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افزایش تاب آوری 
اقتصاد با اقتصاد 

مقاومتی

توتال به صورت 
رسمی ایران را 

ترک کرد

جزئیات 
وام 50 میلیونی 

دانش آموزی
765

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 ۲50 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

آغاز ساخت واحد های مسکونی ویژه 

اقشار متوسط در شهرهای جدید

مهلت ۵ ماهه به خودروسازان برای 

استانداردسازی خودروها 

سهم نیم درصدی کارآفرینی 

درفضای کسب وکار
شرکت  مدیرعامل  طاهرخانی  اهلل  حبیب   ، زمان  گزارش  به 
عمران شهرهای جدید از آغاز ساخت 50 هزار واحد مسکونی 
ویژه اقشار متوسط و با مشارکت انبوه سازان در هفته دولت 

خبر داد.

به گزارش زمان ، سودابه یحیی زاده معاون تدوین و ترویج سازمان 
تا  دارند  فرصت  دیماه  آخر  تا  خودروسازان  گفت:  استاندارد 
استانداردهای هشتاد و پنج گانه اعالم شده را رعایت و تولیدات 

خود را براساس این استانداردها انجام دهند.

اینکه در  به  با اشاره  به گزارش زمان ،سرپرست وزارت تعاون 
حال حاضر فقط نیم درصد از فضای کسب و کار کشور در اختیار 
کارآفرینان قرار دارد، گفت: همین سهم نیم درصدی 38 درصد 

از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. 731
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سرمقاله
تداوم بن بست مخاطره آمیز روابط ایران و جهان عرب

مواجهه نامتوازن 
جهان عرب و ایران

نگاه روز

خنثی کردن یک توطئه

نخستین محاکمه فساد
 اقتصادی؛ شنبه

ایران  روابط  خورده  گره  و  سخت  پروژه  در 
جبهه  کردن  فعال  جز  راهی  هیچ  اعراب،  و 
دیپلماسی بردبارانه برای کاهش تنش ها وجود 
ندارد. البته هزینه هایی به دنبال خواهد داشت، 
اما مسلما از هزینه های تداوم وضعیت فعلی و 
احتماالً بدتر در آینده، بسیار کم تر خواهد بود. 
دیپلماسی ابزاری مناسب برای مدیریت روزهای 
بحرانی است، نه دستاویزی برای توجیه و تداوم 
شرایط ناپایدار و نگران کننده. احیای مناسبات 
بهتر با دنیای عرب البته بدون ایجاد تغییرات 
اساسی در مناسبات با همسایگان عرب جنوب 
خلیج فارس غیرممکن است.دلتای جهان عرب 
متشکل از ۳ سرشاخه اصلی است. اعراب خلیج 
فارس، اعراب مدیترانه شرقی تا مرزهای غربی 

ایران و نهایتاً آفریقای عربی. 

3

2 متین مسلم 

6 اکبر نعمت الهی

 مغایرت تشکیل
 »گروه اقدام ایران« 
با قوانین بین الملل 

نوبخت:دستآداماسمیتبرایشرایطامروزایرانبهکارنمیآید

وقت حمایت از پول ملی است

قاسمی:مسئلهموشکیغیرقابلمذاکرهاست

 آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید 
باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 7007869486۲3 بانک شهر. ۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه 
خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی 
جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در میدان توحید – بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر 
صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه 
کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه 
و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل، روزنامه آخرین 
آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد. 9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه 
فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزئیات در 
اسناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف-ب-ج( الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام 
بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/6/13 به آدرس کرج – میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل 
داده  شود. 1۲- پیشنهادات رسیده در مورخ 97/6/14 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( راس ساعت 13/30 مطرح و پس 

از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

• جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3589۲418- 3589۲443-0۲6 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمایید. 
اداره امور قراردادها و پیمان ها- شهرداری کرج 

ردیف

1

شرح عملیات

تکمیل ساختمان کانون پرورش فکری 
کودکان منطقه 5

مبلغ برآورد به ریال

7/072/657/848

مبلغ سپرده به ریال

355/000/000

رتبه

ارائه حداقل رتبه 
5 ابنیه

میزان غیر نقدی

80 درصد

اینکه در حال  با اشاره به  سرپرست وزارت تعاون 
حاضر فقط نیم درصد از فضای کسب و کار کشور 
در اختیار کارآفرینان قرار دارد، گفت: همین سهم 
نیم درصدی ۳۸ درصد از اشتغال کشور را به خود 

اختصاص داده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، انوشیروان محسنی 
کارآفرینان  ملی  جشنواره  دوازدهمین  در  بندپی 
برتر گفت: ما کشوری داریم که هم دارای سرمایه 
سرمایه  دارای  هم  و  ارزشمند  بسیار  انسانی  های 
های طبیعی ذیقیمت است. ولی آیا در یک نظام 
برنامه ریزی و هوشمند و برنامه های استراتژیک از 
این ظرفیت ها به خوبی استفاده کرده ایم که یک 
عالمت سوال باید در کنار آن قرار دهیم؛ چه در 
و  کارآفرینی  اقتصادی  کالن  های  شاخص  حوزه 
بهبود فضای کسب و کار و چه در بعد داخلی که 
با خیل جوانان جویای کار مواجهیم و بیکاری به 
عنوان یک معضل فراروی آنها قرار دارد.وی با اشاره 
به اینکه در بعد علمی ایران در بین ۵ کشور نخست 

دارای فارغ التحصیالن مهندسی قرار دارد، ادامه داد: 
اما به رغم این رتبه قابل قبول علمی، در تولید انبوه 
دچار مشکل هستیم.وی با تاکید بر اینکه کارآفرینان 
امروز نیازمند یک برنامه کالن و استراتژیک هستند، 
با اشاره به معرفی ۱۰ کارآفرین برتر ملی در جشنواره 

ملی  کارآفرین   ۱۰ این  از  امروز  اگر  گفت:  امروز 
تجلیل می کنیم، اما هزاران نفر از این ۱۰ نفرها در 
کشور وجود دارند که زمینه اشتغال را برای جوانان 

فراهم کرده اند.
ادامه در صفحه ۵

سرپرست وزارت تعاون خبر داد: حمایت مالی دولت از ۷۶۰ هزار خانواده نیازمند

سهم نیم درصدی کارآفرینی درفضای کسب وکار
امور خارجه کشورمان، تشکیل  سخنگوی وزارت 
»گروه اقدام ایران« در وزارت امور خارجه آمریکا را 

مغایر قوانین بین المللی دانست.
قاسمی  بهرام  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خبری  نشست  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نوع  پیرامون  شد،  برگزار  دیروز  که  خود  هفتگی 
برخورد کارکنان برخی سفارتخانه های خارجی در 
تهران برای دریافت روادید نسبت به ایرانی ها اظهار 
هستند  موظف  خارجی  های  سفارتخانه  داشت: 
حقوق شهروندان ایرانی را رعایت و خدمات الزم را 
ارائه کنند، خبرهایی به دست ما رسیده و در حال 
بررسی هستیم ولی در حال حاضر از قضاوت در این 
مورد خودداری می کنم.وی افزود: در گذشته هم 
اقدامات در این مورد خوبی انجام شده، لذا امیدوارم 
شرایط برای این مساله بهتر شود.قاسمی پیرامون 
بیانات اخیر رهبر انقالب در خصوص برجام تصریح 
کرد: من سعی می کنم در اظهارات و بیانات مقام 
معظم رهبری ورود نکنم ولی اینکه منظور ایشان 
در رابطه با خطوط قرمز چه بوده، بهتر است بیشتر 
دقت شود.وی افزود: اما آنچه مشخص است تیم 
مذاکره کننده تالش کرد کلیه خطوط ترسیم شده 

اینکه  نهایت  و در  انجام دهند  را  ایشان  از طرف 
فرمایشات ایشان دقیق و متین است.وی پیرامون 
ممانعت عراق از ورود بالگردهای ایرانی برای اطفای 
حریق تاالب حور العظیم فزود: تماس هایی بین 
وزارت امور خارجه ایران و عراق انجام شده و بهتر 
است نظر آقای کالنتری را به لحاظ فنی بپرسید تا 
موضوع روشن شود.وی در خصوص برخی رفتارهای 
آمریکا علیه ایران بیان کرد: اقداماتی قدیمی و روش 
هایی خصمانه که علیه ایران به کار می برند راه به 
جایی نخواهد برد و با مقاومت مردم و راهکارهایی 
هم  روانی  در جنگ  آنها  اقدامات  دارد  وجود  که 
گفتگوهای  درباره  خورد.قاسمی  خواهد  شکست 
های  شرکت  برخی  خروج  و  اروپا  و  ایران  میان 
اروپایی از ایران پس از خروج آمریکا از برجام، اظهار 
داشت: در بحث روابط میان ایران و اروپا ما همچنان 
گفتگوها و همکاریهای خود را با طرف های اروپایی 
اروپایی  طرف  پیشنهادات  خصوص  در  و  داریم 
به ایران در قالب بسته پیشنهادی به دلیل زمان 
تعطیالت در کشورهای اروپایی، ارائه پیشنهادات با 
کندی پیش می رود که مورد رضایت ایران نیست 
و ما از این موضوع رضایت کامل را نداریم.سخنگوی 

وزارت امور خارجه افزود: ما خواستار این هستیم که 
این کشورها با جدیت بیشتر به کار خود ادامه دهند 
اما در کل روند همکاری ها و ارائه پیشنهادات مثبت 
است.وی یادآور شد: مکانیزم های فنی در خصوص 
گفتگوهای ایران با اروپا در بخش هایی مشخص 
شده و در بخش هایی هنوز به طور کامل روشن 
نیست و همان طور که گفتم این کندی روند ارائه 
پیشنهادات الزم از طرف اروپا به ایران مطبوع ما و 
مردم نخواهد بود و ما امیدواریم این موضوع هر چه 
سریعتر مشخص شده تا بتوانیم سیاست و برنامه 
های خود را در قبال آن تنظیم کنیم.وی درخصوص 
انتقاد برخی نمایندگان مجلس از کنوانسیون اخیری 
که توسط رئیس جمهور در بحث دریای خزر که با 
چهار کشور ساحلی دیگر در قزاقستان انجام شد، 
افزود: کنوانسیون دریای خزر یک موضوع پیش پا 
افتاده و یک شبه نبوده که بخواهد براساس یک 
سفر و یک امضا توافقی صورت گرفته باشد بلکه 
حاصل ۲۱ سال مذاکره در دوره های مختلف و با 
حضور نمایندگان دولت هایی که در این مدت روی 

کار بوده اند، است.
   ادامه در صفحه ۳

قاسمی: مسئله موشکی غیرقابل مذاکره است

تشکیل »گروه اقدام ایران« مغایر قوانین بین المللی است    

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ما لیبرالی نیست، گفت: اقتصاد 
ما دولت- بازار است و بنا به شرایط، میزان سهم دولت و یا بازار تغییر می کند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور در نشست تخصصی تبیین الگوهای اقتصادی که در محل این سازمان برگزار 
شد، با بیان اینکه در فرادست ترین سند یعنی سند چشم انداز موضوعی تحت 
عنوان »ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری توسعه یافته« مطرح شده است، اظهار کرد: 
توسعه بر خالف رشد بعد از جنگ جهانی دوم خلق شد. وی افزود: در سند ۲۰ 
ساله وقتی صحبت از توسعه یافته شدن ایران می شود. مشخصات جزیی این 
جامعه دوری از تبعیض، فقر، فساد، برخوردار از سالمت و ... از طریق برابری فرصت 
ها، بازتوزیع درآمدها، تامین اجتماعی و ... است.معاون رییس جمهور ادامه داد: 
فقط توسعه رشد اقتصادی، توسعه رشد اقتصادی همراه با عدالت و توسعه انسانی 
مدنظر ما نیست بلکه جمهوری اسالمی به توسعه انسانی دین محور نزدیک است.

وی گفت: توسعه انسانی دارای سه مولفه تولید سرانه، امید به زندگی و آموزش 
است که البته فرهنگ مبتنی بر دین نیز در این حوزه مدنظر است.نوبخت در ادامه 
با اشاره به اینکه اقتصاد ما نه لیبرالیستی و نه برنامه ای تمام دولتی است، گفت: 
اقتصاد جمهوری اسالمی مبتنی بر اسناد فرادستی یک اقتصاد دولت_بازار است.

وی افزود: اقتصاد دولت- بازار مبتنی بر ۵ مولفه مالکیت، مدیریت، محیط، جایگاه 
دولت و سازوکارهای بازار است.نوبخت با اشاره به نقش دولت در توسعه ایران، اظهار 
کرد: یکی از نقاط اختالف بین مکتب های مختلف در همه عرصه ها دولت است.

وی افزود: مهم ترین سند باالدستی ما قانون اساسی است که قانون اساسی به یک 
دولت با اختیارات وسیع و مسئولیت گسترده اعتقاد دارد.معاون رییس جمهور 
افزود: در جمهوری اسالمی دولت مبتنی بر اصول مختلف قانون اساسی، مسئولیت 
سنگین و گسترده ای دارد.وی با بیان اینکه البته نقش دولت گاهی متفاوت می 
شود، گفت:به عنوان مثال دولت دوازدهم و یازدهم با هم تفاوت دارند زیرا در دولت 
یازدهم تعادل بیشتری داشتیم و محیط کسب و کار آرام تر بود به گونه ای که در 

شهریور سال ۹۲، ۳۴ مصوبه برای عدم دخالت دولت در عرصه کسب و کار دادیم و 
قانون رفع موانع تولید را به مجلس دادیم.نوبخت ادامه داد: اما امروز نمی توان مثل 
دولت یازدهم رفتار کرد. با توجه به شرایط کنونی دولت نمی تواند کنار بکشد.وی 
گفت: مبنای پول ما ریال است اما حتی لبوفروش هم، خود را با قیمت ارز تنظیم 
می کند. متاسفانه دالر ارز جهان شمولی است که بر همه چیز سایه افکنده است.

نوبخت افزود: امروز صاحب آن ارز تصمیم گرفته اقتصاد ما را فروبپاشاند. نمی شود 
در این شرایط دولت کنار رود و توقع داشته باشد دست نامرئی آدام اسمیت بازار 
را تنظیم کند.رییس سازمان برنامه و بودجه با یادآوری اینکه ور نظام اقتصادی 
دولت- بازار، میزان سهم دولت در اقتصاد بستگی به شرایط دارد، اظهار کرد: در 
ایران مردم چقدر تیم ملی را تقدیس می کنند و مورد حمایت قرا می دهند اما حاال 
که نوبت حمایت از پول ملی است به پول ملی حمله می برند و به سمت دال می 
روند.وی افزود: در این صورت پول ملی بس ارزش و تبدیل به کاغذ می شود. اگر 
می خواهید پول ملی ارزش داشته باشد نباید انقدر پول ملی را با ارز عوض کنید.

نوبخت گفت: ما اعالم کردیم حمایت کنید اما نگاه کنید که چه کمپین هایی برای 
تمسخر تشکیل شد. می گفتند بفرمایید این دالرهای ما را بگیرید به آقازاده هایتان 
بدهید. به واقع انسان متاسف می شود.وی تصریح کرد: اما در کشور همسایه ما 
ترکیه دیدیم که چه اتفاقی افتاد مردم حتی به صورت سمبلیک اقدام به اتش زدن 
و پاره کردن دالرهایشان کردند زیرا می خواهند پول ملی شان ارزش داشته باشد.

نوبخت: دست آدام اسمیت برای شرایط امروز ایران به کار نمی آید

وقت حمایت از پول ملی است

رهبر معظم انقالب: حج با منطق آشکار، مسلمانان را به اتّحاد فرامی خواند

کشتار مسلمانان به دست یکدیگر
 خواست آمریکاست 

رهبر معظم انقالب اســالمی در پیامی به حجاج بیت اهلل الحرام تعیین یک میعادگاه دائمی برای 
انجام فریضه  حج را نمادی برای وحدت مسلمانان و امت سازی اسالم دانستند.به گزارش زمان 

به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظــم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اســالمی در پیامی به حجاج بیت اهلل الحرام، تعیین یک میعادگاه دائمی 

برای انجام فریضه ی حج را نمادی برای وحدت مسلمانان و امت سازی اسالم دانستند 
و با اشاره به سیاست جنگ افروزانه ی آمریکا در میان مسلمانان، تأکید کردند: باید با 
هوشیاری، این سیاست شیطانی را خنثی کرد و حج و برائت از مشرکان، زمینه ساز 

این هوشیاری است. 
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تداوم بن بست مخاطره آمیز روابط ایران و جهان عرب
مواجهه نامتوازن جهان عرب و ایران

متین مسلم 

در پروژه ســخت و گره خورده روابط ایران و اعراب، هیچ راهی 
جز فعال کردن جبهه دیپلماسی بردبارانه برای کاهش تنش ها 
وجود ندارد. البته هزینه هایی به دنبال خواهد داشت، اما مسلما 
از هزینه های تــداوم وضعیت فعلی و احتمــاالً بدتر در آینده، 
بسیار کم تر خواهد بود. دیپلماسی ابزاری مناسب برای مدیریت 
روزهای بحرانی است، نه دستاویزی برای توجیه و تداوم شرایط 
ناپایــدار و نگران کننده. احیای مناســبات بهتر با دنیای عرب 
البته بدون ایجاد تغییرات اساســی در مناســبات با همسایگان 
عــرب جنوب خلیج فارس غیرممکن اســت.دلتای جهان عرب 

متشکل از ۳ سرشاخه اصلی است.
 اعــراب خلیج فارس، اعراب مدیترانه شــرقی تا مرزهای غربی 
ایــران و نهایتــاً آفریقای عربــی. این سرشــاخه ها در مجموع 
تشــکیل دهنده همان چیزی است که اعراب، خود آن را »امت 
واحــد عربی« توصیف و در دیکســیونر دیپلماســی، »منطقه 
خاورمیانه« خوانده می شود. »امت عربی« در ورای همه باورها 
و تعلقات ایدئولوژیک، القاکننده هویت عمومی و ناســیونالیزم 
اجتماع عربی، فارغ از پراکندگی جغرافیایی کشــورهای عرب 
در منطقه خاورمیانه است. احتماال باورش قدری سخت و شاید 
مضحک به نظر برســد اما »امت واحد عربی« در ذات و ساختار 
خــود، نوعی قبیله گرایی تاریخی ناکارآمد را با همه مختصات و 
مناســبات درونی آن در جهان مدرن کنونی به نمایش گذاشته 

است. 
بی شک ارتباط با بدنه جهان عرب بدون شناخت و درک چرایی 
این ســاختار و مختصات آن، بسیار نا کارآمد و پرهزینه خواهد 
بود.این فلســفه زیســت تاریخی و غیرایدئولوژیــک عربی، در 
فرآیند نهایی خود ضرورتاً نوعی هم ســانی میان اجزای جهان 
عرب در برابر دنیای پیرامونی به وجود آورده که باور آن عجیب 
اما واقعتی انکارناپدیر اســت. احتماال برداشــت و دیدگاهی تا 
حدی گزنده به نظر برســد، ولی این نکته کلیدی مهمی است 
که دیپلماسی ایران در منطقه عمومی عربی، کم تر به آن توجه 
دارد. تفاســیر ناشــی از فهم تخصصی و کاربردی این موضوع 
که جامعه عرب را باید یکدســت دید تــا متفرق، فکر می کنم 
گریزگاهــی برون رفت و راهبردی اســتراتژیک بــرای برقراری 

مناسبات عربی از نوع دیگر در اختیار ایران قرار خواهد داد.
 اهمیت فهم ضرورت یافتن چرایی این بازنگری در دیپلماســی 
هوش و ذکاوت ویژه نمی خواهد، آن گاه که به وضوح مشــاهده 
می کنیم معموال در کنش های ســخت دیپلماســی، پیکربندی 
عمومی جهان عرب فارغ از پراکندگی آن در برابر ایران همواره 
واکنشــی متحدانه و یکســان از خود بروز داده است. از درون 
همین هم سانی عربی اســت که اتخاذ مواضعی از سوی برخی 
معدود دوســتان ایران در جهان عرب مانند عراق و الجزایر و یا 
لیبی عصر قذافی و حتی ســوریه دوران حافظ اسد )معموالً در 

بیانیه های اتحادیه عرب( چندان تعجب آور به نظر نمی رسد.
 مواضع اخیر حیدر العبادی یا نیرو های سیاســی مانند مقتدا 
صــدر در عــراق را ببینید! این تنها بخشــی از عادت مالوف و 
قبیله ای اعراب است. حداقل زمانی که موضوع مربوط به ایران 
می شود. نتیجه اولیه تحلیلی این وضعیت چیزی نمی تواند باشد 
جز آن که ضرورت تغییر در ســاختار عمومی سیاست خارجی 
ایران در قبال اعراب و مشــخصاً اعــراب خلیج فارس روزبه روز 

بیشتر می شود. 
تغییر هم در مبانی تئوریک و هم در بنیان و نوع ســازه جدید. 
فکر می کنم تهران باید به ۳ نکته مهم توجه کند: نخســت، به 
جهان عرب، نگاهی یکدست و یک بلوکی داشته باشد. تا آن جا 
که به ایران مربوط می شود تجربه ثابت کرده نگاه غیرهم سطح و 
شکاف گونه به اعراب حاوی هیچ راهبرد و کنش موفقیت آمیزی 
برای ارتباط و همکاری با آن ها نیســت. دوم، احیای مناسبات 
بهتر با دنیای عرب بدون ایجاد تغییرات اساسی در مناسبات با 

همسایگان عرب جنوب خلیج فارس غیرممکن است.
 اتفاقا به رئیس جمهور حســن روحانــی از این زاویه انتقادات 
جدی و زیادی وارد شــده که چرا علی رغم قول های انتخاباتی، 
تاکنون نتوانســته تغییری در روابط بــا اعراب منطقه به وجود 
بیاورد. سعید حجاریان تحلیل گر ارشد اصالح طلبان که معموال 
نقطه نظراتش توجه زیــادی را به خود جلب می کند می گوید: 
»در ســال اول به قدرت رسیدن حســن روحانی از او خواسته 
بود به جای رفتن به نیویورک برای شــرکت در نشست عمومی 
ســازمان ملل به ریاض برود. نیویورک را سال بعد هم می تواند 
برود«. ســوم، تهران قبول داشته باشــد یا نه، اما بنا به دالیل 
متعدد تاریخی، هویتی، مذهبی و اینک سیاسی و امنیتی قادر 
به ایجاد یک بلوک مشــترک یا اتحاد استراتژیک با جهان عرب 
خصوصا همســایگان جنوبی خود نیســت، زمینه آن هم وجود 
ندارد. متقابال تداوم شــرایط کنونی هم )اگر بدتر نشود( نه تنها 

منطقی نیست که فاجعه بار هم خواهد بود.
در این میان فکر می کنم پس از اهمیت بازنگری اشــاره شده، 
هیــچ راهی جز فعــال کردن جبهه دیپلماســی بردبارانه برای 
کاهش تنش ها وجود نــدارد. البته هزینه هایی به دنبال خواهد 
داشت، اما مســلما از هزینه های تداوم وضعیت فعلی و احتماال 
بدتر در آینده، بسیار کم تر خواهد بود. دیپلماسی ابزاری مناسب 
برای مدیریت روزهای بحرانی است، نه دستاویزی برای توجیه 
و تداوم شرایط ناپایدار و نگران کننده. دیپلمات ارشد یک کشور 
عرب خلیج فارس مقیم پایتخت یک کشــور اروپایی که دولت 
متبوعــش روابط معمولی و نه چندان گرمــی با ایران دارد اما 
مایل به معرفی خود نیســت می گویــد: »هیچ کس نه به دنبال 
آن اســت و نه امکان آن وجود دارد که مسایل و اختالفات ما با 
ایران به نقطه صفر برســد. این غیرممکن خواهد بود. اما یافتن 
راهبــردی دوجانبه برای برخورد با مشــکالت کنونی ضروری 
دارد. ادامه این وضع بســیار خطرناک و پرهزینه شــده است و 
عمیقــا نگرانیم. ما نگرانی خودرا صریحا به برادرانمان در ریاض 

منتقل کرده ایم. همان طور که به تهران گفته ایم«.
   matinmos@gmail.com

جنتی: رفاه حداقلی برای مردم 
برقرار شود

 دبیر شــورای نگهبان گفت: باید برنامه ریزی  
نمایندگان تحت تأثیر هیچ شــخص و جریان 
سیاســی نباشــد تا رفاه حداقلی برای مردم 
برقرار شود و این امکان پذیر نیست مگر اینکه 
جز حق و حقیقت مدنظر نمایندگان مجلس 

نباشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آیت اهلل جنتی 
در دیدار اعضای کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس شــورای اســالمی خطاب به اعضای 
کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: شاهرگ 
حیات اقتصادی کشور مسأله برنامه و بودجه 
است و شما هم موظف هستید به وظیفه الهی 
و قانونی خود عمل کنید.وی با اظهار نگرانی از 
کمبودها، گرانی ها و مشکالت اقتصادی مردم، 
افزود: این مردم عزیز که همیشه وفادار نظام 
و انقالب بوده اند مســتحق خدمت هستند و 
باید برنامه ریزی شما تحت تأثیر هیچ شخص 
و جریان سیاســی نباشد تا رفاه حداقلی برای 
مردم برقرار شود و این امکان پذیر نیست مگر 
اینکه جز حق و حقیقــت مدنظر نمایندگان 
مجلس نباشــد.  جنتی با انتقــاد از اجرایی 
نشــدن اصل ۴۴  به صورت کامل اضافه کرد: 
قرار نبود دولت متصدی امور اقتصادی باشــد 
و باید فقط نقش حاکمیتی داشــته باشــد و 
مجلس بــه وظیفه نظارتی خــود به صورت 
جــدی در این زمینه عمل کند تا اصل ۴۴ به 
صورت دقیق اجرایی شود تا بخش خصوصی 
بتواند بهتر از قبل موتور اقتصادی کشــور را 
حرکت دهد.دبیر شــورای نگهبان از استفاده 
از اوراق مالــی تعهدزا در امور جاری کشــور 
انتقاد کرد و افزود: این مســأله موجب شده 
اســت که بدهی افزایی ایجاد شــود؛ چرا که 
اوراق مالی اصــوالً باید در موضوعات عمرانی 
هزینه شــود.وی نظارت بر عملکرد دولت را 
وظیفه نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
دانست و تأکید کرد: شما نمایندگان نزد خدا 
و مردم مســئولید و به یاد داشــته باشد این 
دوره ۴ ســاله می گذرد و نتیجه اعمال شما تا 
همیشه خواهد ماند.جنتی قانون بودجه کشور 
را مصوب ســال ۱۳۵۱ دانســت و گفت: این 
قانون جوابگوی نیازهای فعلی کشور نیست و 
باید اصالح شود.دبیر شورای نگهبان در پایان 
با تأکید بر اجرایی شــدن برنامه های ۵ ساله 
کشور اضافه کرد: مهمترین راه حل برون رفت 
از مشــکالت کشــور توجه جدی و عملی به 

اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است.

