوین یک بسته سیاستگذاری در این زمینه واجب است و هوشیار باشیم که 
تک سیاستی بسیار خطرناک است.کاکایی درباره کشش پذیری بازار با افزایش 
قیمت خودروها عنوان کرد: به طور قطع و یقین کشش پذیری قیمتی الزم وجود 
ندارد و خودروسازان بخشی از مشتریان خود را از دست می دهند. در این زمینه 

دولت باید به طراحی بسته های حمایتی بپردازد.

نگاه روز

اطمینان خاطر نهاوندیان در مورد کنترل 
نوسانات ارزی

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی 
از نشست امروز این فراکسیون با نهاوندیان، معاون 
اقتصادی رییس جمهور خبر داد و گفت که وی در 
این نشست نسبت به کنترل نوسانات ارزی اطمینان 

خاطر داده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مهرداد الهوتی اظهار 
کرد: آقای نهاوندیان در نشست فراکسیون مستقلین 
موضوع ارز و نوسانات قیمت آن را مطرح کرد و در 
گزارشی به تغییرات نرخ ارز در همه دولت ها پرداخت. 
طبق گزارش ایشان در دولت اول و دوم نرخ ارز 1.2 
برابر در دولت سوم و چهارم نرخ ارز 4.7 برابر، در 
دولت پنجم و ششم نرخ ارز 3.9 برابر، در دولت هفتم و 
هشتم نرخ ارز 1.9 برابر، در دولت نهم و دهم 3.7 برابر، 
در دولت یازدهم 1.27 برابر و در دولت دوازدهم 2.4 
برابر افزایش یافته است.وی اضافه کرد:  آقای نهاوندیان 
گفت که افزایش نرخ ارز اجتناب ناپذیر است و در همه 
دولت ها اتفاق افتاده، اما در دولت یازدهم جلوی این 
افزایش قیمت گرفته شد و اجازه ندادند به روال طبیعی 
افزایش یابد.سخنگوی فراکسیون مستقلین خاطر نشان 
کرد: معاون اقتصادی رییس جمهور همچنین عنوان 
کرد که اگر انسجام سیاسی داشته باشیم با توجه به بنیه 
اقتصادی کشور خیلی راحت می توانیم از این اوضاع 
عبور کنیم.الهوتی همچنین به نقل از نهاوندیان یکی 
از عوامل رشد نقدینگی را نرخ سود بانکی عنوان کرد 
و گفت: طبق اظهارات معاون اقتصادی رییس جمهور 
وقتی نرخ سود بانکی 20 درصد است یعنی همین 
میزان به نقدینگی اضافه می شود بدون این که ما استفاده 
اقتصادی داشته باشیم. برهمین اساس ایشان بر ضرورت 
کاهش نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی بدون رشد 
نقدینگی تاکید کرد و ضرورت اصالح ساختار بانکی را 

هم مورد اشاره قرار داد.

 واردات بیش از 3000 تن دارو 
در سال  جاری

در چهار ماه نخست سال جاری بیش از 3000 تن دارو 
به ایران وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
تقریبا ثابت بوده است. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
بر اساس آمار گمرک ایران از تجارت خارجی چهار ماه 
نخست سال جاری، در این مدت 3067 تن انواع دارو 
به ارزش 399 میلیون و 858 هزار دالر  وارد شده است.

این آمار صرفا مشمول واردات دارو بوده و واردات مواد 
اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی را شامل نمی شود و 
این در حالی است که واردات انواع دارو در مدت مشابه 
سال  گذشته 3000 تن به ارزش 442 میلیون و 121 
هزار دالر بوده است.در حال حاضر بر اساس ادعای 
گمرک ایران، ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی از 
سوی گمرک، با همکاری وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی بدون معطلی از گمرک ها انجام می شود 
و از سوی دیگر، پیش اظهاری کاالهای سالمت محور 
فراهم شده و واردکنندگان می توانند این کاالها را قبل از 
ورود کاال به گمرک ها اظهار و نسبت به انجام تشریفات 

گمرکی با اخذ مجوز از وزارت بهداشت اقدام کنند.

تعیین تکلیف یک هزار و 757 میلیارد 
ریال از امالک تملیکی بانک ملی

بانک ملی ایران با هدف افزایش سرعت گردش پول 
در جامعه و پرداخت تسهیالت بیشتر به مشتریان، 
تعداد 90 مورد از امالک تملیکی خود را طی یک 

سالگی دولت دوازدهم تعیین تکلیف کرده است.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، این بانک در راستای عمل به تأکیدات رئیس 
بنگاه  قانون کاهش 33 درصدی  ابالغیه  جمهور و 
داری ساالنه بانک ها، فروش امالک تملیکی و مازاد 
خود را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.
بر همین اساس از مرداد ماه سال گذشته تا خردادماه سال 
جاری تعداد 90 فقره از امالک تملیکی بانک به ارزش 
بیش از یک هزار و 757 میلیارد و 417 میلیون ریال 
به فروش رسیده است. الزم به ذکر است همه بانک 
های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش 
این شرکت ها تشکیل داده اند که بانک ملی ایران یکی 
از موفق ترین سازمان ها در فروش و واگذاری امالک 
مازاد و تملیکی بوده است. در سال های گذشته وضعیت 
بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک ها نتوانند به 
راحتی بخشی از اموال خود به ویژه در بخش مسکن 
و ساختمان را واگذار کنند، اما تالش برای واگذاری 
امالک مازاد از اولویت های بانک ملی ایران است که 
در این زمینه نگاه ویژه و اقدامات قابل توجه و مطلوبی 
انجام شده و در حال انجام است. همچنین از آنجا که 
یکی از راه های رونق بخشیدن به اقتصاد، اشتغال زایی 
و خارج شدن از رکود، ساماندهی امالک و بازگرداندن 
آنها به چرخه فعالیت موثر و مفید است، از این رو بانک 
ملی ایران با هدف پرهیز از خام فروشی امالک تملیکی 
و جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های بانک، عملکرد 

قابل توجهی در بخش امالک اقاله شده داشته است.

