
الریجانی تاکید کرد: باید توان داخلی را تقویت کنیم 

بعید است  اروپا تصمیم درستی بگیرد
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به کارشکنی غربی ها 
در خصوص برجام، گفت: بعید است که اروپایی ها بتوانند 
در این خصوص تصمیم درستی بگیرند بنابراین باید توان 
داخلی را تقویت کنیم. به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی 
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی دیروز در نخستین 
جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع 
و مصارف که با حضور وزیر و مسئوالن وزارت بهداشت 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
پیشرفت های مختلف بخش پزشکی کشور در دوران پس 

از انقالب اسالمی، اظهار داشت: قبل از انقالب وضعیت 
سامان یافته ای از جهت تعداد پزشکان و دسترسی به خدمات 
نداشتیم اما تفکر انقالبی باعث شد تا نیروهای پزشکی ما 
نشستند و کار را سامان دادند؛ به طوری که خدمات بهداشتی 
و درمانی در مناطق دوردست کشور نیز در دسترس عموم 
بخش  هم  دفاع مقدس  دوران  در  افزود:  گرفت.وی  قرار 
پزشکی کشور مسئولیت شناسانه عمل کرد و با درک شرایط 
مسئولیت  احساس  با  را  خود  خدمات  روز،  آن  سخت 
ارائه کرد.رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: امروز 

هم شرایط سختی داریم و باید احساس مسئولیت کنیم 
اما شرایط امروز یک مصاِف کالسیک با دشمن نیست و 
پیچیدگی خاصی دارد.الریجانی با اشاره به مانع تراشی ها 
و دشمنی غرب با جمهوری اسالمی در موضوع هسته ای 
گفت: جمهوری اسالمی یک حرف بلندپروازانه ای در این 
زمینه نمی زند که قابل فهم نباشد؛ جمهوری اسالمی یک 
مسیر پیشرفت را در فناوری پیش گرفت که یک بخش آن 

هسته ای بوده است.
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 جوالن نوشت افزار وارداتی
 در بازار داخلی

فرهنگ  غنــای  و  تمدــن 
ایرانی- اسالمی، کاراکتر مهم 
و ارزشمندی است که ردپای 
آن را در قریــب به اکثریِت 
زندگی ایرانیان میتوان دید. از 

اصالِت طرح های تزئینات داخلِی خانه ها گرفته تا 
گلیم و فرش و هرآنچه ردپایی از هنر ایرانی دارد.

در این راستا، سال هاست که فرهنگسازی هایی نیز 
در بازار لوازم التحریر ایجاد شده و با پی ریزِی طرح 
ها و استفاده از کاراکترهای بومی، در حفظ نقوِش 
نوشت افزار ایرانی- اسالمی، گام های خوبی برداشته 
شده است اما به چند دلیل مهم و اساسی، رکود و 
نبود رونق در این بازار بیش از پیش مشــاهده می 
شود. مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی - اسالمی 
با بیان این مهم که بررسی ها نشان می دهد بیشتر 
کاراکتر تولیدات لوازم التحریر داخلی کشور، خارجی 
اســت و کمتر از ۱۰ درصد کاراکترهای تولیدات 
داخلــی لوازم التحریــر، داخلی اســت می گوید: 
»اقدامات ما از ســال ۹۱ برای فروش نوشــت افزار 
ایرانی-اسالمی و فرهنگ سازی کاراکترهای داخلی 
آغاز شد  و در آن زمان، با شکست طرح دارا و سارا، 
ذهنیت نسبت به کاراکتر داخلی منفی بود اما در 

حال حاضر فضا تغییر کرده است«.

2 الهام آمرکاشی

اعطای وام جدید
 20 میلیونی
 به فرهنگیان

الریجانی تاکید کرد: باید توان داخلی را تقویت کنیم 

بعید است  اروپا تصمیم درستی بگیرد 
 

رئیـس مجلـس شـورای اسـامی بـا اشـاره به کارشـکنی غربی هـا در خصـوص برجام، گفـت: بعید اسـت که 
اروپایی هـا بتواننـد در ایـن خصـوص تصمیـم درسـتی بگیرنـد بنابرایـن بایـد تـوان داخلـی را تقویـت کنیـم.

محمدجواد ظریف تاکید کرد:

اروپایی ها، عالوه بر اعالم تعهد سیاسی، اقدام کنند
وزیـر خارجـه کشـورمان گفـت: ضـرورت دارد اروپایی هـا، عاوه بر اعـام تعهد سیاسـی، اقدام کننـد و این 

اقدامـات نیز ممکن اسـت هزینه داشـته باشـد.

ضرورت تغییر 
ساختار فروش 

نفت ایران

کاهش۳0 درصدی 
قدرت خرید 
مزدبگیران

75 6

مافیا وهجوم مـردم 
برای خرید  ازعوامل 

گرانــی خـودرو 

در  موجود  مشکالت  مجلس،  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس 
ترخیص قطعات خودرو، مافیای دالالن و هجوم مردم برای خرید 
را از عوامل گرانی خودرو دانست و گفت: قیمت کارخانه ای پراید 
۲۲ میلیون تومان است اما پس از ورود به بازار ۲۳ میلیون تومان به 

قیمت آن اضافه می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عزیر اکبریان به مشکالتی که در 
اقتصاد کشور به خصوص بازار خودرو به وجود آمده است اشاره و 
اعالم کرد: برخی از این مشکالت ناشی از گمرک و عدم ترخیص 
قطعات مورد نیاز خودروسازان است.وی با اشاره به نقش مردم در 
گرانی خودرو افزود: در همه جای دنیا وقتی چیزی گران می شود 

مردم آن را نمی خرند اما در ایران برعکس است.
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 تیم ملی والیبال ایران قهرمان آسیا شد؛

دارد  ضرورت  گفت:  کشورمان  خارجه  وزیر 
اروپایی ها، عاوه بر اعام تعهد سیاسی، اقدام کنند و 

این اقدامات نیز ممکن است هزینه داشته باشد.
محمدجواد  صداوسیما،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ظریف در حاشیه جلسه امضای تفاهم نامه همکاری 
و  پزشکی  و آموزش  بهداشت، درمان  میان وزارت 
عالی  مقام  سفر  هدف  درباره  خارجه  امور  وزارت 
رتبه انگلیس )معاون وزیر خارجه انگلیس به ایران( 
با کشورهای مختلف  افزود: ما گفتگوهای دوره ای 
و حتی با انگلیس داریم، این گفتگوهای دوره ای در 
سطح معاونان وزارت امور خارجه است و امروز نیز 
این گفتگو میان آقای دکتر عراقچی و معاون وزارت 
امور خارجه انگلیس بوده است، البته دکتر عراقچی، 
چند ماه گذشته نیز در انگلیس حضور داشت و هیچ 
اتفاق خاصی نیفتاده است.وی گفت: وظیفه وزارت 

خارجه این گفتگوهاست و اکنون نیز این گفتگوها 
انجام می شود.ظریف در پاسخ به سؤالی درباره مذاکره 
عراقچی با معاون وزیر امور خارجه انگلیس و موضوع 
این مذاکرات و اینکه آیا اتحادیه اروپا از جمله انگلیس 
گشایشی در زمینه مسائل مالی و پولی ایجاد کرده است، 
گفت: گشایش مسائل مالی و پولی رخ می دهد یا نه؟ 
این گفتگوها یک دستور کاری دارد و همه جلسات 
مربوط به روابط دو جانبه، مسائل منطقه ای و بین المللی 
است که درباره آن ها بحث و تبادل نظر می شود.وی 
افزود: یکسری از موضوعاتی که با دولت انگلیس به 
عنوان یکی از اعضای باقیمانده ۱+۵ یعنی ۱+۴ داریم، 
مهمترین موضوعات  از  یکی  و  است  برجام  اجرای 
است.وزیر  بانکی  دسترسی  موضوع  برجام،  اجرای 
امور خارجه گفت: موضوع فروش نفت در این جلسه 
به طور حتم مطرح می شود و پیش از این، هم وزرای 

خارجه تعهد خودشان را در این زمینه در بیانیه ای با 
سه وزیر اروپایی و خانم موگرینی داشته اند و هم در 
اجاس کمیسیون مشترک در سطح امور خارجه تعهد 
خود را اعام کرده اند.ظریف تأکید کرد: روش های 
اجرایی متعددی نیز پیشنهاد کرده اند و ارائه داده اند 
و آنچه مهم است این است که این روش ها عملیاتی 
شود، البته پیش از این هم مطرح شده است؛ ضرورت 
دارد اروپایی ها، عاوه بر اعام تعهد سیاسی، اقدام کنند 
و این اقدامات نیز ممکن است هزینه داشته باشد.وی 
افزود: به هر حال اگر کشورهای مختلف می خواهند 
از منافع برجام بهره مند شوند و اگر متعهدند که برجام 
یک دستاورد مهم برای جامعه بین المللی است باید 
برای حفظ این دستاورد آمادگی داشته باشند، همانطور 
که جمهوری اسامی به طور عملی این کار را انجام 
داده است آن ها نیز باید انجام دهند و هزینه الزم را 
بدهند.وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی 
بر اینکه آژانس برای دوازدهمین بار پایبندی جمهوری 
اسامی به برجام را تأیید و در چندین نوبت نیز اروپا 
تأکید کرده است که برجام باید حفظ شود پیش بینی 
شما از آینده چیست؟ گفت: ضرورت دارد اروپایی ها 
و البته نه تنها اروپایی ها بلکه سایر اعضای برجام و سایر 
اعضای بین المللی باید اقدامات الزم را انجام دهند.

ظریف افزود: آنچه مهم است این است که آمریکا 
از دنیا می خواهد که قانون شکنی کند، آمریکایی ها 
نه تنها خودشان قانون شکنی می کنند بلکه به دنیا فشار 
می آورند که قانون شکنی کنند و به طور حتم دنیا نیاز 
دارد که در مقابل این حرکت ایستادگی کند و گرنه 

هزینه های بسیار گسترده تری از برجام را در پی دارد.

اروپایی ها، عالوه بر اعالم 
تعهد سیاسی، اقدام کنند

محمدجواد ظریف تاکید کرد:

 رشد نقدینگی و ناترازی بانکها علت بروز نوسانات ارزی                 

ملی پوشان والیبال ایران با شکست دوباره کره جنوبی 
در فیناِل بازی های آسیایی دومین طای خود در این 
مدال طای  بیستمین  این  کردند.  را کسب  بازی ها 

کاروان ورزش ایران بود.
والیبال  ملی  تیم  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ایران دیروز در سومین حضور متوالی خود در فینال 

بازی های آسیایی مقابل کره جنوبی صف آرایی کرد 
و  موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر پیروز و دومین طای 

خود در تاریخ بازی های آسیایی را کسب کند.
بر  غلبه  با  بازی ها  گروهی  مرحله  در  پوشان  ملی 
با  و  بعد  دور  راهی  مغولستان  و  پاکستان  تیم های 
شکست تیم چین راهی نیمه نهایی شدند، شاگردان 

ایگور در نیمه نهایی قطر را شکست دادند تا حریف 
کره جنوبی در فینال شوند. ملی پوشان بدون از دست 
بودند و در  فینال شده  دادن حتی یک ست راهی 
فینال نیز ستی را از دست ندادند تا تیم ملی والیبال 
بازی های  دوره  هجدهمین  قهرمان  مقتدرانه  ایران 

آسیایی شود.

تیم ملی والیبال ایران قهرمان آسیا شد؛

پایان خوش جاکارتا با طالی والیبال
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جوالن نوشت افزار وارداتی  در بازار داخلی
ادامه از صفحه 1