دفاع روحانی ازعملکرد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی

 رییس جمهــوری گفت: با توجــه به اعالم 
وصول طرح اســتیضاح وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در مجلس شــورای اسالمی، عملکرد 
این وزارتخانه را در شــرایط خطیر کنونی و 
انباشــت مســائل مزمن اقتصادی سال های 
قبل، عملکردی مثبــت و قابل قبول ارزیابی 

کرد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی با ابراز رضایت از عملکرد وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، اظهار امیدواری کرد 
با حضور وزیر در مجلــس و ارایه توضیحات 
وی، ابهامات نمایندگان برطرف شــود.هیات 
دولت در ادامه این جلســه، مــواد دیگری از 
الیحه مطبوعات و خبرگزاری ها را بررســی 

و تصویب کرد.

بیانیه ۲۲۰ نماینده مجلس
 در حمایت از پیشرفت های 

صنایع دفاعی کشور

۲۲۰ نماینــده مجلس شــورای اســالمی با 
امضــای بیانیه ای از تالش هــای جهادگران 
عرصه صنایع دفاعی کشــور قدردانی کرده و 
حمایت خود را از این فعالیت ها اعالم کردند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی 
دیروز مجلس شــورای اســالمی بیانیه ۲۲۰ 
نماینده مجلس شورای اسالمی برای قدردانی 
و حمایت از پیشــرفت هــای صنایع دفاعی 

کشور قرائت شد.

اخبار

سرمقاله

نکن،  روی  زیاده  اما  باش  بخشنده 
در زندگی حسابگر باش اما سخت 

گیر مباش. 

کالمامیر

رئیس قوه قضاییه گفت: بیش از ۳۰ کیفرخواست 
آماده ارجاع به دادگاه است و ۱۲۰ متهم مفاسد 

اقتصادی اخیر نیز در بازداشت به سر می برند.
به گزارش زمان به نقل ازروابط عمومی قوه قضاییه، 
جلسه  در  دیروز  الریجانی  آملی  صادق  اهلل  آیت 
مسئوالن عالی قضایی افزود: فعال ۴ شعبه دادگاه 
به صورت ویژه برای رسیدگی به پرونده های مفاسد 
این  دنبال  به  البته  است.  تشکیل شده  اقتصادی 
هستیم که محاکمه افراد مرتکب جرایم بزرگتر در 
اولویت باشد.وی ادامه داد: قضات مشغول واکاوی 
هستند  متهمان  مجرمانه  اقدامات  مختلف  ابعاد 
و به مردم تاکید می کنم که دستگاه قضا با تمام 

سایر  کنار  در  تا  است  شده  بسیج  خود  امکانات 
به صورت  پرونده ها  این  به  وظایف روزمره خود، 
ویژه رسیدگی کند.آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره 
به تالش های معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل 
کشور و دادستان تهران در نظارت بر رسیدگی به 
این پرونده ها، از برخی سوء برداشت ها ابراز تاسف 
و خاطرنشان کرد: واقعا انسان احساس می کند که 
گاهی در سخنرانی ها، مقاالت و اظهارنظرها، افراط 
و تفریط عجیبی صورت می گیرد و سخنانی ناشی 
از جهل بیان می شود. وی افزود: مثال وکیلی در 
جایی نوشته است که چرا از مقام معظم رهبری 
برای رسیدگی اجازه گرفته اید، خودتان برسید. این 

سخن نشان می دهد که اساسا موضوع استجازه را 
نفهمیده است. ما وظایف ذاتی در چارچوب قوانین از 
جمله قانون آیین دادرسی کیفری داشتیم اما با این 
استجازه و پاسخ مقام معظم رهبری در واقع شکل 
رسیدگی ها صورت خاصی به خود گرفت و عالوه 
بر تسریع تا حدی متمرکز شد.وی با اشاره به برخی 
دیگر از اظهارنظرها تصریح کرد: بعضی از افراد دیگر 
هم می گویند حاال که مقام معظم رهبری اجازه 
دادند، پس نتیجه رسیدگی ها چه شد؟ این افراد 
توجه ندارند که رسیدگی قضایی، یک کار رسانه ای 
نیست. در روزنامه می نویسند اعدام کنید. گویی 
با انشای یک جمله، امکان چنین مجازاتی وجود 
دارد. وی تاکید کرد: کار دستگاه قضایی، رسیدگی 
باید  را  موضوع  یک  مختلف  ابعاد  و  است  قانونی 
بررسی کند. به طور مثال دستگاه قضایی مسئولی 
را احضار می کند، او می گوید از مقام مافوق خود 
دستور داشته است. باید بررسی کنیم که آیا اساسا 

چنین مجوز و دستوری صادر شده و اگر صادر شده 
آیا رافع مسئولیت شخص بوده است یا خیر. همه 
این موارد نیاز به دقت کافی و زمان منطقی برای 
رسیدگی دارد.آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه 
متاسفانه برخی افراد بدون آنکه هیچ ورود و اشرافی 
به موضوعات داشته باشند، اقدام به تخریب دستگاه 
قضایی می کنند، تاکید کرد: اجازه دهید دستگاه 
قضایی با ظرفیتها و امکانات خود، رسیدگی عادالنه 
داشته باشد. وی افزود: کسانی در این بازار متالطم 
ارز و امور مالی، سوءاستفاده کرده اند که باید به اشد 
مجازات برسند و کار ما هم یافتن این افراد و برخورد 
با آنهاست اما نباید به صرف ایراد اتهام، به کسی ظلم 
کنیم. دستگاه ما یک دستگاه عدالت محور است 
و غایت قضای اسالمی نیز عدالت است. بنا نیست 
به کسی ظلم شود. مقام معظم رهبری در موردی 
فرمودند مراقب باشید در گیر و دار این مسائل، به 

کسی ظلم نشود.

رئیس قوه قضاییه:

120 متهم مفاسد اقتصادی 
اخیـر در بازداشت هستند

 ابالغ 
محکوم له ابراهیم صفرپور کریمی محکوم علیه  بهنام  حبیب زاده. پیروآگهی های منتشر شده در جراید بدین وسیله  بهنام حبیب زاده که مجهول المکان می باشد ابالغ  
اجراییه  صادره از شعبه اول در پرونده کالسه 960086به موجب دادنامه شماره9609972053900112 مورخ 96.11.23صادره از شعبه اول  محکوم علیه محکوم به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پژو ۴05 به شماره انتظامی 921 و 12 ایران 72 به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به در 
حق خواهان پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده  محکوم. علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبریا  اخذ تامین متناسب از محکوم له یا  ابالغ واقعی اجراییه  به محکوم علیه  می باشد لذا مفاد اجراییه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ. م. د.م  
و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد تا ظرف 10 روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرای اقدام گردد در غیر این 

صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای. مدلول اجراییه  و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئولدفترشعبهاولشورایحلاختالفبخشدابودشت

آگهی حصر وراثت
خانم مریم بی آزار دارای شناسنامه بشماره 301 به شرح پرونده کالسه 758-97 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی بهرام 

پور قره تپه به شماره شناسنامه 2۴127 در تاریخ 139۴/07/2۴ در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-مریم بی آزار فرزند نرتاج به ش ش 301 همسر متوفی. 2-خورشید ابراهیم پور فرزند خلیل به ش ش 2۴0 مادر متوفی.

3-مینا بهرام پور قره تپه فرزند علی به شماره ملی 1۴52179271 دختر متوفی.
۴-آرمان بهرام پور قره تپه فرزند علی به شماره شناسنامه 1۴51672950 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 وصیت نامه ای جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.

رئیسشعبه11شورایحلاختالفشهرستاناردبیل-بدری

تاکید ›محمد جواد ظریف‹ وزیر امورخارجه ایران بر ادامه 
ادامه  وجود  با  واشنگتن  دهد،  می  نشان  برجام  حیات 
تحریم ها و اجرای دیپلماسی فشار اقتصادی، دیپلماتیک 
و روانی باردیگر نتوانسته نتایج سیاسی خود را کسب کند.

 ، ظریف  جواد  محمد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
داد:   ادامه  سی ان ان  شبکه  با  اختصاصی  مصاحبه ای  در 
به  اعتیاد  آن  و  دارد  وجود  آمریکا  در  بیماری  دارم  باور 
دولت  اوباما،  دولت  زمان  در  افزود:حتی  تحریم هاست.وی 
آمریکا بیشتر بر حفظ تحریم های رفع نکرده تاکید داشت 
بود. شده  رفع  که  تحریم هایی  بر  تعهداتش  اجرای  بر  تا 

توافق  که  کرد  تاکید  مصاحبه  این  در  حال  عین  در  وی 
می تواند حفظ  نیز  ترامپ  دولت  خروج  با  حتی  هسته ای 
این  طول  در  همچنین  کشورمان  خارجه  امور  شود.وزیر 
مصاحبه اظهار کرد که آمریکا همچنان نفهمیده است که 
تحریم ها در تغییر جو سیاسی ایران بی تاثیرند.وی در ادامه  
صحبت هایش بیان کرد : ما احساس می کردیم که آمریکا، 
حداقل در برابر  ایران، دریافته است که تحریم ها می توانند 
دشواری های اقتصادی ایجاد کنند اما نمی توانند از طریق 
آنها به خواسته های سیاسی که مدنظر دارند، دست یابند. 
من گمان می کردم که آمریکایی ها از این مسئله آگاهند 
اما در اشتباه بودم.وی با بیان این که »آمریکا برای اقدامات 
حال حاضرش از همان تفکرات دهه ۵۰ استفاده می کند«، 
اعالم کرد :  گمان می کنم گه دولت آمریکا همچنان بر این 
باور است که در حال کار با دولتی است که بعد از کودتای 
سال ۱۹۵۳ در ایران منصوب کرد. آن ها باید از خواب ناز 
بیدار شوند.در ادامه  این مصاحبه،  ظریف احتمال مذاکره 
امیدواری  ابراز  توافق هسته ای  بر حفظ  را رد و  با آمریکا 

می تواند  اروپایی  متحدان  »فشار  این که  بیان  با  کرد.وی 
که  کرد  خاطرنشان  دارد«،  وا  عقیده  تغییر  به  را  ترامپ 
آمریکا برای امضاکنندگان اروپایی توافق زورگویی می کند.

توافق هسته ای  : ما در  امور خارجه کشورمان گفت  وزیر 
تجدیدنظر نمی کنیم. ما از آمریکا می خواهیم که به توافق 
هسته ای عمل کند. امروزه نزدیکترین متحدان آمریکا در 
برابر آن تحریم ها ایستاده اند. آمریکا دیگران را تحت فشار 
می گذارد. من به استفاده از واژه »زورگویی« عالقه ای ندارم 
اما آن ها دقیقا همین کار را می کنند.وی در پاسخ به این 
ایران می تواند  رئیس جمهور  روحانی،  آیا حسن  سوال که 
بیان  با  ببرد؟  نفعی  ترامپ  دونالد  با  نفره  تک  مالقات  از 
این که »آن ها ابتدا باید به توافق هسته ای پیشین احترام 
این  در  نه  کرد:  تاکید  سوال  این  به  پاسخ  در  بگذارند« 
زمان که پیشرفت عظیم قبلی مان به راحتی دور انداخته 
به  آیا می توان  زدیم که  قبلی مان محک  توافق  با  ما  شد. 
این  به  نه.وی هم چنین در پاسخ  یا  اعتماد کرد و  آمریکا 
معامله((  ))هنر  کتاب  که  مردی  با  توافق  آیا  که   سوال 
را نوشته است، ممکن است؟ بیان کرد : به رئیس جمهور 
ما  که  کند  کاری  می خواهد  آیا  که  دارد  بستگی  ترامپ 
باور کنیم او شریکی قابل اعتماد است یا نه. حال اگر ما 
این  کنیم،  امضا  را  دیگری  توافق  و  بگذرانیم  وقت  او  با 
توافق چه مدت ماندگار خواهد ماند؟ تا زمان پایان ریاست 
جمهوری او؟ تا زمان خروج او از محل عقد قرارداد؟ ظریف 
تاثیراتی  اینکه  با  فشار  دهه ها  که  کرد  اعالم  ادامه  در 
ایران را نسبت به فشار مقاوم  اما مردم  )منفی( داشته اند 
آسیب  همیشه  آمریکا  تحریم های   : افزود  وی  کرده اند. 
می زنند  آسیب  مردمی  به  تحریم ها  این  اگرچه  می زنند. 

که می خواهند دارو تهیه کنند. به مردمی که می خواهند 
غذا بخرند. آمریکا تکذیب می کند که پولی را هدف قرار 
می گوید  و  می شود  کشاورزی  و  سالمتی  صرف  که  داده 
که قیمت مواد غذایی به علت سومدیریت و فساد داخلی 
افزایش یافته است.وی در ادامه با بیان این که »دهه ها فشار 
با این که تاثیراتی داشته اند اما مردم ایران را نسبت به فشار 
مقاوم کرده اند«  افزود : تحریم های آمریکا همیشه آسیب 
می زنند  آسیب  مردمی  به  تحریم ها  این  اگرچه  می زنند. 
که می خواهند دارو تهیه کنند. به مردمی که می خواهند 
غذا بخرند. آمریکا تکذیب می کند که پولی را هدف قرار 
می گوید  و  می شود  کشاورزی  و  سالمتی  صرف  که  داده 
که قیمت مواد غذایی به علت سومدیریت و فساد داخلی 
افزایش یافته است.وی ادامه داد: مشکالت اقتصادی حال 
حاضر – که باعث افت ارزش پولی و گاهی دوبرابری قیمت 
پیشگیرانه  اقدامات  خاطر  به   – شده  نیز  سبزی  و  میوه 
شاهد  ایران  در  که  اقتصادی  تغییرات  این  داده اند.  رخ 
برای  اقداماتی  باید  که  داده اند  رخ  خاطر  این  به  هستید 
آمادگی برای آن روزها اتخاذ می شد. بدین شکل ما برای 
بدترین اتفاق  آماده خواهیم بود.وزیر امور خارجه کشورمان 
: ما وقت  همچنین در باره دیپلماسی با غرب اظهار کرد 
من،  برای  سیاسی  تصمیم  چنین  کردیم.  صرف  بسیاری 
رئیس جمهور روحانی و دولت ایران اصال آسان نبوده است. 
برای  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  با  مذاکره  ساعات ها  شاید 
برخی از وزرای امور خارجه دیگر مایه اعتبار محسوب شود 
اینگونه نیست. دیپلمات ها برای همین  ایران  اما قطعا در 
کارها وجود دارند. برخی از وظیفه مان این است که برای 
مصلحت کشور انتقاد را به جان بخریم این وظیفه ماست.

ظریف: آمریکایی ها باید از خواب ناز بیدار شوند 

حیات برجام بدون آمریکا   

سخنگوی هیات رییسه مجلس:

روحانی پس از دیدار با رهبری در جلسه سوال از رییس جمهور حضور می یابد
شورای  مجلس  رییسه  هیات  سخنگوی   
که  گفت وگوهایی  اساس  بر  گفت:  اسالمی 
با محمود واعظی و حسینعلی امیری رییس 
دفتر و معاون پارلمانی رییس جمهور داشتم، 
رییس جهمور پس از مالقات هیات دولت با 
رهبر معظم انقالب در هفته دولت در جلسه 

سوال از رییس جمهور حضور می یابد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهروز نعمتی 
در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در جمع 
خبرنگاران پارلمانی با اشاره به مباحث مطرح 
شده در جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس، 
پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  حاتمی  امیر  گفت: 
نیروهای مسلح در جلسه غیرعلنی از اقدامات 
و اتفاقات بسیار مهمی که در عرصه دفاعی 
به  مفصلی  گزارش  است،  داده  روی  کشور 

نمایندگان داد.به گفته نماینده مردم تهران 
در مجلس تقویت بنیه موشکی، بهره برداری 

از هواپیمای جدید جنگی، پهپادها و ناوشکن 
دفاعی  جدید  پیشرفتهای  جمله  از  های 

کشور است.وی افزود: امیر حاتمی همچنین 
گزارشی درباره حضور ایران در مجامع دفاعی 
بین المللی دنیا ارائه کرد.وی تصریح کرد: با 
در  کشور  حواشی  در  که  فضایی  به  توجه 
حال روی دادن است، نوع تعامالتی که باید 
و  باشد  داشته  وجود  با کشورهای همسایه 
احترام به همسایگان، مورد بحث قرار گرفت 
همچنین در این جلسه بر این موضوع تاکید 
شد که باید تیم های تروریستی از منطقه 
پاک شود.نعمتی در مورد تهدیدهای آمریکا 
حرف  زیاد  آمریکایی ها  گفت:  ایران  علیه 
می زنند ما هم از اقدامات دفاعی خود رونمایی 
می کنیم. آمریکایی ها حتما به خوبی می دانند 
که اقدامات نظامی جمهوری اسالمی ایران 

پیشگیرانه است.
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ارائه گزارش عملکرد سیاست های اقتصاد 
مقاومتی به مقام معظم رهبری

 دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: گزارشی از عملکرد تک 
تک بندهای ۲۴ گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی تهیه شده که پس 
از جمع بندی توسط فرمانده ستاد تقدیم مقام معظم رهبری خواهد 

شد.
ستاد  دبیر  پورمحمدی  سیدحمید  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این ستاد اظهار  اقتصاد مقاومتی در حاشیه جلسه دیروز  فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی و  داشت: گزارشی توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی 
بندهای ۲۴  عملکرد تک تک  و  تهیه شده  بودجه  و  برنامه  سازمان 
قرار گرفته  بررسی  مقاومتی در آن مورد  اقتصاد  گانه سیاست های 
است. بعضی از آنها دارای عملکرد مثبتی است و برخی دیگر نیاز به 
عملکرد بیشتری دارد که این گزارش پس از جمع بندی توسط فرمانده 
ستاد اقتصاد مقاومتی تقدیم مقام معظم رهبری خواهد شد.وی افزود: 
گانه   ۲۴ بندهای  عملکرد  چگونگی  ارزیابی  امروز  بحث  مهمترین 
مصوبات این ستاد و بررسی آن بر پایداری اقتصاد برای افزایش مقاومت 
اقتصادی بود.پورمحمدی ادامه داد: موضوع دیگری که از چندماه پیش 
در دستور کار قرار گرفته، مقابله فعاالنه با تحریم ها است که در این 
مدت بیش از ۴۵ مصوبه داشتیم. این مصوبات نیاز به نظارت سریع تر 
دارد و به صورت ماهیانه از سوی سازمان برنامه و بودجه بر آن نظارت 
می شود و گزارش نظارتی آنها در جلسه قرائت شد که در بعضی موارد 
کار با سرعت پیش رفته و در موارد دیگری نیاز به تحرک بیشتری 

وجود دارد.

مهلت 5 ماهه به خودروسازان برای 
استانداردسازی خودروها 

 معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد گفت: خودروسازان تا آخر دیماه 
فرصت دارند تا استانداردهای هشتاد و پنج گانه اعالم شده را رعایت و 

تولیدات خود را براساس این استانداردها انجام دهند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سودابه یحیی زاده   در پاسخ به سوالی 
سازمان  شده  اعالم  استانداردهای  از  خودروسازان  استقبال  مورد  در 
استاندارد اظهار کرد: ما مرحله به مرحله این استانداردها را ابالغ کردیم 
تا خودروسازان نسبت به اعمال آن اقدام کنند که آخرین مرحله آن 
دیماه خواهد بود و تمام خودروسازان باید ۸۵ استاندارد اعالم شده این 
سازمان را رعایت کنند.وی خاطرنشان کرد: اکثر خودروسازان کشور از 
ابالغ استانداردهای جدید استقبال کردند و امیدواریم با همکاری تمامی 
شرکت های خودروسازی زمینه استانداردسازی تمام خودروهای تولیدی 
در کشور فراهم آید.معاون تدوین و ترویج سازمان استاندارد بیان کرد: 
آنهایی هم که نمی توانند این استانداردها را اعمال کنند قطعا با کاهش و 
خروج از چرخه تولید روبرو می شوند، چرا که برای ما تامین امنیت مردم 
و سالمت آنها یک اصل اساسی است.یحیی زاده گفت: ما همکاری های 
خوبی را از خودروسازان کشور انتظار داریم و امیدواریم در زمینه رعایت 
استانداردهای ابالغ شده یاریگر ما باشند تا بتوانیم در کشور خودروهای 
با استاندارد مناسب و مطلوب را شاهد باشیم.وی بدون اینکه نامی از 
خودروی خاص ببرد، افزود: قطعا خودروهایی که نتوانند استانداردهای 
هشتادوپنج گانه ابالغی ما را رعایت کنند از چرخه تولید خارج می شوند 

و ما هیچ مماشاتی را با شرکت ها در این زمینه نخواهیم داشت. 

نخستین محاکمه فساد
 اقتصادی؛ شنبه

»ح. ب. د« یکی از متهمان اقتصادی، شنبه آینده در 
دادگاه انقالب به صورت علنی به اتهام افساد فی االرض 

محاکمه می شود.
بازپرس پرونده،  ازصداوسیما،  نقل  به  به گزارش زمان 
این فرد را متهم به فساد فی االرض از طریق اخالل در 
نظام اقتصادی کشور کرده و براساس محتویات پرونده 
تقاضای اشد مجازات شده است.این متهم قرار است در 
شعبه پانزدهم دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی 

محاکمه شود.

اثرات اجرایی شدن منشور حقوق 
شهروندی در زندگی مردم

با  مداوم  ارتباط  با  رییس جمهور گفت:  ویژه   دستیار 
منشور  شدن  اجرایی  قوا  سایر  و  دولتی  دستگاه های 
حقوق شهروندی در تمام شئون زندگی مردم را پیگیری 

می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، شهیندخت موالوردی در 
پاسخ به این پرسش که مردم نمود اجرایی منشور حقوق 
شهروندی را چگونه در زندگی خود می توانند احساس 
کنند؟ اظهار کرد: در چارچوب منشور حقوق شهروندی 
ماموریت ما پیگیری، نظارت و اجرایی کردن منشور حقوق 
شهروندی است. مجموعه اقداماتی را رصد، هماهنگی و 
پیگیری می کنیم که دستگاه های اجرایی آن ها را به اجرا 
ما یک  که  نیست  این طور  داد:  ادامه  در می آورند.وی 
فعالیت جداگانه ای را در دستور کار خود قرار دهیم. ۲۲ 
حقی که در منشور حقوق شهروندی مطرح شده است 
همان ماموریت های دستگاه های اجرایی به معنای اعم 
خودش است.وی خاطرنشان کرد: برخی از حقوق و حق 
اعاده دادرسی عادالنه نیاز به یک تعامل جدی با سایر 
قوا و نهادهای حاکمیتی دارد.دستیار ویژه رییس جمهور 
افزود: اگر تمام دستگاه ها و نهادها به درستی به وظایف 
خود عمل کنند، خروجی کارشان می شود همان خروجی 
منشور حقوق شهروندی که باید در زندگی روزانه مردم 
متبلور باشد.دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق 
شهروندی با اشاره به مصوبه دولت در راستای اجرایی 
شدن حقوق شهروندی در نهادهای دولتی، اظهار کرد: این 
امر به جدیت توسط سازمان اداره امور استخدامی کشور 
رصد می شود و ۱۹ بندی که در آن جا مورد تصریح قرار 
گرفته است، پیگیری می شود.وی ادامه داد: آقای انصاری 
در سازمان اداری استخدامی کشور گزارش هایی را در این 
وزارت کشور در  با  تفاهم نامه هایی  ارائه می دهد.  رابطه 
رابطه توسعه نقش سازمان های غیردولتی در حوزه حقوق 
شهروندی امضاء کردند که شیوه نامه اش تدوین و در حال 

اجرایی شدن است.