خبر

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین 
گفت: صادرکنندگان برای آنکه ارز حاصل از 
صادرات را بازنگردانند انگیزه بیشتری به استفاده 

از کارت های بازرگانی یک بار مصرف دارند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، مجیدرضا 
حریری افزود: اگر تاکنون انگیزه ها برای اجاره 
این  بازرگانی در واردات وجود داشت  کارت 
زیرا  است  بیشتر  صادرات  در  اکنون  انگیزه 
صادرات  خودشان  نام  به  اگر  صادرکنندگان 
در  گفت:  بدهند.وی  ارزی  تعهد  باید  کنند، 
شرایط کنونی از آنجا که وارد کننده باید برای 
واردات تخصیص ارز بگیرد نمی تواند به نام 
کسی دیگری کاال را وارد کند ضمن اینکه برای 
واردات، کارت های بازرگانی تازه صادر شده 
انجام  واردات  دالر  هزار  توانند 500  می  ابتدا 
دهند و به مرور با تایید صالحتیشان این میزان 
برای  این در حالی است که  یابد  افزایش می 
اتاق  صادرات سقفی وجود ندارد.نایب رئیس 
بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: به طور 

نمونه صادرکننده می تواند در سال برای چندین 
جوان تحصیل کرده در حوزه بازرگانی با حمایت 
مالی، کارت بازرگانی بگیرد و از طریق انها اقدام 
به صادرات کاال کند اما ارز آن را به سامانه وارد 
نکند اما مجموعه های نظارتی و مالیاتی یک سال 

بعد به سراغ آن جوان می روند که متوجه می 
شوند صادر کننده اگر چه کاال را از کشور صادر 
کرده اما هیچ ارزی را به کشور وارد نکرده است.

حریری گفت: در دنیا ساز و کار پیوسته ای وجود 
دارد که فعال اقتصادی با آی دی کارت )کارت 

ملی( اقدام به واردات می کند و ساز و کار مالیاتی 
آن هم مشخص است.نایب رئیس اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و چین افزود: در کشور ما زمانی 
گفته شد که فالن پیرزن خودروی پورشه را وارد 
کرده اما آیا پیگیری شد که این پیرزن به چه 
کسی وکالت داده که کار اداری این خودرو ها را 
انجام دهد مشخصات آن فرد در دفتر خانه اسناد 
موجود است اما چرا مجموعه های نظارتی سراغ 
آن فرد نمی روند این پورشه ها به داخل کشور 
آمده ، نماینده فروش داشته و حتی شماره هم 
شده است.وی با بیان اینکه حجم بزرگ واردات 
حتما مربوط به آدم های بزرگ و قابل ردیابی 
است گفت: باید بررسی کرد و دید که حجم 
میلیاردی واردات آن هم با کارت های بازرگانی 
یک بار مصرف یا از طریق کوله بران، چگونه 
به کشور راه می یابد این در حالی است که این 
کاالها در مبدا بارنامه شده و مقصد انبار هم در 
کشور معلوم است بنابراین می توان ردپای سوء 

استفاده کنندگان را شناسایی کرد.

برای سودجویی ارزی؛

استفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف در صادرات افزایش یافت

همه استان ها مهرماه 97 به سامانه 
جامع روابط کار متصل می شود

مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از شروع به کار سامانه جامع روابط کار در تهران 
خبر داد و گفت: پایان مهرماه امسال همه استان 

های کشور به این سامانه متصل می شوند.
ثبت  سامانه  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
زیرسامانه   30 مجموعه  از  یکی  دادخواست 
جامع روابط کار است و با این هدف طراحی 
شده که کارگران و کارفرمایان با صرف هزینه به 
مراتب کمتر، از یک نظام رسیدگی الکترونیکی 
و  شرایط  هر  در  کار  روابط  عادالنه  و  سالم 
هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار 
شوند.این سامانه برای ثبت قرارداد، قرار بود 
در  آزمایشی  به صورت  امسال  تیرماه  بیستم 
استان تهران اجرایی شود که همان زمان احمد 
مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به ایرنا گفت که به دلیل تعیین 
دولت  پیشخوان  دفاتر  دستمزد  نرخ  نشدن 
ارتباطات  مقررات و  تنظیم  از سوی سازمان 
رادیویی، اجرای آن متوقف شد.مهدی قنوانی 
تعاون  وزارت  کار  روابط  معاون  مشاور 
اظهارداشت: از صبح امروز سامانه جامع روابط 
کاری از طریق دفاتر پیشخوان برای کارگران 

و کارفرمایان تهرانی اجرایی شد.وی ادامه داد: 
کارگران این استان با توجه به اجرایی شدن این 
سامانه، می توانند به دفاتر پیشخوان مراجعه 
کرده و مراحل ثبت دادخواست و ثبت قرارداد 
را انجام دهند.وی افزود: سامانه جامع روابط کار 
تا پایان شهریورماه امسال به صورت کامل برای 
استان تهران و استان های همجوار اجرایی می 
شود .البته این سامانه قرار است تا پایان مهرماه 
معاون  اجرایی شود.مشاور  در سراسر کشور 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: 
برای اجرای این طرح مشکل خاصی نداشتیم 
اما از آنجایی که برای باورپذیری صددرصدی 
نیازمند عبور یک دوره زمانی هستیم بنابراین 
برخی افراد هنوز تالش دارند تا ثبت نام ها را 
به شکل دستی انجام دهند.قنوانی ادامه داد: برای 
اجرای کامل سامانه جامع روابط کار باید دوره 
گذار را سپری کنیم؛ بدون تردید پس از عبور 
از این دوره، همه ثبت قراردادها و دادخواست 
های کارگران به شکل الکترونیکی انجام خواهد 
شد و این امر به نفع کارگران خواهد بود زیرا 
دیگر امکان تغییر در پرونده آنها از سوی برخی 

افراد وجود نخواهد داشت.

ویرایش سوم »فناوری مالی و ضوابط 
پرداخت یاران« بانک مرکزی منتشر شد

و  ضوابط  »الزامات،  سوم  ویرایش 
یاران  پرداخت  فعالیت  اجرایی،  فرایند 
نظام  در  شده  پشتیبانی  پذیرندگان  و 
پرداخت کشور« بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، این بانک 
در سال های اخیر با  تاکید بر لزوم توجه 
به تحوالت روی داده در حوزه کسب و 
کار و فناوری های مالی و با بررسی فضای 
بین المللی و نظرسنجی از فعاالن داخلی، 
تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری 
و فناوران مالی را در دستور کار قرار داد 
اول  ویرایش  عنوان  تحت  آن  نتیجه  که 
»سیاست بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
در  مالی«  فناوری  درخصوص  ایران 
قرار گرفت.ویرایش  مرکزی  بانک  تارگاه 
اجرایی  فرآیند  و  ضوابط  اول»الزامات، 
پذیرندگان  و  یاران  پرداخت  فعالیت 
کشور«  پرداخت  نظام  در  شده  پشتیبانی 
تدوین چارچوب های  دوم  گام  عنوان  به 
فعالیت فناوران مالی تدوین و در نیمه اول 
مهرماه سال 1395 برای استفاده عموم بر 
منتشر  مرکزی  بانک  سایت  وب  روی 