»فرهنگ سازی کاراکترهای داخلی« یکی از گزینه های مطرح برای عدم استفاده از 
لوازم التحریر وارداتی است اما مبلغ و هزینه ای که برای نوشت افزارهای داخلی وجود 
دارد دربرابر لوازم التحریرهای وارداتی با قیمتی مناسب تر، باعث شده مردم بیشتر 
به سمت نوشت افزار وارداتی روی بیاورند و رکود در بازارِ داخلی حکمفرما باشد. در 
این میان، تولیدکننده نوشت افزار ایرانی اسالمی پویا، با بیان این نکته که هرچقدر که 
بُعد »فرهنگی« و »سالمت« در تولیدات نوشت افزار مهم باشد، اما قدرت خرید عامل 
مهمتری در جذب مخاطب است، می افزاید: »هرچه کاال ارزان تر عرضه شود، تضمین 
فروش برای تولیدکننده بیشــتر خواهد بود؛ از این جهت تالش همه تولیدکنندگان 
نوشت افزار اسالمی ایرانی به این سمت خواهد بود«. ناگفته پیداست که در این مجرا 
حمایت دولتی می تواند گزینه ابتدایی و صحیح برای حمایت ازتولیدکنندگان دراین 
مسیر باشد که بنا به گفتهء این تولید کننده، حمایت های انجام شده در سال های گذشته 
بیشتر جنبه رفع تکلیف داشته تا حمایت، این در حالی است که مسئوالن می توانند با 
نظارت بر صادرات و عرضه مواد اولیه، شرایط را برای تولیدکننده مساعد کنند. متأسفانه 
قیمت کاغذ در ماه های اخیر با نوسانات شدیدی مواجه بود؛ مگر کاغذ مانند طال قیمت 
جهانی دارد که هر روز به یک قیمت عرضه می شود. »جذابیت« یکی دیگر از مواردی 
است که ناخواسته جدای از مبحِث کیفیت و قیمت، مخاطب را به خود جذب می کند 
و متاسفانه در بازار داخلی، جذابیِت نوشت افزارها از درجه پایینی برخوردار است. طرح 
و نقوشی که درمحصوالِت بازار داخلی به کار برده می شود در برابر مشابه های وارداتی، 
گیرایی الزم برای کودکان و نوجوانان را ندارد و تا حدی حالت تدافعی نیز پیدا کرده 
است. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این زمینه با بیان این مورد که زمانی 
می توانیم به تقاضای مردم در این عرصه پاسخ دهیم که کاالی باکیفیت و جذاب تولید 
شود، می گوید: نوشت افزار خارجی با تصاویر جذاب تولید می شود در حالی که بسیاری 
از آنها به لحاظ اخالقی بار منفی دارند. نوشت افزار ایرانی باید برای کودکان جذاب باشد، 
زمانی که تصویر یک عروسک آمریکایی بر روی کیف دانش آموزان حک می شود آنها 
اصرار دارند که حتما آن کیف را بخرند چون شــخصیت حک شده بر روی آن برای 
کودک شناخته شده است و نسبت به آن ذهنیت دارد. متأسفانه نمایشگاه های عرضه 
ملزومات مدارس تاحد زیادی جوالنگاه عرضه کاالهای وارداتی شده که حتی تشخیص 
واردات قانونی یا قاچاقی بودن آن نیز کار دشواری است یا حداقل برای مصرف کنندگان 
امکان پذیر نیست. اگر سری به نمایشگاه های نوشت افزار بزنید در میان لوازم التحریری 
که عرضه می شود حضور کاالهای وارداتی مخصوصا چینی، نقش پررنگی دارد، به طوری 
که از دفتر و مداد گرفته تا لیوان و پاک کن، همه نوشت افزار و وسایل، هویت چینی دارد 
و جدای از کیفیت اجناس که صد درصد از مواد اولیه نیست، نقش فرهنگِی این وسایل 
مورد نظر است که دیگر در ذهن کودکانمان تصاویری منقش می شود و پایدار می ماند 
که فرسنگ ها با اصالت خودمان در تضاد است و در این میان پارادوکسی ایجاد می شود 
که مِن شرقی ام در تقابل فرهنگ موجوِد غربی بر خود می بیند.  »منِع استفاده عرضه 
اقالم خارجی« یکی از راهکارهای پیشتاز در این قضیه است که وزیر آموزش و پرورش 
با تاکید بر اینکه در هیچ فروشگاه وابسته ای به آموزش و پرورش کاالی خارجی نباید 
فروخته شود می گوید: همه کاالهایی که در مدارس و بوفه ها عرضه می شوند باید ایرانی 
باشند. ممنوعیت استفاده از اقالم خارجی به ویژه آنها که دارای نمادهای خارجی اند را 
در مدارس اعالم کرده ایم. بی شک این مورد نیز می تواند یک گام موثر برای حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی محسوب شود که اگر بتوان با اتخاذ تدابیر اصولی در این مسیر، 
یکایک راه های مواصالتی واردات به بازار داخلی را بست، میتوان شاهِد رونق در تیمچهء 
نوشت افزار داخلی بود که با تکیه بر جذابیِت طرح های داخلی، کیفیت و قیمت مناسب 

از حالِت رکود به تعادل و صعود برسد.
Elhamamerkashi@ymail.com

معاون قوه قضاییه سرانجام سوال 
از رییس جمهوری را تشریح کرد

معاون حقوقی قــوه قضاییه گفت: اگر موارد نقض 
قانون در ســوال از رییس جمهوری قید شده بود، 
امکان ارســال پرونده به این قــوه در صورت قانع 

نشدن نمایندگان از پاسخ ها وجود داشت.
بــه گزارش زمان به نقل ازخانــه ملت، »ذبیح اهلل 
خدائیان« روز شــنبه در خصوص امکان ارســال 
پرونده ســوال از رییس جمهوری به قوه قضاییه، 
اظهار داشت: سوال از دکتر روحانی در صورتی که 
تخلف یا استنکاف از اجرای قانون باشد به این قوه 
ارسال می شــود، در غیر این صورت اگر هیچ یک 
از این موارد نباشــد، طبیعتا پرونده سوال از رییس 
جمهوری به قوه قضاییه ارجاع نمی شود.وی یادآور 
شد: رییس مجلس شورای اسالمی نیز در جلسات 
گذشته مجلس در این زمینه اظهار نظر کرد.معاون 
حقوقی قوه قضاییه در پاســخ به این سوال که آیا 
می توان صرفا اقناع نشدن نمایندگان مجلس نسبت 
به پاسخ های رییس جمهوری را به منزله استنکاف 
آقای روحانی از اجرای قانون تلقی کرد، خاطرنشان 
کرد: باید در زمانی که ســواالت مطرح می شــود، 
نمایندگان مشــخص کنند که رییس جمهوری از 
کدام قانون تخلف کرده یا کدام قانون را اجرا نکرده 
اســت، در این صورت نمایندگان می توانند پس از 
پاســخ هایی که رییس قوه مجریه ارائه می کنند به 
اســتنکاف یا تخلف از قانــون رای دهند.خدائیان 
گفت: قاعدتا در زمان مطرح کردن سوال از رییس 
جمهوری نمایندگان باید تخلف از قانون یا استنکاف 

از اجرای قانون را قید کنند.

اخبار

سرمقاله

اگر  که  کنید،  معاشرت  آنگونه  مردم  با 
مردید بر شما اشک ریزند، و اگر زنده ماندید،

با اشتیاق سوی شما آیند. 

کالمامیر
رییس کل بانک مرکزی گفت: آنچه در بازار ارز رخ 
داد، محصول ناترازی سیستم بانکی، رشد نقدینگی 

و اصرار ما به تداوم نقدینگی است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »عبدالناصر همتی« 
دیروز در بیست و نهمین همایش بانکداری اسالمی 
در محل همایش های بین المللی صداوسیما افزود: 
هیچ اراده ای نمی بینم که بخواهد رشد نقدینگی 
را ُکند کند یا فکری برای جمع آوری آن داشته 
ادامه  وضعیت  این  که  زمانی  تا  افزود:  باشد.وی 
دارد، شرایط در بازار ارز و سایر دارایی های قابل 
وصول ادامه خواهد داشت.وی اظهار داشت: دولت 
درآمدهای  از  ایران  کردن  محروم  برای  آمریکا 
نفتی تالش می کند و همزمان می خواهد انتقال 
دارایی های ایران را سخت و محدود کند؛ به همین 
دلیل دفاع از نرخ واحد برای ارز امکانپذیر نبود و 
نباید خود را در تله سیاست های آمریکا قرار می 
قوه،  سه  سران  هماهنگی  با  افزود:  دادیم.همتی 
بسته جدید سیاست ارزی را اجرا کردیم و شاهد 
تثبیت در بازار ارز بودیم که امید است به تدریج 
نتایج این سیاست را در بازار ارز ببینیم.وی تاکید 
کرد: حفظ قدرت ارزی کشور برابر با حفظ منابع 
ارزی، کنترل تورم و اصالح ناترازی ترازنامه بانک 
ها و کنترل نقدینگی وحشتناک در کشور است و 
در شرایط تحریم، مهمترین متغیر اقتصادی، نرخ 
ارز و مهمترین هدف جلوگیری از اتالف منابع ارزی 
است.رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه ایران از 
نخستین کشورهایی است که به حذف ربا از نظام 
بانکی متعهد شده است، آن را یکی از حداقل ترین 
کارها برای اصالح نظام بانکی برشمرد و خواستار 
اصالح مقررات و ارتقای قانون و ابزارهای بانکداری 
اسالمی شد. همتی با یادآوری اینکه این دوره از 
همایش با عنوان »حاکمیت شرکتی در بانک ها« 
برپا شده است، اظهارداشت: بی توجهی به الزامات 
بانکداری شرکتی به ویژه توسط سهامداران و بردن 
بانک ها به سمتی که به صورت حرفه ای اداره 

وظیفه  است.وی،  امروز  مشکالت  از  یکی  نشوند 
بانک مرکزی را »حفظ منابع ارزی، کنترل تورم، 
کنترل ناترازی بانک ها و از همه مهمتر کنترل 
نقدینگی وحشتناک« برشمرد و گفت: در شرایط 
تحریم متغیر اصلی ما حفظ منابع ارزی و نرخ آن 
اتالف  از  جلوگیری  باید  اقدام  مهمترین  و  است 
منابع ارزی باشد.رئیس کل بانک مرکزی از ذخایر 
بانک مرکزی به عنوان ناموس این بانک یاد کرد 
که باید به هر وسیله ای از آن صیانت شود.همتی 
گفت: »گفته ام از منابع این بانک برای دخالت در 
بازار ارز استفاده نکنید. زیرا بین 35 تا 4۰ میلیارد 
دالر درآمد صادرات غیرنفتی کشور است که اگر 
به درستی در بازار به کار گرفته شود همه نیازها 
را پاسخ می دهد.« وی افزود: بانک مرکزی قصد 
دارد فقط ارز کاالهای ضروری و همچنین سرمایه 
گذاری در صنعت نفتی را از محل درآمدهای نفتی 
انجام دهد مگر در شرایط خاص مجبور به استفاده 
از منابع بانک مرکزی شویم که فعال ضرورتی برای 
این کار نیست. رئیس شورای پول و اعتبار افزود: 
بازار ثانویه در روزهای نخست فعالیت خود ُکند بود 
اما به تدریج عمق یافته و به سرعت بازار در حال 
شفاف شدن است. وی ادامه داد: »گفته ام در نرخ 
ها دخالت نمی کنم، این به معنای آن نیست که 
بازار را رها کنیم بلکه نمی گذاریم بازار از مسیری 
که برای نظام و اقتصاد کشور مفید است خارج شود 
و از طریق عرضه و تقاضا آن را مدیریت خواهیم 
کرد.« همتی گفت: ۹7 درصد معامالت ارزی که 
بیشتر به شکل حواله است در بازار ثانویه انجام می 
شود و فقط سه درصد در قالب اسکناس در بازار 
صرافی ها خرید و فروش می شود. رییس شورای 
پول و اعتبار افزود: به همین دلیل نرخ ها در سامانه 
سنا که برآیند نرخ ارزها در بازار نیما و صرافی است 
به نرخ های نیما نزدیک تر است زیرا آنچه در بازار 
صرافی ها شکل می گیرد رقم چندانی نیست. وی 
تصریح کرد: »برخالف آنچه که می گویند من فقط 

با عده ای خاص مشورت می کنم باید بگویم که من 
فردی القاپذیر نیستم؛ از کارشناسان از چپ چپ تا 
راست راست استفاده می کنم؛ همه صاحبنظران در 
نقاطی مشترک هستند که برآیند آنها در سیاست 
های پولی به کار گرفته می شود.« رئیس بانک 
مرکزی در عین حال گفت: برخی ابزارهای پولی ما 
به دلیل بانکداری اسالمی قابل استفاده نیست و باید 
با شورای نگهبان، مراجع تقلید و فقها صحبت کنیم 
چون بانک مرکزی وظیفه حاکمیتی دارد و باید از 
ابزارهای نوین برای ساماندهی وضعیت موود استفاده 
کند.»امروز در بانک های مرکزی جهان با استفاده 
از ابزارهای نو توانسته اند تورم را کنترل کنند اما ما 
برمبنای روش های گذشته نمی توانیم کار کنیم.« 
وی افزود: با استفاده از ابزارهای موثر در بازار پول 
باز وارد شد زیرا روند  بازار  توان در عملیات  می 
چند سال گذشته نشان داد که روش های سنتی 
آزمایش شده، جواب نمی دهد. همتی، استقالل 
بانک مرکزی را به این مفهوم دانست که برآیند نظر 
کارشناسان در راستای حفظ منافع ملی مورد بهره 

برداری قرار گیرد. همتی، به موافقت بانک مرکزی 
با تمدید سود برخی حساب ها اشاره کرد و گفت: 
»برخی گفتند بانک مرکزی با نرخ سود 23 درصدی 
موافقت کرده و به سرعت نیز منتشر شد در حالی 
که گفتیم فقط حساب های 2 تا ۱۱ شهریور یک 
ماه تمدید می شود؛ به طور حتم برخی منافعی 
دارند که چنین می گویند.« رئیس شورای پول و 
اعتبار افزود: سعی می کنیم در زمینه سود تصمیم 
عقالیی بگیریم؛ شاید دوباره حساب های 2 یا سه 
ساله را در بانک ها رایج کنیم. همتی، الزمه این کار 
را توان مدیریت بانک ها در مدیریت این حساب ها 
دانست و افزود: البته دولت نیز باید اوراقی را در این 
زمینه منتشر کند. رئیس بانک مرکزی گفت: »ایجاد 
سپرده هایی برای حفظ دارایی های مردم، تا آنها 
دارایی های فیزیکی خود را در قالب آن نگهداری 
کنند در دستور کار است.«وی سپرده های ارزی را 
یکی از این روش ها دانست و از بانک ها خواست، 
مردم را تشویق کنند ارزهای خانگی خود را با افتتاح 

این سپرده ها وارد چرخه اقتصادی کنند. 