خبرخبر

ادامه از صفحه ۱
قاسمی تصریح کرد: سال گذشته این کنوانسیون نهایی شد و در 
همان زمان تالش شد تا در تاریخی مشخص این توافقات به امضاء 
سران هر ۵ کشور ساحلی دریای خزر برسد که این مهم انجام شد. 
در طول مذاکرات بین المللی یک امر ساده و بدیهی وجود دارد 
که نباید در خصوص اخبار و اطالعات آن مذاکره، خبری منتشر 
شود اما در زمان الزم همه موارد به مردم اطالع رسانی خواهد 
شد و همانطور که در موضوع خزر دیدیم وزیر امور خارجه به 
طور تفصیلی در این رابطه با مردم صحبت کرد. از طرفی هم این 
حق مجلس است که نمایندگان محترم در جریان مذاکرات قرار 
بگیرند. سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه از سوی وزارت 
خارجه در این خصوص کوتاهی صورت نگرفته و در صورت نیاز باز 

هم به نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه خواهیم کرد، یادآور شد: 
نکته اینجاست که هر ۵ کشور باید این کنوانسیون را در مجالس 
خود به تصویب برسانند بنابراین نمایندگان محترم فرصت دارند 
تا در دوره ای مشخص نسبت به کنوانسیون دریای خزر بررسی 
های الزم را داشته باشند.قاسمی درخصوص تشکیل گروه اقدام 
ایران از سوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد: اقدامات اخیر 
آمریکا علیه ایران عمدتاً در قالب جنگ روانی قابل بررسی است و 
از آنجا که آنها با تحلیلی اشتباه از برجام خارج شده اند و تصور این 
را داشته اند که در این موضوع همراهی دیگر کشورهای جهان را 
خواهند داشت اما دیدند که در این موضوع در انزوای بین المللی 
قرار گرفته اند و به ناچار تالش های گسترده ای را جهت تخریب 
روابط ایران و اختالل در همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای 

جهان صورت دادند.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: از جمله 
تالش هایی که آمریکایی ها در این رابطه انجام دادند اعزام هیئت 
ها و تشکیل برخی گروه ها از جمله گروه اقدام ایران و همچنین 
تماس با کشورهای مختلف جهت کاهش و یا قطع روابط اقتصادی 
با ایران است اما نکته ای که وجود دارد این است که امروز در 
جهان دیگر کسی نمی تواند برای دیگران دیکته بنویسد و با ایجاد 
فشار و ادامه سیاست تحریم بخواهد منافع خود را پیش ببرد.وی 
خاطرنشان کرد: قطعاً با ذکاوتی که میان مسئوالن نظام وجود دارد 
و با آگاهی و مقاومت مردم ایران، سیاست های خصمانه آمریکا در 
این برهه از زمان هم شکست خواهد خورد که البته اینها هیچ کدام 
نافی ایجاد مشکالت برای اقتصاد ایران نیست اما همانطور که گفتم 
می توانیم از این مقطع سخت کنونی با کمک یکدیگر عبور کنیم.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای : میثم راهنورد فرزند      

خواهان بانک مهراقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده گان آقای میثم راهنورد به خواسته 
مطالبه    مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 97099838۴۴600385  
شورای حل اختالف  شماره 6شهرستان شهرکرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/7/2 
ساعت 8:30 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 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 

ضمائم را دریافت ودروقت  مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شورایحلاختالفشماره6شهرستانشهرکرد

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شماره نامه:9710112291508907   شماره پرونده:96099822915012۴1

شماره بایگانی شعبه:962921    تاریخ تنظیم:1397/05/28
به موجب پرونده کالسه 962921 صادره شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم 
نفع محکوم له ابوالفضل عبدی به ضرر محکوم علیه عباس محمد حسینی مبنی بر 
فروش پالک ثبتی 160/۴001 واقع در رباط کریم داودیه خیابان مفتح کوچه بوستان 
کارشناسی  نظریه  طبق  مزایده  مورد  پالک 30  تختی  متری  کوچه 12  نبش  هشتم 

ارزیابی و به شرح زیر توصیف گردیده است.
عبارتست از شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به شماره پالک 
ثبتی ۴001 فرعی از 160 اصلی مفروز و مجزی از 1292 فرعی از اصلی مذکور به 
مساحت عرصه 116/50 متر مربع درواقع در بخش 12 تهران حوزه ثبت رباط کریم .
اعیانی شامل یک باب ساختمان مسکونی با قدمت بیش از 25 سال شاملیک طبقه 
همکف شامل یکباب نانوایی لواشی و یک اتاق با کاربری انباری و یک باب تجاری 
که در هنگام بازدید غیر فعال بوده و درب آن بسته بوده است .و یک طبقه مسکونی 
فوقانی شامل یک باب اتاق 9 متری در راه پله و یک سالن و آشپز خانه در طبقه دوم 
که با مصالح و کیفیت ساخت مناسب با سن بنا احداث و در حال بهره برداری توسط 
مالک می باشد.امتیاز آب،برق و گاز شهری برقرار بوده و و درحال بهره برداری می 

باشد.ساختمان فاقد نما سازی بوده و درب و پنجره و فلزی می باشد.
ششدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور به استناد سند مالکیت شماره182360 الف-96 
تحت شماره 6860 ماده 1۴7 قانون ثبت به نام آقای عباس محمد حسینی فرزنده 

ابولفضل به ثبت رسیده است.
حدود و مشخصات عرصه: شماال« 10/70 متر به کوچه 8 متری شرقا« 9/70 متر به 
قطعه 35 جنوبا« 12/50 متر به قطعه همجوار غربا« در سه قسمت به کوچه دوازده 

متری ومحوطه.
بنا، عرض معبر، موقعیت قرار  به متراژعرصه و قدمت  با توجه  نظریه کارشناسی: 
گیری ملک، نرخ روز امالک مشابه در منطقه و با فرض عدم بدهی به شهرداری ،امور 
مالیلتی، بانکهای و سایر مراجع قانونی و بادرنظر داشتن سایر جهات مؤثر در ارزیابی:
لحاظ  بدون  اصلی   160/۴001 ثبتی  پالک  اعیان  و  عرصه  مالکین  ششدانگ 
ارزش سرقفلی واحد تجاری و با محاسبه ارزش عرصه و اعیانی احداثی به مبلغ 
2/300/000/000 ریال به حرف دو میلیارد و سیصد میلیون ریال معادل دویست وسی 

میلیون تومان ارزیابی و اعالم می گردد.
مقرر گردیده ملک موصوف در روز مورخ 97/6/20 صبح از طریق مزایده در دفتر 
احکام مدنی دادگستری رباط کریم واقع در رباط کریم . بلوار امام خمینی دادگستری 
رباط کریم به فروش برسد، قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پراخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید، در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند 
پنج روز از موعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد 

مزایده داده شود. م الف 1175
مدیردفتراجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانرباطکریم–غفاری

آگهی دادنامه
اهواز.به  یک  شماره  مجتمع  اختالف  حل  شورای  رسیدگی:قاضی  مرجع 
تاریخ1397/۴/3دروقت فوق العاده پرونده کالسه733/1/97حقوقی درشعبه قاضی مجتمع 
مبادرت  ازخداوندمتعال  نظررسید،بااستعانت  اهوازبه  اختالف  شورای حل  یک  شماره 
به صدوررای بشرح ذیل مینماید.رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست آقای حسین 
حیدری دزفولی فرزندعبدالرضابطرفیت آقای کاظم خسرجی پور فرزندجاسم به خواسته 
مطالبه مبلغ100/000/000ریال بابت ضمانت وام خوانده ازبانک مربوطه والزام خوانده به 
پرداخت اقساط معوقه وپرداخت هزینه دادرسی وتاخیرتادیه تااجرای حکم باتوجه به دعوت 
ازطرفین وپاسخ استعالم واصله ازبانک انصارشعبه شهدای فرجوانی استان خوزستان بشماره 
نامه21۴7/18۴1مورخ1396/9/21که اعالم نموده مبلغ13۴/526/000ریال ازحقوق خواهان 
بابت ضمانت تسهیالت دریافتی خوانده کسرگردیده است وباتوجه به اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضرنشده والیحه ای ارسال ننموده است لذادعوای خواهان 
درخصوص مطالبه را وارددانسته ومستندابه بندالف ماده9قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب139۴وماده709قانون مدنی ومواد198و515و519و522قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقالب درامورمدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ1/330/000ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست مورخ1396/9/21تازمان اجرای حکم براساس نرخ 
تورم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران وپرداخت هزینه های نشرآگهی هابااحتساب 
درواحدمحترم اجرای احکام شوراهای حل اختالف درحق خواهان صادرواعالم می دارد 
رای صادره غیابی است وظرف مدت20روزپس ازابالغ واقعی قابل واخواهی دراین مرجع 
وسپس ظرف مدت20روزدیگرقابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه های محترم حقوقی اهوازمی 
باشدودر خصوص خواسته دوم مبنی االزم خوانده به پرداخت اقساط معوقه نظربه اینکه ذینفع 
اصلی در خصوص پرداخت اقساط بانک می باشدبعبارت دیگرمضمون له)ذینفع اصلی(
بانک وام دهنده می باشدلذابعلت ذینفع نبودن خواهان مستندابه بند10ماده8۴وماده89قانون 
آئین دادرسی ودادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی وبندالف ماده9قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب139۴قراررددعوای خواهان درخصوص خواسته الزام خوانده به پرداخت 
اقساط معوقه راصادرواعالم می داردقرارصادره حضوری است وظرف مدت20روزپس 

ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه های محترم عمومی حقوقی اهوازمی باشد.
قاضیشورایحلاختالفمجتمعشمارهیکاهواز-امینداغالوی

توصیه سخنگوی وزارتخارجه به سفارتخانه  های خارجی؛  

ایران« اقدام  »گروه  تشکیل 
 مغایر قوانین بین المللی است    

قاسمی درخصوص تشکیل گروه اقدام ایران از سوی وزارت امور خارجه 
آمریکا تصریح کرد: اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران عمدتاً در قالب جنگ 
روانی قابل بررسی است و از آنجا که آنها با تحلیلی اشتباه از برجام 
خارج شده اند و تصور این را داشته اند که در این موضوع همراهی 
دیگر کشورهای جهان را خواهند داشت اما دیدند که در این موضوع 
در انزوای بین المللی قرار گرفته اند و به ناچار تالش های گسترده ای را 
جهت تخریب روابط ایران و اختالل در همکاری های اقتصادی ایران با 

کشورهای جهان صورت دادند.

انبار انبار داران به ثبت موجودی در سامانه جامع  الزام 
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  صمت: 
استانها موظف شدند به همه  انباردارها ابالغ 
کنند که از ابتدای شهریور ماه امسال  الزم 
است موجودی خود را در سامانه جامع انبار 
ثبت کرده و همه  ورودی و خروجی کاال در 

آن انبار نیز در سامانه جامع انبار درج شود.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛  محمد 
توجیهی  آموزشی  یکروزه  همایش  در  قبله  
انبار،  افزود:  طرح رسید/حواله سامانه جامع 
برای  انبار  جامع  سامانه  اساس  همین  بر 
نام  ثبت  سامانه  این  در  که  همه   افرادی 
است  کرده  ایجاد  کاربری  اند،  حساب  کرده 
که بر مبنای آن انبار دار باید به این حساب 

موجود  اینکه  بر  عالوه  و  وارد شده  کاربری 
همه  ورودی  می کند،  ثبت  را  خود  کاالی 
بارنامه انجام  و خروجی کاال نیز چه توسط 
شده و چه غیر بارنامه ای باشد به طور حتم 
شود.وی  درج  انبار  کاربری  حساب  در  باید 
تصریح کرد: استفاده از سامانه های مختلف از 
جمله سامانه جامع انبارها که تکلیف قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز محسوب می شود 
اطالعاتی  نیازمندی های  از  بخشی  می تواند 
انبارها کجاست؟  را تامین کند، نظیر اینکه 
چه نوع و چه میزان کاال وارد و خارج انبارها 
است؟  کسی  چه  کاالها  مالک  است؟  شده 
بر همین اساس سامانه جامع انبار به عنوان 
یک سامانه بنیادین و پایه ای وزارت صنعت، 

معدن و تجارت مد نظر قرار گرفته است.قبله 
با اشاره به عملکرد سامانه جامع انبار طی دو 
سال گذشته افزود: در این مدت با همکاری 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها بیش 
از ۵۱۰ هزار واحد انبارش کاال شناسایی شده 
هزار  از ۵۱۰  بیش  دقیق تر  بعبارت  و  است 
مبادی و مقاصد بار در سطح کشور شناسایی 
از  که  است  شده  ثبت  انبارها  سامانه  در  و 
این تعداد بالغ بر ۳۰۰ هزار مورد آن صنفی 
 ۴۹ فروش(،  بار  و  بنکداری  فروش،  )عمده 
هزار مورد صنعتی، ۸۳ هزار مورد کشاورزی، 
۸ هزار مورد معدنی و ۴۱ هزار مورد دیگر 
همچنین  شد:  یادآور  است.وی  بوده  انبار 
کاالهای  انبارش  واحد  هزار   ۵۱۰ میان  از 

شناسایی شده تعداد ۲۴ هزار خوداظهاری، 
۳۵۱ هزار از طریق سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استانها و ۱۲7 هزار مورد باقیمانده از 
طریق وب سرویس اخذ شده است.قبله ادامه 
داد:   در  دو سال گذشته در ارتباط تنگاتنگ 
با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اعم  تا  همه  بارنامه های صادره  تالش شده 
از مبادی و مقاصد بار از سامانه جامع انبار 
استعالم و جریان گردش کاال شناسایی شود 
که خوشبختانه در حال حاضر بیش از ۹۰ 
سامانه  بخش  از  صادره  های  بارنامه  درصد 
جامع انبار استعالم  کرده  و عماًل تا حدودی 
شده  شناخته  کاال  گردش  جریان  بسیاری 

است.
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حضور ذوب آهن اصفهان دردوازدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات، 
فوالد ومتالورژی مشهد

 تخصیص 100درصداعتبارات ملی
 به نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

بهادری- اصفهان: ذوب آهن اصفهان با برپایی 
غرفه در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات، 
فوالد ، مواد اولیه متالورژی وآهنگری که بزرگترین 
نمایشگاه فوالد و ریخته گری است و برای اولین 
بار در شرق کشور برگزار شد، حضوری فعال 
داشت . در این غرفه که با استقبال بازدید کنندگان 
مواجه شد ، کارشناسان حوزه بازاریابی و فروش 
و روابط عمومی شرکت نسبت به ارائه توضیحات 
 ، محصوالت  مورد  در  بازدیدکنندگان  به  الزم 
اقدام  شرکت  این  دستاوردهای  و  استانداردها 

نمودند.
دکتر علی رضا رشیدیان استاندار  خراسان رضوی 
معدن   ، صنعت  سازمان  رئیس  علیرضایی    ،
وتجارت این استان و سید رسول خلیفه سلطانی 
ازجمله  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
بازدیدکنندگان ویژه غرفه ذوب آهن بودند که با 
توضیحات مدیران روابط عمومی و فروش داخلی 
با دغدغه ها و چالش های ذوب آهن  شرکت 

اصفهان آشنا شدند.
های  هیات  نمایشگاه،  این  برگزاری  مدت  در 
تجاری کشورهای افغانستان و عراق نیز با حضور 
در غرفه ذوب آهن اصفهان طی نشست هایی 
با کارشناسان بازاریابی وصادرات در باره توسعه 

تجارت با یکدیگر گفت و گو کردند.
برند   15 های  نمایندگی  و  داخلی  شرکت   50
خارجی ،  محصوالت و توانمندی های خود در 
زمینه های یاد شده را در 60 غرفه این نمایشگاه به 
نمایش گذاشتند. برگزاری بیست و چهارمین گپ 
فوالدی با هدف شناخت بازار مصرف ، چگونگی 
تهیه ی مواد اولیه از کانال های مختلف ،آشنایی با 
پتانسیل های تجار، بازرگانان و وارد کنندگان و 
استفاده از تجربیات دیگران را می توان از برنامه 
های جانبی این نمایشگاه برشمرد. این نمایشگاه 
25 تا 28 مرداد در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 
مشهد میزبان فعاالن اقتصادی، تجار، تولیدکنندگان 

و بازرگانان داخلی و خارجی در این حوزه بود.

نوسازی، توسعه  منکویی- رشت: رئیس سازمان 
تخصیص   از  گیالن  در  کشور  مدارس  تجهیز  و 
100درصداعتبارات ملی در سه ماهه نخست سال 
خبر داد.  دکتر مهراله رخشانی مهر، معاون وزیر و 
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور در نشست مجمع نمایندگان مجلس شورای 
در خصوص مشکالت  که  استان گیالن  اسالمی 
آموزش و پرورش استان در حوزه های مختلف 
فضای  سرانه  متوسط  اینکه  بیان  با  شد  برگزار 
ایرانی پنج  آموزشی کشور برای  هر دانش آموز 
متر و 18 سانتیمتر است، گفت: این رقم برای دانش 
آموزان گیالنی چهار متر و 82 سانتیمتر است که این 
میزان از میانگین کشوری کمتر است و برای رسیدن 
همت  و  عزم جدی  با  باید  کشوری  میانگین  به 
مضاعف تالش نمود. وی بااشاره به اینکه توانستیم 
تخصیص اعتبارات ملی را  در سه ماهه نخست سال 
100 درصد دریافت نماییم ،افزود: این اتفاق مبارک، 
نشانی از همت واال در جهت تامین  منابع مالی برای 

تکمیل پروژه های آموزشی کشور است.
 رخشانی مهر با بیان اینکه باید در جهت تکمیل 
مدارس نیمه تمام  با همتی مضاف تالش کنیم اذعان 
داشت: تا مهر ماه سالجاری حدود 8 هزار کالس 
درس را آماده بهره برداری نموده و به حول قوه 
الهی تحویل ادارات آموزش و پرورش خواهیم نمود 
همچنین در جهت تحقق تعهدات خود نسبت به 
تکمیل پروژه های مشارکتی ، تخصیص  اعتبارات  
به 100درصد  هارا  پروژه  این  تکمیل   به  مربوط 

برسانیم .
 در ادامه علی اوسط اکبری مقدم ،افزود: در سطح 
درس  700کالس  با  تمام  نیمه  1۴0پروژه  استان 
وجود دارد و برای تکمیل این پروژه ها نیازمند عزم 
ملی هستیم. وی با بیان اینکه 100 پروژه فعال هم 
اکنون در سطح استان در حال اجرا داریم تصریح 
کرد:امیدوارم به حول قوه الهی با تامین اعتبار الزم 
بتوانیم به موقع این پروژه ها را تکمیل و تحویل 

ادارات آموزش و پرورش دهیم.

سرپرست شرکت تولید نیروی 
برق رامین معرفی گردید

سوی  از  حکمی  طی  فر-اهواز:  وحیدی 
مهندس فالحتیان رئیس هیئت مدیره شرکت 
حرارتی،  برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی 
عنوان  به  نعیمی  منصور  مهندس  آقای 
برق  نیروی  تولید  شرکت  جدید  سرپرست 

رامین معرفی گردید.
شرکت  مدیرعامل  دفتر  در  که  مراسمی  در 
تولید و با حضور مهندس پیشاهنگ معاونت 
مدیر  روحی  مهندس  و  تولید  راهبری 
تخصصی  مادر  شرکت  محرمانه  حراست 
دشت  مهندس  حرارتی،  برق  نیروی  تولید 
ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر  بزرگ 
خوزستان و جمعی از مدیران و پرسنل حوزه 
مهندس  گردید  برگزار  استان  در  برق  تولید 
جدید  سرپرست  عنوان  به  نعیمی  منصور 
و  معارفه  رامین  برق  نیروی  تولید  شرکت 
جاوید  عبدالکریم  مهندس  آقای  زحمات  از 

مدیرعامل پیشین شرکت قدردانی گردید.
با  مدیران  از  نعیمی  مهندس  است  گفتنی 

تجربه حوزه صنعت برق استان می باشد.

برپایی نمایشگاه  هنرجویان آموزشگاه 
حرکت قلم  در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: نمایشگاه گروهی نقاشی 
قلم  آموزشگاه حرکت  هنرجویان  طراحی  و 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  همکاری  با 
در  ماه  مرداد   26 جمعه  روز  اسالمشهر 

نگارخانه هنر گشایش یافت. 
و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  در  اسالمشهر،  شهرستان  اسالمی  ارشاد 
نمایشگاه 150 اثر طراحی و نقاشی در ابعاد 
و   ۴0*80  ،50*50  ،70*100  ،  120*100
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.
 26 از  فوق  نمایشگاه  است:  ذکر  به  الزم 
لغایت 30 مرداد ماه از ساعت 10 الی 13 در 
، خیابان  اسالمشهر  نشانی:  به  هنر  نگارخانه 
و  برپا   ۴ ترنج  کوچه  صفوی-  نواب  شهید 
هنر  دوستداران  و  عالقمندان  عموم  پذیرای 

می باشد.

خبر

 ورشکستی تولیدکنندگان کود و سم استان البرز 
در سال تولید ملی 

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ رئیس انجمن تولیدکنندگان کود و سم استان البرز 
از ورشکستی این واحدهای تولیدی در سال تولید ملی و حمایت از کاالی 
ایرانی خبر داد. در نشستی که  انجمن تولیدکنندگان کود و سم استان البرز با 
اصحاب رسانه در سالن اجتماعات اداره کل ارشاد اسالمی استان البرز برگزار 
شد، محمد خصوصی گفت: با سیاست های اشتباهی که از سوی برخی 
مسئوالن در کشور صورت گرفته است  واردات سموم خارجی مشکالتی 
را برای تولیدکنندگان فراهم آورده است. وی افزود: استان البرز قطب مهم 
تولید کود و سم در کشور است و تولیدکنندگان سموم در کشور بیش از 10 
هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است که اگر چنانچه این روند ادامه یابد 

ورشکستگی این انجمن را شاهد خواهیم بود.
 وی خاطر نشان کرد: مجموعا بیش از دهها هزار شغل در این حوزه ایجاد 
شده است که سهم البرز حدود دو هزار نفر در این حوزه است و با سابقه 
50 ساله ای که در این حوزه داریم تقریبا به خودکفایی رسیده ایم اما در حال 
حاضر واردات کود از کشورهایی همچون چین و هند مشکالتی را برای ما 
ایجاد کرده است. رئیس انجمن تولیدکنندگان کود و سم استان البرز کاهش 
منابع ارزی را یکی از دالیل آن عنوان کرد و گفت: وارد کنندگان سم با وجود 
اینکه می دانند نیاز سم کشور از سوی ما تامین می شود اما با این وجود سم 
وارد کشور کرده و این در حالی است که مواد اولیه یک  کود سی درصد 
ارزبری دارد و تولید محصوالت داخلی حمایت مورد نظر از صنایع سم و 
کود شیمیایی انجام نمی شود. وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی اصرار 
به واردات کود و سم دارد و این موضوع قابل تولید در داخل است،گفت: 
در حال حاضر از  بین 70 تولیدکننده سم با ظرفیت کمتر از تولید واقعی در 
حال فعالیت هستیم و این در حالی است که درهای صادراتی سموم بر روی 
تولیدکنندگان داخلی بسته شده است. خصوصی با تاکید بر نبود صادرات برای 
تولید کنندگان سم در داخل کشور اظهار داشت: در حالی که کیفیت تولید سم 
داخلی با سموم خارجی برابری دارد و با تمام شواهد و قرائن این موضوع قابل 
اثبات است اما با این وجود مانع صادرات شده و از کشورهایی همچون چین 
و هند سم وارد کشور می شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان کود و سم استان 
البرز با بیان اینکه  حدود 300 قلم سم وارد کشور می شود،گفت: 70 درصد این 
سموم قابل تولید در داخل کشور هستند و در این شرایط محدودیت ارزی، 

واردات این محصول که قابلیت تولید داخلی دارد جای سوال دارد.
خصوصی با بیان اینکه کشورهای همسایه دنبال سموم علف کش گندم ایران 

بودند،گفت: سموم عراق،  جنوب ترکیه و آذربایجان از ایران تامین شد.
 عضو انجمن تولیدکنندگان تاکید داشت که کود و سم کشور با بیان اینکه 
تولیدکنندگان داخلی 9 درصد بر روی بطری،کارتن و مواد مالیات بر ارزش 
افزوده پرداخت می کنند و این شرایط برای تولید کنندگان خارجی که به ایران 
صادرات دارند وجود ندارد. خصوصی اشاره کرد: تداوم این شرایط مشکالت 
بسیاری ایجاد کرده به گونه که به مرز ورشکستگی صنعت کود و سم اشتغال 
انجامیده و در این حوزه بیش از  10 هزار شغل را از بین خواهند رفت و 
آنوقت با نبود برنامه ریزی صحیح مسئوالن روبروز به آن دامن زده خواهد شد.
وی در پایان یاد آور شد: نزدیک به 70 شرکت داخلی برای سهم خود در 
کشور می جنگند وخواسته ما منع واردات سموم آماده دارای تولیدکننده داخلی 

و اجازه صادرات به تولید کنندگان داخلی است.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ رئیس پلیس آگاهی 
استان البرز از شناسایی و کشف انبار تنباکوی قاچاق 

در شهرستان فردیس خبرداد.
با  درنشستی  گذشته  روز  صفایی  جواد  سرهنگ 
اداره پلیس آگاهی استان  خبرنگاران که در سالن 
آگاهی  پلیس  مأموران  گفت:  شد،  برگزار  البرز 
شهرستان فردیس انبار تنباکویی را که محل دپو بود 
کشف و شناسایی کردند.وی افزود: تیم عملیاتی 
مبارزه با کاالی قاچاق به محل اعزام شدند که در 
 28 همراه  به  تنباکو  کارتن   1500 خصوص  این 
بشکه تنباکوی فله ای کشف شد. سرهنگ صفایی 
مقادیر  تعزیرات  قاضی  همکاری  با  کرد:  تاکید 
کشف شده توقیف شدند که ارزش آن 3 میلیارد 
تومان اعالم شد.همچنین وی اعالم کرد: کاالهای 
بوده  غیرمجاز  و  قاچاق  مذکور   انبار  در  موجود 
اشاره  با  دیگری  است.سرهنگ صفایی در بخش 
حاشیه  و  شهر  در  موتورسیکلت سواران  مانور  به 
آن گفت: باتوجه به گرمای تابستان موتورسواران 
اقدام به سرقت عنف داشتند که این رقم افزایش 
یافته است.وی ادامه داد: کارآگاهان با جدیت پیگیر 
پرونده سرقت به عنف بودند که باند دو نفره سارقان 
موبایل قاپ و گردن بند قاپ را در شهرستان کرج 

و فردیس شناسایی و دستگیر کردند.وی در تکمیل 
سخنان خود گفت: از آنجایی که این دو نفر در 
ساعت های آغازین شب تا بامداد اقدام به سرقت 
به عنف عابران می کردند شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: باند دو نفره کیف قاپ با عوض کردن 
باک خود و همچنین استفاده از کاله های نقاب دار 
اقدام به سرقت می کردند. سرهنگ صفاری ادامه داد: 
مأموران پس از انجام عملیات های پلیسی موفق به 
کشف مخفی گاه سارقان در شهرستان کرج شدند 

و در یک اقدام غافلگیرانه به صورت شبانه آن ها را 
دستگیر کردند.

وی سن سارقان را 26 و 28 اعالم کرد و گفت: 
فقره  با 50  سال جاری  اردیبهشت ماه  در  سارقان 
سرقت دستگیر و به قید وثیقه آزادشده بودند که 
در بازجویی ها مشخص شد یک روز بعد از آزادی 
از  دیگری  بخش  در  وی  شده اند.  جرم  مرتکب 
پراید  خودرو  یک  توسط  که  سارقی  دستگیری 
بود  کرده  فقره سرقت  به چندین  اقدام  بک  هاچ 

خبر داد و افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی 
و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی خودرو شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز در بخشی از گزارش 
خود به خبرنگاران به فردی اشاره کرد که با عنوان 
جعلی اقدام به دریافت خالفی خودروهایی که مبالغ 
پی  در  کرد:  اضافه  کرد.وی  می  داشتند،  سنگینی 
مراجعه فردی به کالنتری 1۴ رسالت مبنی بر اینکه 
مبلغی به فردی داده تا خالفی خودرو وی که 10 
میلیون تومان بود را به 3 میلیون تومان تبدیل کند، اما 
مدرکی که به وی داده جعلی است، پیگیری موضوع 
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان البرز 
قرار گرفت.وی در ادامه افزود: مأموران پلیس آگاهی 
بالباس مبدل در اطراف پلیس راهور برای شناسایی 
و به دام انداختن نامبرده مستقر شدند و درنهایت 

نامبرده به دام یکی از مأموران افتاد و دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز بیان کرد: مجرم در 
بازجویی ها لب به اعتراف گشود و اذعان داشت: 
اسکن  با  و  دریافت  را  خودرو  برگه های خالفی 
مشخصات خودرو مذکور را وارد می کرد و درنهایت 
به پلیس به عالوه 10 مراجعه کرده و با مهری که با 
شگرد مخصوص عنوان می کرده »برگه ای که به من 

دادید، امضا ندارد« اقدام به کالهبرداری کرده است.