»الزامات،  دوم  ویرایش  شد.همچنین 
ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت 
یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام 
مفاد  اجرای  راستای  در  کشور«  پرداخت 
جمهوری  مرکزی  بانک  »سیاست  مستند 
مالی«  فناوری  درخصوص  ایران  اسالمی 
حوزه  متخصصان  نظرات  اخذ  از  پس 
بهمن   18 در  کشور  الکترونیک  پرداخت 
انتشار  ادامه  در  شد.اکنون  منتشر   1396
یاران،  پرداخت  اجرایی  فرایند  و  ضوابط 
اختیار  در  مجموعه  این  سوم  ویرایش 
صاحبنظران و عموم  مردم قرار می گیرد. 
حقوقی  »شخص  معنای  به  یار  پرداخت 
و  تدوینی  سند  چارچوب  در  که  است 
های  شرکت  با  منعقده  قرارداد  براساس 
ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه 
منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. 
پرداخت یار پرداخت های بدون حضور 
کارت از جمله پرداخت های درون برنامه 
را  همراه  های  زیرساخت  بر  مبتنی  ای 
ارسال  شاپرک  شبکه  به  و  کرده  دریافت 

می کند.«

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای 
اشتغال  به  اشاره  با  کشور  کار  اسالمی 
قطعه سازی های  در  کارگر  هزار   200
و  ایران خودرو  اگر  گفت:  البرز،  استان 
قطعه سازی ها  این  به  بدهی خود  سایپا 
از  زیادی  بخش  نکنند  پرداخت  را 
بیکار  صنعت،  این  در  شاغل  نیروهای 

خواهند شد.
علی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
استقرار  به  توجه  با  افزود:  اصالنی 
ایران خودرو و سایپا در جاده مخصوص 
کارخانجات  از  زیادی  بخش  کرج، 
قطعه سازی کشور در استان البرز مستقر 
حال  در  افزود:  است.اصالنی  شده 
قطعه سازی  واحد   180 حدود  حاضر 
بزرگ و کوچک در استان البرز وجود 
کارگر  هزار   200 مجموع  در  که  دارد 
را به کار گرفته اند و از قطعات موتور 

تا تزئینات داخلی خودرو، شیشه، صندلی، کمک فنر و ... 
البرز  کار  اسالمی  کانون شوراهای  می کنند.رئیس  تولید  را 
این  اکثریت  به  قریب  حاضر  حال  در  متأسفانه  داد:  ادامه 
از  زیادی  بخش  که  ندارند  خوبی  وضعیت  قطعه سازی ها 
وضعیت ناشی از پرداخت نشدن بدهی ایران خودرو و سایپا 
به این واحدهاست. این واحدها تاکنون جلساتی زیادی با 
متأسفانه دستشان  اما  داشته اند  استانی  و  مسئوالن کشوری 
ادامه  دارند.اصالنی  نیست و همچنان مشکل  بند  به جایی 
داد: در چنین وضعیتی بسیاری از کارخانجات قطعه سازی 
اقدام به تعدیل نیرو کرده اند؛ اخیراً در بازدید از یک واحد 
قطعه سازی متوجه شدم واحدی که با 183 کارگر مشغول 
به کار بود االن تعداد نیروهای آن به 50 نفر رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: برآورد مشخصی از میزان بدهی ایران 
اما  ندارد  وجود  استان  قطعه سازی های  به  سایپا  و  خودرو 
با بررسی های کلی مشخص می شود که بدهی ها میلیاردی 

 40 میلیارد،   15 میلیارد،   10 طلب  با  واحدهایی  و  است 
کانون  مدیره  هیئت  دارد.عضو  وجود   ... و  تومان  میلیارد 
در  بدهی ها  این  افزود:  کشور  کار  اسالمی  شورای  عالی 
داشته  زیادی  افزایش  خودروها  قیمت  که  است  حالی 
میلیون  دنا 90  پرشیا 70 و  قیمت  مثاًل روز گذشته  است؛ 
تومان اعالم شده است؛ مگر می شود این خودروها چنین 

قیمت هایی داشته باشند؟!
از  زیادی  بخش  اشتغال  کنونی  وضعیت  اینکه  بیان  با  وی 
کارگران استان البرز را تهدید می کند، گفت: اشتغال 200 هزار 
نفری که در قطعه سازی های مستقر در پنج شهرک صنعتی 
استان مشغول به کار هستند به خاطر این مسائل در معرض 
تهدید قرار دارد.اصالنی، راهکار برون رفت از وضعیت فعلی 
را پرداخت بدهی دو شرکت خودروساز،  عنوان و اعالم کرد: 
این دو شرکت دولتی هستند و 90 درصد بازار خودرو داخلی 
را در اختیار دارند؛ اگر کل بدهی را نمی دهند حداقل دولت 
آنان را مجاب کند تا بخشی از بدهی را بدهند چون تا بدهی 

آنان به قطعه سازان پرداخت نشود گره کار باز 
نمی شود.این فعال کارگری با بیان اینکه به جز 
بدهی خودروسازان مشکالت دیگری نیز سد 
واردات  افزود:  دارد،  وجود  قطعه سازان  راه 
دردسرساز  واحدها  این  برای  هم  تجهیزات 
شده است؛ مالک یکی از این واحدها عنوان 
می کرد که دستگاهی را با ارز 3200 تومانی در 
اردیبهشت 96 وارد کرده و 70 درصد هزینه 
آن را پرداخت کرده اما اکنون اجازه ترخیص 
می شود  عنوان  چون  نمی دهند  را  گمرک  از 
با  باید  را  باقیمانده  درصد   30 مابه التفاوت 
قیمت فعلی ارز بدهد؛ از آنجایی که ارز 4200 
تومانی هم به آن اختصاص نمی یابد باید هزینه 
کند.وی  پرداخت  تومانی   10800 دالر  با  را 
افزود: بازپرداخت وام های ارزی هم مشکالتی 
را ایجاد کرده است؛ به عنوان نمونه یک واحد 
قطعه سازی وامی ارزی را با دالر 2800 تومانی 
دریافت و اقساط آن را با همان نرخ پرداخت 
می کرده اما االن باید اقساط را با دالر 10800 تومانی بدهد.
اصالنی اظهار کرد: بسیاری از این واحدها برای خرید مواد 
از  پیش  تا  آنان  از  بسیاری  دچار مشکل شده اند؛  هم  اولیه 
وضعیت کنونی با چک های چند ماهه مواد مورد نیاز خود 
را وارد می کردند اما اکنون باید نقدی مواد اولیه را تهیه کنند 
که بسیار دشوار است.وی تصریح کرد: این وضعیت نه تنها 
قطعه سازی ها بلکه اکثر واحدهای صنعتی استان را به دردسر 
انداخته است؛ مثال یک واحد تولید سس در استان برای تأمین 
مواد اولیه باید هفت خوان رستم را پشت سر بگذارد؛ بخش 
زیادی از نیازهای اولیه واحدهای مواد غذایی در انبارهاست 
و به بازار عرضه نمی شود.این فعال کارگری گفت: در این 
شرایط نرخ بیکاری در البرز رو به افزایش گذاشته است؛ این 
وضعیت برای تأمین اجتماعی خطرناک است چون ورودی 
زیاد  بیکاری(  آن)بیمه  خروجی  و  کم  کارفرمایی(  آن)بیمه 