رشد نقدینــگی و ناتــرازی 
بانکها علت بروز نوسانات ارزی                    

رییس کل بانک مرکزی:
 سپرده چندساله را احیا می کنیم              

 مفقودی
 کارت هوشمند به شماره۲579۸7۸ خودرو کامیونت ایسوزو باری فلزی مدل ۸۸ به 
رنگ سفید روغنی با شماره پالک۳۲4 ع ۳7 ایران 7۲ با  شماره موتور 7۳۳54۲شماره 
شاسی NAGNKR55E0۸70۸965مفقود. گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد

نکا  مفقودی 
سند کمپانی خودرو پژو پارس مدل ۱۳۸7 به رنگ سفید روغنی با شماره پالک574 ه 5۸ 
ایران 7۲ شماره موتور ۱۲4۸7۲۱۸99۳شماره شاسی NAAN0۱cA۸9E۸0۳6۸5به 

مالکیت منصور اخگری مفقودگردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز خودروی وانت نیسان مدل زامیاد مدل ۱۳۸0 به رنگ آبی با 
شماره پالک759 ه49 ایران 7۲ شماره موتور 00۱66۳6۱ و شماره شاسیc67۲۳4 به نام 

 نکافضه میرزایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو ۲06 به رنگ نقره ای متالیک مدل۱۳۸۳ وبه شماره 
نیروی انتظامی 7۳4 ص 94 -- ایران--7۲ وبه شماره موتور ۱0FSJ5447۸5۳۲ وبه 
شماره شاسی ۸۳60۸0۸۳  به نام میترا قرقشه مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد 

نوشهر

 مفقودی
به  پراید  سواری  کارخانه خودروی  فروش  فاکتور  سند  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   
رنگ نوک مدادی متالیک مدل 9۱ به شماره شاسیNAs۱۱۱00c۱۱9۲۱6۱ شماره 
موتور4۸۱0795 شماره پالک9۲7 س۸۲ ایران ۸۲ به نام رامین چراغی به شماره ملی 

۲۱500۱6575مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط میباشد
 نکا 

مفقودی
موتور   75 م   ۸4۲-  ۸۲   ۱۳۸7 مدل   ۲06 پژو  سبز  وبرگ  کمپانی  سند  المنثی 
۱۳۳۸7000۸۲0 شاسی  NAaP4۱FD59J۲5۱049 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

 مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی وانت پیکان مدل ۱۳9۳ با شماره پالک7۸6 ص99 ایران 7۲ 
با  شماره موتور۱۱۸p0۱0۱۳۱0 شماره شاسی NAAA46AA7EG40۸۸۱۸به نام 

غالمحسین محمدی. پوستکالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پیکان تیپ ۱600i به شماره موتور ۱۱5۸۲0749۲ و شماره 
شاسی 00۸۲4۳60۸4 و شماره پالک ایران 7۲-۱۸۱ق۱9 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

بهشهر

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت اسناد و امالک 

ساوجبالغ
آگهی فقدان سند مالکیت

50۱09مورخه  شماره  به  شده  تفویض  وکالتنامه  موجب  به  چنکشی  ابراهیم  آقای 
 ۱۳96/۳/۲ مورخه   T۲9459۱B شماره  وکالتنامه  هشتگرد   5 دفترخانه   ۱۳97/۱/9
سفارت جمهوری اسالمی ایران-لندن از طرف خانم فریما فرخ ،ضمن تسلیم دو برگ 
استشادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت ۱۲50 متر مربع قطعه۲6  تفکیکی به شماره پالک 407 فرعی مفروز و مجزی 
شده از ۱09 فرعی از ۱۸۲ اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ به نام اقای حاجی 
هدایت اله شنتیائی ذیل صفحه ۱۲5 دفتر ۳7۳ ثبت و صادر گردیده و مع الواسطه  طبق 
سند قطعی شماره ۱۱۳۱46 مورخه ۳5/4/۱۳ دفتر خانه 47 تهران به خانم فریما فرخ 
منتقل شد به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 

نموده است.
لذا مراتب استناد ماده  ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد 
از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به 

این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف:۲57 تاریخ انتشار:97/6/۱۱
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

  ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره-۱۳97/5/۱۳9760۳۳۱0۱۲00۱9۳5۱5جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمود اسالمی نصرت ابادی 
فرزند ماشاال بمان  به شماره شناسنامه 5۳6 صادره ازشاهدیه یزد درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین پالک ۱۸4 اصلی  به مساحت 4۱4/94 متر مربع  از 
سهمیه سبز علی نیک دهقان ذیل صفحه 5۲0 و  دفتر 4۸ موضوع سند رسمی 5۱547 
مورخ49/9/۲۱ دفتر خانه ۱7 تهران  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان 
در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م/الف:۲۳0
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول:97/5/۲7 نوبت دوم :97/6/۱۱

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسنادو امالک طالقان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ پالک  فرعی۲۳9 از ۱۲9 اصلی واقع در 
قریه مرجان شهرستان طالقان جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید 
به عمل آید  اینک بر حسب تقاضای کتبی ناهید درودی ذیل وارده۳00۲646 -97/6/۱ 
با رعایت مواد ۱4و۱5 قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت9 صبح و روز 
پنجشنبه مورخه 97/7/۱9 در محل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی 
و مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته 
و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و 
کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده ۲0ق ث ودر 
اجرای مواد 74 و ۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی 
ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده 
و رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به 
مراجع ذیصالح قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این 
اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد 

آمد .// م الف- 4797 تاریخ انتشار :روزیکشنبه مورخه 97/6/۱۲
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیر

گواهی  حصر وراثت
آقای/خانم محمود جمالی به شماره شناسنامه  7به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ----- تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان رضا جمالی به شماره شناسنامه ۲  در تاریخ 97/5/9 اقامتگاه دائمی خود درگذشته 
و ورثه حین الفوت وی عبارتند/عبارتست از: ۱-  محمود جمالی متولد ۱۳6۱/9/۲0 به شماره 
شناسنامه 7 صادره از کرج   نسبت فرزند متوفی  ۲- صفیه جمالی  متولد ۱۳۳6/۲/9 به شماره 
شناسنامه  ۱۸  صادره از گلپایگان  نسبت همسر  متوفی ۳- زهره جمالی متولد66/۸/۱۱ به شماره 
شناسنامه ۱4550صادره از کرج نسبت  فرزند  متوفی    پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار 
یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری 
یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – 
مورخ – سر انجام در تاریخ – دروقت فوق العاده شعبه – شورای حل اختالف-- به تصدی امضا 
کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذشته منحصر به 
اشخاص/شخص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت 
و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.  اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف 

سی میلیون ریال است/نامحدود است. تاریخ انتشار : 97/6/۱۱
قاضی شعبه  شورای حل اختالف چهارباغ

   ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳9760۳۳۱0۱۲00۱9۳۱ – 97/5/۱5 جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مینا غالمی فرزند ذبیح اله  به شماره 
شناسنامه ۱۱۲4 صادره ازتهران درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
۱۸4 اصلی  به مساحت 4۱4/94 متر مربع  از سهمیه سبز علی نیک دهقان ذیل صفحه 
5۲0 و  دفتر 4۸ موضوع سند رسمی 5۱547 مورخ49/9/۲۱ دفتر خانه ۱7 تهران  محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه 
های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:۲۲9
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول:97/5/۲7 نوبت دوم :97/6/۱۱

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت اسناد و امالک 

ساوجبالغ
آگهی فقدان سند مالکیت

مورخه  شماره 50۱۱۱  به  شده  تفویض  وکالتنامه  موجب  به  ابراهیم چنکشی  آقای 
۱۳97/۱/9 دفترخانه 5 هشتگرد وکالتنامه شماره FHGJCT۸J مورخه ۱۳96/۱۱/۲۳ 
سفارت جمهوری اسالمی ایران-لندن از طرف خانم فریما فرخ ،ضمن تسلیم دو برگ 
استشادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت ۱۲50 متر مربع قطعه۲7 تفکیکی به شماره پالک 40۸ فرعی مفروز و مجزی 
شده از ۱09 فرعی از ۱۸۲ اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ به نام اقای حاجی 
هدایت اله شنتیائی ذیل صفحه ۱۲9 دفتر ۳7۳ ثبت و صادر گردیده و مع الواسطه  طبق 
سند قطعی شماره ۱۱۳۱46 مورخه ۳5/4/۱۳ دفتر خانه 47 تهران به خانم فریما فرخ 
منتقل شد به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 

نموده است.
لذا مراتب استناد ماده  ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد 
از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به 

این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف:۲5۸ تاریخ انتشار:97/6/۱۱
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

  ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون 

و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

هیات موضوع  رای شماره ۱۳9760۳۳۱0۱۲00۱7۱4مورخه ۱۳97/5/9 جلسه  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زیور اسدی نظری 
به شماره شناسنامه ۱۸00 کد ملی 0050۲۲7۲0۳ صادره ازتهران فرزند حسن  نسبت 
به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 775/50متر مربع پالک ثبتی 59۱ فرعی از ۳۳5 
اصلی واقع در اغشت حوزه ثبتی ساوجبالغ از  مالکیت نعمت اله خیلدار )از امالک 
جاری(میباشد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه 
های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از رسید،ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:۲64
منوچهر حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول:97/6/۱۱ نوبت دوم :97/6/۲6

رونوشت آگهی حصر وراثت
ملی  شماره  و   ۳۱۳ شناسنامه  شماره  دارای  سیدابراهیمی  جمیل  سید  آقای 
از این دادگاه درخواست  ۳7۳۱90۲۳6۲ به شرح دادخواست به کالسه 970565 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محمدصدیق سید 
ابراهیمی به شناسنامه 574 و شماره ملی ۳7۳۱67695۸ در تاریخ ۲7/7/۱۳96 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به افراد مشروحه زیر:
۱. فرخنده طبیب نژاد ش ش 96۱4 ت ت 7/۱۱/۱۳۱4 و شماره ملی ۳7۳0۳9۸۸۱4 

همسر متوفی
ملی  شماره  ۲0/۳/۱۳۳7و  ت  ت   ۳۱۳ ش  ش  سیدابراهیمی  جمیل  سید   .۲

۳7۳۱90۲۳6۲ پسر متوفی
ملی  شماره  و   6/4/۱۳40 ت  ت   ۱90 ش  ش  سیدابراهیمی  جلیل  سید   .۳

۳7۳۲۲۳9705 پسر متوفی
ملی  شماره  ۱9/۲/۱۳4۳و  ت  ۱۳6ت  ش  ش  سیدابراهیمی  جالل  4.سید 

۳7۳۲۲6۳99۱ پسر متوفی
ملی  شماره  ۲4/۱/۱۳57و  ت  ت   ۲47 ش  ش  سیدابراهیمی  جمال  سید   .5

۳7۳۲05۱96۱ پسر متوفی
6. جمیله سیدابراهیمی ش ش ۱07 ت ت ۱0/۲/۱۳46 و شماره ملی ۳7۳۲۲۸7۸07 

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

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 6889 - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای هیمن محمدی دارای شماره شناسنامه 45۱5 و شماره ملی ۳۸۲0044۱67 به 
شرح دادخواست به کالسه 9706۸6 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد محمدی به شناسنامه ۸55 و شماره ملی 
۳7۳۱797۳64 در تاریخ ۱5/5/۱۳97 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: ۱- فراست قوشخانی 

دارای ش ش ۳40 ت ت ۲4/6/۱۳۲7 و شماره ملی ۳7۳۱۸0۱۸5۱ همسر متوفی 
۲. هیوا محمدی ش ش ۳7 ت ت 5/4/۱۳5۲ و شماره ملی ۳۸۲۱۱۱4۲۲۳ پسر 

متوفی
ملی  شماره  و   ۱0/۱0/۱۳57 ت  ت   45۱5 ش  ش  دارای  محمدی  هیمن   .۳

۳۸۲0044۱67 پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 6887 - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پژو ۲06 مدل ۱۳95 به شماره شهربانی ۸۲-69۲م۳5 
و شماره موتور ۱6۳B0۲5۱70۲ و شماره شاسی NAAP4۱FE۳GJ76۲9۲6 به نام 

فرشته حسن زاده مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بابل

اصالحیه 
تاریخ در  که  کرج  تجاری  غیر  و موسسات  ها  ثبت شرکت  آگهی    
 28 تیرماه 1397 صفحه چهارم شماره 3807 روزنامه پیام زمان به 
که  باشد  فیدار« می  »تکین کوشان  نام شرکت  است  چاپ رسیده 

بدین وسیله اصالح می گردد. 

 وظیفه عمومی گفت: به ازای یک ماه جبهه، یک درصد جانبازی 
و یک ماه اسارت والدین، ۱2 روز کسر خدمت به مشموالن تعلق 

می گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه خبری پلیس، سردار ابراهیم 
قانون   ۸۸ ماده  بند)د(  اجرایی  دستورالعمل  افزود:  کریمی 
برنامه ششم توسعه به سازمان وظیفه عمومی ابالغ و به ازای 
یک ماه جبهه،یک درصد جانبازی و یک ماه اسارت والدین 
،۱2 روز کسرخدمت به مشموالن تعلق می گیرد.وی افزود: 
در راستای اجرای این قانون، طبق مصوبه قبلی که با هماهنگی 
مجلس شورای اسالمی صورت گرفت، ساالنه بیست هزار نفر 

از واجدین شرایط کسرخدمت ایثارگری که دارای امتیاز 2۸و 
2۹ می باشند،با مراجعه به دفاترخدمات الکترونیک انتظامی 
از  مندی  بهره  امکان  مربوطه،  مدارک  ارائه  و   )۱۰+ )پلیس 
معافیت را خواهند داشت اما با توجه به تعداد باالی ایثارگران، 
با پیگیری های صورت گرفته از مجلس شورای اسالمی،امکان 
اینکه تمامی ایثارگران بتوانند از قانون کسرخدمت ایثارگری 
بهره مند شوند فراهم  شد.وی بیان کرد: به منظور تسریع در 
استفاده از کسرخدمت برای سربازان در حال خدمت،اولویت بهره 
مندی از این امتیاز با مشموالن حین خدمت می باشد و سایر 
واجدین شرایط در صورت ورود به خدمت سربازی می توانند از 

کسرخدمت استفاده کنند.وی با بیان اینکه سربازان حین خدمت 
می بایست برای بهره مندی از امتیاز ایثارگری به یگان های 
خدمتی خود مراجعه کنند،افزود: این امتیاز برای فرزندان همه 
ایثارگران به جزء مشموالن غایب، بدون هیچ گونه محدودیتی از 
لحاظ زمانی ، سنی و ... قابل اجراست.سردار کریمی اضافه کرد: 
مشموالن واجد شرایط کسرخدمت ایثارگری با امتیاز 2۸ و 2۹،تا 
سقف بیست هزار نفر همچنان می توانند برای ثبت درخواست 
خود به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +۱۰ ( مراجعه 
کنند.وی خاطرنشان کرد: متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر 
www. می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی

vazifeh.police.ir،سامانه تلفن گویا به شماره۰۹۶4۸۰ و یا 
سامانه پیامک به شماره ۱۱۰2۰۶۰۱۰ از آخرین اخبار مربوطه 

مطلع شوند.