رئیسپلیسآگاهیاستانالبرزخبرداد:

شـناسایـی و کـشف 3 میـلیارد تومان تـنباکوی قـاچاق

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  فرشاد رحیمی فرزند یاراله به شماره شناسنامه ۴850031۴55  به شرح دادخواست به کالسه 
9709986735100330  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد رحیمی بشناسنامه شماره ۴8501۴1811  در تاریخ 1396/05/0۴ در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :  1-همطال احمدی پور فرزند 

سبز علی به شماره شناسنامه 13۴7مادر متوفی و ال غیر
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به این شور تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیسشعبهیکشورایحلاختالفشهرستانپلدختر–مهرشادحیدروند.

آگهی مزایده اموال منقول
شماره نامه:971011229150889۴ شماره                                                        پرونده:9609983759301388

شماره بایگانی شعبه:97190۴ تاریخ تنظیم:1397/05/28
به موجب پرونده کالس 97190۴ محکوم علیه مهران مرادی محکوم است به پرداخت 
11۴ سکه تمام بهار ازادی درحق محکوم له حدیثه بنی اسدی فرزند محمد زمان مبلغ 
7۴/350/000 ریال بابت نیم عشر دولتی چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم 
را اجراء توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از تریق مزایده 
در تاریخ 97/6/26 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم 
به فروش برسد. از قیمت180/000/000 ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 10٪از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا 
چک بانکی )تضمین شده(فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه 
مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورزی اجراء تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از 
تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد ، از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. 
در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ، سپرده او پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . در صورتی که روز 
مزایده مصادف با ایام تعطیل شود ، مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و 
مکان برگزار میگردد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته ازتاریخ 
فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم 
دادگاه)در صورت وصول شکایت(مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمنا«طالبین می 
توانند ظرف 7 روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال 

بازدید نمایند. مورد مزایده.
پالک  شماره  به  رنگ  سفید  مدل 1392  تیبا 231  سواری  نقلیه:  وسیله  مشخصات 
۴23/38ل1۴ ظرفیت پنج نفر تعداد سیلندر ۴ عدد نوع سوخت بنزین دارای دو مهور 
به شماره شاسی 5735837 و شماره متور 8077705 که با اسناد مسلم الصدور مطابقت 

داشته وصالت آن مورد تأیید است.
وضعیت ظاهری و فنی خودرو: خودرو مذکور از قسمت درب جلو و رکاب سمت 
راست و درب صندوق عقب خوردگی دارد که درب صندوق عقب تا حودی باز سازی 
گردیده بود ولی رنگ نشده بود ولی درب جلو ورکاب سمت راست باز سازی نشده 
بود دارای روکش صندلی وضبط باند بود دارای چهار حلقه الستیک تقربا« 30٪بود و 
فاقد الستیک زاپاس بود با توجه به اینکه در اواخر دی ماه 96 خودرو به پارکینگ قائم 
انتقال شده بود قابل روشن شدن نبود . باتوجه به وضعیت ظاهری  خودرو و مدل آن 
ودرصورت داشتن بیمه شخص ثالث ارزش پایه خودرو یکصد و هشتاد میلیون ریال 

معادل هیجده میلیون تومان تعیین شده است. م الف 1172
مدیردفتراجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانرباطکریم–غفاری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بامدیریت  وبختیاری  چهارمحال  استان  سپه  بانک  مدیریت    : خواهان/شاکی 
مهرشادشجاعی خوانده /متهم : جمشیدصدیقی هفشجانی ـ حسن شمس ـ بهرنگ 
صدیقیـ  خواسته /اتهام: مطالبه وجه بابت ... تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان شهرکرد نموده که جهت رسیدگی   به شعبه۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شهرکرد واقع دراستان چهارمحال وبختیاریـ  شهرکردـ خیابان آیت اهلل کاشانی  ارجاع 
و به کالسه 9609983810۴00۴36 ثبت گردیده که موضوع به کارشناس ارجاع شده 
است. واینک کارشناس مبادرت به تقدیم نظریه نموده است. لذا به علت مجهول المکان 
بودن خوانده حسن شمس و درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی  وانقالب درامور مدنی و دستوردادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده پس از نشر آگهی واطالع ازمفادآن ظرف 
7روز ازتاریخ نشر  به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نظریه کارشناس 

رامالحظه نماید. 
مدیردفتردادگاهشعبه4دادگاهعمومیحقوقیشهرستانشهرکردـربیعی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای ناصر ناصری پور فرزند خدیر  بموجب درخواست کتبی منضم به دوبرگ استشهاد محلی مصدق ، 
مدعی هستند سند مالکیت به شماره سریال 76۴۴78 الف 93 مربوط به ششدانگ عرصه و عیان یکباب 
خانه واقع در قلعه ممکا  تحت پالک 192 فرعی از 11.1ـ  اصلی در اثر سهل انگاري مفقود گردیده  و 
تقاضای صدور سند المثني را نموده است  مراتب مطابق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اسناد و امالک 
آگهی می گردد. هرکس مدعي انجام معامله ) غیر ازآنچه در این آگهي ذکر گردیده ( یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهي به مدت  ده روز با ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کیار مراجعه و اعتراض خود را  کتباً تسلیم 
نماید.   بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه  اعتراضی واصل نگردد یا در صورت وجود 

اعتراض اصل سند یا سند معامله  ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادرو تسلیم خواهد شد./
سیدمهدیحسینیایرانیـرئیسادارهثبتاسنادوامالكشهرستانکیار

دادنامه
کالسه پرونده : 12/217/97 شماره دادنامه: ۴85 - 26/ ۴ / 97 

خواهان : سید عال نقی زاده ف سید عادل تهران زعفرانیه خ الحجاری ک قابوس بن بست سوسن 
پ 5واحد 2

خوانده : 1-رضا رضاتبار بادرس مجهول المکان 2-علی تبار مهدی بابل آرامگاه معتمدی سه راه 
حیدر کال    خواسته:مطالبه خسارت

» رأی قاضی شورا « در خصوص دعوی سید عال نقي زاده بطرفیت 1-رضا رضاتبار 2 -علی تبار 
مهدی بخواسته مطالبه خسارت به مبلغ

000 / 000 / 190 ریال به انضمام هزینه دادرسی و هزینه کارشناس
خواهان بیان میدارد که خوانده ردیف اول راننده اتوبوس بوده که بر اساس نظریه افسرمقصر 
بوده و خوانده ردیف دوم مالک خودرو می باشد و خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه حضور ندارد و الیحه ایی ارائه نداده است و خوانده ردیف دوم الیحه ایی . ارائه داده 
است و اظهار نموده که اینجانب راننده خودرو نبوده است فلذا با عنایت به محتویات پرونده 
قاضی شورا خواسته خواهان را وارد دانسته و باستناد مواد 515 و 519 و 198 حکم به محکومیت 
خوانده ردیف اول به مبلغ000 / 000 / 190 ریال اصل خواسته و مبلغ 000/ 210 / 3 ریال هزینه 
دادرسی و مبلغ 000/ 000 / 2 ریال هزینه کارشناسی صادر و اما در مورد خوانده ردیف دوم 
راننده نبوده و باستناد ماده 197حکم رددعوی خواهان صادر و اعالم میگردد. رای صادره برای 
خواهان و خوانده ردیف دوم حضوری می باشد و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
می باشد برای خوانده ردیف اول غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و 
پس ازانقضای تاریخ اعالم شده ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی 

شهرستان بابل میباشد. 
قاضیشعبه1۲شورایحلاختالفبابل-حسینمهاجری

آگهی ابالغ 
وقت اجرای قرار کارشناسی به آقای فرزین دادگر فرزند اکبر خواهان اداره منابع طبیعی 
شهرستان نور دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي فرزین دادگر به خواسته غیره مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509981988۴00915 شعبه اول 
دادگاه عمومی شهرستان چمستان ثبت و وقت اجرای قرار کارشناسی مورخ07/ 07 / 
1397 ساعت 30 : 08 تعیین که حسب دستور طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده فرزین دادگر در خواست مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی داخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق اجرای قرار کارشناسی در دادگاه حاضر گردد.

مالف:97/3400منشيشعبهاولدادگاهعمومیحقوقيشهرستانچمستان

متن آگهی 
پرونده کالسه ی 9609986613100659 شعبه ی 108 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)108 جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره ی 970997661۴200631 شاکی : آقای رامین 
عادلی فرزند علی کرم به نشانی لرستان –خرم آباد قاضی آباد خیابان چهارم پالک 16۴ 
مشاور مسکونی واحد هفتم –متهم :آقای امین اله امیدی )مجهول المکان می باشد ( اتهام 

: قصور در امر درمان منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 
گردشکار : پس از ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی و ابالغ به طرفین و جری 
تشریفات قانونی دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف 

و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای امین اله امیدی )به علت مجهول المکان بودن نامبرده 
اطالعات بیش تری از وی در دسترس نمی باشد (دایر بر ایراد صدمه بدنی شبه عمدی 
ناشی از قصور در امر دندانپزشکی به میزان 100 درصد موضوع کیفر خواست صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به شماره ی 9610۴366110037۴6 و 
شکایت آقای رامین عادلی فرزندعلی  کرم با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و 
دالیل و قرائن و امارات موجود از قبیل شکایت شاکی –گواهی پزشکی قانونی مورخه ی 
1397/02/22 نامبرده مفاد نظریه های هئیت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان خرم آباد 
که مصون از اعتراض باقی مانده و مبین قصور مشتکی عنه به میزان سابق الذکر در ایجاد 
صدمات می باشد –عدم حضور متهم در جلسات دادسرا و جلسه ی رسیدگی این مرجع 
جهت دفاع از اتهام انتسابی علی رغم احضار از طریق انتشار آگهی در روزنامه ی کثیر 
االنتشار دادگاه بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده و با توجه به اینکه 
موضوع صرفا واجد جنبه ی خصوصی )دیه ( می باشد فلذا مستندا به مواد 2 و ۴۴8و ۴52 
و ۴62 و ۴88 و 616 و 619 و 622 )تبصره یک ( قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت جمعا یک چهلم از دیه ی کامل بابت شکستگی 
پنجاه درصد از قسمت نمایان دندان های خلفی شماره ی 7 سمت راست فک فوقانی و 
شماره ی 7 سمت چپ فک تحتانی که از قبل سیاه شدگی داشته اند در حق آقای رامین 
عادلی فرزند علی کرم ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت که محکوم علیه می 
بایست هر سال نصف دیات متعلقه را بپردازد صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 
مستندا به ماده ی ۴06 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصالحات و الحاقات 
بعدی ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
انقضاء مهلت واخواهی و با توجه به میزان دیه ی متعلقه که کمتر از یک دهم دیه ی کامل 

است و مستندا به بند ب ماده ی ۴27 از قانون اخیر الذکر قطعی می باشد. 
رئیسشعبه108دادگاهکیفری۲خرمآباد–سیدمجیدهمتی.

آگهی ماده سه قانون
تعیینتکلیفووضعیتثبتیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آقای احمد فقیهی فرزند عبدالرحمان درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 128 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به کانی خال 
خاص که از خانم شیرین بهرامی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه 97-16  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رأی  شماره 139760316007000376  مورخ 97/۴/19 حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 1۴۴/10 متر مربع به نام آقای احمد فقیهی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمد عبدالهی می باشد لذا 
مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای احمد فقیهی صادر خواهد 

نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیسثبتاسنادوامالكشهرستانجوانرود-عزیزی

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

دادنامه
پرونده کالسه 9۴099819668011۴2- شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرساں نور

آقای علی اصغر ساالریان فرزند مسلم به وکالت آقای شهرزاد ساالریان فرزند رضوی به 
نشانی نور سازمان برج نور طبقه دوم دفتر وکالت 

متهم: آقای مرتضی غالم زاده فرزند عباسعلی به نشانی مازندران مجهول المکان 
اتهام: خیانت در امانت

دادگاه با توجه به جامع اوراق پروندهاعالم ختم دادرسیضمناستعانت از خداوند متعال 
به شرح ذیل مبادرت به أنشاء ربانی می نماید .

رای دادگاه:  برابر کیفرخواست اصداری از سوی دادستان محترم آقای مرتضی غالم زاده 
فرزند عباسعلی متهم است به خیانت در امانت نسبا، به یک فقره چک بانک صادرات به 
شماره 85/988087 موضوع شکایت آقای علی اصغر ساالریان با وکالت آقای شهرزاد 
ساالریان نظربه دادنامه شماره 987 / 95 مورخ 95/7/2۴این دادگاه و نقض این دادنامه در 
مرجع تجدیدنظر طی دادنامه شماره 97/15 مورخ 20/ 1 / 97 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر 
و تکلیف به رسیدگی در ماهیت امر، با توجه به مجموع اوراق پرونده این دادگاه ارکان بزه 
را به دلیل عدم إحراز عنصرسپردن محرز ندانسته و با استناد به ماده 37۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعالم می گردد. این رأی حضوری بوده ظرف  20 

روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان مازندران است.
خسرونوانیانرئیسشعبه10۲دادگاهکیفریدونور

آگهی حصروراثت
آقای فریدون نادری اسنکی نام پدربیگلربشناسنامه6639۴26552صادره ازمسجدسلیمان 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  13۴7/5/5درخواستی  متولد 
بشناسنامه1882۴07131صادره  اسنکی  نادری  مرتضی  مرحوم  پسرش  که  داده 
عبارتنداز1- اش  ورثه  1397/5/9دراهوازفوت  ازشوشترمتولد1362/۴/1درتاریخ 
اسنکی  موسایی  جان  بی  الذکر)پدرمتوفی(2-بی  فوق  بامشخصات  متقاضی 
بشناسنامه1882۴07016صادره ازشوشترمتولد13۴0/1/1)مادرمتوفی(3-شیدا سلیمانی 
کرتالئی بشناسنامه196052۴۴71صادره ازمسجدسلیمان متولد1376/8/7)همسرمتوفی(

وال غیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یک 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردباوصیت  اعتراض  تاهرکس  مینماید  آگهی  مرتبه 
نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه 
بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشوداز درجه اعتبارساقط است.    شماره 

م.الف)16/8۴(
رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانگتوند-علیعبدیزاده

مفقودی 
ش  موتور:00778587  ش   7۴ مدل  بک(  پراید)هاچ  سبز  برگه  المثنی 
شاسی:s1۴۴2273107080  شماره پالک 759ج 53 ایران 72 مفقود گردیده و از 

بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد 
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جزئیات وام 5۰ میلیونی دانش آموزی

مدیرکل دفتر آموزش های کاردانش وزارت آموزش و پرورش جزئیات ارائه 
وام دانش آموزی از سوی صندوق کارآفرینی امید را تشریح کرد.

و  دانش آموزان  به  کارآفرینی  وام  ارائه  روند  درباره  آذرکیش  مصطفی 
فارغ التحصیالن هنرستان ها، به ایسنا گفت: برای اولین بار بخش دانش آموزی 
به اساسنامه صندوق کارآفرینی امید که در فروردین ماه سال جاری در هیئت 

وزیران به تصویب رسید اضافه شد.
وی افزود: این مصوبه یکی از اقدامات در راستای حمایت از فارغ التحصیالن 
هنرستان هاست. قبال در اساسنامه صندوق، بخش تسهیالت دانش آموزی 
وجود نداشت، اما اکنون با اضافه شدن این بند به اساسنامه و تمهید مقررات 
کار  و  از کسب  به حمایت  منجر  که  است  آمده  بوجود  شرایطی  الزم،  

دانش آموزی شده است.
مدیر کل دفتر آموزش های کاردانش آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون 
هر کدام از دانش آموزان طرح کارآفرینی داشته باشند، صندوق کارآفرینی امید 
تا بیش از 50 میلیون تومان تسهیالت در اختیار آنها می گذارد، گفت: در 
مجموع هر کسی که طرح و ایده ای داشته باشد که منجر به تولید موثر شود 
تا 50 میلیون و حتی در مواردی گزارش شده امکان ارائه وام تا 100 میلیون 
تومان هم برای آنها وجود دارد.آذرکیش ادامه داد: عالوه بر این صندوق امید 
به برگزیدگان مسابقات کشوری و جشنواره ها نیز تسهیالتی می دهد که برای 

نفرات اول تا سوم به ترتیب 10، هشت و شش میلیون تومان است.

افزایش قیمت سکه دلیلی بر افزایش طالق

عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: افزایش 
قیمت سکه موجب رواج طالق و به زندان افتادن برخی از جوانان شده است.
اختالفات  برخی  بروز  و  قیمت سکه  افزایش  به  اشاره  با  ذوالقدر  فاطمه 
خانوادگی ناشی از آن اظهار کرد: موضوع ازدواج و لحاظ مهریه در آن به 
معنای انجام یک معامله اقتصادی نبوده و نیست بلکه مهریه پیشکش و هدیه ای 
از طرف مرد به زن در هنگام ازدواج است، اما در شرایط امروز با توجه به نبود 
حمایت إهای اجتماعی و پشتوانه های قانونی از زنان در جامعه، باعث شده که 
مهریه از جایگاه خود و تعریف کارکردی که برای آن در نظر گرفته شده کامال 
فاصله بگیرد و متاسفانه علیرغم آنکه پیامبر اکرم )ص( مهریه سنگین را نامبارک 

دانستند بازهم خانواده ها از این ابزار برای تضمین ازدواج استفاده می کنند.
وی افزود: گاهی در شرایطی که می دانند مرد حتی توان پرداخت تعداد انگشت 
شماری از آن سکه ها را ندارد بازهم بر تعداد باالی مهر تاکید می کنند و این امر 
به یک عرف بسیارناپسند تبدیل شده که هزینه آن را جوانان ما که سرمایه های 
انسانی کشور هستند باید در زندان بدهند.ذوالقدردر ادامه  به ایسنا گفت: 
متاسفانه سقف مهریه 110 سکه هم نتوانست کارایی الزم را داشته باشد و با 
شرایط امروز اقتصادی کشور به هیچ وجه همخوانی ندارد و هنوز هم شاهد 

مشکالت بسیاری در پرداخت مهریه هستیم.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان این که لحاظ قوانین سخت گیرانه 
تر در موضوع تعداد سکه و مهر هم نمی تواند موثر واقع شود، گفت: ما 
در بحث ازدواج نیاز به ارتقاء اعتماد اجتماعی و حمایت های اجتماعی 
و آموزش برای بازگشت به اصالت موضوع مهر هستیم که این موضوع 
خواست و مطالبه جوانان برای تسهیل امر ازدواج نیز هست و تمایل دارند 
موضوع همخوانی شرایط مهریه با توان مالی آنها و بروزرسانی و متناسب 

سازی مهریه با نرخ روز لحاظ نظر قرار بگیرد
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ابوال و مرس در صدربیماری های 
نوپدید

انستیتو  زیستی  آمار  و  اپیدمیولوژی  بخش  رئیس 
پاستور ایران، گفت: پایش و ارزیابی مستدام بیماری 
هایی که قابلیت نوپدید و بازپدید شدن دارند باید در 

برنامه بهداشتی کشورها قرار داده شود.
به گزارش گروه سالمت  پیام زمان، دکتر احسان 
کنگره  نوزدهمین  برگزاری  آستانه  در  مصطفوی، 
با  ارتباط  در  ایران  شناسی  میکروب  المللی  بین 
بیماری های نوپدید و بازپدید اظهارکرد: در صورتی 
که یک بیماری برای اولین بار شناخته شده و یا در 
منطقه جدیدی شایع شده باشد، بیماری نوپدید است 
و در صورتیکه پس از مدت ها عدم گزارش بیماری، 

مجددا شایع شود بیماری بازپدید نامیده می شود.
وی افزود: تغییر در شیوه های تولید و توزیع حیوان 
و مواد غذایی حیوانی، تغییرات طبیعی که در روی 
کره ی زمین اتفاق می افتد، افزایش درجه حرارت، 
تغییرات اکولوژیکی، سرعت نقل  و انتقال انسان و 
کاال، تغییر در شیوه  زندگی انسان و عادات غذایی او 
همگی از عوامل مؤثر در ایجاد بیماری های نوپدید و 

بازپدید هستند.
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید، 
طاعون،  کوروناویروس،  مرس  ابوال،  داد:  ادامه 
توالرمی، تب نیل غربی، تب کیو، تب دانگ، تب 
دره ی ریفت، تب خون ریزی دهنده  کریمه کنگو، تب 
السا و سارس از بیماری هایی است که در صدر این 

دسته از بیماری ها قرار می گیرند.
بازپدید   و  نوپدید  بیماریهای  کارگروه  مسئول 
نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، 
باکتریایی  بیماری های  موفقیت آمیز  درمان   گفت: 
بیماری هایی  کنترل  پیشگیری و  آنتی بیوتیک ها،  با 
اطفال، سرخجه در  فلج  مثل سیاه سرفه، سرخک، 
از  تعدادی  و  جهان  صنعتی  پیش رفته   کشورهای 
یک  گذشته،  قرن  در  توسعه  درحال  کشورهای 
اغلب  از  خالصی  زمینه   در  کاذب  خوش بینی 
بیماری های واگیر، که همه گیری های وسیعی را سبب 

می شوند، به وجود آورده بود.
رئیس آزمایشگاه مرجع کشوری طاعون، توالرمی و 
تب کیو بیان داشت: کشورهای در حال توسعه  هنوز 
درگیر مبارزه  با بیماری های واگیر هستند. پدیده هایی 
مثل مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک ها، تحوالت 
ژنتیکی عوامل بیماری زای میکروبی، پیدایش و یا 
پیدایش مجدد عوامل میکروبی در زمان و مکان هایی 
نیمه  آینده   این  نمی رفت،  آن ها  وجود  انتظار  که 
درخشان خالصی نسبی از بیماری های واگیر را تیره 

و تار کرده است.
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ادامه از صفحه 1
بندپی افزود: اگر در دنیای امروز و در کشورهای 
پیشرفته تبدیل ایده به محصول و پیوند صنعت و 
علم و همچنین رونق کارآفرینی منجر به اشتغال 
شده است و دستاوردی به نام اشتغالزایی را به 
همراه داشته است، کشورما نیز چاره ای جز این 
ندارد.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فقط 
نیم درصد از فضای کسب و کار کشور در اختیار 
کارآفرینان قرار دارد، تصریح کرد: همین سهم 
نیم درصدی 38 درصد از اشتغال کشور را به 
خود اختصاص داده است. بنابراین باید در زمینه 
ترویج و نهادینه کردن کارآفرینی گام های اساسی 
برداریم. اگر تا دیروز سرمایه های زیر زمین و 
روی زمین صرفاً می توانستند برای کشور ارزش 
افزوده ایجاد کنند، اما آنچه که امروز باید مورد 
توجه قرار گیرد، توسعه بنگاه های کارآفرینی و 
تولیدی است که می توانند ارزش افزوده ایجاد 
کنند.وی رونق کسب و کار و اشتغال را یکی 
از اولویت های مهم دولت تدبیر و امید عنوان 
کرد و گفت: از سال 8۴ تا 92 ساالنه فقط 77 
هزار نفر به فضای کسب و کار کشور اضافه شده 
اند و به جمع شاغالن پیوسته اند اما از سال 92 
همزمان با روی کار آمدن دولت دوازدهم تا سال 
96 ساالنه به طور میانگین 800 هزار نفر وارد 
بازار کار شده اند و دولت مکلف است تا سال 
نفر  میلیون  به یک  نزدیک  برای  1399 ساالنه 

شغل ایجاد کند و یکی از بخش هایی که می 
تواند این سیاست را شتاب دهد رفع موانع تولید، 
اصالح نظام بنگاه ها داری و واگذاری درست 
است.سرپرست  خصوصی  بخش  به  ها  بنگاه 

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقتصاد مبتنی 
بر اقتصاد دانش بنیان را یکی از سیاست های 
در دستور کار این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: 
برای توسعه کارآفرینی در کشور سه مولفه مهم 

باید وجود داشته باشد؛ نخستین مولفه گرایش 
مردم به کارآفرینی است که خوشبختانه این عزم 
در جامعه و در بین جوانان دارای صاحب ایده 
وجود دارد.محسنی بندپی »توانایی مهارت های 
کارآفرینی« و »توسعه مشاغل و کسب و کارهای 
در  کارافرینی  توسعه  دیگر  مولفه  دو  را  نوپا« 
کشور عنوان کرد و افزود: ما سیاستگذاران باید 
در این دو حوزه بیشتر تمرکز کنیم. اگر سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی 
آموزش های غیررسمی و مهارتی تاکنون یک 
برای کل کشور تجویز می کرد،  نسخه واحد 
امروز باید به تناسب ظرفیت های اشتغالزای هر 
استان، یک نسخه منحصر به فرد با آن منطقه را 
تجویز کند.وی در ادامه مهمترین اقدامات پیش 
را  کارآفرینی  حوزه  در  وزارتخانه  این  روی 
تشریح کرد و افزود: ایجاد مدرسه های اشتغال 
و کارآفرینی برای جوانان، حمایت از پارک ها و 
مراکز رشد، حمایت از شرکت های دانش بنیان، 
توسعه مهدکودک های خالق و نوآور با هدف 
استعدادسنجی فرزندان از سنین کودکی و ایجاد 
زنجیره های ارزش از تولید تا توزیع را مهمترین 
توسعه  حوزه  در  وزارتخانه  این  های  برنامه 
کارآفرینی و اشتغال عنوان کرد.محسنی بندپی از 
آمادگی این وزارتخانه برای نشست های مشترک 
با کارآفرینان به منظور بررسی راهکارهای رفع 

موانع فعالیت های کارآفرینانه خبر داد.