شده است و این یک زنگ خطر است.

کابوس بیکاری برای 2۰۰ هزار کارگر قطعه ساز

اجراییه 
مشخصات محکوم له 

به  اهلل  نبی  فرزند  کریمی  پور  صفر  ابراهیم 
شهر  فریدونکنار  شهرستان  مازندران  نشانی 
منزل  کال  کریم  اوکسر  روستای  فریدونکنار 

پدری 
مشخصات محکوم علیه : 1- بهنام حبیب زاده 
شهر  کیان  تهران  نشانی  به  اله  شمس  فرزند 

خیابان سلیمی نبش بن بست دوم پلتک 91 
نسانی  به  رمضان  فرزند  بردیده  شعبان   -2

مازندران امل دابودشت روستای مرزنگو 
اجرای  درخواست  بموجب  به  محکوم 
مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم 
علیهم  محکوم   9609972052900112
محکوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد 

رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پژو 405 
به شماره انتظامی 921 و 12 ایران 72 به نام 
ماخذ  به  دادرسی  هزینه  پرداخت  و  خواهان 
نیم  پرداخت  و  خواهان  حق  در  به  محکوم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت 
ابالغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه  محکوٌم 

اجرائیه:
اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف   -1
گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي 
کلیه  روز  سي  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد 
قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  اموال خود 
همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني 
دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجي  یا 
هر  به  او  که  اموالي  کلیه  و  مذکور  حسابهاي 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه 
نماید  ارائه  مقام قضائي  به  اعسار  دادخواست 
مي  بازداشت  له  محکوم  درخواست  به  واال 
شود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت 
از  علیه  محکوم  خودداري   -4.)1394 مالي 
از  فرار  منظور  به  اموال  صورت  کامل  اعالم 
اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در 
پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني 

نحوه  قانون   16 ماده  و  ق.م.ا   20 ماده  و 
اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال 

اداي  از  فرار  انگیزه  با  نحو  هر  به  دیگري  به 
دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت 
تعزیري  مجازات  موجب  نباشد  کافي  دیون 
نصف  معادل  نقدي  جزاي  یا  شش  درجه 
محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده 
21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي 
زندان  از  علیه  محکٌوم  آزادي  شود  ارائه  روز 
منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.
)تبصره 1ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت 

مالي 1394(«
مسول دفتر شعبه 1 شورای حل اختالف دابودشت

آگهی حصروراثت
آقای شریف قلطه ،نام پدرمحسن،بشناسنامه 3121صادره از آبادان 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح 
داده که مرحوم محسن قلطه بشناسنامه 20صادره ازآبادان درتاریخ 
عبارتنداز1- اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  85/6/18درماهشهر 
بشناسنامه  قلطه  1178آبادان2-فاضل  بشناسنامه  قلطه  زهرا 
2540آبادان4-شریف  بشناسنامه  قلطه  14099ماهشهر3-علی 
قلطه بشناسنامه 3121آبادان 5- جاسم قلطه بشناسنامه 8آبادان6-
بشناسنامه  قلطه  7-مدینه  746آبادان  بشناسنامه  کیا  طاهری  جواد 
2757آبادان )فرزندان متوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه 
است. اعتبارساقط  ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی 

شماره م الف:16/394
شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه4



 هنگام گام برداشتن به سوی آرمان های 
بزرگ ، تنها به توانایی های خود اندیشه کن.

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

طبیب عشق منم باده ده که این معجون 
 فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد

بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت 
 مگر نسیم پیامی خدای را ببرد

امروز با حافظ

»خانم داالوی« و »به سوی فانوس 
دریایی« به چاپ پنجم رسیدند

فانوس  »به سوی  ترجمه دو رمان »خانم داالوی« و 
دریایی« نوشته ویرجینیا وولف 
توسط نشر نگاه به چاپ پنجم 

رسیدند.
به گزارش  مهر انتشارات نگاه 
به تازگی دو کتاب از مجموعه 
آثارش را که مربوط به ترجمه 
وولف  ویرجینیا  رمان های 
نویسنده انگلیسی هستند، تجدید چاپ کرده است. 
هر دو کتاب ترجمه خجسته کیهان بوده و به چاپ 

پنجم رسیده اند.
رمان »خانم دلووی« یا »خانم داالوی« )که نگاه با این 
عنوان چاپش کرده( در سال 2005 توسط مجله تایم 
بین 100 رمان برتر انگلیسی زبانی قرار گرفت که از سال 
1923 چاپ شده اند. داستان این رمان در بستر زمانی 
یک صبح تا شب در شهر لندن جریان دارد. شخصیت 
اصلی آن نیز زنی به نام کالریسا داالوی است. این رمان 
به شیوه سیال ذهن نوشته شده و زندگی روزمره زنان 
و مردان اشراف انگلیسی در آن روایت می شود. ترجمه 
خجسته کیهان از این اثر به عنوان چهل و نهمین عنوان 
مجموعه »چشم و چراغ« نشر نگاه چاپ شده است. 
چاپ پنجم »خانم داالوی« با 240 صفحه و قیمت 24 
هزار تومان عرضه شده است. چاپ پنجم کتاب »به 
سوی فانوس دریایی«  هم با 261 صفحه و قیمت 22 

هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.

در دنیای کتاب
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اذان ظهر 13/08  اذان مغرب 20/07
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اوقات شرعی

»احمد بای« در الجزایر مقابل دوربین رفت

جمال شورجه فیلم ضد استعماری خود را با نام »احمد 
بای« در کشور الجزایر کلید زد.