جزئیات اجرای قانون جدید کسر خدمت ایثارگری
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 دسترسی به سامانه ثبت حقوق ها
 باید عمومی باشد

 یک نماینده مجلس گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران باید 
برای همه مردم در دسترس باشد و مدیران و مسئوالن هر سه قوه باید 

حقوق و مزایای خود را اعالم کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد افشای 
حقوق مدیران اظهار داشت: قانونگذار دولت را مکلف کرده که سامانه 
اعالم عمومی حقوق و مزایای مدیران و مسئوالن را راه اندازی کند. از 
زمان تصویب ماده ۲9 برنامه ششم توسعه در اسفند سال 95 دولت یک 
سال زمان داشت که این کار را انجام دهد که متاسفانه تعلل کرده و اکنون 
شاهدیم که 6 ماه از مهلت قانونی که مجلس به دولت داده نیز گذشته و 

هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.
اداری  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  اخیراً  داد:   ادامه  وی 
استخدامی گفته این سامانه را نمی توانیم در دسترس عموم قرار دهیم و 
باید زیرساخت های آن فراهم شود ، این موضوع از دید مجلس پذیرفته 
نیست و سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران باید برای همه مردم در 
دسترس باشد و مدیران و مسئوالن هر سه قوه باید حقوق و مزایای 
خود را اعالم کنند.وی گفت : انتقادی که به مجلس وارد است این است 
که مجلس باید پیشقدم می شد و حقوق و مزایای نمایندگان را در این 
سامانه وارد می کرد؛ طبق گفته معاون رئیس جمهور، تاکنون مجلس این 
کار را انجام نداده و همین کم کاری مجلس و تعلل در اجرای قانون 
باعث شده بخش نظارتی مجلس لنگ بماند و به قول معروف زبان 
مجلس در قبال مسئوالن دولتی در این زمینه کوتاه باشد.وی افزود: ما 
طرح شکایت از هیئت رئیسه مجلس را به کمیسیون اصل نود می بریم 
که چرا هیئت رئیسه در اجرای قانون تعلل و کوتاهی کرده است. قطعًا 
هر کسی در مجلس ، دولت یا قوه قضائیه در قبال اجرای این قانون 
بایستد متضرر خواهد شد. حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که این 
قانون مشمول سازمان هایی مانند تامین اجتماعی و شرکت های زیر 
مجموعه مانند شستا و صندوق بازنشستگی می شود، گفت: این شرکت 
ها هر وقت که به ضررشان باشد می گویند خصوصی هستیم و هر وقت 
به نفع شان باشند خودشان را دولتی جا می زنند ولی این قانون مختص 
همه شرکت ها و سازمان هاست و البته تاکید ما در اینگونه جاها که می 
تواند حیات خلوت باشد بیشتر است که حقوق و مزایای آنها ثبت و 
در دسترس عموم قرار گیرد.عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
در مورد فیش های حقوقی برخی مدیران پتروشیمی ها که اخیراً منتشر 
شده و نه تنها برخوردی صورت نگرفته بلکه ارتقا نیز یافته اند گفت: 
قطعاً در مجلس با بررسی پرونده این افراد و ورود به آنها نمی گذاریم 
حقی از مردم تضییع شود و حتماً با مدیرانی که حقوق های باال گرفته 

اند برخورد خواهد شد و عزل می شوند.

سفر هیات آمریکایی به منطقه برای گفت وگو درباره 
سوریه و ایران

یک هیات آمریکایی برای رایزنی درباره مسائل منطقه ای و ایران قرار 
است به اراضی اشغالی، ترکیه و اردن سفر کند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزارت امورخارجه آمریکا دیروز با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که جیمز جفری دستیار ویژه وزیر امورخارجه 
در امور سوریه و جوئل ریبرن فرستاده دولت درخصوص سوریه به 
اراضی اشغالی، ترکیه و اردن سفر می کنند و این سفر از روز اول سپتامبر 

)۱0 شهریورماه( شروع شده و تا 4 سپتامبر ادامه خواهد داشت.
بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آمریکا، جیمز جفری 
در اسرائیل با مقامات ارشد دولتی درباره موضوعات مورد نگرانی هر دو 
طرف شامل سوریه و ایران رایزنی خواهد کرد.در ترکیه و اردن نیز این 
دو مقام آمریکایی با رهبران و دیگر مقامات ارشد این کشورها دیدار و 

درباره سوریه گفت وگو خواهند داشت.

تمرکز بر اقتصاد نفتی سبب نابودی 
اقتصاد کشور 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه 
اقتصاد دانش بنیان متفاوت با اقتصاد نفتی است، گفت: 
تمرکز بر اقتصاد نفتی سبب نابودی اقتصاد کشور می 
شود. به گزارش زمان به نقل ازمهر، سورنا ستاری اظهار 
داشت: اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد نفتی کامال متفاوت 
است، در اقتصاد نفتی، خام فروشی افتخار است که هیچ 
اقتصادی در دنیا با این سیاست پایه گذاری نشده است.
وی ادامه داد: در اقتصاد نفتی، معنی اشتغال استخدام 
است که این تمرکز سبب نابودی اقتصاد می شود در 
حالی که ما آنچه در اقتصاد دانش بنیان به دنبال آن 
هستیم نیروی انسانی با مهارت و اعتماد به نفس باال 
است که باید محیط را برای فعالیت بهتر این نیرو آماده 
کنیم.ستاری با بیان اینکه دغدغه ما در تحقق اقتصاد 
دانش بنیان تنها بحث مالی نیست، گفت: باید محیط 
را به خوبی فراهم کنیم تا نخبگان از این محیط استفاده 
کرده و به جای ادامه فعالیت در خارج از کشور اقدام 
به ارائه خدمت برای هم وطنان خود کنند.وی با اشاره 
ای به پتانسیل باالی این استان در زمینه علمی گفت: به 
خاطر وجود نیروی انسانی بسیار خوب و مهارت باالی 
دانشجویان استان آذربایجان شرقی، حساب ویژه ای 
برای این استان باز کرده ایم تا با حمایت های صورت 
گرفته کارآفرینانی که عمدتا زیر ۳0 سال سن دارند به 
جمع کارآفرینان کشور اضافه شوند که این روند می 
تواند زمینه ساز تحول باال در این راستا شود.معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: مراکز علمی ما 
به دنبال ارائه محصوالتی با ارزش افزوده هستند مساله 
ای که در مراکز سنتی مورد توجه قرار نمی گرفت.وی 
افزود: تالش می کنیم تا سرمایه گذار بخش خصوصی 
به جای سرمایه گذاری در طال و سکه روی نیروی 
انسانی با مهارت های باال سرمایه گذاری کند که این 
امر، الزمه آن هدف ویژه ای است که آن را دنبال می 
کنیم تا با تربیت چنین نیروهایی شاهد تحول اقتصادی 
جامعه باشیم.ستاری با تاکید بر لزوم آماده سازی محیط 
برای دانشجویان نخبه گفت: صرفا ارائه تسهیالت نمی 
تواند در این زمینه مفید باشد بلکه آماده سازی محیط 
برای دانشجویان نخبه به خصوص در محیط استان ها 

مهم ترین مساله است.

دیدار عباس عراقچی و معاون وزیر 
خارجه انگلیس

  دور جدید گفت وگوهای دوجانبه ایران و انگلیس 
با حضور سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
خارجه  وزیر  معاون  برت،  آلیستر  و  خارجه  امور 
انگلیس در امور غرب و آسیا و شمال آفریقا، شنبه 
نقل  به  زمان  گزارش  به  شد.   برگزار  شهریور   ۱0
ازایسنا،همکاری های اقتصادی دو جانبه در پی خروج 
آمریکا از برجام، نحوه  تامین سازوکارهای پولی و مالی 
بین دو کشور به رغم تحریم های آمریکا اصلی ترین 
ایرانی  ارشد  دپیلمات  دو  این  گفت وگو  محورهای 
در  همچنین  طرفین  دیدار  این  در  بود.  انگلیسی  و 
خصوص آخرین تحوالت منطقه و وضعیت نازنین 
زاغری و آینده توافق هسته ای ایران به رایزنی و تبادل 

نظر پرداختند.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
وی تصریح کرد: در این رابطه برای آنکه دشمن 
خلع سالح شود، بارها اعالم شد که به سمت 
نیز  انقالب  معظم  رهبری  و  نمی رویم  سالح 
فتوا صادر کردند که ما سالح اتمی را مشروع 
نیز  ما  اطالعات  مختلف  نمی دانیم؛ بخش های 
مجلس  گرفت.رئیس  قرار  آژانس  اختیار  در 
شورای اسالمی اظهار داشت: اگر کشورها تابع 
آژانس بین المللی انرژی اتمی باشند، در این زمینه 
آزادی عمل دارند اما آنها خواهان توافق سیاسی 
با ایران فراتر از مقررات آژانس شدند که ایران 

هم درخواست آنها را پذیرفت.الریجانی با بیان 
اینکه زحمات زیادی در این دولت کشیده شد 
تا به یک توافق برسیم، عنوان کرد: هر توافقی 
به  که  نیست  این طور  و  دارد  مشکالتی  یک 
همه خواسته ها برسیم؛ این مذاکرات نشان داد 
که جمهوری اسالمی یک مسیر عقالیی را طی 
می کند که هم دانش  هسته ای را داشته باشد و 
هم مردم تحت فشار قرار نگیرند، اما موجوداتی 
اخیراً در آمریکا بر سر کار آمده اند که مشکل 
ایجاد می کنند.وی با اشاره به مذاکرات ایران با 
آینده برجام گفت: در  اروپایی ها در خصوص 

اینکه اروپایی ها بتوانند درست تصمیم بگیرند 
یا نه، تردید وجود داشت اما با توجه به اینکه 
سه رهبر اروپایی تماس گرفتند و خواهان مذاکره 
شدند، جمهوری اسالمی تصمیم گرفت زمانی را 
برای مذاکره با اروپایی ها تعیین کند.رئیس مجلس 
شورای اسالمی تأکید کرد: استدالل جمهوری 
اسالمی این بود که تا جایی که ممکن است در 
صیانت از موضوع هسته ای، فشار کمتری به مردم 
وارد شود اما در اینکه اینها )اروپایی ها( بتوانند 
تردید  کنند،  عملی  زده اند،  که  را  حرف هایی 
وجود دارد.الریجانی افزود: آنها دورنمای خوبی 
ارائه کرده اند اما معلوم نیست در عمل چه کنند، 
لذا خودمان باید سازوکارهای جدید برای اداره 
کشور در نظر بگیریم.رئیس قوه مقننه در ادامه با 
بیان اینکه 95 درصد تولید دارو در داخل صورت 
می گیرد، تأکید کرد: همین رویکرد را نیز باید در 
تجهیزات پزشکی دنبال کنیم که این با کمک 
شرکت های دانش بنیان امکان پذیر است.الریجانی 
تصریح کرد: اگر فقط بنشینیم و دردها را بگوییم، 
ممکن است در روحیه افراد تأثیر منفی بگذارد؛ 
درحالی که امروز بسترهای خوبی در کشور داریم 
مقررات  که  است  این  امروز  شرایط  اقتضا  و 
مردمی  برداریم و حوزه های  را  پاگیر  و  دست 
و خصوصی را فعال کنیم.وی ادامه داد: پس از 
انقالب اسالمی، در بخش بیمارستان های دولتی و 

خصوصی تجربیات خوبی به دست آمده و طرح 
تحول سالمت نیز در این دولت اجرا شد که طبق 
نظرسنجی ها، مردم نمره خوبی به آن داده اند؛ مردم 
از دو بخش امنیت و سالمت بیش از سایر بخش ها 
راضی هستند و نمره خوبی به آنها می دهند.رئیس 
مجلس شورای اسالمی گفت: نقطه ثقل بودجه 
۳00 هزار میلیارد تومانی کشور در بخش هایی 
مانند سالمت، آموزش و پرورش و امثال اینها 
هزینه می شود؛ لذا باید وارد ابتکاراتی برای اداره 
وضع موجود در سال جاری و سال بعد شویم.
پیشنهاد رئیس کمیسیون  به  با اشاره  الریجانی 
بهداشت و درمان مجلس برای تشکیل نشست 
سازمان  گمرک،  بهداشت،  وزارت  با  مشترک 
تأمین اجتماعی و دیگر نهادهای مرتبط برای حل 
مشکل تجهیزات پزشکی افزود: در روزهای آینده 
این جلسه را می گذاریم و هم اندیشی می کنیم.وی 
از بخش  با تأکید مجدد بر تقویت و حمایت 
خصوصی تصریح کرد: ما مجبوریم از تولیدات 
داخلی استفاده کنیم و واقعیت امروز کشور این 
است که باید از این تجهیزات بهره ببریم؛ ممکن 
است شرکت های کوچک اروپایی با ما کار کنند 
اما بعید می دانم شرکت های بزرگ آنها بتوانند 
کاری کنند به همین جهت باید به سمت تقویت 
شرکت های داخلی پزشکی برویم تا بتوانیم روی 

پای خودمان بایستیم.