سرپرستوزارتتعاونخبرداد:حمایتمالیدولتاز760هزارخانوادهنیازمند

سهم نیم درصدی کارآفرینی درفضای کسب وکار

رئیس پلیس راهنمایی  و رانندگی نیروی انتظامی گفت: ساالنه در 
شهریور ماه شاهد افزایش حجم تردد ها و متاسفانه افزایش تصادفات 
هستیم. سردارتقی مهری اظهار داشت : بیشترین تصادفات به رانندگی 
در سال گذشته مربوط به شهریور ماه به ویژه نیمه دوم شهریور و روز 
23 شهریور ماه بوده است که تعداد تلفات جاده ای به بیش از هزار و 
700 نفر رسید. وی از مردم خواست که قوانین راهنمایی و رانندگی 
را در جاده ها به ویژه  جاده های شمالی کشور و اماکن زیارتی رعایت 

کنند و از سرعت و سبقت بپرهیزند .
رئیس پلیس راهنمایی  و رانندگی کشور گفت: 35 درصد تصادفات 
در تابستان امسال مربوط به سرعت و سبقت غیرمجاز بوده که در 
ماه پایانی تابستان پلیس با آمادگی 100 درصد و به کارگیری دیگر 
نیرو های پلیس درصدد خواهد بود تا قوانین راهنمایی و رانندگی را با 

قدرت بیشتری نظارت کند.
سردار مهری از مسافرانی که در شهریور ماه سفر می کنند خواست هر 

دو ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت کنند.
وی گفت: متاسفانه 65 درصد تصادفات در 30 کیلومتر مقصد شکل 
می گیرد و آن هم به دلیل خستگی و خواب آلدگی و عدم توجه به 

جلو بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی  و رانندگی کشور درخواست کرد: حتما در 30 
کیلومتری مقصد که شاهد بیشترین تصادفات هستیم مردم هوشیارتر  
رانندگی کنند.  سردار تقی مهری در رابطه با تمهیدات پلیس راهور 
در تعطیالت عید قربان اظهار کرد: امسال عید سعید قربان با تعطیالت 
آخر هفته هم زمان شده است به همین دلیل پلیس تمهیدات خاصی 
برای تعطیالت به خصوص مراسم نماز عید قربان برقرار در نظر گرفته 
است. وی افزود: پلیس در تمام مکان هایی که نماز عید قربان برگزار 

می شود تمهیدات ترافیکی ویژه در نظر گرفته است.
رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: ما در فصل تابستان قرار داریم و 
شهریور ماه پر ترددترین و پر تصادف ترین ماه سال است. سال گذشته 
هزار و 700 نفر در تصادفات رانندگی جان باختند که ضریب کشته ها 

در شهریور ماه به نسبت ماه های دیگر بیشتر است.
سردار مهری افزود: سال گذشته بیشترین کشته ها در تصادفات در 
شهریور ماه مربوط به روز 23 شهریور ماه بود که نشان می دهد نیمه 
دوم شهریور تردد در جاده ها بیشتر است. وی گفت: با تمهیدات 
ایام از سایر بخش های پلیس به کمک  در نظر گفته شده در این 
نیروی های راهور می آیند تا بتوانیم ترافیک را در استان های پرمسافر 

مانند استان های شمالی و خراسان رضوی کنترل کنیم.

 هشریور، پر ترددترین 
و پر تصادف ترین ماه سال

آگهی مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که پروانه نگهداری حمل سالح شکاری/ورزشی 1 
لول خفیف ساخت ایتالیا به شماره شناسنامه  ۴30 و شماره سریال 5۴15۴ الف به نام 

محمدیوسفی فرزند امین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

اگهی مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که مجوز حمل سالح ) شکاری/ورزشی( به مشخصات  
نوع:1 لول خفیف  کالیبر: 22  مدل سالح:گلنگدنی شماره بدنه :D-۴783 ساخت :ایتالیا 
به نام محمدیوسفی فرزند امین شماره شناسنامه ۴30 تاریخ تولد 13۴7 محل صدور پاوه 

کرمانشاهمفقود گردید وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  اسمعیل تندپور به شماره شناسنامه 197 متولد 13۴7  به شرح دادخواست به 
کالسه 970332  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان احمد تند پور بشناسنامه شماره 5 متولد 1309 در تاریخ 97/0۴/09 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به : 
1-گلستان رفیعی دارنده شماره شناسنامه 582  متولد 1329 همسر متوفی 

2-عصمت اله تند پور دارنده شماره شناسنامه 523  متولد 1355 فرزند متوفی 
3- حجت اله تند پور دارنده شماره شناسنامه 5525   متولد 1358 فرزند متوفی
۴- حجت اله تند پور دارنده شماره شناسنامه 5525   متولد 1358 فرزند متوفی

5- روح اله تند پور دارنده شماره شناسنامه 211  متولد 136۴ فرزند متوفی
6-مجتبی تند پور دارنده شماره شناسنامه 5862  متولد 1367 فرزند متوفی

7-اشرف تند پور دارنده شماره شناسنامه 307 متولد 1351 فرزند متوفی
8-منظر تند پور دارنده شماره شناسنامه 8273متولد 1361 فرزند متوفی

9- اسمعیل تند پور دارنده شماره شناسنامه 197 متولد 13۴7 فرزند متوفی
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این شور تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیسشعبهیکشورایحلاختالفشهرستانپلدختر–مهرشادحیدروند.

آگهی رای
تاریخ:97/5/28    شماره پرونده:3۴/6/97   پیوست:159/97
تاریخ:97/۴/۴ پرونده کالسه:3۴/6/97 شماره دادنامه:159/97

مرجع رسیدگی : حوزه ششم شوراهای حل اختالف مرکزی رباط کریم
خواهان: محمد حیدری دستجردی آدرس: تهران شهرک ولیعصر خ حیدری جنوبی خ 

سید الشهدا پ 220
خوانده: حسن دهی آدرس: مجهول المکان

خواسته: تقاضای استرداد وجه به مبلغ 5/000/000 ریال
گردشکار:پس از وصول و ثبت پرونده به کالس فوق و جری تشریفات قانونی و 
مالحظه نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور 

رأی می نماید.
 رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای محمد حیدری دستجردی به طرفیت آقای حسن دهی به 
خواسته استرداد وجه به مبلغ 5/000/000 ریال به استناد پرینت واریزی پیوستی و 
ماحصل کالم خواهان اینکه طی عملیات بانکی و انتقال وجه به مبلغ فوق را اشتباها به 
شمار کارت خوانده واریز نموده تقاضای صدور حکم به استرداد وجه را دارد. توجها به 
اینکه خوانده با وصوف ابالغ و نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشده الیحه ای نیز 
واصل نگردیده است. لذا دعوی خواهان مستندات ابزاری وی و استعالم بانکی مصون از 
ایراد و خدشه و تعرض قانونی باقی مانده است مع الوصوف دعوی مطروحه را محمول 
بر صحت تلقی و به استناد بند الف ماده 9 ق شوراهای حل اختالف و ماده 189 ق آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداحت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادر غیابی وظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی  نزد همین شعبه وظرف 20 روز پس از مهلت مذبور قابل 

تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم دادگستری رباط کریم می باشد. م الف 1173
قاضیشورایحلاختالفشعبهششمشهرستانرباطکریم

آگهی مزایده: نوبت دوم 
اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم 
به وهزینه اجرایی در پرونده کالسه 9۴0062 این دادگاه له خانم نرگس بیگم عدنانی با وکالت 
آقای کیوان جمالی علیه آقای عبدالرضا نبی زاده ششدانگ یک باب مغازه به شماره پالک ثبتی 
3382 اصلی واقع در بخش دو غرب بابل دارای سه جلد سند مالکیت )دو جلد 5 / 1 دانگی 
و یک جلد سه دانگی( به مساحت 65 / ۴3 متر مربع با دهنه حدود 5متر و دارای بالکن حدود 
29 متر مربع با ورودی شیشه سکوریت کف مفرش از سرامیک و موکت دارای قفسه بندی 
فروشگاهی کت و شلوار فروشی )هگمتانه( دارای امتیاز آب و برق و گاز و تلفن واقع در 
بابل - چهارراه گنجینه -مقابل بانک سپه مرکزی مغازه کت و شلوار فروشی هگمتانه متعلق به 
آقایان عبدالرضا نبی زاده و اشکان نبی زاده و عباسعلي تبي زاده که جهت وصول محکو« به ) 
شعبه ششم موضوع پرونده 930038( و نیز محکوم به موضوع پرونده این شعبه  نیز معرفی 
نموده از طریق مزایده بفروش برساند.. مزایده در تاریخ 21/ 06 / 1397 روز چهارشنبه ساعت 
00: 11 صبح از طریق مزایده در دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی بابل بفروش خواهد رسید 
.مزایده از قیمت پایه 23000000000ریال شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار میگردد. 
برنده مزایده باید ده درصد ارزش مزایده را تو في المجلس و بقیه را حداکثر ظرف مهلت یک 
ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداخت شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد 

شد. ضمنا« کلیه هزینه نقل و انتقال یاب تریدار می باشد. 
مدیردفترشعبهاولاجرایاحکاممدنیدادگاهحقوقیبابل-پاشانی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم /آقای  آغاسی سلیمی فرزند یوسف به شرح درخواستی که به شماره 970373 
این شورا ثبت گردید درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که یوسف سلیمی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۴06 صادره از نور در تاریخ 
حین  وراث  ورثه/  و  نموده  فوت  نور  شهرستان  دائمی خود  اقامتگاه  در   ۴/5/97

الفوت وی عبارتند  از /عبارتست از :
نور  از  صادره   11 شناسنامه  شماره  به  علی  سید  فرزند  حسینی  فاطمه  سید   _1

زوجه متوفی 
پسر  نور  از  صادره   2151 شناسنامه  شماره  به  یوسف  فرزند  سلیمی  آغاسی   _2
از نور  پسر  متوفی 3_علی سلیمی فرزند یوسف  به شماره شناسنامه 3 صادره 

متوفّی
 ۴_حمید سلیمی فرزند یوسف به شماره شناسنامه ۴3 صادره از نور پسر متوفی

5_ولی سلیمی فرزند یوسف به شماره شناسنامه 1630 صادره از نور پسر متوفی 
6_ذبیح اهلل سلیمی فرزند یوسف به  شماره شناسنامه 6 صادره از نور پسر متوفی 
و ال غیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات  مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او  
می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید 

و ال گواهی صادر خواهد شد
قاضیشعبهدومشورایحلاختالفنوریوسفرضایی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی محرم جباری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم  حسین 
ایزدی به خواسته ابطال مبایعنامه و غیره مطرح که  به این شعبه ارجاع و به شماره 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اول  پرونده کالسه 9609981988۴00797شعبه 
چمستان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 22/07/1397  ساعت 11:00تعیین که حسب 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  ایزدی  حسین  خوانده  بودن  المکان 
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 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد .
استان مازندران_ بخش چمستان_ خیابان شیخ فضل اهلل نوری_ روبروی 20 متری 

شورا_ روبروی منابع طبیعی_ دادگاه عمومی بخش چمستان
منشیشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیشهرستانچمستانسیدمصطفیحسینی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی محرم جباری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم  حسین 
ایزدی به خواسته ابطال مبایعنامه و غیره مطرح که  به این شعبه ارجاع و به شماره 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اول  پرونده کالسه 9609981988۴00797شعبه 
چمستان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 22/07/1397  ساعت 11:00تعیین که حسب 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  ایزدی  حسین  خوانده  بودن  المکان 
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 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد .
استان مازندران_ بخش چمستان_ خیابان شیخ فضل اهلل نوری_ روبروی 20 متری 

شورا_ روبروی منابع طبیعی_ دادگاه عمومی بخش چمستان
منشیشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیشهرستانچمستانسیدمصطفیحسینی

برگه اجراییه97.5.14  
بابل کمربندی غربی  به نشانی  اکبر  له  احمد خلیلیان فرزند  مشخصات. محکوم 
توحید 6۴ ساختمان رستگار طبقه سوم مشخصات محکومان علیه حسین امینی راد 
به نشانی مجهول  المکان به موجب رأی شماره 85 تاریخ97.2.11 شعبه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 102 میلیون 
و 300 هزار ریال به عنوان اصل خواسته و به پرداخت یک میلیون و 360 هزار ریال 
به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک تا هنگام 

پرداخت بر مبنای نرخ تورم در حق خواهان
مدیردفترشعبه11شورایحلاختالفشهرستانبابل

حمایت مالی دولت از ۷۶۰ هزار خانواده نیازمند
انوشـیروان محسـنی بندپی در حاشـیه مراسـم گرامیداشـت کارآفرینان برتر ملـی از اجرای 
طرحـی در سـال 97 خبـر داد کـه براسـاس آن درآمـد خانوار هایی کـه میزان دریافتـی آنان 
کمتـر از مسـتمری تعیین شـده سـازمان های حمایتـی اسـت، افزایـش می یابد. وی بـا بیان 
اینکـه بیـش از 760 هـزار خانـوار در کشـور کـه در انتظـار خدمـات سـازمان هـای حمایتی 
بهزیسـتی و کمیتـه امـداد هسـتند، تحت پوشـش اجرای ایـن طرح قرار مـی گیرنـد؛ از انان 
خواسـت بـرای دریافـت مسـتمری مددجویـی در سـامانه رفاهـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه 

اجتماعـی ثبت نـام کنند.
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طول شبکه انتقال گاز ایران ۱۰۰۰ 
کیلومتر افزایش می یابد 

تکمیل پروژه احداث بیش از هزار کیلومتر خط لوله 
انتقال گاز و اتصال آن به شبکه خطوط انتقال گاز از 
مهم ترین اهداف شرکت مهندسی و توسعه گاز تا 

پایان سال 97 است.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، محسن 
مظلوم فارسی باف، مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، این شرکت 
را متولی اصلی احداث و اجرای طرح های صنعت 
گاز کشور دانست و گفت: با ایجاد زیرساخت های 
الزم برای توسعه این صنعت تالش می کنیم تا افزون 
بر ایجاد امکان استفاده از انرژی پاک و ارزان برای 
مصرف کنندگان و ذی نفعان، سهمی در حفظ محیط 
زیست و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در 

کشور نیز داشته باشیم.
وی با بیان این که شرکت مهندسی و توسعه گاز، 
عمل به تعهدها و رسیدن به اهداف پیش رو را قابل 
تحقق می داند، افزود: در مسیر اجرا توانسته ایم بیشتر 
چالش ها را پشت سر گذاریم و به تعهدهای خود 
عمل کنیم، البته با توجه به روندی که از ابتدای سال 
تاکنون پیموده ایم دستیابی به اهداف خود را دست 

یافتنی می دانیم. 
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت مهندسی 
تأمین کاال  مالی،  انضباط  برقراری  و توسعه گاز، 
از موجودی های پیشین پروژه ها، تسهیل فرآیندها، 
پیگیری های جدی مجریان و ستاد، رویکردهای 
جدید در حوزه اجرا و کنترل پروژه ها، حمایت از 
سازندگان داخلی و تمرکز بر پروژه هایی که اولویت 
بیشتری دارند را از عوامل مهم دستیابی به اهداف 
مهم شرکت ملی گاز دانست و تصریح کرد: شرکت 
تاکنون در بحث رهبری  توسعه گاز  مهندسی و 
سازمانی بسیار موفق عمل کرده و توانسته حس 
تعلق را در الیه های گوناگون سیستم برانگیزد و 
کارکنان را به مشارکت در برنامه های سازمان تشویق 

کند.
وی اظهار کرد: اکنون احساس مسئولیت در قبال 
سرنوشت پروژه ها و پیگیری راهبردهای سازمان در 

بین مدیران تبدیل به فرهنگ شده است.
افق  در  کشور  گاز  صنعت  چشم انداز  اساس  بر 
1۴0۴ مقرر شده میزان 36 هزار کیلومتر خط انتقال 
گاز کنونی کشور با 26 درصد افزایش به ۴5 هزار 
کیلومتر برسد، همچنین تعداد مراکز بهره برداری از 
۴0 مرکز کنونی به 7۴ مرکز و تعداد ایستگاه های 
تقویت فشار از 81 ایستگاه کنونی به 130 ایستگاه 
افزایش یابد. بر این اساس، میزان انتقال گاز نسبت 
به تعهد امسال )بالغ بر 2۴0 میلیارد مترمکعب( به 
۴00 میلیارد مترمکعب در افق 1۴0۴ خواهد رسید.

خبر

آگهی فقدان سند مالکیت
)موضوعماده1۲0(

آقایان محمد و علی اصغری فرزندان سلیمان به شناسنامه شماره 270 و 271 صادره 
هشترود  وکیل مالک طبق وکالتنامه شماره ۴1۴93 مورخ 1396/9/17 دفتر 190 تهران 
و 139792 مورخ 1396/10/30 دفتر ۴ اسالمشهر طبق تقاضای شماره 61۴۴ مورخ 
1397/3/23 اعالم داشته سند مالکیت اعیانی ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 13/32 
مترمربع پالک 1۴522 فرعی از ۴2 اصلی مفروز  و مجزی شده از پالک 11912 فرعی 
از  اصلی واقع در شهرستان اسالمشهر بخش 12 تهران ذیل ثبت 30۴639 صفحه 222 
دفتر 1275 بنام مروت فرهادی  ثبت و سند چاپی 780923 صادر و تسلیم شده است 
سپس طبق سند انتقال شماره ۴8513 مورخ 1366/12/29 دفتر اسناد رسمی ۴ اسالمشهر 
ششدانگ به آقایان رضا اروج زاده و یوسف ناصری بالسویه انتقال یافته است سپس 
وکیل طبق وکالتنامه شماره ۴1۴93 مورخ 1396/09/17 دفتر 190 تهران طبق تقاضای 
شماره 61۴۴ مورخ 1397/3/23 به علت مفقود شدن سند اولیه تقاضای صدور سند 
المثنی به پالک  مذکور  را نموده است ملک مذکور ثبت شده در رهن نبوده و بازداشت 
ندارد و حسب االظهار بعلت نقل و انتقال مفقود گردیده لذا تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده است در همین راستا وفق مقررات ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون 
ثبت مصوب 1380/11/8 مراتب در یک نوبت آگهی می گردد  تا چنانچه کسی مدعی 
حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف  مدت 10 
روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا 
عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله  سند المثنی  پالک مذکور طبق مقررات صادر 

و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.م/الف 110۴
رییسادارهثبتاسنادوامالكاسالمشهرسیدمحسنساداتحسینی

آگهی ابالغ اجرایی
بدینوسیله باطالع آقای خسرو شهاب پور بابدگانی به نشانی شوشتر-کوی فرهنگیان-
رهنی  سند  بموجب  میرساندشما  المکان  مجهول  )راهن(فعال  گلستان7-پالک22 
80226مورخ78/6/10 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 28شوشترمبلغ۴30/000/000ریال بابت 
اصل طلب و مبلغ 280/000/000ریال بابت خسارت دیرکرد تاتاریخ 93/۴/29واز این تاریخ 
به بعد روزانه مبلغ 600/000ریال به بدهی افزوده میشود جمعا به مبلغ 1/۴10/000/000ریال 
به بانک کشاورزی گتوند و مبلغ70/500/000ریال بابت نیمعشراجرایی به صندوق دولت 
بدهکارمی باشید که دراثرعدم پرداخت وبنا به تقاضای بستانکار منجربه صدوراجرائیه 
گردیده که تحت کالسه اجرایی93000۴0رهنی تشکیلی اجرایی ثبت شوشتر گردیده 
وباتوجه به اینکه موردرهن درحوزه ثبتی شهرستان گتوند قراردارد پرونده فوق به واحد 
اجرای ثبت گتوند نیابت داده شدوکالسه 9۴00066تشکیل گردید وچون آدرس اعالمی شما 
درمحل مورد شناسایی قرارنگرفت طبق درخواست بستانکارو براساس ماده18آیین نامه اجرا 
مفاد اسناد رسمی برای یک نوبت درروزنامه رسمی منتشروپس ازده روز ازتاریخ انتشاربمنزله 
ابالغ تلقی خواهدشد و چنانچه نسبت به بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شما 

ادامه خواهد یافت.شماره م الف:16/83
رئیسواحداجرایاسنادرسمیگتوند-مسعودفاطمیان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
درناحیه  228/2واقع  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  تحدیدی  عملیات  اینکه  نظربه 
محمدی  سیدعبدالزهراعلوی  آقای  خرمشهرموردتقاضای  18و11بخش۴شهرستان 
فرزندسیدمجیدبایدانجام شودلذابااختیارحاصله ازماده 15قانون ثبت وماده61آئین نامه 
تحدید  آگهی  انتشار  درخواست  که  ثبت  مستدعی  تقاضای  برحسب  و  آن  اجرائی 
حدوداختصاصی نموده،وقت تحدیدحدودروزدوشنبه مورخ 97/6/26تعیین وعملیات 
تحدید حدودازساعت 8صبح درمحل شروع وبه عمل خواهد آمد.لذاازمتقاضی وکلیه 
مجاورین طبق ماده1۴ قانون ثبت دعوت می گرددکه دروقت مقرردرمحل وقوع ملک 
حضوربه هم رسانند.واخواهی )اعتراض(مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی به 
استنادماده20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت سی روزپذیرفته 
خواهد شدکه بایستی کتبابه اداره ثبت محل تسلیم ورسید عرض حال دریافت نماید.
ضمنامعترض ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که 
دادخواست خودرابه دادگاه صالحه تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رااخذ وبه اداره 
ثبت ارائه نماید،درغیراینصورت سند مالکیت برابرمقررات صادرخواهدشد. شماره م 

الف)9/500( تاریخ انتشار:1397/5/30
احمدیزاده-رئیسثبتاسنادوامالكخرمشهر

آگهی حصروراثت
آقای جهانگیر محمدی بشناسنامه شماره 9۴ شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستی بشماره 970۴96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان محمد صادق محمدی بشناسنامه شماره 5 در تاریخ جمعه 15 تیر 

1397 و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از.
1-زینب رجبی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 9 نسبت با متوفی زوجه 

2-مسعود محمدی محمد صادق شماره شناسنامه 583 نسبت با متوفی فرزند
3-بهروز محمدی محمد صادق شماره شناسنامه 8 نسبت با متوفی فرزند

۴-جهانگیر محمدی محمد صادق شماره شناسنامه 9۴ نسبت با متوفی فرزند
5-شهربانو محمدی محمد صادق شماره شناسنامه 56۴ نسبت با متوفی فرزند

6-شهین محمدی محمد صادق شماره شناسنامه 8 نسبت با متوفی فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
97/407قاضیشورایحلاختالفچمستان

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای روح اله فالحی فرزند محمد نبی 

اله   روح  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  تابان  غرب  تجهیز  دارو  خواهان 
فالحی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986655900162  شعبه 9شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره(  شهرستان  
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/02  ساعت09:00تعیین 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 کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه9شورایحلاختالفمجتمعامامخمینی)ره(

شهرستانخرمآباد–سلمازآزادبخش.

آگهی فقدان سند مالکیت
 پالک 1279/36/179 اصلی

آقای یاسر حق نظری طی درخواست وارده شماره1286۴ مورخه 1397/05/2۴ منضم 
به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفترخانه شماره 11 ایالم رسیده مدعی است سند 
مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی پالک 1279/36/179 اصلی واقع در ایالم 
بعلت جابه جایی مفقود شده است است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان مسکونی پالک 1279/36/179 اصلی ذیل ثبت 10052 صفحه 28 دفتر 
جلد 81 بنام یاسر حق نظری صادروتسلیم گردیده، ، لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام 
معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند 
معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از 
انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.