به گزارش بانی فیلم، فیلمبرداری فیلم تاریخی و ضد 
استعماری »احمد بای« به کارگردانی جمال شورجه و با 
حضور وزیر فرهنگ الجزایر و رایزن فرهنگی جمهوری 
الجزیره   CADC سینمایی  شهرک  در  ایران  اسالمی 

پایتخت الجزایر آغاز شده است.
این پروژه محصول مشترک بین کشورهای ایران و الجزایر است.

جمال شورجه پیش از این از تالش برخی گروه های تکفیری برای سنگ اندازی در تولید 
این فیلم ضداستعماری خبر داده بود.

تمام بازیگران این فیلم الجزایری هستند و فقط با یکی از بازیگران فرانسوی مذاکراتی 
صورت گرفته است. برخی از اعضای گروه پشت دوربین این فیلم نیز از میان عوامل 

ایرانی انتخاب شده اند.
با قطعی شدن بازیگران و عوامل پشت دوربین تولید این پروژه چند روز قبل با حضور 

مقامات الجزایری آغاز شده است. تهیه کننده این فیلم نیز از کشور الجزایر است.
احمد بای نام یکی از سرداران استقالل الجزایر در زمان رویارویی با حمله فرانسوی 

هاست.

 اولویت ما خرید آثار دفاع مقدس و مضامین
 دینی و انقالبی است

خریداری  را  مقدس  دفاع  زمینه  در  آثار  همه  تقریبا 
کرده ایم.30 عنوان فیلم برای امسال قرارداد بسته ایم.

به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی 
موسسه  مدیرعامل  آبادی  خندق  سعید  هنری؛  حوزه 
هنرهای تصویری سوره، در گفتگویی با اعالم این خبر 
افزود: امسال با خرید 30 عنوان فیلم، پنجاه درصد فیلم های 
کرده ایم.  خریداری  را  خانگی  نمایش  شبکه  متقاضی 

فیلم های پرفروشی مانند: »التاری«، »به وقت شام«، »لونه زنبور«، »فیلشاه«، »هزارپا«، »خاله 
قورباغه«و »خجالت نکش«  از خریدهای امسال موسسه هنرهای تصویری سوره هستند.
وی با اشاره به اینکه تمام تالش مان را کرده ایم تا با انتخاب عناوین شاخص سینمایی و 
تولیدات سال سینمای ایران خریدهای مناسبی داشته باشیم خاطرنشان ساخت: یادآوری 
کنم که ما موسسه ای خودگردان هستیم. یعنی بدون حمایت حوزه هنری و بدون استفاده 

از پول بیت المال این موسسه را اداره می کنیم.
مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره با تاکید بر اینکه تقریبا همه آثار در زمینه دفاع 
مقدس را خریداری کرده ایم گفت:  در کنار فیلم های پرفروش؛ برای مان فیلم هایی که از 
نظر هنری نیز با ارزش باشند بسیار مهم است.  البته برخی از آثار هر دوی این مشخصات 
را دارا هستند. در سال های اخیر ما موسسه ای بوده ایم که تقریبا همه آثار در زمینه دفاع 
مقدس را خریداری کرده ایم. درواقع، اولویت های اول ما خرید آثار دفاع مقدس و آثاری 

با مضامین دینی و انقالبی است.
وی اضافه کرد: آثاری مانند »ویالیی ها«، »دریاچه ماهی«، »ماجرای نیمروز«، »شاهزاده 
روم« ،»ابوزینب«، »ایستاده در غبار«، »بیست و یک روز بعد« و.... برخی از این آثار را 
حتی، با رقم های حمایتی خریداری کرده ایم تا از صاحبان فیلم تقدیر کرده باشیم. در کنار 
این آثار، فیلم های پرفروشی را نیز خریده ایم تا با کسب درآمد از آثار فاخر حمایت کنیم.
خندق آبادی، »خانواده« را به عنوان یکی از شاخص ها و شعار اصلی حوزه هنری عنوان 
کرد و یادآور شد: این موضوع کامال یکی از اولویت های اصلی ما است. هم در زمان 
اکران و هم در زمان خرید آثار برای شبکه نمایش خانگی این تاکید وجود دارد که آثاری 
اکران و پخش شوند که اعضای خانواده بتوانند در کنار یکدیگر آنرا تماشا کنند. این شعار 

اصلی حوزه هنری است و تالش ما نیز در راستا است.
وی ضمن گالیه از بدحسابی برخی موسسات شبکه نمایش خانگی توضیح داد: همواره 
سعی کرده ایم خوش حساب باشیم. صاحبان آثار مطمئن هستند که فیلم شان را به 
موسسه ای فروخته اند که قطعا به تعهدات مالی اش عمل خواهد کرد و به قول معروف 
اگر دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. متاسفانه در برخی از موسسات نمایش 
خانگی همکاران ما بدحسابی کرده اند و اعتماد صاحبان آثار را نسبت به خود خدشه دار 
کرده اند. اما تا بحال هیچکدام از تهیه کنندگان از ما بدحسابی ندیده اند و امیدوارم در 
ادامه نیز، این روند ادامه داشته باشد. وی به تمهیدات و تدابیر پیش بینی شده در موسسه 
هنرهای تصویری سوره پرداخت و اضافه کرد: در تالش هستیم آثار را برای خرید از 
زمان نوشتن فیلمنامه انتخاب کرده و حمایت مالی را از همان زمان آغاز کنیم تا در تولید 
نیز کمک کرده و سهم داشته باشیم تا فیلم بدون مواجه شدن با مشکالت مالی به مرحله 
اکران برسد. چون حوزه هنری تقریبا تنها کمپانی تولید فیلم هست که از تولید متن و 
فیلنامه را دارد تا تولید فیلم و پخش و سینما و در نهایت نمایش خانگی لذا ما فیلنامه هایی 
را که می پسندیم به جهت داشتن این امکانات از زمان تولید فیلم وارد می شویم که بتوانیم 

در خصوص اکران فیلم کمک های ویژه به آن فیلم داشته باشیم.