الریجانی تاکید کرد: باید توان داخلی را تقویت کنیم 

بعید است  اروپا تصمیم درستی بگیرد

رئیس سازمان دریایی نیروهای مسلح با تشریح جزئیات دستاوردهای 
این سازمان گفت: تا پایان سال، موتور ملی با قدرت ۱۳00 اسب بخار 

در حوزه دریا به بهره برداری می رسد.
امیر رستگاری رییس  امیر دریادار  ازمهر،  نقل  به  به گزارش زمان 
سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، دیروز در آیین رونمایی از 
طرح »تحول صنعت دریایی کشور« با اشاره به توانمندی سازمان 
صنایع دریایی در حوزه ساخت و طراحی شناورهای مختلف و 
تامین نیازهای داخلی اظهار داشت: امروز سازمان صنایع دریایی با دارا 
بودن ۱0 دفتر، مسئولیت طراحی و ساخت شناورهای سطحی، زیر 
سطحی، شناورهای اثرسطحی، هواناو و شناورهای پرنده، شناورهای 
تندرو، دفاتر طراحی موتورهای دیزلی و بنزینی، دفتر طراحی سامانه 
های انتقال قدرت و همچنین دفتر طراحی سامانه های پیش برنده را 
در اختیار دارد و در حوزه های مختلف شناوری مشغول به فعالیت 
توسعه  مرکز   ۱6 دارای  دریایی  صنایع  سازمان  افزود:  است.وی 
فناوری مربوط به سازه های مختلف کامپوزیتی، فوالدی، آلومینیومی، 
سامانه های هوشمند و مرکز توسعه فناوری رانش الکتریکی است.
امیر رستگاری تصریح کرد: این سازمان همچنین دارای 5 مجموعه 
کشتی سازی در سایت های خلیج فارس، بندر عباس، بندر خرمشهر، 
اسالمشهر و دریای خزر است. رییس سازمان صنایع دریایی نیروهای 

مسلح ادامه داد: این سازمان افتخار دارد، عالوه بر مسئولیت ساخت 
از ۱۸0  بیش  تاکنون  نیروهای دریایی قدرتمند کشور،  شناورهای 
فروند شناور غیرنظامی را طراحی کند و در اختیار متقاضیان قرار 
دهد.وی افزود: امروز افتخار داریم عالوه بر طراحی انواع پلتفرم و 
شناورها، در حوزه تامین زنجیره سامانه های حساس و گلوگاهی 
ورود پیدا کنیم و موتور 900 اسب بخار را تولید کنیم و همچنین در 
حوزه دیزل سازی نیز از توان خوبی برخوردار هستیم.امیر رستگاری 
تصریح کرد: سازمان صنایع دریایی موفق شده است موتورهای دیزلی 
را تبدیل به دیزل های دریایی کند و از ۳50 اسب بخار به قدرت 500 
اسب بخار برساند و به عنوان سامانه رانشی برای شناورهای سبک و 
متوسط مورد استفاده قرار دهد.وی افزود: همچنین ما با بهره گیری 
از همین توان توانستیم ژنراتور ۳۱۲ کیلووات را تولید کنیم که امروز 
این ژنراتور مورد استفاده متقاضیان قرار گرفته است.رییس سازمان 
صنایع دریایی خاطرنشان کرد: ان شاءاهلل تا پایان سال موتور ملی را با 
قدرت ۱۳00 اسب بخار در حوزه دریا به بهره برداری خواهیم رساند 
و در اختیار متقاضیان قرار خواهیم داد.امیر رستگاری گفت: امروز در 
ساخت گیربکس ترکیبی نیز به خودکفایی رسیده ایم و توانسته ایم 
سامانه انتقال قدرت و گیربکس را تا توان 5 هزار اسب بخار در کشور 
نوسازی کنیم.وی ادامه داد: در حوزه پیش برنده ها نیز تمامی قطعات 

اعم از پروانه های ثابت و متحرک، انواع شفت های توپر و تو خالی 
را بومی سازی کرده ایم و امروز می توانیم نیاز کشور را در حوزه شفت 

و پروانه صد درصد پاسخگو باشیم.
رییس سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح افزود: امروز تمامی کابل 
های دریایی و زیردریایی در کشور تولید می شود و انواع کانکتورها 
در داخل تولید می شود، افتخار داریم با همکاری دیگر سازمان های 
مرتبط با وزارت دفاع، در ساخت دیگر سامانه های شناوری نیز به 
خودکفایی برسیم.امیر رستگاری تصریح کرد: امروز صنایع الکترونیکی 
ایران توانسته است انواع رادارها، سونارها، سونارهای مخابراتی در 
باندهای وی. اچ. اف. و یو. اچ. اف. و انواع سامانه های اپتیکی دید 
در روز و دید در شب و سامانه های لیزری فاصله یاب را در داخل 
تولید کند.وی افزود: امروز تمامی سامانه های ناوبری و کمک ناوبری 
توسط سازمان های وابسته به وزارت دفاع طراحی و تولید می شود و 
ما آمادگی داریم این محصوالت را در اختیار متقاضیان بگذاریم.رییس 
سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح د رپایان تاکید کرد: امروز موفق 
شدیم با تالش مهندسان و متخصصان داخلی خود به توان تولید 
و ساخت موتورهای dlec که یکی از دانش های به روز دنیاست 
دست پیدا کنیم، که از این الکتروموتور در حوزه موتورهای هیبریدی 

استفاده می شود.

تشریح جزئیات دستاوردهای صنایع دریایی نیروهای مسلح؛ 

طرح تحول صنعت دریایی کشور رونمایی شد 
طرح تحول صنعت دریایی کشور رونمایی شد

طـرح تحول صنعت دریایی کشـور بـا همکاری 4 وزارتخانه صنعت، معـدن و تجارت، راه و شهرسـازی، وزارت نفت 
و وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح رونمایی شـد.آیین رونمایی طرح تحول صنعت دریایی کشـور مبتنی 
بـر اقتصـاد مقاومتی بـا حضور وزیر صنعـت، معدن و تجارت در صنایع شـهید توحیدی سـازمان صنایـع دریایی 
وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح برگزار شـد.این طـرح در راسـتای تحقق منویات مقـام معظم رهبری 
و حمایـت از کاالی ایرانی و براسـاس مصوبات نهمین جلسـه شـورای عالی صنایـع دریایی به ریاسـت معاون اول 
رئیس جمهور در راسـتای جایگزینی شـناورهای اسـتیجاری، سکوهای نفتی شـناورهای مورد نیاز سـازمان بنادر 
و دریانـوردی، سـازمان صنایـع دریایی وزارت دفـاع، تولید تعدادی از شـناورهای مرتبط با وزارت نفت و سـازمان 

بنادر و دریانوردی را در دسـتور کار قرار داده اسـت.

دادنامه 
پرونده کالسه97099۸46۳4500۱76    – شعبه5 شورای حل اختالف )ویژه خانواده( 

شهرستان خوی  -تصمیم نهایی شماره : 97099746۳450046۳  
داگر    محمد  آقای  وکالت  با  حسین  سید  فرزند  حسینی  سیدحسن  آقای  خواهان 
فرزندبخشعلی   محل اقامت :آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی- خ طالقانی 

–جنب بانک سپه ساختمان محمدیه – طبقه فوقانی 
خوانده: آقای نادر ثواب جو فرزند فرامرز به نشانی : مجهول المکان

خواسته :مطالبه وجه  از بابت چک 
با  حسین  سید  فرزند  حسینی  سیدحسن  آقای  دعوی  در خصوص   : شورا    رای 
وکالت آقای محمد داگر   بطرفیت  - آقای نادر ثواب جو فرزند فرامرز بخواسته 
مطالبه وجه یکفقره چک بشماره۱9۱۱79/۲۳75 بتاریخ  9۳/۳/۳ بعهده بانک تجارت  
بمبلغ۱0/000/000  ریال با توجه به بقای اصول و مستندات مذکور در ید مدعی  و 
گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه  ،اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه محقق شده  و چون خواندگان علرغم ابالغ و به اطالع در قبال دعوای  
مطروحه حاضر نشده و دفاع موثری معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه 
با استناد به مواد  ۳۱0 و ۳۱۳ و ۳۱4 و ۳۱5  قانون  اند لذا  شورا  ارائه  نکرده  و 
تجارت و مواد  ۱94 و ۱9۸ و 5۱9 قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب ۱۳79 و تبصره 
الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک دعوی مطروحه را  وارد تشخیص نموده، حکم بر 
محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ۱0/000/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب 
هزینه دادرسی بمبلغ۱۸0/000 ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  بر اساس نرخ 
تورم تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم میدارد .رای 
صادره غیابی بوده ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در این شعبه 

می باشد/ق
عرفانی- قاضی شعبه پنجم شوراهای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ دادنامه
طرفیت  به  دادخواستی  حسن  فرزند  پیشگوئی  عبدالکریم  خواهان  اینکه  به  نظر 
انضمام  به  سفته  مطالبه  خواسته  به  غالمحسین  فرزند  داورانی  حمیدرضا  خوانده 
 ۲ شماره  اختالف  حل  شورای  تقدیم  وارده،  خسارات  کلیه  و  دادرسی  هزینه 
شهرستان راور که جهت رسیدگی به این شورا ارجاع و به کالسه شماره فوق ثبت 
و رسیدگی گردیده و حکمی به شماره دادنامه 970۳07 صادر شده است، با عنایت 
به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا بنا به تقاضای خواهان حسب تجویز 
ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی شوراهای حل اختالف مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی از مفاد آن اطالع 

پیدا نماید.  م.الف: 90
حمیده غیاثی – دبیر شورای حل اختالف شماره ۲ شهرستان راور

رونوشت آگهی حصروراثت
تقدیمی  دادخواست  شرح  پوربه  صفی  کرمیان  اقبالعلی  آقای  خواهان 
گواهی  شورادرخواست  کالسه97099۸۸60۸۱0099۱ازاین  به  شده  ثبت 
ش  الهی  گوهرتاج  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت 
گفته  بدرودحیات  خوددرشهرکرمانشاه  دائمی  ش:۳۱۱مورخه۱تیر۱۳97دراقامتگاه 

ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز:
۱-اقبالعلی کرمیان  صفی پورفرزندنوروزعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:55۳

۲-پریوش کرمیان  صفی پورفرزندنوروزعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:۱۲74
۳-حمیده کرمیان  صفی پورفرزندنوروزعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:656
4-لطیفه کرمیان  صفی پورفرزندنوروزعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:6۲4

5-فریده کرمیان  صفی پورفرزندنوروزعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:...
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوریک نوبت آگهی  می گرددتاچنانچه 
شخصی اعتراضی داردیاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت 

یکماه به این شوراتقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد.
مسئول دفترشعبه1حصروراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه-اهور

احضار متهم
و  عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  شعبه   97099۸۸404400047 : کالسه  پرونده  در 
انقالب روانسرآقای علی محمدی فرزند حسین به موجب شکایت آقای مختارکریمی 
فرزند سلیم به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب می باشد. به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده به تجویز ماده ۱74 قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب در روزنامه آگهی 
متهم ظرف مدت ۳0 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید 
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فرید عزیزیان

اگهی احضار وقت دادرسی
بموجب پرونده کالسه 970۳۱۳ شعبه ۱06 کیفری دو سنندج آقای علی واحدی فرزند 
مختار به اهام کالهبرداری رایانه ای تحت تعقیب میباشد و نامبرده در آدرس اعالمی 
شناخته نشده است بنابراین به استناد ماده ۳44 ق.آ.د.ک مصوب ۱۳9۲ به مشارالیه ابالغ 
میگردد که به منظور رسیدگی به اتهامات وارده در مورخه ۱۳97/0۸/0۲ در ساعت ۸/۳0 
صبح در جلسه این دادگاه حضور یابند انتشار این آگهی بمنزله ابالغ وقت دادرسی 
محسوب می شود در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی رای مقتضی را صادر 

خواهد نمود.
م الف:6835 مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو سنندج

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقایان حکمت ظهیری و بختیار رضایی فرزندان عبدالرحمان و محمد درخواست رسیدگی به 
قولنامه عادی خود را از پالک 6۲ اصلی بیاشوش واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قریه 
بیاشوشکه از بانک صادراتخریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 
97–۳ و۲ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر 
رأی  شماره ۱۳9760۳۱60070004۱۱  مورخ  4/۲4/ 97 حکم به صدور سند مالکیت چندباب 
سولهبه مساحت ۱9۸۸/۸7 متر مربع به نام آقایان حکمت ظهیری و بختیار رضایی صادر نموده 
است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای علی رشیدی رستمیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله ۱5روز 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 آقایان حکمت 
ظهیری و بختیار رضایی هر یک سه دانگ مشاع صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۲7/  5/  ۱۳97 تاریخ انتشار دوم  ۱۱/  6/  ۱۳97

احضار متهم
و  عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  شعبه   97099۸۸404400۲0۸ : کالسه  پرونده  در 
انقالب روانسرآقایان فرهنگ وفرزاد هردو میری فرزندانفرج اله به موجب شکایت 
آقای نوذر اقبالی نیا فرزند یارامیربه اتهام توهین به مقامات و مامورین تحت تعقیب می 
باشد. به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده ۱74 قانون آئین دادرسی 
کیفری ، مراتب در روزنامه آگهی متهم ظرف مدت ۳0 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 
اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فرید عزیزیان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
به موجب پرونده کالسه 97099۸۸460۳00446 شعبه اول دادگستری جوانرود آقای/
فایق صوفی فرزند فتاح دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی به طرفیت آقای/بهرام 
چوبی پری فرزند امین اهلل به آدرس مجهول المکان و غیره تقدیم این شعبه نموده که در 
جریان رسیدگی قرار گرفته و وقت رسیدگی برای روز ۱۳97/7/۱4 ساعت ۱۲ تعیین 
شده است که با توجه به مجهول المکان بودن احدی از خواندگان  بنام بهرام چوبی 
پری فرزند امین اهلل و اجازه دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثراالنتشار اگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به 