صفری-رئیسثبتاسنادوامالكشهرستانایالم

اگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به حسین نصیری فرزند خواهان حسین هدایتی 
دادخواستی به طرفیت خوانده حسین نصیری به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709982072200173 شعبه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان فریدونکنار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97.8.5 ساعت 10 صبح 
تعیین به حسب دستور دادگاه 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 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 جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
مسئولدفترشعبه۲شورایحلاختالفشهرستانفریدونکنارسیدهفاطمهمحمدنتاجفریدونکنار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  یوسف  فرزند  سلیمی  آغاسی  /آقای   خانم   
نموده  انحصار وراثت  ثبت گردید درخواست صدور گواهی  این شورا   970373
و اعالم داشته که یوسف سلیمی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۴06 صادره 
از نور در تاریخ ۴/5/97 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه/ 

وراث حین الفوت وی عبارتند  از /عبارتست از :
نور  از  صادره   11 شناسنامه  شماره  به  علی  سید  فرزند  حسینی  فاطمه  سید   _1

زوجه متوفی 
پسر  نور  از  صادره   2151 شناسنامه  شماره  به  یوسف  فرزند  سلیمی  آغاسی   _2
از نور  پسر  متوفی 3_علی سلیمی فرزند یوسف  به شماره شناسنامه 3 صادره 

متوفّی
 ۴_حمید سلیمی فرزند یوسف به شماره شناسنامه ۴3 صادره از نور پسر متوفی

5_ولی سلیمی فرزند یوسف به شماره شناسنامه 1630 صادره از نور پسر متوفی 
6_ذبیح اهلل سلیمی فرزند یوسف به  شماره شناسنامه 6 صادره از نور پسر متوفی 
و ال غیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات  مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او  
می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید 

و ال گواهی صادر خواهد شد
قاضیشعبهدومشورایحلاختالفنوریوسفرضایی

اگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به حسین نصیری فرزند خواهان مهناز تاش 
امیری  دادخواستی به طرفیت خوانده حسین نصیری به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالس97099820722017۴شعبه دوم 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97.8.5  فریدونکنار  شورای حل اختالف شهرستان 
ساعت 10:30صبح تعیین  که  حسب دستور دادگاه 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 جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد 
مسئولدفترشعبه۲شورایحلاختالفشهرستانفریدونکنارسیدهفاطمهمحمدنتاجفریدونکنار

دادنامه 
پرونده کالسه 9۴0998196۴300170شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

نور تصمیم نهایی شماره 970997196۴300۴07
  خواهان ها خانم فاطمه حسینیان فرزند داود خانم نرجس نوروزی فرزند احسان  
آقای محمود نوروزی فرزند احسان با وکالت آقای محمد اصغری فرزند رضا به 

نشانی چمستان روبروی کالنتری دفتر وکالت خاکپور 
خواندگان آقای مجید ابراهیم طاری  مقدم   فرزند تقی خانم مژگان شاهی فرزند 
شهرک  زیباشهر  شهرک  جنب  ایزدشهر  نور  مازندران  نشانی  به  همگی  نصراهلل 

داریوش خاکپور خواسته صدور رای بر استرداد  اضافه مساحت
نرجس  ها  خانم  و  محمود  آقای  از  وکالت  به  اصغری  محمد  آقای  دادگاه  رای   
نوروزی فرزند احسان و فاطمه حسینیان فرزند داود دادخواستی به طرفیت آقای 
مجید ابراهیم طاری مقدم فرزند تقی و خانم مژگان شاهی  فرزند نصراهلل و خواسته 
مترمربع   ۴0 مقدار  مساحت  اضافه  استرداد  خواندگان  محکومیت  حکم  صدور 
احتماال  و  مطرح  دادرسی  پرداخت خسارت  82.2.5و  مورخ  نامه  مبایعه  موضوع 
مساحت  به  زمین  قطعه  تاریخ82.2.5  در  موکلین  مورث  که  است  داده  توضیح 
9000متر مربع خواندگان فروخته است سپس در مورخه 82.2.27و در ظهر  در 
مبایعه نامه نسبت به اضافه مساحت مقدار 200 متر مربع تصمیم گیری شده است 
به  تقاضای صدور حکم  لذا  دارد  مساحت  اضافه  دیگر  مترمربع   ۴00 زمین  ولی 
شرح خواسته را دارد خواندگان نیز  دفاعی نکرده اند این دادگاه جهت تعیین اضافه 
مساحت احتمالی موضوع را به کارشناسی  که ارجاع  که نظریه کارشناسی  موید  
آن است که ملک مقدار130.3۴ متر مربع اضافه مساحت دارد این نظریه مصون از 
تعرض باقی مانده این دادگاه خواسته خواهان ها را در حد نظریه کارشناسی وارد 
می داند زیرا حسب  نظریه کارشناسی این موضوع مبایعه نامه به  میزان 130.3۴متر 
مربع اضافه مساحت دارد از طرفی ملک تراز  فروخته شده است و ثمن معامله 
بر مبنای هر متر مربع بوده است و در مقابل اضافه مساحت ثمن  پرداخت نشده 
لذا نظر به مراتب  نیامده است  به  مالکیت خریداران در  است و اضافه مساحت 
فوق دادگاه به استناد ماده 38۴ قانون مدنی و مواد 265 و 515 و 519 قانون آیین 
مساحت  واقع  مترمربع  مساحت130.3۴  استرداد  به  را  خواندگان  مدنی  دادرسی 
مطابق  وکیل  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  پرداخت  و  نامه  مبایعه  موضوع  زمین 
تعرفه رسمی و نیز 600 هزار تومان هزینه کارشناسی در حق  خواهان  به نسبت 
مربع  متر  مساحت130.3۴  در  مازاد  به  نسبت  می نماید  محکوم  آنان  االرث  سهم 
نظر به آنکه دلیلی بر آن اقامه نشده است لذا دادگاه خواسته خواهان  را نسبت به 
مازاد مساحت فوق وارد ندانسته و به استناد مفهوم ماده 265 قانون آیین دادرسی 
مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد خواسته خواهان ها صادر و اعالم می 
دارد رأی صادره در خصوص رد خواسته خواهان حضوری است و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مازندران است اما 
در خصوص محکومیت خواندگان غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی   در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز از تاریخ انقضای مهلت 

واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مازندران است
سیدمحمدحسینیآدرسشعبهسومدادگاهعمومیحقوقینورم.الف97.40۲

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای یزدان کوزه گر کالجی فرزند رمضان به شرح درخواستی که به شماره970۴05 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
شادروان رمضان کوزه گر کالجی فرزند حسین به شماره شناسنامه 258 صادره از نور در 
تاریخ97.5.8 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت و ی 

عبارتند از 
1- محبوبه گل پور چمرکوهی فرزند باب اهلل به شماره شناسنامه یک صادره از نوشهر 

همسر متوفی 
2- آقای یزدان کوزه گر کالجی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 5 صادره از نور پسر 

متوفی 
3- سلطانعلی کوزه گر کالجی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 521 صادره از نور پسر 

متوفی
۴-  خانم لیال کوزه گر کالجی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 193 صادره از نور دختر 

متوفی
۴-  آقای میر ان کوزه گر کالجی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 526 صادره از نور 

پسر متوفی
5-  خانم فریده کوزه گر کالجی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 729 صادره از نوردختر 

متوفی
6-  خانم زهرا کوزه گر کالجی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 530 صادره از نور  

دختر متوفی
 و الغیر اینکه پس از انجام تشریفات مقدماتی مزبور و یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک 

ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد97.398
قاضیشعبهاولشورایحلاختالفنور

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  محمد  فرزند  علویجه  صادقی  جواد  آقای 
970۴11این شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که خانم سهیال صالحی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۴28 صادره 
از گرگان در تاریخ96.۴.6 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه 

حین الفوت عبارتند
1-  خانم ایران ابوجعفری فرزند موسی به شماره شناسنامه 57۴ صادره از گرگان 

به عنوان مادر متوفی 
2- لیال تسلیمی فرزند اردالن به شماره شناسنامه 260 صادره از گرگان به عنوان 

فرزند متوفی
3-  آقای محمود تسلیمی فرزند اردالن به شماره شناسنامه 261 صادره از گرگان 

به عنوان فرزند متوفی
از  صادره  ملی211002۴۴37  شماره  به  اردالن  فرزند  تسلیمی  ارغوان  آقای    -۴

گرگان. فرزند  متوفی
 و ال غیر  اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و 

گواهی صادر خواهد شدم. الف 97.۴06 
قاضیشعبهاولشورایحلاختالفشهرستاننورمحمدعلیگلبرارزاده

آگهی ابالغ
فرزند  لرگانی  عباس خسروی  آقای  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   
عیسی خواهان  بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده عباس  خسروی 
وجه  مطالبه  چک  وجه  مطالبه  خواسته  تامین  خواسته  به  عیسی  فرزند  لرگانی 
مورخ  شماره30610۴  به  برگشتی  چک  موجب  به  ۴30000000ریال  مبلغ  به  
از هزینه  اعم  دادرسی  کلیه خسارت  احتساب  با  انصار  بانک  از   96.7.12صادره 
دادرسی و حق الوکاله وکیل تاخیر تادیه اززمان سررسید چک لغایت اجرای کامل 
پرونده  شماره  به  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ۴30000000ریال  مبلغ  به  حکم 
ثبت  نور  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  کالسه970998196۴300158 شعبه 3 
و وقت رسیدگی مورخ97.7.9 ساعت 11:30 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 399.97
منشیشعبهسومدادگاهعمومیحقوقیشهرستاننورزهرههزارجریبیونوش

خنثی کردن یک توطئه
*اکبرنعمتالهی
مدیرطرحموزههایصنعتنفت

تحولی  آمریکا  و  ایران  روابط  در 
آمریکا  دولت  است.  جریان  در  مهم 
برایان هوک یک سیاستمدار باتجربه 
اما میانسال را به عنوان مسئول برنامه 
این  خارجه  امور  وزارت  در  ایران 
تحریمها طی  روند  تا  برگزید  کشور 

پانزده هفته آتی به طور سازمان یافته تری به اجرا درآید.
از سویی برخی معتقدند که انتصاب هوک تنها به این دلیل است 
که آمریکا به ایران نشان دهد که در روند تحریم این کشور جدی 
است و به این ترتیب ایران را به مذاکره عالقمند کند. همان گونه 
که می دانیم ترامپ بیش از آن که به نتیجه مذاکره دلبسته باشد به 
خود مذاکره دل بسته است. زیرا او بیش از آن که یک سیاستمدار 

باشد یک تاجر و یک تبلیغاتچی است.
در ماجرای کره شمالی تنها دستاورد او یک عکس یادگاری با 
برجام  از  خروج  مورد  در  و  بود  شمالی  کره  جمهوری  رئیس 
هم او بیش از خود خروج به عکس یادگاری مقابل خبرنگاران 

عالقمند بود.
تحریمها  از  را  خود  نارضایی  عمل  در  کشورها  برخی  که  این 
اعالم کرده و با آن مخالفت کرده اند به دولت ترامپ گوشزد می 
کند که الزاما اراده آمریکا نیست که در این معادله همه چیز را 
تعیین می کند و برای رسیدن به صفر کردن میزان صادرات نفت 

دولت ایران باید تالش بیشتری معمول کرد.
هوک که در دولت بوش پسر معاون یا دستیار بولتون بوده است 
با  تا  است  آمده  و  ندارد  ایران  با  روی خوشی  طبیعی  طور  به 
رایزنی های خود آسیایی ها را که بیش از دیگران از نفت ایران 
بهره مند می شوند با تهدیدها و رایزنی های سیاسی با آمریکا 
همسو کند. این البته به معنای همراهی قطعی آسیایی ها نیست. 
ژاپن، کره جنوبی، چین و هند به طور قطع در صف خرید نفت 
از ایران می مانند. آنها هنوز زنبیلهایشان را از این صف برنداشته 
اند. هند و چین که کامال در نوعی مقابله اقتصادی با آمریکا قرار 
دارند و به این سادگی نمی توانند و نمی خواهند پاالیشگاههای  
کشور خود را از نعمت نفت ایران بی نصیب بگذارند و از طرف 
و...نیز  ها  تعرفه  نظام  سر  بر  آمریکا  با  چالش  نوعی  در  دیگر 

هستند. حاال هوک ماموریت دشواری دارد.
ناآشنا  آمریکا  برنامه های تحریمی دولت  با  این سالها  او طی   
ایران  به  نسبت  بولتون  ورزانه  کینه  نگاه  با  همچنین  او  نیست. 
هم غریبه نیست. به این ترتیب باتوجه به شور و شوق آمریکا 
برای مذاکره با ایران به نظر می رسد هیچ مانع منطقی بر سر یک 
گفتگو از موضع برابر با آمریکا برای ایران وجود ندارد و ما می 
توانیم از یک موضع منطقی با آنها به گفتگو درآییم. مهم نیست 
که این گفتگو به چه نتیجه ای برسد، مهم این است که چنین 
عملی یکی از مهمترین حربه های تبلیغاتی دولت آمریکا را در 

زمینه ایران هراسی از او می گیرد.
Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

وزیر نفت، خصوصی سازی بدون حساب و کتاب، تاسیسات مستهلک 
نفت، موثر نبودن نقش شرکت های بیمه و نبود منابع کافی برای نوسازی 
را به عنوان برخی از مهم ترین مشکالت ایمنی در صنعت نفت برشمرد 
و گفت: از کارکنان صنعت نفت که تاسیسات مستهلک نفت را با 

قدمت 90 ساله اداره می کنند، قدردانی می کنم.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه دیروز برای پاسخ به 
پرسش های علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی، نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس و غالمرضا 
کاتب، نماینده گرمسار در مجلس درباره دلیل آتش سوزی چندباره در 
پاالیشگاه های نفت و دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه گاز مصرفی 
مشترکان به مجلس رفت. وزیر نفت با اشاره به این که هم اکنون 6 
هزار جایگاه عرضه سوخت مایع و گاز طبیعی فشرده شده )سی ان جی( 
در کشور وجود دارد که روزانه میلیون ها نفر برای دریافت خدمات 
به آن مراجعه می کنند، یادآور شد: 27 میلیون مشترک گاز، 60 واحد 
پتروشیمی بزرگ باالدستی و 10 پاالیشگاه عظیم وجود دارد و روزانه 
90 میلیون لیتر بنزین و 80 میلیون لیتر گازوئیل در شرایط ایمن توزیع 
می شود که کار بزرگ و مهمی است، البته این به آن معنا نیست که 

مشکلی وجود ندارد. 
خصوصیسازیبدونحسابوکتاب

دیگر  به عنوان  کتاب  بدون حساب  به خصوصی سازی  نفت  وزیر 
هنگام  در  نظارت  برای  الزم  سازوکار  افزود:  و  کرد  اشاره  مشکل 
زیادی  مشکالت  موضوع  این  و  نشده  پیش بینی  خصوصی سازی 
ایجاد کرده است. برای نمونه گاه افرادی در شرکت های پاالیشی یا 
پتروشیمی مسئولیت می گیرند که تخصص کافی برای انجام آن ندارند، 
یا برای سود کوتاه مدت، تعمیرات پاالیشگاه و پتروشیمی را به تاخیر 
می اندازند که این مسائل ایجاد خطر می کند.زنگنه تصریح کرد: تنها 
ابزار ما قطع خوراک پاالیشگاه هاست که اگر آن را قطع کنیم خودمان 
متضرر می شویم، بنابراین قدرت حاکمه در دست وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی است نه وزارت نفت. وی به پاالیشگاه تهران به عنوان 
یک نمونه خصوصی سازی اشاره کرد و با بیان این که این پاالیشگاه 
صاحب ندارد و متعلق به خداست، تصریح کرد: این پاالیشگاه متعلق 
به سهام عدالت است، اگرچه در یک مقطع زمانی وزارت نفت را 
مجبور کردند هیئت مدیره این پاالیشگاه را تعیین کند.وزیر نفت گفت: 
البته باید توجه کرد هیئت مدیره به معنای مجمع شرکت نیست و به 
معنای عزل و نصب است و در مجمع، بودجه، اختصاص منابع برای 
تعمیرات و ... تعیین می شود که هم اکنون وجود ندارد. زنگنه به نامه 
اخیر خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و با بیان این که 

در این نامه عنوان کردم دیگر نمی توانیم تاسیساتی را که متعلق به سهام 
عدالت هستند اداره کنیم، اظهار کرد: استهالک تاسیسات نفت از دیگر 
مشکالت صنعت نفت است، پاالیشگاه تهران که آقای محجوب به آن 
اشاره کردند بیش از  56 سال عمر دارد. وی ادامه داد: برخی تاسیسات 
نفتی ایران بیش از 90 سال عمر دارند، در حالی که زمان استهالک 
یک واحد پاالیشگاهی حداکثر 30 سال است. بسیاری از پاالیشگاه ها 
مستهلک شده اند و در تاسیسات نفتی جنوب روزانه شاهد 10 مورد 
سوراخ شدن خطوط لوله هستیم و منابعی برای بازسازی و نوسازی آن 
وجود ندارد.وزیر نفت تصریح کرد: باید از کارکنان پاالیشگاه ها و به 
خصوص کارکنان مناطق نفت خیز جنوب، مناطق مرکزی و فالت قاره 

برای اداره مناسب این تاسیسات قدردانی کرد. 
موثرنبودننقششرکتهایبیمه

زنگنه از موثر نبودن نقش بیمه ها به عنوان دیگر مشکل یاد کرد و افزود: 
در همه دنیا ایمنی را از طریق بیمه اعمال می کنند، اما شرکتهای بیمه  ما 
بر رفتار شرکت ها نظارت ندارند. پارسال من در جلسه ای در وزارت 
نفت از رئیس کل بانک مرکزی خواستم نسبت به بیمه شرکت های 
نفتی سخت گیری داشته باشد. وی گفت: اگر بخواهیم اصول ایمنی 
را در شرکتی لحاظ و اجرا کنیم باید مراحل طراحی واحد، تجهیز 
واحد به امکانات کافی، روزآمد کردن استانداردها و آموزش آن به افراد 
طی شود، افزود: نداشتن فرمانده حوادث یکی از مشکالت است. البته 

پس از آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا تصمیم گرفتیم در این زمینه 
آموزش هایی بدهیم که ۴5 نفر انتخاب شدند و در ایران و خارج از 
کشور دوره دیدند.وزیر نفت افزود: همچنین شورای مرکزی سالمت 
ایمنی و محیط زیست )سالم( در وزارت نفت راه اندازی و با وزارت 
کار هم موافقت نامه ای در این زمینه امضا شد. همچنین پس از هر حادثه 
بررسی هایی داریم، با متخلفان برخورد می کنیم و شخصا ساعت ها 
وقت می گذارم و دستورعمل های الزم را ابالغ می کنم.زنگنه با بیان 
این که وقوع آتش سوزی های مهم در صنعت نفت، تکرار پذیری آن و 
ضریب شدت حوادث در سال های گذشته کاهش یافته است، اظهار 
کرد: تالش ما این است که با انضباط، آموزش و ابالغ استانداردها 
بتوانیم همچنان این حوادث را کاهش دهیم.علیرضا محجوب، نماینده 
مردم تهران و نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه از پاسخ وزیر نفت 

بدون آن که در صحن به رأی گذاشته شود، قانع شدند.
تشریحدریافتبیمهخسارتگازازمشترکان

وزیر نفت در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسالمی درباره دریافت 
بیمه خسارت از مشترکان گاز در سال 95 که پرسش غالمرضا کاتب، 
نماینده گرمسار بود، یادآور شد: بر اساس بندی از قانون سال 93 به 
وزارت نفت و  نیرو اجازه داده شده است تا از طریق شرکت های تابع 
ذی ربط، مبلغی به عنوان بیمه خسارت دریافت کنند.وی با اشاره به این 
که این مبلغ در قانون بودجه سال 139۴، 50 تومان به ازای هر فیش 
برای یک مشترک گاز تعیین شد، تصریح کرد: در سال 1395، اما این 
رقم بنابر دالیلی درج نشد اما شرکت ملی گاز  ایران بر مبنای همان 
50 تومان همه مشترکان را بیمه کرد و رقمی حدود 15 میلیارد و 300 
میلیون تومان دریافت شد.زنگنه ادامه داد:  البته شرکت ملی گاز انتفاعی 
از این پول نداشته است و همه را به شرکت های بیمه برای دریافت 
قرارداد و پرداخت خسارت داده است. وزیر نفت با بیان این که این 
مبلغ در بودجه سال 96، 100 تومان و در بودجه سال 97 نیز برای هر 
مشترک شهری و روستایی به ترتیب 200 و 100 تومان تعیین شده 
است، افزود: سوال آقای کاتب در تیرماه سال 1396 مطرح شد که در 
آن مقطع پرسیدند چرا در سال 1395 این مبالغ از مشترکان در قبوض 
گاز گرفته شده است؟ و پاسخ دادم، برای بازپرداخت 50 تومان بیمه 
خسارت، نیاز به مجوز مجلس است و باید آن را تنفیذ کند. به هرحال 
اکنون اگر مشترکی بخواهد پولش را پس بگیرد از قبوض بعدی کسر 
می شود، اما باید توجه داشت این مبلغ هزینه شده و به شرکت های 
بیمه ای داده شده است. وی در ادامه به اقدام های شرکت ملی گاز اشاره 
کرد و با بیان این که شرکت ملی گاز ایران در سال های اخیر کارهای 
بزرگی انجام داده و نمایندگان مجلس نیز با حساسیت آن را دنبال 
کردند، گفت: از سال 1392 تا پایان سال 1396 به 11 هزار و 500 
روستا با جمعیت بیش از 2 میلیون و ۴00 هزار نفر و 107 شهر  با 
جمعیت 3 میلیون و 160 هزار نفر گازرسانی شده است.زنگنه با بیان 
این که 99 درصد جمعیت شهری و 82 درصد جمعیت روستایی و 93 
درصد جمعیت کل کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردارند، تصریح 
کرد: گازرسانی به شهرهای استان سیستان و بلوچستان در دستور کار 
است و به زودی آغاز می شود. وزیر نفت با اشاره به این که در سال های 
اخیر 17 هزار میلیارد تومان از طریق فعالیت در گازرسانی به پیمانکاران 
داخلی سپرده شده است که منابع آن از محل صرفه جویی فرآورده های 
نفتی تامین شده است نه از منابع دولت، اظهار کرد: مجلس امسال 5 
هزار میلیارد تومان را برای گازرسانی در بودجه پیش بینی کرده است که 
مبلغ خوبی است تا گازرسانی با قدرت پیش برود. به گفته وی، برنامه 
امسال این است که روزانه به 10 روستا گازرسانی شود و ان شاءا... 
جمعیت بهره بردار روستایی به نزدیک 90 درصد می رسد. علیرضا 

کاتب نیز پس از پاسخ وزیر نفت قانع شد.

منابع کافی برای 
نوســازی نداریم 

توتال به صورت رسمی
 ایران را ترک کرد

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره آخرین وضعیت 
قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: توتال به 
صورت رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
را ترک کرده  و بیش از دو ماه است که اعالم کرده 
از قرارداد خارج می شود.وی درباره جایگزین شرکت 
پارس   ۱۱ فاز  توسعه  قرارداد  در  توتال  فرانسوی 
جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر فرآیند جایگزینی 

شرکت دیگری در حال انجام است.
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دستگیری ۱۰۰ نفر در پرونده های  اخیر ارز و سکه

سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری 100 نفر در پرونده های اخیر ارز، سکه و 
خودرو خبر داد.  

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، حجت االسالم و المسلمین غالمحسین 
محسنی اژه ای در حاشیه جلسه عالی مسئوالن قضایی در جمع خبرنگاران 
درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده های اخیر اعم از ارز، سکه، خودرو و 
موبایل افزود: در دادسرای عمومی و انقالب تهران برای 32 نفر کیفرخواست 
صادر و به دادگاه انقالب تهران ارسال شده است. وی با بیان اینکه به این 
پرونده ها فعاًل در تهران رسیدگی می شود، گفت: طبق آخرین گزارش ها 
روند رسیدگی به این پرونده ها آغاز شده است و امیدواریم از هفته آینده 
دادگاه رسیدگی به این پرونده ها برگزار شود. محسنی اژه ای گفت: در این 
پرونده ها 100 نفر بازداشت شدند که اکثریت آنان در بازداشت به سر می برند. 

۳۰ درصد قیمت خودرو حباب است

 رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در بازار خودروهای وارداتی بین 20 
تا 30 درصد قیمت های فعلی حباب است که باید کاهش یابد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کوروش مرشدسلوک اظهار کرد: ممنوعیت 
یکباره واردات خودرو و در نتیجه محدودیت عرضه، باعث افزایش قیمت 
غیرواقعی و ایجاد حباب در بازار خودروهای وارداتی شده است.وی با بیان 
اینکه حدود 20 تا 30 درصد قیمت های فعلی در بازار خودرو حباب است که 
باید از بین برود، خاطرنشان کرد: اگر دولت اجازه واردات 20 هزار دستگاه 
خودروی ثبت سفارش شده را بدهد شاهد ترکیدن این حباب و از بین رفتن 
بخش قابل توجهی از آن خواهیم بود.رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه 
داد: پیش از ممنوع شدن واردات خودرو از ابتدای تیر ماه، شرکتهای واردکننده 
تعداد قابل توجهی خودرو را پیش فروش و نسبت به ثبت سفارش و طی کردن 
فرایند واردات این خودروها اقدام کرده بودند.وی افزود: با این حال دولت 
همزمان با ممنوع شدن ثبت سفارش و واردات خودرو، ثبت سفارش های 
پیشین صورت گرفته برای واردات این محصوالت را نیز باطل کرد و شرکتها 
موفق به واردات این خودروها نشدند.مرشدسلوک با بیان اینکه قبل از ممنوع 
شدن واردات در تیر ماه برای واردات حدود 20 هزار دستگاه خودرو ثبت 
سفارش صورت گرفته است، تصریح کرد: اگر اجازه واردات خودروهای ثبت 
سفارش شده را بدهند از یک سو شرکتهای واردکننده خودرو می توانند به 
تعهدات خود عمل کرده و خودروهای پیش فروش شده را تحویل مشتریان 
بدهند و از سوی دیگر شاهد کاهش قابل توجه قیمت ها در بازار خودرو 
خواهیم بود.وی اظهار کرد: در مذاکراتی که در این رابطه با وزارت صنعت، 
به واردات  نظر مساعدی نسبت  این وزارتخانه  داشته ایم  معدن و تجارت 

خودروهای ثبت سفارش شده داشته و در حال بررسی شرایط آن هستند.

افزایش ۸۰ درصدی صادرات فرش ایران به آمریکا

رئیس مرکز ملی فرش با بیان اینکه در چهار ماهه نخست سال جاری 792.7تن 
فرش دستباف به ارزش 38میلیون دالر به آمریکا صادر شده است، گفت: این 

رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 80.9 درصد افزایش داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرشته دست پاک با اشاره به صادرات فرش 
دستباف ایران به آمریکا در چهار ماهه اول سال جاری گفت: در چهار ماهه 
ابتدای سال 97 معادل 792.7 تن فرش دستباف به ارزش 38 میلیون دالر صادر 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 171  درصد و ارزشی 
80.9 درصد افزایش داشته، این در حالی است که در چهار ماهه ابتدای سال 
96 292.5 تن به ارزش 21 میلیون دالر به این کشور صادر شده بود.وی کل 
صادرات فرش در چهار ماهه ابتدای سال جاری را هزار و 983.8  تن به ارزش 
99.6 میلیون دالر عنوان کرد و گفت: این رقم در سال 96، هزار و 230.7 تن 
به ارزش 89 میلیون دالر بوده است که 61.1 درصد به لحاظ وزنی و 21.۴ 
درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است.وی تصریح کرد: فرش های نفیس 
ایرانی فرش هایی با رج شمار باال به شمار می روند که البته کشور آمریکا غالبا 
فرش های ایرانی با رج شمار پایین را خریداری می کند اما کشورهای اروپایی 
فرش های نفیس با وزن کمتر و رج شمار باال را می پسندند.وی با تاکید بر 
اینکه ایران همچنان رتبه اول دنیا را در تولید و صادرات فرش در دنیا دارد با 
فاصله زیاد کشور هند در رتبه دوم قرار می گیرد، گفت: اما همچنان بیش از 

60 درصد صادرات فرش دستباف دنیا در اختیار ایران است.