خبر

بدرقه پیکر عزت سینمای ایران به خانه 
مردم  و  هنرمندان  از  جمعی  با  ابدی 
تاالر  از   ماه  مرداد  عالقه مند صبح 28 
وحدت آغاز شد در این مراسم با بوسه ی 
عزت اهلل  تابوت  بر  پرستویی  پرویز 
انگیز  ُحزن  آواز  زمزمه ی  با  و  انتظامی 
علی نصیریان و فریاد تسلیت مردم به 
مجید انتظامی، مراسم عزت سینمای ایران 

برگزارشد.
به گزارش پیام زمان،در این مراسم  سید 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  عباس 
نوشته  و  کوتاه  سخنانی  در  اسالمی 
از  انتظامی یکی  اهلل  شده، گفت: عزت 
ستاره های هنر  این آسمان بود. بیشتر از 
هفت دهه کوشید، درخشید و بر صدر 
از دل  انتظامی  ماند.  نشست و در اوج 
مردم برخواست و مردمی بودنش او را 
این  فرهنگ  در  ریشه   او  کرد.  ماندگار 
مرز و بوم داشت که در گذشته متوقف 
نشد. انتظامی با هنر زیست و هنرمندی 
خود را ارزان نفروخت، انتظامی نرفته و 
او همچنان با ماست. پرویز پرستویی که 
اجرای برنامه را برعهده داشت در ابتدای 
سخنانش بیان کرد: همیشه سخنرانی برایم 
سخت بود چون آدم حرافی نیستم اما 
امروز روز دیگری است و من هستم و 
چند  سینما  این  مگر  حرف.  یک سینه 
عزت اهلل انتظامی داشت که داریم  او را 
راهی می کنیم؟ مگر در تمام این سینما 
چند بازیگر هست که بتواند »مش حسن« 
»مش  بستن  بر  که رخت  کند  بازی  را 
حسن« را تماشا کنیم؟ پس امروز روز 

تریبون و سخنرانی است. 
 او گفت: از خواب که بیدار شدیم دیدیم 
»عزت سینما« رفته است؛ عزتی که هر 
چقدر »قدر« بودی به پای او نمی رسیدی. 

ما دیروز بعد از بیداری، خواب دیدیدم پیر 
دِیر، بار سفر بسته و گذاشتیم او مثل آب 
از میان انگشتان ما بگذرد. خواب دیدیم 
سینمای کم جان ما یتیم  شده است. امروز 
مناسب ترین زمان برای سخن گفتن از 
دلم  پدر سینما است و وای که چقدر 
پُر است. پرستویی ادامه داد: او با طنازی 
مختص خودش مرام و مسلک اش را از 
جان و دل آموزش می داد. برای شخص 
که  بود  ُمرادی  انتظامی  اهلل  عزت  من 
پس  می کردم  چشم   ُسرمه  را  کلمانش 
برای من شاگرد، استادی رفته است که 
دیگر کسی همانند او را نخواهم شناخت. 
وی افزود: به یادش که  می افتم حیرت 
حتما  ولی  صبوری  اینهمه  از  کنم  می 

بخاطر همراهی عزیزانش بوده است. 

پرستویی در بخش دیگری از سخنانش 
به جمشید مشایخی و محمد  اشاره  با 
برای  سالمتی  آرزوی  و  کشاورز  علی 
آن ها گفت: خاک استاد انتظامی را بقای 
عمر استاد نصیریان می کنم و از ایشان 
میخواهم به جایگاه آمده و صحبت کنند.

علی نصیریان با تشکر از حضور مردم 
بیان کرد: او متعلق به مردم است و این 
روح و جانی که در نقش هایش بود بر دل 
مردم نشست. او نمرده، زنده است، آن هم 
با کارهایی که کرد. آقای انتظامی انتظار 
نداشتم، اینجا )تاالر وحدت( برای تشییع 
بیایم. می خواستم اینجا با هم یک بار دیگر 
کار کنیم.  او یادآور شد: یک شبی با هم 
بودیم و من آوازی خواندم، او گفت که 
وقتی ُمردم می خواهم  تو سر قبرم آواز 

بخوانی. حاال من هم می خوانم: دلُم تنگ 
و آسمان تنگ و... نصیریان پس  از آواز 
کوتاهی که با صدایی ُحزن انگیز خواند، 
افزود: عزت جان من به عهدم وفا کردم 
اما تو بدجور ما را تنها گذاشتی. او در 
ادامه به شروع همکاری و سابقه فعالیت 
کرد.  اشاره  تئاتر  در  انتظامی  اهلل  عزت 
نصیریان با تاکید براینکه حس خاصی به 
این هنرمند داشته، اظهار کرد: به نظر من 
عزت اهلل انتظامی یکی از رکن های اصلی 
سینمای جدید بود و امیدوارم نسل های 
بعد از ما موفق شوند؛ هر چند کسی نمی 
تواند جایگزین کسی شود ولی به لحاظ 

فرهنگی این اتفاق می تواند، بیفتد.
فاطمه معتمد آریا در بخشی دیگر از این 
بدرقه  را  امروز کسی  ما  مراسم، گفت: 

می کنیم که بیشترین انرژی  و نظم را به ما 
یاد داد،  پس دلیلی برای گریه کردن نیست 
چون او ماندگار مانده و هر جای شهر را 

که می بینم نشانه ای از او دیده می شود.
انتظامی  عزت اهلل  داد:  ادامه  هنرمند  این 
مردی بود که همیشه در صدر نشست و 
یاد داد او را به عنوان هنرمند در صدر 
بنشانند. او تاریخ ملی ایران است پس 
گریه  هیچوقت  ملت  ملی  تاریخ  برای 
نکنیم.  او یگانه بود  و من در قلب خود 
گریه می کنم و برای هنرمندان هم آرزوی 
عمری  چون عزت سینمای ایران می کنم. 
تسلیت،  فریاد  با  انتظامی  مجید  سپس 
تسلیت مردم و بوسه بر تابوت پدرش به 
جایگاه آمد و گفت: وقتی پس از هفتاد 
سال کار از پدرم می پرسیدم که مردمی 
شدن چطور است؟ می گفت عاشق شو. 
مردم را دوست داشته باش و من تمام 
تالشم را برای اینکار انجام داده و میدهم. 
دو  این  در  افزود:  هنرمند  این  فرزند 
بیشتر  دقیقه  پنج  اینکه  برای  ماهه  سه 
به آن  بیمارستان  این  از  او را نگه دارم 
بیمارستان می بردم ولی او جواهری بود 
او را نگه دارم و حق  نتوانستم  که من  
پسری را ادا کنم. پس از برگزاری آیین 
تشییع پیکر عزت اهلل انتظامی ، پیکر این 
هنرمند با همراهی خانواده و هنرمندان در 
قطعه هنرمندان و در کنار مرحوم خسرو 

شکیبایی به خاک سپرده شد.
مراسم ختم عزت اهلل انتظامی سه شنبه 30 
مرداد ماه ساعت 14 الی 16:30 در مسجد 

جامع شهرک غرب برگزار می شود.
مراسم هفتم این هنرمند فقید نیز شنبه 
3 شهریور ماه در مسجد جامع شهرک 
برگزار   15:30 تا   14 ساعت  از  غرب 

خواهد شد.