هم رساند در غیر اینصورت دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد داد/
مدیر دفتر شعبه اول دادگستری شهرستان جوانرود

دادنامه
پرونده کالسه 96099۸049۳700447 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل 

تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای شاکر پناهی فرزند یوسف با وکالت آقای مسعود شاهی فرزند علی بابا به 

نشانی نیر- روبروی اداره ثبت اسناد و امالک- ساختمان وکالی راد طبقه 4
خواندگان: ۱- آقای سیدنورالدین میرزایی به نشانی مجهول المکان ۲- آقای ناصر 

ناصری فرزند پاشا به نشانی مجهول المکان - خواسته: مطالبه وجه چک
رای قاضی شورا - در خصوص دعوی آقای شاکر پناهی با وکالت مسعود شاهی به 
طرفیت آقای سیدنورالدین میرزایی و ناصر ناصری به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
۱۱5/000/000 ریال از بابت صدور دو فقره چک بشماره سریال 5۱067۸ و 5۱0677 
بر عهده بانک صادرات با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که خواهان 
توضیح داده خوانده ردیف اول مبادرت به صدور چک با ضمانت خوانده ردیف دوم 
نموده که به جهت عدم پرداخت وجه چک در موعد مقرره گواهینامه عدم پرداخت اخذ 
گردیده است شورا با توجه و دقت نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و مالحظه 
تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه نظر به اینکه 
خواندگان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشد و دفاعی 
در مقابل ادعای خواهان بعمل نیاورده و دلیل و مدارکی که حکایت از برائت ذمه خویش 
و بی اعتباری مستندات ابرازی خواهان باشد ارائه و اقامه ننموده و اینکه وجود اصول 
اسناد تجاری در ید خواهان داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن 
مسئولیت تضامنی با صادر کننده در پرداخت چک مذکور دارند فلذا شورا با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استحصاب بقای دین دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و 
مستندا به مواد ۱9۸ و 5۱5 و 505 و 50۲ و 5۱9 قانون آئین دادرسی مدنی و مادتین 
۳۱0 و ۲49 و ۳۱۳ قانون تجارت و ماده ۲ قانون صدور چک و تبصره و استفساریه 
الحاقی به آن حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۱5/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/۲45/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ ۳/960/000 
ریال از بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت یوم 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف ۲0 روز دیگر قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم دادگاههای عمومی اردبیل می باشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف اردبیل- محمدعلی اسالمی

آگهی مفقودی
برگ سبزماشین پراید۱۳۱SEبه رنگ سفید مدل ۱۳94،شماره پالک ایران۳4-۳9۸ط4۲،نوع 
نام  موتور5۳۸۱6۳4به  شاسیNAS4۱۱۱00F۱۱40۱۳۸،شماره  بنزین،شماره  سوخت 
عباس صبیح پور فرزند لفته،متولد ۱۳6۳،صادره ازخرمشهر،بشناسنامه50۳،شماره ملی 

۱۸۲9569۳۲5مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی فقدان سند
شده  استشهادگواهی  دوبرگ  تسلیم  با  بهبهانی  گوهری  اسداله  آقای 
پالک۱/۱6670واقع  ششدانگ  سندمالکیت  که  است  دفترخانه۲65ماهشهرمدعی 
به شماره ۱۳96۲0۳۱700۸0065۳9بنام  الکترونیکی  دربخش شش/6ذیل دفترامالک 
ایشان ثبت وسندمالکیت صادروتسلیم گردیده که به علت جابه جایی مفقودگردیده 
اطالع  جهت  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده۱۲0آئین  اصالحی  یک  بدستورتبصره  لذا 
عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یاوجودسندمالکیت 
نزدخودمیباشدمی تواند ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرابه 
این اداره تسلیم داردودرغیر اینصورت پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی 

سندمالکیت المثنی بنام مالک صادرخواهدشد.     شماره م الف:۱6/4۲۳
احمدی-رئیس ثبت شهرستان ماهشهر

دادنامه 
پرونده کالسه97099۸46۳4700۱76    – شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان 

خوی  -تصمیم نهایی شماره : 97099746۳4700705   
خواهان آقای محمد غنی زاده فرزند باقر   با وکالت آقای محمد داگر   فرزندبخشعلی   
محل اقامت :آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی- خ طالقانی –جنب بانک 

سپه ساختمان محمدیه – طبقه فوقانی 
 خوانده:  آقای یعقوب سید کریمی فرزند حیدر به نشانی: مجهول المکان

خواسته :مطالبه وجه بابت چک 
با وکالت  باقر    آقای محمد غنی زاده فرزند  : در خصوص دعوی  رای شورا   
بخواسته  حیدر  فرزند  کریمی  سید  یعقوب  آقای  بطرفیت  داگر    محمد  آقای 
صادرات   بانک  بعهده  بتاریخ۸0/۳/۱5  بشماره۳۳۲۳04  چک  یکفقره  وجه  مطالبه 
بمبلغ۳/676/000  ریال با توجه به بقای اصول و مستندات مذکور در ید مدعی  و 
گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه  ،اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه محقق شده  و چون خواندگان علرغم ابالغ و به اطالع در قبال 
دعوای  مطروحه حاضر نشده و دفاع موثری معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه 
خود اقامه و ارائه  نکرده اند لذا  شورا با استناد به مواد  ۳۱0 و ۳۱۳ و ۳۱4 و ۳۱5  
قانون تجارت و مواد  ۱94 و ۱9۸ و 5۱9 قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب ۱۳79 
و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک دعوی مطروحه را  وارد تشخیص نموده، 
حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ۳/676/000 ریال بابت اصل خواسته 
با احتساب هزینه دادرسی بمبلغ۱00/000 ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  
بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و 
اعالم میدارد .رای صادره غیابی بوده ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و 

رسیدگی در این مرجع شورا  می باشد/ق
 رحمانی- قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم علیرضا انصاری باغینی فرزند 
علیرضا  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دانا  بیمه  سهامی  شرکت  خواهان: 
انصاری باغینی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 96099۸۳۸70۱005۸0 شعبه ۸ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان 
کرمان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/6/۱9 ساعت ۱۱ تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  خوانده و در خواست خواهان 
آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه   ، خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 م.الف: 975 منشی دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی

 شهرستان کرمان – الهام شمس الدینی
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معرفی اعضای هیئت رئیسه سال دوم 
شورای اسالمی دوره پنجم گلستان

با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر 
گلستان در دوره پنجم، علی حسنی به عنوان رئیس 

شورای اسالمی شهر انتخاب شد. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شهرداری 
گلستان؛ مراسم انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای 
اسالمی شهر گلستان در سال دوم دوره پنجم با حضور 
همه اعضا برگزار شد. در این نشست علی حسنی با 6 
رأی به عنوان رئیس و موسی قلیزاده نیز با همین تعداد 
رأی به عنوان نائب رئیس شورای اسالمی شهر گلستان 
انتخاب شدند. موسی مرحمتی و یوسف مهدوی نیز با 
برگزاری انتخابات هر کدام با 9 رأی به عنوان منشی های 
اول و دوم هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر گلستان 
انتخاب شدند علی شاهدی و ابوالفضل مرادی نیز به 
ترتیب به عنوان خزانه دار و سخنگوی شورای اسالمی 

شهر گلستان برگزیده شدند.

 اختتامیه ششمین نمایشگاه
 گل و گیاه درکرج

ششمین نمایشگاه گل و گیاه کرج پس ازیک روز 
تمدید به کارخود پایان داد. 

درب باغ گلها همچنان باز است و شهروندان همه 
روزه در تمامی چهار فصل سال می توانند از این باغ 
بازدید داشته باشند. به گزارش روابط عمومی سازمان 
کرج؛  شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  سیما،منظر 
شب گذشته همزمان با تعطیالت آخر هفته بازدید از 
ششمین نمایشگاه گل و کرج با استقبال پر شور و کم 
نظیر شهروندان همراه بود و سرانجام پس از 6 روز این 
رخداد بزرگ با اجرای مراسم نور افشانی به پایان رسید.
در این نمایشگاه تولیدکنندگان سراسر کشور گل های 
شاخه بریده، گیاهان آپارتمانی و فضای باز، لوازم و 
ادوات باغبانی و انواع گلدان حضور خواهند داشتند و 

آخرین دست آوردهای خود راعرضه کردند.
بنا براین گزارش مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزار 
کنندگان این نمایشگاه در ساعت ۱0 صبح در محل 
باغ گلهاِی پارک چمران با حضور مسئوالن، روسای 
سازمانها و مدیران ارشد استان و اصحاب رسانه برگزار 

شد.

خبر

  دستاوردهای پژوهشگاه  ملی مهندسی ژنتیک 
و زیست فناوری در هفته دولت

مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در زمینه های مختلف علمی– زیستی؛ مانند 
کشاورزی، علوم پزشکی و دارویی و صنعت کاربردهای ارزشمندی دارد که 
مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی روزمره انسان و در عرصه های گوناگون 

علمی، پژوهشی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر دارد.
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به عنوان یکی از با سابقه 
ترین مراکز علمی در حوزه زیست فناوری و ژنتیک قریب به سی سال است 
که به  تولید دانش و ارائه خدمات ژنتیکی شهره است در بازه زمانی 6 ماهه 
دوم سال ۱۳96 تا شهریور۱۳97در تولید بسیاری از فناوری ها از جمله آنزیم 
فیتاز، پروبیوتیک و مالچ زیستی موفق بوده است. به گزارش زمان به نقل 
از روابط عمومی پژوهشگاه،؛ پژوهشگران این پژوهشگاه در بازه زمانی هفته 
دولت سال ۱۳96 تا هفته دولت سال ۱۳97 پروژه های زیادی را دنبال کرده اند 
که در بعضی موارد موفقیت های چشمگیری داشته اند؛ مانند تولید پروبیووتیک 
و آنزیم فیتاز برای طیور و افزودن خوراک طیور. در این فناوری از باکتری 
های مفیدی استفاده شده است  که باعث افزایش بهره وری یا کاهش ضریب 
تبدیل )میزان غذای دریافتی در ازای گوشت تولیدی( می شود. آزمایش میدانی 
موفقیت آن را نشان داده است و قراردادی با بخش خصوصی برای توسعه این 
فناوری و تولید پروبیوتیک و فیتاز بسته شده  و انتظار می رود تا سال آینده با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی به تولید انبوه برسد. محققان پژوهشگاه ژنتیک  
روی پپتید های دارویی )ترکیب چند آمینواسید( هم فعال بوده اند و ماده موثره 
دو پپتید دارویی را تولید و به صنعت دارو عرضه نموده اند. در زمینه تولید کیت 
هایی که برای استخراج دی ان ای/DNA و آر ان ای/RNA و تشخیص 
بعضی بیماری های عفونی یا ژنتیکی به کار می روند نیز کارهایی شده که 
فناوری آن به یک شرکت خصوصی واگذار شده و به تولید انبوه رسیده است.
موضوع دیگری که به دغدغه خاطر پژوهشگران پژوهشگاه بدل شده بحث 
ریزگرد است که موضوعی ملی تلقی می شود ومحققان پژوهشگاه ژنتیک بعد 
از 5 سال تحقیق مستمر روشی را یافته اند که در آن از باکتری های مفید برای 
تثبیبت ریزگردها استفاده می شود و به اصطالح مالچ زیستی را ابداع کرده اند.

فرمول این مالچ که در پژوهشگاه ژنتیک و تنها با کمک مرکز بیابانزدایی دانشگاه 
تهران تولید شده تاکنون در سه منطقه آزمایش شده و به خوبی موفقیت آمیز 
بوده است. پژوهشگاه خدمات زیادی عرضه می کند، در کلینیک تخصصی 
تشخیص ژنتیک پزشکی بیش از 400 نوع بیماری تشخیص داده می شود که 
توسط پژوهشگران پژوهشگاه راه اندازی شده و ۲۱ خدمت هم در زمینه آزمون 
محصوالت زیستی وجود دارد. یکی از مشکالت کشور این بود که محصوالت 
زیستی به سختی مجوز مصرف می گرفتند، زیرا به دلیل جدید بودن فناوری 
ها و محصوالت زیستی جایی نیست که مدارک الزم را برای کسب مجوز از 
مراکز ذیصالح تامین کند؛ به همین دلیل مرکز خدمات تحصصی فناوری های 
زیستی در این پژوهشگاه تاسیس شد تا برای ۲۱ خدمت و به زودی برای 
۱0 خدمت جدید دیگر خدمات الزم ارائه.گردد این آزمون ها از طریق وب 
سایت پژوهشگاه خدمات قابل مشاهده هستند و پژوهشگاه به عنوان شخص 
ثالث بین پژوهشگر و سازمان مورد نظر اقدام می کند. این پژوهشگاه برای دو 
مجموعه از خدمات آزمایشگاهی همکار وزارت بهداشت است؛ یکی برای 
تشخیص محصوالت GMOs)تراریخته( و تشخیص کمی و کیفی روغن 
از لحاظ پروفایل اسیدهای چرب، همچنین الزم به ذکر است مرکز خدمات 
تخصصی پژوهشگاه با دانشگاه های شریف، شهید بهشتی، پژوهشگاه استاندارد 

و پژوهشگاه شیمی همکاری دارد.