خبر

جهانگیری:

افزایش تاب آوری اقتصاد
 با اقتصاد مقاومتی

تمرکز  با  گفت:  جمهوری  رییس  اول  معاون 
ویژه ای که از طریق اجرای پروژه های اقتصاد 
مقاومتی بر بخش های مختلف اقتصادی ایجاد 

شد، تاب آوری اقتصاد کشور افزایش یافت.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی 
ستاد  جلسه  جمهوری،  رییس  اول  معاون 
ریاست  به  دیروز  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.اسحاق 
هدف  ترین  مهم  جلسه  این  در  جهانگیری 
مقاوم  را  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سیاست 
سازی اقتصاد کشور برابر تکانه های خارجی 
عنوان کرد و افزود: کاهش بهای نفت در سال 
9۴ تکانه ای بر اقتصاد کشور بود که توانستیم 
با بهره گیری از ظرفیت اقتصاد مقاومتی آن را 
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  کنیم.وی  مدیریت 
نیز که با تحریم های یک جانبه آمریکا مواجه 
پرتو  کنیم که در  به نحوی عمل  باید  هستیم 
افزایش تاب  با  اقتصاد مقاومتی  سیاست های 
آوری اقتصاد کشور بتوانیم با تحریم ها مقابله 
کنیم. وی تصریح کرد: با تمرکز ویژه ای که از 
طریق اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی بر بخش 
های مختلف اقتصاد کشور ایجاد شد، تاب آوری 
اقتصاد افزایش یافت که به عنوان مثال با بهره 
برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، بخش 
زیادی از نیاز بنزین کشور با اتکا به توان داخلی 
تامین شده و فرصت از دشمنان برای اعمال فشار 
بر کشور از طریق تحریم بنزین سلب شده است.
جهانگیری با یادآوری این که بنزین تولید داخل 
از کیفیت باالیی برخوردار است، خاطرنشان کرد: 
کیفیت بنزین تولیدی مطابق با استاندارد جهانی 
است و با آالیندگی و مسائل زیست محیطی 
بنزین پتروشیمی که در دوره گذشته تولید می 
شد، همراه نیست.وی همچنین به دستاوردهای 
حاصل شده در زمینه امنیت غذایی اشاره کرد و 
اظهار داشت: بهبود شاخص های امنیت غذایی 
در کشور تا حد زیادی نتیجه اجرای طرح های 
اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است.وی 
ادامه داد: البته در برخی دیگر از حوزه ها نظیر 
شفافیت به رغم دستاوردهای مثبت در بخش 
با  که  الکترونیک  دولت  و  ها  سامانه  طراحی 
ثمرات بسیار مثبتی همراه بوده، اما هنوز طرح 
ها و برنامه ها به صورت کامل اجرایی نشده و 
همچنان نیازمند پیگیری هایی جدی برای تحقق 
شفافیت در جهت پیشگیری از فساد و رانت در 
کشور هستیم.جهانگیری از دبیرخانه ستاد اقتصاد 
های  دستگاه  مشارکت  با  خواست  مقاومتی 
ستادی، گزارش دقیقی در خصوص میزان تاب 
آوری اقتصاد کشور برابر تکانه های خارجی تهیه 
و میزان موفقیت عملکرد دولت در اجرای اقتصاد 
مقاومتی را در بخش های مختلف مشخص کنند.

خبر

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از 
ویژه  مسکونی  واحد  هزار  ساخت 50  آغاز 
اقشار متوسط و با مشارکت انبوه سازان در هفته 

دولت خبر داد.
اهلل  حبیب  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با موضوع  طاهرخانی در نشست مطبوعاتی 
گفت:  جدید  شهرهای  های  فعالیت  معرفی 
چند شهر جدید شامل شهر جدید مکران در 
بندر جاسک، شهر جدید کوشک در پارسیان 
و شهر جدید تابناک در منطقه الرستان مجوز 
گرفته اند و قرار است در هفته دولت ساخت 
10 هزار واحد مسکونی در این شهرها آغاز 
شود.وی افزود: همچنین قرار است در هفته 
دولت احداث 50 هزار واحد مسکونی کلید 
بخورد که مخاطب اصلی این 50 هزار واحد 
اقشار متوسط هستند.وی ادامه داد: قرار است 
حداکثر متراژ این واحدها 100 متر مربع بوده 
و فرآیند ساخت و ساز آنها در قالب قرارداد 
مشارکت میان شرکت عمران شهرهای جدید 
و انبوه سازان انجام شود. به این صورت که 
انبوه سازان با این شرکت قرارداد امضا کرده و 
هزینه ساخت را تقبل می کنند؛ آورده شرکت 
شهرهای جدید نیز اراضی این شرکت بوده و 

انبوه سازان می توانند با استفاده از این قرارداد 
از بانک ها تسهیالت الزم را با سود 18 درصد 
تامین اعتبار کنند. در نهایت نیز بر اساس نوع 
مشارکت واحدهای ساخته شده میان شرکت 
شهرهای جدید و انبوه سازان تقسیم خواهد 
شد.وی یادآور شد: در نظر داریم برای احداث 
این 50 هزار واحد با بانک عامل بخش مسکن 
دریافت  متقاضیان  لیست  و  شده  هماهنگ 
تسهیالت صندوق پس انداز یکم را که مایل 

به خرید واحد مسکونی در شهرهای جدید 
هستند را در اختیار انبوه سازان قرار دهیم و از 
محل تسهیالت صندوق یکم به انبوه سازان وام 
پرداخت شده و خانه اولی ها بتوانند به نوعی 
امضا  به  سازان  انبوه  با  فروش  پیش  قرارداد 
گفته طاهرخانی، شهرهای جدید  برسانند.به 
تا پیش از ورود مسکن مهر تمام به صورت 
قرارداد مشارکت با انبوه سازان اقدام به ساخت 
داریم  نظر  در  و  کردند  می  مسکونی  واحد 

مجددا پس از اتمام پروژه مسکن مهر این نوع 
قراردادها را احیا کنیم.

از  استفاده  با  ساز  و  ساخت  اینکه  ضمن   
انبوه  برای  درصد   18 سود  نرخ  تسهیالت 
سازان اقتصادی است.وی با بیان اینکه برای 
ساخت 10 هزار واحد از این 50 هزار واحد 
مورد نظر به پیمانکاران و انبوه سازان فراخوان 
داده ایم، بیان داشت: این فراخوان با استقبال 
خوب سازندگان و پیمانکاران مواجه شده و 
آماده امضای قرارداد مشارکت هستند. شرکت 
عمران شهرهای جدید نیز برنامه ریزی کرده 
شرکت  این  سهم  که  واحدهایی  از  تعدادی 
قالب  در  را  است  مشارکت  قرارداد  محل  از 
مسکن استیجاری در اختیار بنیاد مسکن قرار 
دهد.معاون وزیر راه و شهرسازی  با اشاره به 
برنامه دولت برای توسعه منطقه مکران تصریح 
کرد: شهر جدید تیس در این منطقه با جمعیت 
نهایی 150 هزار نفر در این منطقه قرار دارد 
که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و 
معماری با 50 هزار نفر جمعیت اولیه عملیات 
اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد. این برنامه برای 
شهر جدید سیراف نیز در دستور کار است تا 

جمعیت آن به 70 هزار نفر افزایش یابد.

معاونوزیرراهوشهرسازیخبرداد:

آغاز ساخت 50 هزار واحد مسکونی ویژه اقشار متوسط در شهرهای جدید

آگهی
1_مصطفی  علیهم  علیه/محکوم  محکوم  مشخصات 
محمدی نام پدر موسی،نشانی، استان خراسان رضوی 
شهرستان مشهد _شهر مشهد_ 30 متری اول احمد 

آباد نبش رضا 2 طبقه فوقانی بانک ثامن 
1_سکینه  علیهم  علیه/محکوم  محکوم  مشخصات 
حمیدی ،نشانی تهران خیابان میرزای شیرازی پالک 

 272
2_ ناصر غدیری نام پدر ، احمد نشانی تهران خیابان 

میرزای شیرازی پالک 272 
خیابان  تهران  ساز،نشانی   چیت  زهرا  و  پروین   _3

میرزای شیرازی پالک 272
۴_ امید غدیری ، نام پدر ،ناصر، تهران خیابان میرزای 
مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات   272 پالک  شیرازی 

قانونی محکوم اله/محکوم علیه
خیابان  نشانی  محمدعلی  پدر  نام  تکلو  سروش    
ولیعصر روبروی مسجد بالل_ کوچه گلستان_ پالک 

108 طبقه دوم وکیل مصطفی محمدی 
خیابان  نشانی  فرهاد  پدر  نام  زمانی  2_مهرداد 
 2 واحد   218 شماره  مدرس  و  نفت  بین  دستگردی 
محمدی  مصطفی  وکیل   19186۴3۴13 پستی  کد 
محکوم به: بسمه تعالی به موجب درخواست اجرای 
و   971009196۴20163۴ شماره  به  مربوط  حکم 
شماره دادنامه مربوط970997196۴200195  محکوم 
علیهم  و محکوم اند به  تخلیه و تحویل 118 قطعه 
پالک ثبتی موضوع قرارداد تنظیمی سند رسمی انتقال 
پالک های موصوف به نام محکوم اله و تهیه مقدمات 
انتقال اخذ پایان کار و مفاصای حساب مالیاتی پالک 
و   12.1000 و   13.630 و   1۴.630 و   1۴.630 ها 
۴61.55- 10 و 650-۴98-9 و ۴21.73-8 و ۴۴1-
7 و ۴9-6 و ۴77-5 و ۴95-815.75-3 و 27-6۴8 
 23  -630 و   2۴-620 و   25  -630 و   26-630 و 
و   17.6۴8 و   6۴8  .18 و   1.630 و   20-630 و 

16.630 و 630-15 و 760-۴2 و 6۴8-37 و 630-
36 و 630-3۴ و 630-33 و 1000-32 و 760-31 و 
620-30 و 630-29 و 6۴8- 28 و 6۴8-56 و 630-
55 و 630-5۴ و 53-630 و 100052-52 و 6۴8-
 ۴3-630 و   ۴۴-630 و   ۴5-630 و   ۴6-630 و   ۴7
و 1000-۴2 و 630-92 و 630-91 و 1000-90 و 
760-89 و 6۴8-8۴ و 630-83 و 620-82 و 630-
81 و 10000-80 و 760-89 و 6۴8-7۴ و 102-630 
و 630-102 و 630-101 و 1000-100 و 760-99 و 
630-98 و 630-97 و 620-96 و 6۴8-95 و 6۴8-
9۴ و 630-93 و 6۴8-115 و 6۴8-11۴ و 112-630 
و 630-112 و 930-111 و 1000-100 و 108-630 
و 630-107 و 630-106 و 630-105 و 10۴-6۴8 
و 620-127 و 630-126 و 6۴8-125 و 12۴-6۴8 
و 630-123 و 630-122 و 630-121 و 120-1000 
و 630-118 و 630-117 و 630-116 و 128-600 
و 5۴0-137 و 5۴0-137 و 5۴0-136 و 135-5۴0 
و 630-13۴ و 630-133 و 630-133 و 130-975 
و 700-131 و 760-129 و 630-128 و 139-6۴6 
و   1۴2-1۴3187 و  و1۴0-۴2۴.33   1۴7-37۴ و 
17۴0-1۴۴ و 9۴5.37 و 657.63-1۴6 و 35-630 
و   62-630 و   6۴-630 و   65-6۴8 و   73-630 و 
630-62 و 1000-61 و 760-60 و1۴3-1۴31.87. 
بخش  کنار  ناتل  دهستان  اصلی   2 از  فرعی  جملگی 
ده ثبت نور به نشانی نور ایزدشهر مقابل پمپ بنزین 
عروف  به شهر ک ناتل کنار عالوه بر حقوق مالکین 
در الباقی مشاعات عمومی شهرک از جمله بلوار 20 
متری ورودی میدان اصلی خیابان فرعی پیست های 
دوچرخه سواری محوطه دریا و در حق محکوم له و 
پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت نیم عشر اجرایی 

در حق صندوق دولت محکوم به پرداخت می باشد
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

گذارد)ماده  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف   -1

براي  ترتیبي  مدني(2-  احکام  اجراي  قانون   3۴
کند که  معرفي  مالي  بدهد.3-  به  پرداخت محکوٌم 

باشد.  میسر  آن  از  به  محکوٌم  استیفا  و  حکم  اجرا 
چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید 
یا  تعداد  شامل  را  خود  اموال  کلیه  روز  سي  ظرف 
به  منقول،  غیر  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار 
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 
در  دیگر  تغییر  نوع  هر  و  انتقاالت  و  نقل  فهرست 
از طرح دعواي  قبل  از زمان یک سال  اموال مذکور 
قضائي  مقام  به  اعسار  دادخواست  به ضمیمه  اعسار 
بازداشت  له  محکوم  درخواست  به  واال  نماید  ارائه 
مي شود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي 139۴(.۴- خودداري محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس 
تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 3۴ قانون 
اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
مال  انتقال  مالي 139۴( 5-  نحوه اجراي محکومیت 
اداي دین به  از  انگیزه فرار  با  به دیگري به هر نحو 
اموال براي پرداخت دیون کافي  باقیمانده  نحوي که 
نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي 
نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي 
مالي  محکومیت  اجراي  نحوه  قانون   21 )ماده  شود. 
139۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي 
روز ارائه شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به 
کفیل  معرفي  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوٌم  موافقت 
توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1ماده 3 قانون 

نحوه اجراي محکومیت مالي 139۴(«
مدیردفترشعبه۲دادگاهعمومیحقوقیشهرستاننور

صادقیم.الف97.405

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ملک محمدپیرعلی  دارای شناسنامه شماره800 به شرح دادخواست به کالسه 
وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  ش1س    970352
توضیح داده که شادروان علی اکبرپیرعلی  به شماره شناسنامه 2 درتاریخ 1397/2/۴ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به :
1- سیده زهراحسینی یاسه چاهی   فرزندحسین به شماره ملی 5۴99۴96۴81  زوجه 

دائمی  
2-ملک محمدپیرعلی   به شماره ملی ۴621201۴09  فرزند ذکور 

3-احمد پیرعلی   به شماره ملی ۴623682129  فرزند ذکور
۴-ربابه پیرعلی   به شماره ملی ۴6211996۴1  فرزند اناث 

5- مریم پیرعلی به شماره ملی ۴6212009۴1فرزند اناث 
6- صغری پیرعلی   به شماره ملی ۴621201700 فرزند اناث 

7- آسیه پیرعلی به شماره ملی  ۴623681521 فرزند اناث وال غیر
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.
صولتسلطانیسامانی-رئیسشورایحلاختالفشعبهیکسامان

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای دکتر محمود امرایی فرزند 

محمود  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نژاد   بهرامی  ایمان  آقای  خواهان 
پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  امرایی 
کالسه9709986690100209 شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان  
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/0۴  ساعت09:00تعیین 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 کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه1شورایحلاختالفمجتمعقدوسی

شهرستانخرمآباد–ماهرخمحمودوند

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی محرم جباری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم  حسین ایزدی 
به خواسته ابطال مبایعنامه و غیره مطرح که  به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609981988۴00797شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 22/07/1397  ساعت 11:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده حسین 
ایزدی 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 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان چمستان سید مصطفی حسینی 
استانمازندران_بخشچمستان_خیابانشیخفضلاهللنوری_روبروی۲0متریشورا_

روبرویمنابعطبیعی_دادگاهعمومیبخشچمستان

آگهی وقت ابالغ دادرسی
اختالف شماره 20   پرونده کالسه 199/97 شورای حل  دادرسی  ابالغ وقت  آگهی 
فرخشهر خواهان : بانک مهر اقتصاد با مدیریت سید ضیاء  ایمانی با وکالت الهام هاشمی 

) شهرکرد خ کاشانی روبروی دادگستری پ 90 
خواندگان  : 1ـ  اصغر چهرازی فرزند مرتضی قلی  2ـ  مهدی چهرازی فرزند اسماعیل 

هر دو مجهول المکان    خواسته : مطالبه چک 
 وقت رسیدگی:  مورخ1397/7/22 ساعت 15:30 

خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه 97/3/13 بطرفیت خوانده تقدیم شعبه 
شورای حل اختالف شماره20 فرخشهر نموده که به کالسه 199/97 ثبت گردیده و با 
عنایت به مجهول المکان بودن خوانده  مراتب  در اجرای قانون 73 آئین دادرسی مدنی یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه 
و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود. 

دبیرخانهشورایحلاختالفشماره۲0فرخشهر

آگهی مزایده اموال  غیر منقول 
در پرونده کالسه 950265 این اجرا موضوع دعوی خواهان خانم ناهید فالحتی بطرفیت 
خوانده آقای ابراهیم  الجوردی دایر برمطالبه مهریه پس ازتعرفه ملک خوانده توسط 
خواهان و توقیف و بازداشت ملک و پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری 
و انجام سایرتشریفات اداری ودرخواست خواهان دایر برمزایده ملک  باحضور نماینده 

قضائی به شرح ذیل به فروش می رسد : 
ومحوطه  خانه  یکباب  مشاع ششدانگ  سهم  یازده  از  قسمت  :دو  مزایده  مورد  مال   
به مساحت حدود1000 متر مربع  با حدود اربعه شماال :متصل خانه ومحوطه آقای 
طاهرحسن پور شرقا  متصل به زمین شالیزاری آقای پرویز  صبوری جنوبا : متصل به 
زمین شالیزاری آقای پرویز صبوری  غربا : متصل  به کوچه عمومی درملک توقیفی  
مورد تعرفه یکباب منزل مسکونی به صورت ویالئی با انضمام ایوان با زیر بنای حدود 
65 مترمربع با قدمتی   قرین به ۴0 سال دارای اسکلت مصالح بنایی و سربندی شیروانی 
چوبی با  پوشش حلب مشتمل برسالن ، یک اتاق  خواب ، راهرو ، آشپزخانه و سرویس 
بهداشتی بوده که سقف آن لمبه چوبی  نازک کاری دیوارها اندودگچ ،  کف لیسه بتنی و از 
امتیازات و انشعابات آب و برق  برخوردار است  و حالیه بال سکونت و قابل بهرداربرداری  
نمی باشد و همچنین یکباب انباری درمحوطه  ملک مورد تعرفه موصوف  صدر االشاره 
احداث گردیده است و دسترسی از  ضلع غربی  به کوچه عمومی توسط یک درب  فلزی  

ماشین رو میسر  می باشد . 
با عنایت به مطالب معروضه و مستندات ابرازی  و موارد مسطور با  لحاظ  کردن  شرایط  
زمانی  موقعیت   مکانی  ومحلی قدمت  و کیفیت اعیانی نحوه دسترسی   شکل هندسی  
مساحت   ملک   کاربری   مسکونی  و قیمت  امالک قرب جوارو  رعایت  جمیع جهات 
وسایر فاکتور های موثر بر قضیه ارزش  ششدانگ عرصه  و اعیان  ملک توقیفی مورد 
تعرفه  با جمیع   توابع  و  لواحق  و متعالقات   و منضمات   شرعیه  و عرفیه بانضمام  
تاسیسات و امتیازات   مربوطه  به مبلغ   چهار  صد میلیون  ریال  به عنوان   قیمت   پایه  
کار شناسی  تعیین   گردیده است که  قیمت  نسبت   مشاع  آن  که مورد مزایده  قرار 
گرفته  است مبلغ   هفتاد  و دو میلیون   و هفتصد  و بیست و هفت هزار و دو یست و 

هفتاد  و دو  هزار   )72،727،272(  ریال  می باشد . 
 قیمت  فوق  به عنوان ارزش پایه از سوی کار شناس دادگستری بر آورد گردیده  مع 
الوصف مزایده  از مبلغ ارزیابی  شروع  و کسی  که باالترین   مبلغ  را  پیشنهاد  نماید    

برنده مزایده   محسوب   خواهد  شد . 
برنده مزایده می بایست ده در صد مبلغ خریداری شده را فی المجلس پرداخت ومابقی را 
ظرف یک ماه تادیه   نمایددر صورت عدم تادیه نماید در صورت عدم تادیه مابقی مبلغ  

ده درصد واریز به نفع صندوق دادگستری  ضبط خواهد شد . 
  محل  مزایده  :  دادگاه  عمومی  حقوقی   بخش کوچصفهان  -  شعبه  اجرای   احکام  

مدنی  
زمان  مزایده :   ساعت  10 الی  12  مورخه  25/ 97/6  

مالف:۲769-مدیراجرایاحکامدادگاهعمومیبخشکوچفصهان

آگهی احضار متهم
 ابالغ وقت دادرسی

به موجب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب نور بدینوسیله به آقای فرهاد 
پارسانیان فرزند رحیم فعال مجهول المکان در پرونده کالسه

بایگانی ها 97۴70 به اتهام تهدید ، فحاشی - - موضوع شکایت خانم طاهره موسی زاده تحت 
تعقیب می باشد ابالغ می شود برای روز شنبه مورخه 97/6/31 ساعت 11 صبح در دادگاه حاضر 
شوید و از اتهام منتسبه در پرونده کالسه فوق ، از خود دفاع نمائید ، در صورت عدم حضور 

دادگاه غیابا » به اتهام شما رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود. 
مالف:97/404رئیسشعبه10۲کیفریدونور

برگ اجراییه 7.435.95
مشخصات محکوم له   بانک انصار به شماره ثبت37۴528. با  وکالت طیبه اسماعیل نتاج 
به نشانی بابل خیابان شیخ طبرسی ساختمان پارسیان طبقه دوم دفتر وکالت مشخصات 
محکوم علیه 1- حسین خیری چاری فرزند قربانعلی2-  خیران خیری چاری  فرزند 
قربانعلی3 -  حسینعلی حاجی زاده فرزند علی اکبر ۴- بیگلر مرتضی پور فرزند ماندگار 
5- مجید علی آبادی فرزند علی اصغر6-  رمضانعلی خیری چاری فرزند  قربانعلی به  
نشانی محل اقامت 3- بابل گنج افروز روبروی بازرگانی نمایشگاه امیر 6- بابل بلوار 

کشاورز کوچه جمال مشاور امالک خیری 
بموجب رای شماره 956 تاریخ 95.20.13 شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان بابل 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ 160 میلیون ریال بابت اصل خواسته 
به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک لغایت زمان پرداخت آن به مبلغ 
۴050000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی در حق خواهان

مدیردفترشعبههفتمشورایحلاختالفشهرستانبابل

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در 
خصوص توقف سامانه کارآ برای پرداخت وام اشتغال روستایی 
گفت: به دلیل بازبینی و برطرف کردن اشکاالت سایت کارآ 
متوقف شده بود که پس از برطرف کردن ایرادات این سامانه 

مجددا بازگشایی و در دسترس قرار گرفته است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، معاون توسعه روستایی و 
مناطق محروم ریاست جمهوری درباره فرصت های توسعه 
روستایی در کشور، اظهار کرد: نیروی انسانی مولفه ای است 
که جوامع را به سمت توسعه سوق می دهد که متاسفانه ما در 
سطح ملی و روستایی از این سرمایه تقریبا غافل بوده ایم.وی 
افزود: اخیرا از طریق شناخت کارآفرینان و نخبگان روستایی به 
تشکیل سازمان های مردم نهاد توسعه ای روستایی و گروه های 
پیشتاز اقدام کرده ایم که امیدواریم در یک یا دوسال آینده اثرات 
مثبت آن را در توسعه روستاها مشاهده کنیم.وی در خصوص 
توقف سامانه کارآ برای پرداخت وام اشتغال روستایی گفت: 

به دلیل بازبینی و برطرف کردن اشکاالت سایت کارآ متوقف 
شده بود که پس از برطرف کردن ایرادات این سامانه مجددا 
بازگشایی و در دسترس قرار گرفته است.ابوالفضل رضوی ادامه 
داد: با بررسی های میدانی دریافتیم که 60 درصد علل مهاجرت 
روستاییان به شهرها نبود شغل مناسب برای فرزندان تحصیل 
کرده دانشگاهی و عدم درآمد مکفی برای خانوار است که 
باید برای حل این مشکل راه افزایش درآمد و شغل مناسب با 
جوانان تحصیلکرده فراهم کنیم.این مقام مسئول بیان کرد: از هر 
9 خانوار روستایی در سطح کشور 2 تحصیل کرده دانشگاهی 
داریم که در واقع این امر منجر به ایجاد سرمایه انسانی شده 
است، این در حالی است که زمانی صرفا نیروی کار در روستاها 
سرمایه  این  بکارگیری  برای  داد:  توضیح  داشت.وی  وجود 
انسانی راهکارهایی پیشنهاد شد که اگر روستاییان در فعالیت 
های اقتصادی مشارکت کنند، کارمزد وام اعطایی 3 درصد و در 
روستاهای مرزی نیز این رقم صفر درصد خواهد بود.رضوی 

گفت: در راهکار بعدی قرار شد که اگر به هر دلیل روستاییان 
تمایل به مشارکت نداشتند به آنها وام با کارمزد 6 درصد و 
روستاهای مرزی ۴ درصد تعلق گیرد در صورتی که فعالیت 
های آنها منجر به شغل پایدار و درآمدزا شود.وی تصریح کرد: 
در سال گذشته 180 هزار شغل پایدار روستایی توسط دستگاه 
های اجرایی از پروژه ارتقای تولید ملی و اشتغال پایدار در 
مناطق دشتی و روستا انجام دادیم و همچنین حدود 100 هزار 
شغل هم امسال از محل همین پروژه ایجاد شده است.این مقام 
مسئول در پاسخ به این سوال که چرا دولت اصرار دارد بافت 
کشاورزی روستا را تبدیل به بافت اشتغال صنعتی کند، توضیح 
داد: ما به هیچ عنوان روستا را صرفا دامداری و کشاورزی نمی 
دانیم، اگرچه بر اساس برخی از سیاست گذاری های اشتباه 
در روستاها  توانست  که می  کارخانجاتی  و  تبدیلی  صنایع 
تشکیل شود به شهرها منتقل شد و روستاییان را از دریافت 

ارزش افزوده محصوالت بی نصیب گذاشته است

فعالیت سامانه کارآ برای پرداخت وام اشتغال روستایی از سر گرفته شد

الزام به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی 
های  سیاست  پنجم  بند  در  ارز  روز  نرخ  و 
کمیسیون  رییس  دید  از  ارز،  تامین  جدید 
شبکه سازمان نظام صنفی ریانه ای به گرانی 
کاالهای مربوط به این صنف برمی گردد.به 
گزارش زمان به نقل ازایرنا، طبق ماده پنج 
بسته ارزی دولت که شانزدهم مردادماه ابالغ 
شد، همه کاالهایی که پیشتر با ارز ۴۲۰۰ 
به گمرک رسیده و  تومانی وارد می شد و 
ترخیص نشده است اما اکنون تامین ارز آنها 
واردکنندگان  و  شده  منتقل  ثانویه  بازار  به 
التفاوت  مابه  پرداخت  با  اند  شده  مکلف 
نسبت  ارز کاال  روز  نرخ  و  دریافتی  ارز  نرخ 
به ترخیص آنها اقدام کنند.در همین پیوند، 
دیتای  بیگ  و  شبکه  کمیسیون  رییس 
سازمان نظام صنفی رایانه ای دیروز در جمع 

خبرنگاران حاضر و لغو این ماده را خواستار 
ارزی  مشکالت  گفت:  معروفی«  شد.»آزاد 
فناوری  بخش  فعاالن  دامنگیر  همچنان 
اطالعات است و اجرای این بند از سیاست 
را دو چندان خواهد  های جدید، مشکالت 
ساخت؛ زیرا بسیاری کاالها را با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وارد و حتی پیش فروش کرده اند و 
اکنون ناگزیرند در قیمت های خود بازنگری 
کنند؛ در حالی که چنین امکانی در بخش 
پرداخت  داد:  ادامه  ندارد.وی  وجود  دولت 
می  ها  قیمت  افزایش  سبب  التفاوت  مابه 
شود که در نهایت به ضرر مصرف کنندگان 

نهایی است.معروفی ادامه داد: کاهش عرضه 
کاال و بروز کمبود در بازار از عوارض اتخاذ 
این سیاستی است که تصمیم گیران بدون 
نظرخواهی از بخش خصوصی واقعی چنین 
کنند.سخنان  می  اجرایی  را  هایی  سیاست 
دیروز رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشور در حالی عنوان شد 
و  بیست  تجارت  و  معدن  وزیرصنعت،  که 
پنجم مردادماه امسال در حاشیه جلسه هیات 
دولت گفت: با تصمیم دولت، واردکنندگان 
مواد اولیه و ملزومات خط تولید از پرداخت 
مابه التفاوت ارزی در گمرکات معاف شدند.