کاريکاتور

گروه موسیقی »کامکارها« به مدیریت 
هنری هوشنگ کامکار روز سه شنبه 
سیزدهم شهریور ماه تازه ترین کنسرت 
خود را در تاالر رویال هال برگزار می 
کند. تازه ترین کنسرت گروه موسیقی 
»کامکارها« ساعت 21 روز سه شنبه 
سیزدهم شهریورماه به مدیریت هنری 
هوشنگ کامکار در تاالر رویال هال تهران میزبان عالقه مندان 
موسیقی است. در این کنسرت که با عنوان »بیابان بی کران« روی 
صحنه می رود، قطعاتی با 2 زبان فارسی و کردی به مخاطبان ارایه 
خواهد شد.  بیژن کامکار نوازنده رباب و خواننده، پشنگ کامکار 
نوازنده سنتور، قشنگ کامکار نوازنده سه تار، ارژنگ کامکار نوازنده 
کامکار  اردشیر  نوازنده عود و خواننده،  کامکار  ارسالن  تمبک، 
نوازنده کمانچه، اردوان کامکار نوازنده سنتور، نیریز کامکار نوازنده 
تار، هانا کامکار نوازنده دف و همخوان، سهراب کامکار نوازنده 

سازهای کوبه ای اجرایی کنسرت پیش رو را تشکیل می دهند.

 »کامکارها« در هتران کنرست 
برگزار یم کنند

بناگه دروغ پراکنی روباه پیر!!!

فیلمبرداری فیلم سینمایی »بازیچه« به 
تازگی به پایان رسیده است.

سینمایی  فیلم  عنوان  »بازیچه« 
که  است  سجادی  محمدعلی  جدید 
فیلمبرداری آن به تازگی و در سکوت 
خبری به پایان رسیده و هم اکنون فیلم 
مراحل تدوین خود را پشت سر می 

گذارد. تمامی لوکیشن های این فیلم در تهران قرار داشته اند.
آرمان درویش، ساناز سعیدی، رضا موالیی، آناهیتا درگاهی، )با 
افتخاری(  حضور  )با  بابک،  رضا  و  تیموریان  رویا  هنرمندی( 
ستاره اسکندری بازی سازان اصلی این فیلم سینمایی هستند. میثم 
فخرایی، سارا عابدی، نیکی میرزایی )نوزاد( دیگر بازی سازانی 
هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. در خالصه 
داستان »بازیچه« آمده: مهرداد با سودابه، خواهر دوست و همکارش 
سیامک، ازدواج می کند و او را به خانه  قدیمی شان می برد تا در 

کنار مادرش سر کنند که در ادامه با حوادثی روبرو می شود… .

محمدعیل سجادی »ابزیچه« 
را در سکوت خربی کلید زد

مانده  باقی  های  سکانس  فیلمبرداری 
»مشت آخر« از سر گرفته می شود.

فیلمبرداری فیلم سینمایی »مشت آخر« 
به کارگردانی مهدی فخیم زاده و تهیه 
کنندگی سیدحامد حسینی که به دلیل 
سانحه تصادف فخیم زاده به مدت چند 
هفته متوقف شده بود قرار است  دوباره 
در شمال کشور آغاز شود. فخیم زاده با تأیید این خبر به بانی فیلم 
گفت: »فیلمبرداری چند سکانس از فیلم باقی مانده که با همراهی 
اعضای پشت دوربین و گروه بازیگران این سکانس ها  در شمال 
کشور مقابل دوربین می رود. پس از اتمام فیلمبرداری نیز بالفاصله 
مراحل تدوین و صداگذاری آغاز خواهد شد تا فیلم هر چه زودتر 
آماده نمایش شود.« در »مشت آخر« با نام قبلی »مشت در وقت 
اضافه«، گوهر خیراندیش، احمد نجفی، رامین راستاد، گلناز خالصی، 
حمیدرضا قلی خانی، سیاوش معمارزاده، آتنا مهیاری همراه با خود 

مهدی فخیم زاده به ایفای نقش می پردازند.

سکانس های اپیاین »مشت 
آخر« مقابل دوربین یم رود

آگهی مفقودی
و  استانداری چهارمحال  به  متعلق  ذیل  بامشخصات  تعداد4دستگاه خودرو  مدارك 

بختياری  مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مدیرکل پست استان چهارمحال و بختیاری: موفقیت استان در کسب مقام 
تیمی  کار  و  همدلی  مدیون همت،  را  استان  درآمد  و  ترافیک  رشد  اول 
دانست .استان چهارمحال و بختیاری با سابقه کهن تاریخی و دارا بودن 
و  سیاسی   ، تاریخی  سابقه  با  کشور  انسانی  و  جغرافیایی  پهنه  1درصد 
اجتماعی درخشان مهد دلیران ایران زمین همواره سعی نموده در شرایط 
دشوار و روزهای سخت نقش خود را در وفاداری  به ارزشها و سرنوشت 
کشور ایفاد نماید.همچون گذشته این استان همچنان سعی دارد به عنوان 
ملت و استانی پیشتاز که ناشی از روحیه خستگی ناپذیر و قناعت مردم 
این استان است  سرآمد کشور باشد. سیدعبدل درگاهی هستم با 24 سال 
استان  روستاهای   از  یکی    1348 متولد  استان  پست  در  سابقه خدمت 
دانشجوی دوره دکتری سیاست گذاری رشته علوم سیاسی که به لطف و 
عنایت مدیرعامل محترم شرکت متبوع در اردیبهشت ماه سال جاری در 

سمت مدیرکل پست استان قرار گرفتم . 
عملکرد پست استان در حوزه درآمد ، ترافیک و کیفیت چگونه است ؟در 
بخش درآمد و ترافیک ، تالش های وافری در توسعه و گسترش خدمات 
گرفته  استان صورت  در سطح  رویکرد کشور  با  پستی  های  و سرویس 
های گسترده همکاران  و تالش  ها  نشستن همکاری  بار  به  با  که  است 
فهیم این استان ، رشد ترافیک و درآمد استان در مدت تصدی اینجانب به 
عنوان مدیرکل رشد قابل مالحظه داشته و توانستیم در دو ماه متوالی رتبه 
اول کشوری را کسب کنیم. از نظر کیفیت نیز تالش ها و برنامه های در 
دست اجرا است که در مدت مذکور ارتقای شاخص های کیفی را شاهد 
بوده ایم به گونه ای که در خرداد ماه رتبه 7 کشور و در تیر ماه رتبه 5را 