خبر

خبرنگار زمان، مریم علی اکبرزاده: رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در حاشیه افتتاح 
پروژه های شهرداری مالرد به مناسبت هفته دولت، 
اجرای هدفمند پروژه ها را عامل موفقیت شهرداری 

مالرد دانست.
ـ... ترکی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار  نعمت ال
زمان گفت: در بازدیدی که از پروژه های شهرداری 
مالرد داشتیم شاهد فعالیت بسیار مساعد شهردار 
متخصص و با تجربه مالرد در اجرا و افتتاح پروژه 

ها مطابق بر نیاز های شهر و شهروندان بودیم.
وی اظهار داشت: در حوزه ورزش و جوانان، ایجاد 
فضای سبز و اماکن عمومی قبل از هر مقوله ای نیاز 

مردم شهر در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
تاکید کرد: شهردار مالرد مشکالت شهر را با مردم 
در میان می گذارد و سعی دارد در اجرای پروژه ها 
از شهروندان نظرخواهی کند، همچنین چشم انداز 
میان مدت پنج ساله و حتی پیش بینی اهداف دراز 
مدت باالی ۲0 سال نشان دهنده اجرای هدفمند 
پروژه های شهرداری است. ترکی در ادامه افزود: 
مالرد  و شهرداری  مردم  بین  متقابل  رضایتمندی 
نتیجه همدلی و همگرائی این مجموعه با شورای 
شهر مالرد، فرمانداری شهرستان و دیگر مسوولین 

شهری است.
شهردار مالرد نیز در حاشیه مراسم افتتاحیه پروژه 
زمان  خبرنگار  با  مصاحبه  در  مالرد  شهر  های 
ضمن گرامیداشت خاطره شهیدان رجایی و باهنر 
افتتاح ده ها طرح و پروژه شاخص در سطح  به 
شهر در دوران مدیریت خود اشاره نمود و گفت: 

از جمله پروژه های افتتاح شده در هفته دولت بهره 
برداری از پارک چهار و نیم هکتاری مشاهیر بوده که 
گامی موثر درجهت توسعه پایدار شهری و آسایش 
شهروندان است. وی افزود: در اجرای این پروژه 
عالوه بر جانمایی مناسب در زیرسازی نیز دقت 
الزم را اعمال نموده، در انتخاب متریال از مصالح 
بهینه و با کیفیت بهره جسته ایم. همچنین در پارک 
مشاهیر از گونه های گیاهی بومی استفاده شده است 
که مصرف آب کمتری دارند تا بتوانیم در راستای 
صرفه جویی در آب و سهولت نگهداری از گیاهان 
گام موثری برداریم. مهندس علی سلگی با تاکید بر 
اهمیت رفع ترافیک سنگین و معضالت حوزه حمل 

و نقل در نقاط مختلف شهر به افتتاح پروژه بلوار 
شقایق به طول ۱۲00 مترو عرض ۱4 متر و پروژه 
محور کشاورزان شمالی به طول ۱۲50 متر و عرض 
۱۲ متر اشاره کرد و گفت: شهرداری پروژه بزرگتری 
نیز دارد که به زودی به افتتاح می رسد؛ محل پروژه 
در انتهای خیابان دکتر حسابی جنوبی پروژه آیت 
ال... رفسنجانی به طول دو کیلومتر است و در دو 
باند کندرو و تندرو اجرا می شود که ضمن تسهیل 
به سمت صفادشت،  مالرد  شهروندان  آمد  رفت 
بوئین زهرا و جاده ساوه به نحو موثری از ترافیک 

بلوار رسول اکرم نیز می کاهد.
وی که در دوران سرپرستی خود در شهرداری مالرد 

یک سالن ورزشی را طی ۱۲۸ روز احداث و افتتاح 
کرده بود نوید داد: پروژه اسپرت پارک مالرد با ۱4 
هکتار زیر بنا شامل پارک بانوان و تفرجگاه است 
و سالن ورزشی جدیدی نیز در آن به زودی آماده 
خواهد شد که در ماه های آینده به بهره برداری می 

رسد. 
شهردار مالرد گفت: جهت بازسازی و بازپیرایی 
فضای سبز شهر مالرد در مساحت ۱7 هکتار فعالیت 
موثر داشته ایم و خوشبختانه با احیای فضای سبز 
شهر مالرد و احداث سالن ها و زمین های ورزشی 
توانستیم سرانه فضای سبز و ورزشی را با توجه به 
جمعیت باالی شهر مالرد تقویت کنیم. وی افزود: 
در راستای ارتقاء سرانه فرهنگی پس از احداث خانه 
فرهنگ، ساخت فرهنگسرا در شهر مالرد با زیربنای 
6 هزار متر را در دست اقدام داریم و امید است فاز 

اول آن در سال آتی به بهره برداری برسد.
سلگی اظهار داشت: سرلوحه کار ما خروج از شیوه 
سنتی و انجام امور به شیوه علمی است، همچنین 
معتقدیم پروژه ها در هر نقطه شهر باید به تساوی 
توزیع شوند. این مسئول تشریح نمود: طبق برنامه 
ریزی های انجام شده در هر نقطه از شهر احیای 
و  کفپوش  ایجاد  سازی،  همسان  سبز،  فضای 
جدولگذاری را خواهیم داشت و در بحث ترویج 
کتابخانی نیز در حال بازسازی کتابخانه شهید رجایی 
هستیم. شهردار مالرد تدبیر و بینش صحیح امام 
جمعه شهرستان و همکاری مدبرانه اعضای شورای 
شهر و مجموعه فرمانداری مالرد را پشتوانه محکم 
انجام تمامی امور شهری دانسته و از همراهی آنان 

قدردانی نمود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد:

اجرای هدفمند پروژه ها عامل موفقیت شهرداری مالرد

آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  محمد  فرزند  فرجی  حمید  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
4۸۱0۲6۳479صادره از باغملک ،رشته حسابداری مقطع کاردانی ناپیوسته به شماره 
وازدرجه  گردیده  مفقود  باغملک  واحد  اسالمی  آزاد  ازدانشگاه  ۱7۸۲7۳5صادره 
دوم:۱۳97/5/۲۸-نوبت  اول:۱۳97/5/۱4-نوبت  نوبت  باشد.  می  اعتبارساقط 

سوم:۱۳97/6/۱۱
شهرستان باغملک

آگهی ثبتی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قره ضالدین

آگهی تغییرات شرکت
 شماره یکصدوهفتادونه آذرپوش قره ضالدین  تعاونی به شماره ثبت 57 و شناسه ملی 

۱09۸00۲۸90۳
به استناد صورتجلسه هئیت مدیره مورخ ۱۳97/0۲/0۱ ونامه شماره 97/۱۳۳-97/5/۲0 

اداره  تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان چایپاره  تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱-خانم اکرم میثم نیا بسمت رئیس هیات مدیره ،آقای عادل گلوانی  بسمت نائب رئیس 

و  آقای امین گلوانی  بسمت منشی هیات مدیره انتخاب گردیدند
۲- اقای امین گلوانی کدملی ۲790۳6۲۱06 بسمت مدیرعامل شرکت بمدت ۳ سال 

انتخاب گردید
۳-کلیه قرارداد ها واسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک-سفته-برات و اوراق بهادار پس 
از تصویب هیات مدیره متفقا به امضا امین گلوانی )مدیر عامل( و اکرم میثم نیا )رئیس 
هئیت مدیره( و در غیاب رئیس هیات مدیره بامضای عادل گلوانی )نایب رئیس هئیت 
مدیره( و مدیر عامل بهمراه مهر شرکت برسد.کلیه اوراق عادی با امضای مدیرعامل و 

در صورت لزوم رئیس هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق  امضا تعیین سمت  مدیران انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قره ضالدین

برگ اجرائیه
شماره 96/۲7۱4/ش۳  

محکوم له آقای  رضا ابراهیمی  فرزند علی شغل آزاد با وکالت اقای محمد دادگر  به 
نشانی  خوی-خیابان طالقانی- جنب بانک سپه –ساختمان محمدیه  و محکوم علیه 
نبی عباس زاده فرزند سلیمان -شغل آزاد -مجهوال المکان   بموجب دادنامه شمار۱۸6 
مورخه 97/۲/۳۱ شورا ی حل اختالف  شعبه سوم   که وفق دادنامه شماره—شعبه 
--- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت 
خوانده  به پرداخت مبلغ    ۱9/000/000 ریال   حروفی نوزده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ  ۲90/000 ریال و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  
تا یوم الوصول  و حق الوکاله در حق محکوم له گردیده ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی 

برعهد محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: ۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت 
مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی 
که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  
محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی 
می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳79/۱/۲۱ و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱0 آبان ۱۳77 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  شناسنامه 649   به شماره  مومنی  اصغر  علی  آقای  
97099۸67۳5۱00۳۸6   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در  شماره ۸6۲۸   بشناسنامه  مومنی  مرحوم حمزه  شادروان  که  داده  توضیح 
۱۳96/۱0/۲۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر 

است به : 
۱.علی اصغر مومنی دارنده شماره شناسنامه 649   پدر متوفی 

۲.زینب حیدر پور دارنده شماره شناسنامه 446   به عنوان مادر متوفی و الغیره 
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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند . 

آگهی ثبتی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قره ضالدین

آگهی تغییرات شرکت 
شماره یکصدوهفتادونه آذرپوش قره ضالدین  تعاونی به شماره ثبت 57 و شناسه ملی 

۱09۸00۲۸90۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳97/0۲/0۱ ونامه شماره 97/5/۲0-
97/۱۳۳ اداره  تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان چایپاره  تصمیمات ذیل اتخاذ شد

۱-تراز نامه و سایر صورت های مالی سال ۱۳96 تصویب  رسید
۲-عادل گلوانی ۲۸0۱۱۱۱6۳5-اکرمیثم نیا ۲۸00446757-امین گلوانی ۲790۳6۲۱06 
بسمت اعضای  اصلی هیات مدیره  و مجید گلوانی ۲۸0۲900۲4۲- عباس گلوانی 

۲۸0۳۱۱07۲5 بسمت اعضای  علی البدل هیات مدیره  بمدت ۳ سال انتخاب شدند
۳-مقصود گلوانی ۲۸0۳۱۱07۲5 بسمت بازرس اصلی و توران صبوری  ۲۸0046۸06۸ 

بسمت بازرس علی ابدل بمدت یکسال مالی انتخاب و منصوب گردیدند
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ،انتخاب مدیران، تصویب تراز نامه و 
صورت های مالی  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قره ضالدین

آگهی ابالغ اجرائیه
به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره ثبت اجرائیه 97۱009049۳6005۱۳ 
و دادنامه مربوطه با شماره 970997049۳600۱۲۱ محکوم علیه آقای وحید نویداحمدی 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  از  ریال   75/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
۲/0۸5/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از سررسید چکها 
لغایت اجرای حکم با توجه به نرخ تورم ساالنه بانک مرکزی و مبلغ ۲/700/000 ریال 
از بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 400/000 ریال از بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم 
له و همچنین مبلغ  ۳/750/000 ریال از بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
ضمنا به علت غیابی بودن رای صادره اجرای حکم منوط به رعایت تبصره ۲ ماده ۳06 
قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد. نظر به اینکه آدرس دقیق مشارالیه مشخص نبوده 
و مجهول المکان اعالم شده لذا مفاد اجرائیه بطریق درج در یکی از جراید کثیراالنتشار 

به وی ابالغ می گردد.
مسئول دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف اردبیل

آگهی مزایده اموال منقول/ غیر منقول
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 440 اجرائیه شماره ۲46/۳/96 صادره از حوزه ۳ 
شورای حل اختالف ورامین و ثبت به کالسه 96۲۱۸7 اجرای احکام مدنی دادگستری 
ورامین محکوم علیه اقایان ناصر و رضا بختیاری و مهدی رزم فر محکوم گردیده به 
پرداخت مبلغ ۲00/000/000 ریال در حق محکوم له اقای محمد بختیاری فرزند محمد 
ابراهیم ،لذا محکوم له در راستای استیفاء محکوم به تقاضای توقیف اموال محکوم علیه 
را نموده است که اموال توسط کارشناسان خبره دادگستری به شرح ذیل کارشناسی و 
ارزیابی گردیده است . یک باب خانه به مساحت 9۸5/5۲ متر مربع به پالک ثبتی ۱5۸ 
فرعی از ۱0۱ اصلی –یک باب خانه و دامداری با اسکلت نیمه فلزی نمای آجر –کف 
بتن – گرمایش بخاری- سرمایش:کولر آبی دارای امتیاز برق و آب و گاز به ارزش 

۲/۲00/000/000 ریال
و مقرر گردید اموال فوق الذکر در تاریخ ۱۳97/06/۲7 از ساعت 9 الی ۱0 واقع در 
اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان از طریق 
مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی یا 
حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . کلیه هزینه های نقل 
و انتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده 
نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض 
از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد . ضمنا طالبین شرکت در 
مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از ملک /اموال مورد 

مزایده بازدید نمایند .
م الف 6۲6 خ – زاهدیان – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف ورامین 

بیائید با صرفه جویی در مصرف آب، به نسل های آینده زندگی بخشیم.
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب روستایي استان کرمانشاه

آگهی تجدید مناقصه و  مناقصه عمومی شماره97-21 
را طبق جدول  موردنیاز خود  اقالم  دارد   درنظر  کرمانشاه  استان  وفاضالب روستایی  شرکت آب 
از طریق مناقصه عمومي  خریداری نموده  و پروژه های  آبرسانی را براساس فهرست بهاء سال 
97  از طریق مناقصه عمومي  به اشخاص حقیقی وحقوقی تعیین صالحیت شده براساس رتبه های مورد نیاز واگذارنماید. لذا 
 متقاضیان  مي توانندبراي اخذاسناد مناقصه به سامانه ستاد با شماره مناقصه های ذیل مراجعه  ویا جهت کسب اطالعات بیشتر از

تماس  تلفن   8281544-0833  باشماره  تعطیل  استثناء روزهاي  به  به مدت 10 روز کاری  تا 21 /97/06  تاریخ11/ 97/06 
 حاصل نمایند. درضمن، آگهي مذکور درسایت ملي مناقصات کشور وسایت شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه

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

الف-ضمانت نامه بانكي بااعتبار سه ماهه دروجه شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه.
ب- واریزبه حساب شماره  4001101007146217بانك مرکزی )نسخه صاحب حساب( بنام شرکت آب وفاضالب روستایي 

استان کرمانشاه.
2--پیشنهاد قیمت به همراه سایر مدارک مورد نیاز بایدحداکثرتاپایان وقت اداري روز شنبه مورخه 1397/06/31 در سامانه ستاد 

بارگزاری  گردد.) ارائه اصل تضمین به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستایی کرمانشاه الزامی می باشد.(
3-پیشنهادهاي واصله راس ساعت 8 صبح  روز یكشنبه مورخه 01/ 97/07  درکمیسیون مناقصه بازگشایي وقرائت خواهد شد.   