به گفته »محمد شریعتمداری«، این موضوع 
برای برخی خطوط تولید و تجهیزات مربوط 
این  بر  و  بود  ایجاد کرده  آنها مشکالتی  به 
وزیران  هیات  به  پیشنهادی  امروز  اساس، 
تقدیم شد تا بر اساس آن همه کسانی که 
تجهیزات و ماشین آالت تولیدشان به گمرک 
وزارتخانه  از  گواهی  اخذ  با  است،  رسیده 
ذیربط به گمرک مراجعه و نسبت به ترخیص 
ادامه  کنند.شریعتمداری  اقدام  خود  کاالی 
داد: همه مواد اولیه و ملزومات خط تولید، 
آنها  نهایی  همچنین کاالهایی که محصول 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار می شود، نیز 
مجازند با دریافت گواهی از وزارتخانه مربوط 
به گمرک ها مراجعه و بدون پرداخت مابه 
کاالهای  ترخیص  به  نسبت  ارزی  التفاوت 

خود اقدام کنند.

خواست فعاالن بخش فناوری اطالعات
 برای لغو بند 5بسته جدید ارزی



 آغاز ها را باید جشن گرفت ، چرا که شیره 
جهان ، در بالندگی و زایندگیست.

 حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود 
 در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی

گر در سرت هوای وصال است حافظا 
 باید که خاک درگه اهل هنر شوی

امروز با حافظ

عبور از تنگه هزارپاها

سوره  ماهنامه  شماره  هجدهمین 
به  پرونده ای  اختصاص  با  سینما 
مستند  مرکز  محصول  »ادوارد« 
سوره با عنوان »شمعی در ظلمات« 
و یادداشت یک پیرامون روزمرگی 
تنگه  از  »عبور  ایران  سینمای 

هزارپاها« منتشر شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و محافل سازمان 
ماهنامه  شماره  هجدهمین  هنری؛  حوزه  سینمایی 
»سوره سینما« به سردبیری یزدان عشیری با عکس 
روی جلد پوستر مستند »ادوارد« که به تازگی رونمایی 

شد، به چاپ رسیده است.
فعالیت های  اخبار  انتشار  بر  عالوه  شماره  این  در 
استان های  تصویری  واحدهای  و  سینمایی  سازمان 
چون:  موضوعاتی  به  ماه  مرداد  در  هنری  حوزه 
حضورهای بین المللی انیمیشن »آقای گوزن«، گزارشی 
از نشست نقد و بررسی مستند »ادوارد«، گزارشی از 
کارنامه موفق موسسه بهمن سبز در پخش، بررسی 
مشکالت عدیده سینمای ایران با عنوان »تعامل، کلید 
حل مشکالت سینما ایران«، گفت و گو با علی قربانی 
دبیر جشنواره فیلم 100، انتشار فراخوان و دو خبر 
دیگر از جشنواره، گفت و گو با چهار سینماگر و 
دو یادداشت پیرامون فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب«، 
گزارشی از وضعیت سینماها با عنوان»سینماهایی که 
دیگر نفس نمی کشند«، آسیب شناسی طنزهای گیشه 
پسند« و چندین یادداشت دیگر پیرامون سینمای ایران، 
خالصه ای از 6 نشست »سوژه یابی بررسی اتفاقات 
دهه 50 و 60« با سخنرانی استاد یعقوب توکلی و 

...پرداخته شده است..
مجری طرح این ماهنامه آرش رمضانیان است. محیا 
رضایی، الناز نعمتی، ابوالفضل ذوالفقاری، امید عشریه، 
راحله خدامی، نرگس ساجد، روح اهلل نادری، فاطمه 
پزشکی، محمدعلی حیدری، حامد نیکومرام در بخش 
تحریریه و بهادر زارع به عنوان عکاس در این ماهنامه 
همکاری داشتند. رضا اورنگ، علی رستگار، محدثه 
واعظی پور، داوود کنشلو، رسول حسنی از همراهان 

این شماره از مجله سوره سینما هستند.
هجدهمین شماره ماهنامه داخلی »سوره سینما« ویژه 
مردادماه در 68 صفحه و زیر نظر سازمان سینمایی 

حوزه هنری به چاپ رسیده است.
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اوقات شرعی

 ثبت قرارداد دو فیلم جدید از تینا پاکروان
 و حمید زرگرنژاد

سخنگوی کارگروه اکران از ثبت قرارداد چند فیلم 
جدید سینمایی برای نمایش در سینماها خبر داد.

غالمرضا فرجی درباره مصوبات تازه این کارگروه 
در جلسه روز دوشنبه 29 مردادماه به ایسنا گفت: 
قرارداد فیلم »ماهورا« به کارگردانی حمید زرگرنژاد 
برای اکران در سرگروه استقالل پس از فیلم »تنگه 
»لس آنجلس  فیلم  قرارداد  و  شد  ثبت  ابوقریب« 

تهران« تینا پاکروان نیز برای اکران در گروه کورش پس از فیلم »سوفی و دیوانه« 
به ثبت رسید.

به گفته وی سقف نمایش فیلم »تگزاس« در تهران پایان یافته و سه شنبه آخرین 
روز اکران این فیلم است، اما کف فروش نمایش فیلم های دیگر بررسی شده و 

نمایش آن ها همچنان ادامه خواهد داشت.

سرباز هخامنشی به تهران نزدیک شد

میراث  سازمان  امالک  و  حقوقی  امور  کل  مدیر 
می گوید:  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
از  هخامنشی  سرباز  برگرداندن  برای  مکاتبات مان 
نیویورک به تهران در حال انجام است، امیدواریم 

این اتفاق زودتر رخ دهد.
عالی  دادگاه  قاضی  با حکم  امسال  ماه  مرداد  دوم 
آمریکا برای تکه ای از تخت جمشید که بخشی از 

کتیبه ی«سرباز هخامنشی« است، قرار بازگرداندن آن به کشور مبدأ آن صادر شد. 
سنگ نگاره ای که 80 سال قبل از ایران دزیده شد و شش سال پیش هم از موزه 
هنر مونترال کانادا به سرقت رفت و در نهایت از یک حراجی در آمریکا جان سالم 
به در برد. تا این که آخرین شانس هم به سرباز هخامنشی رو کرد تا به کشورش 

برگردانده شود.
اما این که پیگیری ها برای بازگشت سرباز هخامنشی تا امروز به کجا رسیده است، 
ابراهیم شقاقی -مدیر کل امور حقوقی و امالک سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری– در این زمینه توضیح می دهد.
او می گوید: برای بازگردادن سرباز هخامنشی تا امروز مکاتبه کرده ایم و قرار است 
نخست نمایندگان ایران در نیویورک سرباز هخامنشی را تحویل بگیرند و در 

نهایت آن به ایران تحویل داده شود.
وی همچنین با بیان این که این اداره کل همچنین پیگیر بازگرداندن الواح هخامنشی 
از دانشگاه شیکاگو به تهران است، اظهار می کند: پیگیری ها و ماتبات در این زمینه 

نیز ادامه دارد.

ترکیه فیلم نوری بیلگه جیالن را برای اسکار خارجی زبان 
معرفی کرد 

ترکیه با انتخاب »درخت گالبی وحشی« اعالم کرد 
این فیلم را به عنوان نماینده سینمای این کشور به 

بخش اسکار خارجی زبان می فرستد.
به گزارش  به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلمی از 
نوری بیلگه جیالن به عنوان نماینده سینمای ترکیه 

به اسکار خارجی زبان می رود.
درباره  وحشی«  گالبی  »درخت  فیلم  داستان 

یک نویسنده جوان است که تالش دارد پول الزم برای انتشار یک رمان را به 
دست بیاورد. سینان که به سختی پولی برای انتشار کتابش فراهم کرده به دهکده 

زادگاهش برمی گردد، اما در دهکده با قرض های پدرش مواجه می شود.
ترکیه دیروز جمعه این فیلم را برای بخش فیلم خارجی زبان دوره 91 اسکار 

معرفی کرد.
»درخت گالبی وحشی« که نخستین بار در بخش رقابتی جشنواره کن امسال دیده 

شد، اولین فیلم این کارگردان نامدار است که برای اسکار معرفی می شود.
از این فیلم به عنوان فیلمی محکم و آرام از ترکیه امروز یاد شده است. فیلمنامه 

»درخت گالبی وحشی« نیز توسط کارگردان نوشته شده است.
نوری بیلگه جیالن در سطح بین المللی جایگاه خوبی کسب کرده و برنده نخل 
طالی کن برای »خواب زمستانی« در سال 201۴ شده و جایزه بهترین کارگردان 
کن را نیز برای »سه میمون«  در سال 2008 کسب کرده و جایزه بزرگ هیات 

داوری را نیز برای »دوردست« در سال 2002 گرفته است.
 

 داوران بخش تلویزیونی جشنواره فیلم سالمت
 معرفی شدند

ترکیب هیات داوران بخش تلویزیونی سومین جشنواره 
فیلم سالمت اعالم شد.

بخش  داوران  هیات  ترکیب  رسیده،  گزارش  به 
امیرخانی  محمدامیر  شامل  جشنواره  این  تلویزیونی 
و  بنیادی  سلول های  و  پوست  متخصص  )پزشک 
ایران(،  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاونت  سابقه  دارای 
رییس  و  بهداشت  وزیر  )مشاور  زارع نژاد  عباس 
اطالع رسانی( سروش صحت  مرکز روابط عمومی و 
میرسیدی  عاطفه  و  بازیگر(  و  نویسنده  )کارگردان، 

)پزشک و خبرنگار واحد مرکزی خبر( است. همچنین شهرام کجوری )پزشک، 
کارشناس و مشاور پزشکی در برنامه های صدا و سیما( نیز مدیریت بخش 

تلویزیونی این جشنواره را بر عهده دارد.
در این دوره از جشنواره فیلم سالمت، 28 اثر تلویزیونی به رقابت می پردازند.

سومین جشنواره ملی فیلم سالمت با هدف نمایش آثار ایرانی با محوریت نقش 
سالمت در زندگی انسان و با شعار »سالمت برای همه؛ اجتماعی شدن سالمت« 

از تاریخ 1 تا 5 شهریور 97 به دبیری محمد کیاساالر برگزار می شود.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه زمان 
عنوان  به  محرم  مراسم  جمله  از  مقدس  های 
فرصت های عظیم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی محسوب می شود، گفت: به مستند 
تاکنون  مذهبی  مراسم  نگاری  مستند  و  سازی 
آنگونه که باید باشد، پرداخته نشده و توجه به این 
امر در تعمیق و استمرار مراسم مذهبی از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
به گزارش پیام زمان از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سیدعباس صالحی در نود و هشتمین 
جلسه ستاد مرکزی ساماندهی شئون فرهنگی در 
مناسبت های مذهبی با بیان این مطلب افزود: این 
ستاد در حوزه ساماندهی مراسم مذهبی اقدامات 
دارای  و  است  داده  انجام  ارزشمندی  و  خوب 

کارکردهای بسیاری است.
وی ادامه داد: زمان های مقدس از لحاظ اجتماعی، 
فرهنگی، دینی و سیاسی فرصت هایی را برای ما 

ایجاد می کنند که باید از آن بهره کافی را ببریم.
صالحی تصریح کرد: همه ادیان و جوامع دارای 
فرصت های مقدس هستند ولی در جامعه ما از 
لحاظ کمیت این فرصت ها کم بدیل است و باید 
به روش هایی که این فرصت ها را به اکسیر تبدیل 

می کنند، بپردازیم.
وی با تاکید بر اینکه دین منجر به سعادت اجتماعی 
می شود، گفت: توجه افراد نسبت به زمان های 
مقدس متفاوت است که در کارکردهای دینی و 

اجتماعی اثرگذار خواهد بود.
داد:  ادامه  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
کشور ما به اعتبار وجود ائمه معصوم و ماه هایی 
مانند رمضان و ... فرصت های مقدس بسیار دارد 

و بهره وری از این فرصت ها از اهمیت بیشتری 
برخوردار می شود و نوآوری و خالقیت و در عین 
حال حفظ اصالت و ترکیب این دو الزم است. زیرا 
اگر موارد تکراری شود به کلیشه تبدیل می شود 
و اگر  بدعت باشد منجر به انحراف و خرافات 
می شود. بنابراین ترکیب نوآوری و حفظ اصالت 

جلوی بسیاری از این اتفاقات را می گیرد.
وی افزود: یکی از اقداماتی که ستاد ساماندهی 
شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی باید انجام 
دهد این است که هم ایده بسازد و هم ایده یابی 
کند و در عین حال نباید به اصالت ها ضربه ای 

وارد نشود.
صالحی با تاکید بر اینکه زمان مقدس با ریشه ها 
و با مجموعه های مختلف سر و کار دارد بنابراین 
هر چقدر ترکیب سازی بیشتر باشد می توانیم از 
دولتی، عمومی  نهادهای  ترکیب سازی  حداکثر 
و مردمی استفاده کنیم. توجه به روش های این 

ترکیب سازی از اهمیت زیادی برخوردار است.
افزود:  ادامه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
حرکت های فرهنگی مذهبی باید اقیانوسی باشد 
نه حوضچه ای. مردم احساس نکنند که علم و 
کتل های خاصی وارد میدان شده که با ترکیب 

عام متفاوت است.
وی توجه به مستند سازی و مستند نگاری در انجام 
امور فرهنگی مذهبی را ضروری برشمرد و گفت: 
مستندسازی و مستند نگاری در این حوزه ضعیف 
بوده و باید این بخش تقویت شود. موسیقی های 
محلی، قصه ها، تعزیه ها در حال از بین رفتن 
هستند و باید با مستند سازی این گنجینه های 

عظیم را حفظ کنیم.
صالحی با اشاره به سفر اخیر خود به سیستان و 
بلوچستان افزود: در این سفر فرهنگ تعزیه در 
بود.  توجه  قابل  بسیار  که  بودیم  شاهد  را  زابل 
بسیاری می گفتند که این فرهنگ از پدران شان 

به آن ها رسیده است. این تعزیه ها چون مستند 
سازی نشده اند مهجور مانده اند و برخی از آن ها 

مدفون شده اند.
نوجوان و  به نسل کودک،  داد: توجه  ادامه  وی 
جوان در زمان های مقدس که بیش از ۴ ماه از 
سال را به خود اختصاص داده از سوی این ستاد 
ضروری است. باید ببینیم چگونه می توان فضای 
فضاها  این  در  را  جوانانه  و  نوجوانانه  کودکانه، 

تقویت کرد و این مسیر را ادامه داد.
صالحی در عین حال تصریح کرد: باید به گونه ای 
عمل کرد که فاصله های هویتی نسل آینده کاهش 
و تعلقات آن ها به دین و ملیت بیشتر شود. مقابله 
با بدعت ها و خرافات یکی از این اقدامات است. 
این ستاد قبل از توسعه خرافات به پایش و رصد 

آن ها بپردازد و جلوی ترویج آن ها را بگیرد.
به  توجه  کرد:  تصریح  دوازدهم  کابینه  عضو 
پژوهش های علمی، نظری و میدانی در این زمینه 
ضروری است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز می تواند از طریق پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 

ارتباطات خود اقداماتی در این زمینه داشته باشد.
وی با اشاره به دیگر ظرفیت های این وزارتخانه در 
راستای تعمیق فرهنگی مناسبت های مذهبی ادامه 
داد: سینما، موسیقی، رسانه و ... مجموعه ای از 
ظرفیت ها است که می تواند به کمک این حوزه با 

هدف انسان سازی و جامعه سازی بیایند.
وی تاکید کرد: امسال در ایام محرم و صفر باید 
امید و اعتماد اجتماعی را افزایش دهیم و محرم 
را فرصتی برای افزایش انسجام اجتماعی بدانیم 
و از آن برای گسترش تنش اجتماعی استفاده 

نکنیم.

کاریکاتور

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با تاکید براینکه تاکنون تصمیمی درخصوص تعطیلی 
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها گرفته نشده، هرگونه اظهارنظر 

درباره نمایشگاه مطبوعات امسال را گمانه زنی رسانه ای دانست.
سید محمدرضا دربندی درگفت و گو با  ایرنا به سخنان خود 
در روز جمعه گذشته در نشستی با حضور اهالی خانه مطبوعات 
یکی از استانها اشاره کرد و گفت: دراین جمع درخصوص مسائل 
مختلف مطبوعات و رسانه ها بحث و تبادل نظر شد ضمن اینکه 
قرار نبود صحبت های این نشست رسانه ای شود اما افرادی آنرا 

منتشر کردند از این رو سخنانم به نوعی دیگر منعکس شد.
وی ادامه داد: در آن نشست مطرح شد که برگزاری نمایشگاه 
بزرگ مطبوعات و خبرگزاری ها در تهران هزینه های سنگینی 
را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دولت در اوضاع فعلی 
که تاکید بر صرفه جویی و کاهش هزینه ها است تحمیل می کند.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد تاکید 
کرد: پیشنهاد ما این بود که با توجه به اوضاع فعلی و بارمالی زیاد 
برگزاری این نمایشگاه به جهت صرفه جویی در هزینه ها، این 
رویداد بزرگ رسانه ای به نوع دیگری در سراسر کشور برگزار 

شود.

تعطییل منایشگاه مطبوعات 
گماین زین رسانه ای است

میوه های الکچری را چه کسانی میخرند؟!

صالحی: در مستندسازی مراسم مذهبی کوتاهی شده است

دومین پوستر فیلم سینمایی »داش آکل« رونمایی شد.
به گزارش رسیده، پوستر دوم فیلم سینمایی »داش آکل« به 
تهیه کنندگی و کارگردانی محمد عرب  )گرگانی( که قرار است 
پس از پایان نمایش »دم سرخ ها« در گروه باغ کتاب روی پرده 
رود، رونمایی شد. طراحی این پوستر برعهده طاها عرب بوده 
مهران غفوریان، محمدرضا شریفی نیا،  یاری،  است. حسین 
هلیا امامی، فاطمه گودرزی، علی صادقی، مهرداد ضیایی، نیما 
شاهرخ شاهی، ارژنگ امیرفضلی، امیرحسین صدیق، قدرت اهلل 
صالحی، اهلل قلی نظری، محسن افشانی، ارسالن قاسمی، علی 
مسعودی، امین ایمانی، رضا عزیزی، ایمان صفا، رضا هاشمی، 
علیرضا بابایی، صادق حدادی، طاها عرب، محمدرضا زاهدی 

بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
در خبرهای قبل عنوان شده که فیلم سینمایی آتش و قداره  ، با 

تصمیم سازندگان به داش آکل تغییر پیدا کرد.
این فیلم برداشتی آزاد از داستان کوتاه داش آکل صادق هدایت 

به نویسندگی منصور ابراهیمی است.

 »داش آکل« بزودی روی
 پرده یم رود

ماه  شهریور  دهم  ایرانی  موسیقی  خواننده  ناظری  شهرام 
سال 97 تازه ترین کنسرت خود را در تهران برگزار می 

کند.
ایرانی  موسیقی  خواننده  ناظری  شهرام  مهر،  گزارش  به 
ترین  تازه   97 سال  ماه  شهریور  دهم  روز   21 ساعت 
کنسرت خود را در تاالر رویال هال تهران برگزار خواهد 

کرد.
این خواننده موسیقی ایرانی که طی ماه های گذشته همراه 
در  را  هایی  کنسرت  مجموعه  ناظری  حافظ  فرزندش  با 
در  است  قرار  بود،  کرده  برگزار  ها  شهرستان  و  تهران 
حال  از  اندرکارانش  دست  گفته  به  که  رو  پیش  کنسرت 
آثار  از  تعدادی  بود،  خواهد  برخوردار  متفاوتی  هوای  و 
اثر جدید  به همراه چند  را  انگیز خود  ماندگار و خاطره 

پیش روی عالقه مندان موسیقی ایرانی قرار دهد.
این خواننده پیش از اجرا در تهران روز هفتم شهریور ماه 

نیز کنسرتی را در تاالر شهر جزیره کیش برگزار می کند.

 هشرام انظری در هتران
 کنرست یم دهد

آگهی فراخوان 
96/10/10 مورخ ۲1/31/60573 شماره ابالغیه اساس بر محمدشهر شهرداری نقل و حمل مدیریت سازمان
پنجمینجلسهکارگروهمعاینهفنیخودرواستانالبرزدرنظرداردمجوزاحداثمرکزمعاینهفنیخودروهای

سبکرابهمتقاضیانواجدشرایطواگذارنماید.
لذاازکلیهسرمایهگذارانوداوطلبیندعوتمیگرددتاتاریخ97/06/08جهتاطالعازشرایطوضوابط
اعطایمجوزمذکوربهستادمعاینهفنی)سازمانمدیریتحملونقلشهرداریمحمدشهر(مستقردرطبقه

فوقانیساختمانآتشنشانیواقعدرمیدانعباسآباد،مراجعهنمایند
حامدنادری

رئیسسازمانمدیریتحملونقل
شهرداریمحمدشهر

 رونمایی از تیزر جدید 
سریال »پدر«

تیزر جدید سریال »پدر« که مربوط به پررنگ تر 
شدن حضور کاراکتر توفیق با بازی بیژن امکانیان 
و صحنه درگیری او با با حاج علی با بازی مهدی 

سلطانی است رونمایی شد.

و  کنندگی  تهیه  به  »پدر«  رسیده،  گزارش  به 
نویسندگی حامد عنقا این شبها در حال پخش از 
شبکه دو سیما است و قصه آن وارد فاز جدیدی 
شده است که در آن شخصیت توفیق با بازی 
بیژن امکانیان که راز و رمزهایی درباره او وجود 
داشت اکنون بیشتر نمود پیدا کرده و پررنگ می 

شود.
این سریال شنبه تا چهارشنبه ها ساعت 21:30 
روی آنتن شبکه دو می رود و ساعت 01:30 
بامداد، 12:00 و 16:15 روز بعد بازپخش می 
نیز خالصه  ساعت 21:30  ها  پنجشنبه  شود. 

قسمتهای هفته روی آنتن می رود.
مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود 
کاوه  مشیری،  مجید  رییسی،  نیما  فروتن، 
الهام  ترانه،  مژگان  رحمتی،  اکبر  خداشناس، 
طهموری، ساناز طاری، شهاب مهربان، مهتاب 
شیروانی، پوریا سلطانزاده، سیدحسام میثاق و 
بیژن امکانیان و با معرفی ریحانه پارسا در نقش 
لیال بازیگران این سریال به کارگردانی بهرنگ 

توفیقی هستند.

درخشش هرکول پوآرو بر صحنه تئاتر 
ادامه دارد

شده  شناخته  بازیگر  ساچت  دیوید 
انگلستان و ایفاگر نقش »هرکول پوآرو«، 
برای ایفای نقش در نمایش »قیمت« اثر 
تئاتر  منتقدان  تحسین  مورد  میلر  آرتور 

انگلستان قرار گرفت.
میلر  آرتور  اثر  »قیمت«  نمایش 
در  چرچ  جاناتان  کارگردانی  با 
با   »Theatre Royal Bath«
کویل  برندن  و  ساچت  دیوید  حضور 
که  ساچت  دیوید  است.  اجرا  حال  در 
از بازیگران باسابقه تئاتر انگلستان است 
برای ایفای نقش »هرکول پوآرو« در دنیا 

شناخته شده است.
نقش  در  »قیمت«  نمایش  در  ساچت 
گرگوری سالومون حضور پیدا کرده که 

یک فروشنده اثاثیه منزل است.
بر  ساچت  دیوید  تسلط  »تایم«  نشریه 

صحنه تئاتر را تحسین کرده است.
حضور  هم  »استیج«  و  میل«  »دیلی 
را  »قیمت«  نمایش  صحنه  بر  ساچت 

حیرت آور توصیف کرده اند.
نوشته   1968 سال  در  »قیمت«  نمایش 
در  آن  ای  صحنه  اجرای  اولین  و  شده 
همان سال و در تئاتر برادوی بوده است.

به  شام  وقت  به  سینمایی  فیلم 
کیا  حاتمی  ابراهیم  کارگردانی 
پرده  روی  به  سوریه  کشور  در 
رسیده،  گزارش  به  رود.  می 
فیلم سینمایی »به وقت شام« به 
در  ابراهیم حاتمی کیا  کارگردانی 
ابتدای راه اکران بین المللی، از 2 
در  هفته  یک  مدت  به  شهریور 

سوریه به نمایش در خواهد آمد. این فیلم سینمایی که با سه زبان بین المللی ساخته 
شده است در 5 شهر دمشق، حلب، دیرالزور، حمص و الذقیه به صورت گسترده اکران 
خواهد شد. پیش از این، اکران جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا در کشورهای کره، ژاپن، 

عراق و لبنان قطعی شده بود.
هادی حجازی فر و بابک حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم هستند و به همراه آن ها، 

جمعی از بازیگران سوری و لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش می کنند.
»به وقت شام« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و تهیه کنندگی محمد خزاعی با استقبال 

مردم درسراسر کشور توانست فروش 1۴ میلیاردی را تجربه کند.

»به وقت شام« به سوریه رسید

وفـادار
*سیمینبهبهانی

بگذار که درحسرت دیدار بمیرم
درحسرت دیدار تو بگذار بمیرم

 دشوار بود مردن و روی تو ندیدن
بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم

بگذار که چون ناله ی مرغان شباهنگ
در وحشت و اندوه شب تار بمیرم

بگذارکه چون شمع کنم پیکر خود آب
در بستر اشک افتم و ناچار بمیرم

می میرم از این درد که جان دگرم نیست
تا از غم عشق تو دگر بار بمیرم

 تا بوده ام، ای دوست، وفادار تو بودم
بگذار بدانگونه وفادار....  بمیرم .....

یکجرعهشعر