کسب نموده ایم . 
در خصوص  استان  پست  همكاران  مجموعه  و  جنابعالی  های  برنامه 

توسعه بازار و كسب و كارهای جدید چيست ؟
در راستای تعامالت بین دستگاهی در استان موفق به عقد قراردادهایی با 

پیش بینی ترافیک و درآمد خوبی برای استان شده ایم از آن جمله :
تعداد  به  استان  ثابت  تلفن  مشترکین  های  اخطاریه  توزیع  و  1-  چاپ 

50000 مرسوله 
2- چاپ و توزیع فرم جمع آوری اطالعات پایه مشترکین تلفن ثابت به 

صورت عملیات میدانی
3- استقرار دفتر پستی در ادارات ثبت اسناد و امالک استان در خصوص 

خدمان نیابتی و سرویس های پستی به به مراجعین ثبتی
به  پست  گرفتن  قرار  طریق  از  نوین  کارهای  و  کسب  بازار  توسعه   -4
عنوان حلقه مفقوده ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با 
توسعه زیر ساخت بازارهای الکترونیکی به مقاصد داخل و خارج کشور ، 
به خصوص قبول و توزیع مرسوالت تولیدی صنایع دستی و بادوام استان 
عدم  و  استان  پست  كل  اداره  ساختمان  ساله   40 قدمت  به  توجه  با 
تناسب این ساختمان با مأموریت های پست برنامه ای برای تخریب 

و بازسازی دارید؟
از 2 سال گذشته تاکنون اقدامات مهمی جهت اخذ مجوز تخریب و طرح 
نقشه با شهرداری و سازمان راه و شهرسازی انجام شده که طی مکاتبات و 
تعامالت موافقنامه های بین شرکت و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت 

به تأمین اعتبار الزم صادر پذیرد. 
برنامه های شما برای بالندگی رشد و تعالی سازمانی پرسنل استان چیست 
؟همانگونه که همه می دانیم نیروی انسانی به عنوان رکن اصلی در سازمان 
پست ، نقش کلیدی در ارائه خدمات و سرویس های پستی را دارا است ، 

به همین منظور توجه به زوایای مختلف نیازهای پرسنلی و توجه به رشد 
بالندگی در جهت کسب موفقیت  تحصیلی ، کسب مهارت های روز و 
های مختلف و ارتقای شغلی یکی از اهداف اینجانب می باشد به گونه ای 
که بتوانم در طول تصدی مدیریت استان ، تعدادی مدیر جوان و توامند و 

با تجربه را استان تربیت و آماده پذیرایی سمت های بزرگ نمایم.
با توجه به چالش شرایط خاص جغرافیایی ، بافت سکونتی و آب و هوای 
به  با کیفیت خدمات پستی  ارائه  استان چه تمهیداتی را جهت  زمستانی 
مردم استان دارید ؟بله ، هماهنگونه که استحضار دارید استان چ و ب در 
مرکز رشته کوه های زاگرس با جاده های صعب العبور و گردنه ای که 
نامساعد جوی هستند ،  در طول 6 ماه از سال دچار یخبندان و شرایط 
موظف است تا دورترین نقاط روستایی و عشایری استان خدمات خود را 
ارائه نماید. به همین منظور از دیرباز با توجه به همیاری و مساعدت اهالی 
با استفاده از نمایندگی  با تأخیر  مناطق دور دست پست موفق شده ولو 
های پستی نسبت به توزیع مرسوالت رسیده به آن مناطق اقدام نماید، که 
طی سالهای اخیر که با توسعه راه ها ، تجمیع جمعیتی عشایری ، تغیی 
اقلیمی و آب و هوایی سالهای اخیر و بهره مندی از خدمات حمل و نقل 
جاده ای و استقرار دفاتر روستایی و ICT ، ارائه خدمات و سرویس های 
پستی روبه بهبود است و این به گونه ای است که دورترین نقاط روستایی 

استان در حداکثر 4 روز مرسوالتشان حمل و وتوزیع می گردند. 
در پایان چنانچه نظر و پيشنهاد خاصی در بهبود و توسعه فضای كسب 
و كار ، افزایش كيفيت خدمات پستی و افزایش رضایتمندی پرسنل 

دارید بفرمایيد؟
 قطعا رشد و توسعه خدمات پستی در استان نیازمند یکدلی و همراهی کل 
مجموعه پرسنل استان است . و این مهم محقق نمیگردد مگربا همکاری 
درایت و نو اندیشی کلیه مجموعه در این مدت سعی و تالش اینجانب 
ایجاد یک فضای بدون تنش و ایجاد ثبات شغلی همراه با احترام متقابل 
بیشتر  چه  هر  پویایی  باعث  و  موثر  امیدوارم  که  بوده  پرسنل  و  مدیران 
مجموعه گردد.در پایان از کلیه همکاران عزیز در پست استان تشکر میکنم 

و امیدوارم در تمام مراحل زندگی و کاری خود موفق و پیروز باشند.  
روا بط  عمومی اداره کل پست  استان چهارمحال و بختیاری

 موفقیت اداره کل پست  استان چهارمحال و بختیاری
 در کسب مقام اول رشد ترافیک و درآمد

ردیف

۱

2

3

4

نوع خودرو

پیکاب

پیکاب

پژو 4۰5

پراید

شماره انتظامی

7۱ایران 455الف۱۱

7۱ایران6 45الف۱۱

7۱ایران 272الف ۱2

7۱ایران 667الف ۱۱

مدارک مفقودی

برگ سبزـ سندفروش

برگ سبز ـ کارت خودرو ـ سندفروش

کارت خودرو ـ سندمالکیت

سند فروش

بدرقه »عزت سینمای ايران« 
وزير ارشاد: انتظامی هنرمندی خود را ارزان نفروخت

استانداری چهارمحال 
وبختیاری

آگهی فراخوان 
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری محمدشهر بر اساس ابالغیه شماره 21/31/60573 موزخ 96/10/10 

پنجمین جلسه کارگروه معاینه فنی خودرو استان البرز در نظر دارد مجوز احداث مرکز معاینه فنی 
خودروهای سبک را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .

لذا از کلیه سرمایه گذاران و داوطلبین دوتن می می گردد تا تاریخ 97/06/08 جهت اطالع از شرایط و 
ضوابط اعطای مجوز مذکور به ستاد معاینه فنی )سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری محمدشهر ( مستقر در 

طبقه فوقانی ساختمان آتشنشانی واقع در میدان عباس آباد ، مراجعه نمایند 
حامد نادری 

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل 
شهرداری محمدشهر