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمانشاه

شهردار مالرد:
سرلوحه کار ما خروج از شیوه سنتی و انجام امور به شیوه علمی است

وحیدی فر-اهواز:مدیر عامل آبفا شهری استان خوزستان در نشست 
خبری اقدامات دولت در حوزه آب و فاضالب خوزستان در حاشیه 
نمایشگاه هفته دولت گفت: ۱60 پروژه با اعتبار ۲هزار میلیارد تومان 
در حوزه آب و فاضالب استان خوزستان درحال انجام است که 

اختصاص این چنین اعتباری در نوع خود بی نظیر است.
استان  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوزستان، صادق حقیقی پور افزود: شرکت آب و فاضالب خوزستان 
با ۱0 هزار کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال و تحت پوشش قرار دادن 

6۳ شهر سومین شرکت بزرگ آب و فاضالب کشور است.
وی با بیان اینکه سه هزار و 500 کیلومتر شبکه فاضالب در استان 
داریم یادآور شد: ۲۱ تصفیه خانه بزرگ، ۱۸0 چاه، 700 هزار مخزن 

ذخیره و ۱00 ایستگاه پمپاژ نیز تحت نظارت این شرکت است.
حقیقی پور با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب خوزستان دارای ۲۱ 
آزمایشگاه مدرن است خاطر نشان کرد: حدود 70 درصد منابع آبی 
در استان خوزستان سطحی است که همین امر سبب می شود تغییر 

شرایط اقلیمی بر کیفیت و کمیت آن تاثیرگذار باشد.
وی بروز بحران آبی در شهرهای خرمشهر و آبادان را نشات گرفته 
از همین موضوع دانست و گفت: در خرداد و تیرماه امسال به دلیل 
خشک شدن رودخانه ها، تنش آبی و بازگشت آب دریا به رودخانه 
ها شاهد بروز مشکل در تامین آب شرب ساکنین این ۲ شهر شدیم که 

شکستگی در خط لوله غدیر هم بر این مشکالت اضافه شد.
مدیرعامل شرکت آبفا شهری خوزستان ادامه داد: شوری آب در ان 
مقطع زمانی به بیش از ۱۳ هزار میکروموس بر مترمکعب رسید در 
حالیکه میزان شوری در حالت عادی در خرمشهر زیر ۲ هزار و در 

آبادان کمتر از ۳ هزار میکروموس بود.
وی تصریح کرد: جمعیت ساکنان درگیر با مشکل آبی حدود 500 
هزار نفر بود که قرار شد روزانه برای هر نفر ۱5 لیتر آب شرب با 

کیفیت تامین و در نقاط شهری و روستایی توزیع شود.

حقیقی پور گفت: در نقاط شمالی استان مشکل کیفیت آب نداریم اما 
به لحاظ کمی خلل هایی وجود دارد و برعکس در شهرهای جنوبی 

کیفیت آب مشکل دارد.
به لحاظ بهداشتی هیچ  وی توضیح داد: آب شرب در خوزستان 
مشکلی ندارد اما در برخی نقاط به لحاظ چشایی مطلوب نیست که 
همین امر سبب استفاده بیشتر مردم از آب شیرین کن های خانگی 

می شود.
این مسئول فاضالب را یکی از مشکالت اصلی استان دانست و گفت: 
بیش از ۳۱0 میلیون مترمکعب فاضالب خام وارد کارون می شود. در 
مجموع نیز 450 میلیون متر مکعب از فاضالب های استان وارد منابع 

آبی می شود.
وی با اشاره به اینکه ۸0 درصد آب شرب وارد سیستم فاضالب می 
شود یادآور شد: قرارداد ساخت پنج تصفیه خانه در ایذه، اندیمشک، 

بهبهان، شوش و بستان بسته شده است.
وی ادامه داد: در شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، بندرامام و ماهشهر 
درحال ساخت تصفیه خانه هستیم که با راه اندازی انها از ورود ۱۸0 

میلیون متر مکعب فاضالب به منابع آبی جلوگیری می شود.

اجرای 160 پروژه با اعتبار 
2هزار میلیارد تومان در حوزه آبفا 

شهری خوزستان
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امضای تفاهم همکاری میان سازمان تامین اجتماعی 
ایران و سازمان بیمه حوادث اجتماعی آلمان

 همکاری میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه حوادث اجتماعی آلمان
یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسالمی ایران 

و سازمان بیمه حوادث اجتماعی آلمان امضا شد.
به گزارش پیام زمان از  اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، 
بر اساس مذاکرات انجام شده میان دکتر نوربخش مدیر عامل سازمان تامین 
اجتماعی با دکتر بروئر   رئیس اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی )ایسا( و مدیر 
عامل سازمان بیمه حوادث اجتماعی آلمان در نشست جهانی تامین اجتماعی 
در پاناما مورخ آبان ۱۳95،  درخصوص برقراری و توسعه زمینه های همکاری 
متقابل فیمابین، یادداشت تفاهم پیشنهادی با محوریت همکاری دوجانبه در 
حوزه های متنوع  مدیریت توانبخشی، برنامه های بازگشت به کار، برنامه 
ریزی و مدیریت بیمارستانی، تسهیل تبادل اطالعات و برگزاری دوره های 
آموزشی کارکنان، با هماهنگی و تشریک مساعی اداره کل امور بین الملل و 
معاونت های بیمه ای، درمان، و حقوقی و امور مجلس این سازمان و دپارتمان 

های متناظر در سازمان بیمه حوادث اجتماعی آلمان تنظیم شد.
این یادداشت تفاهم پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیصالح، در روز جمعه مورخ 9 شهریور ۱۳97 در سازمان بیمه حوادث 

اجتماعی آلمان در برلین توسط دکتر نوربخش و دکتر بروئر به امضا رسید.
سازمان بیمه حوادث اجتماعی آلمان، مسئولیت نظارت و سرپرستی همه 
نهادها و موسسات قانونی بیمه حوادث آلمان را از هر دو بخش خصوصی 
و دولتی بر  عهده دارد.  نهادها و موسسات زیرمجموعه این سازمان حدود 
70 میلیون نفر را تحت پوشش بیمه حوادث شغلی دارند و طیف گسترده ای 
از خدمات در حوزه ایمنی و سالمت در محیط کار،  توانبخشی، طب کار، 
حوادث ناشی از کار، بیماری های شغلی، پرداخت غرامت دستمزد و ... را به 

افراد تحت پوشش ارائه می کنند. 
 

ناباروری ۱۵ تا ۲۰ درصدی زوج های ایرانی 

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران با اشاره به ناباروری ۱5 تا ۲0 درصد از 
زوج هایی دارد که در سن باروری هستند، گفت: در حال حاضر در مورد 
داروی درمان ناباروری مشکلی نداریم و کمبود دارو اکنون جدی نیست. سید 
حمید خوئی ،در ارتباط با درمان ناباروری به فارس گفت : عوامل محیطی 
همچون موضوع شهرنشینی و کنترل جمعیت بر قدرت باروری تأثیر گذاشته 
و توجه به این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. در ایران آمارهای 
غیررسمی حکایت از ناباروری ۱5 تا ۲0 درصد از زوج هایی دارد که در سن 
باروری هستند و قصد فرزنددار شدن دارند ولی به این هدف نمی رسند مگر 

در فرآیند درمان قرار گیرند.
وی شیوع مصرف دخانیات را در زنان عامل مؤثر در کاهش قدرت باروری 
آنها برشمرد و عنوان کرد: آلودگی هوا و استرس های ناشی از صنعتی شدن نیز 

از عوامل تأثیرگذار در ناباروری زوج ها است .
دبیر اجرایی هفدهمین همایش ساالنه انجمن علمی داروسازان ایران در مورد 
موفقیت های درمان های ناباروری در ایران گفت: آمار دقیقی در این زمینه وجود 
ندارد ولی خوشبختانه با نرم جهانی تفاوت محسوسی در ا ین زمینه نداریم 
البته باید توجه داشت درمان ناباروری تنها با دارو نیست و گاهی همراه با سایر 

اقدامات نظیر IVF صورت می گیرد که نوعی تکنیک آزمایشگاهی است.

خبر

واگذاری قیمت گذاری دارو و تجهیزات 
پزشکی به بخش خصوصی

بخش  که  دالیلی  از  یکی  گفت:  بهداشت  وزیر 
بگیرد،  پا  سالمت  حوزه  در  نمی تواند  خصوصی 
انحصاری بودن خدمات در  دست دولت است؛ در 
حالی که همه ادعا می کنیم کار باید به بخش خصوصی 
تجهیزات  و  دارو  گذاری  قیمت  اما  شود،  واگذار 

پزشکی در اختیار بخش دولتی است. 
سیدحسن هاشمی در نخستین جشنواره ملی تجارب 
موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و  مصارف اظهار 
داشت: دولت خریدار عمده است و باید از جیب خود 
پول بدهد و در نتیجه هیچ وقت قیمت تمام شده را 
در  نظر نمی گیرد. این باعث آسیب به بخش خصوصی 
می شود برای رفع این مشکل مجلس باید این بخش 
را در اختیار سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف 

 کننده قرار دهد.
خصوصی  بخش  که  دالیلی  از  یکی  افزود:  وی 
نمی تواند در حوزه سالمت پا بگیرد، انحصاری بودن 
خدمات در دست دولت است.  در حالی که همه ادعا 
می کنیم کار باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما 
قیمت گذاری در اختیار ما قرار دارد.  هاشمی ادامه داد: 
با تغییرات نرخ ارز اگر به داد بخش خصوصی نرسیم، 
نابود می شوند و مشکالت زیادی برای مردم به وجود 
خواهد  آمد. به طور مثال یک شرکت، دستگاهی را با 9 
میلیارد تومان خریداری کرده و با توجه به مابه التفاوت 
نرخ ارز، قیمت این دستگاه  حاال ۲4 میلیارد تومان 
می شود.  وزیر بهداشت با بیان اینکه بهترین ارز باید 
در اختیار دارو و تجهیزات پزشکی قرار بگیرد، گفت: 
با وجود تاکیدات رییس جمهور  هنوز این اتفاق نیفتاده 
است. البته بخش زیادی از داروی مصرفی در داخل 
اولیه  مواد  تهیه  در  مشکل  و  می شود  تولید  کشور 
بیمارستان ها  روسای  گفت:  هاشمی  دارویی  است.  
در  کشیدند.  زیادی  پنج سال گذشته زحمات  طی 
قالب طرح تحول سالمت، مهم ترین اتفاق، کاهش 
 هزینه های مردم از جیب بود که برای حوزه بستری که 
49 درصد هزینه ها را شامل می شود از 60 درصد به 
کمتر از 40 درصد  رسیده است. بخش عمده حمایت 
دولت و مجلس به این موضوع اختصاص یافته و در 
عین حال ۲ میلیون و 700 هزار مترمربع  بازسازی و 
نوسازی شده است.  وی افزود: بالغ بر 57 هزار قلم 
تجهیزات پزشکی به بخش درمان اضافه شده و این 
به معنی افزایش دسترسی در سراسر کشور و به ویژه 
نقاط محروم  کشور است.  هاشمی ادامه داد: زایمان 
طبیعی نیز رایگان شده است و تعداد ۱5 هزار پزشک 
و متخصص در سراسر کشور توزیع شده اند که به 

معنی عدالت در سالمت و  افزایش دسترسی است. 

خبر

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با تجهیز گمرکات 
و مرزها، حدود 70 درصد از ورود مواد پیش ساز مخدر به 

کشور جلوگیری شده  است.
پرویز افشار درباره تنوع و انواع مواد مخدر در کشور، به ایرنا 
گفت : به علت مقابله اساسی که در گمرکات، مبادی مرزی 
و فرودگاه ها انجام شده است، ورود مواد محرک و مخدر به 

کشور کنترل می شود.
وی اظهار داشت: مواد محرک جدید صناعی )NPS( با تنوع 
زیاد و بیش از 700 گونه در دنیا شناخته شده است اما تنوع 
مواد محرک صنعتی در کشور زیاد نیست و این مواد جدید 

به هیچ عنوان به صورت تجاری وارد کشور ما نشده است.
افشار ادامه داد: همچنین کمیته مقابله با پیش سازها به خوبی 

مواد محرک صناعی جدید را رصد می کند.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: اطالع رسانی 
درباره تنوع مواد مخدر و محرک از طریق رسانه ها و محیط 
مردم در مورد  تا  انجام می شود  آموزشی و عمومی  های 

اینگونه مواد هوشیار باشند.

کاهش 70 درصدی ورود مواد پیش 
ساز مخدر به کشور 

معاون بهداشت وزیر بهداشت از پیوستن ایران به پروتکل 
ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی خبر داد.
پی  در  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  رئیسی  علیرضا  دکتر 
تصویب قانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به پروتکل 
در  دخانی  محصوالت  غیرقانونی  تجارت  کنی  ریشه 
مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان در سال 
۱۳94 با پیگیری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و وزارت امور خارجه، سند تصویب جمهوری 
اسالمی ایران از سوی سازمان ملل متحد مورد پذیرش 
کشور  هشتمین  و  چهل  عنوان  به  ایران  و  گرفت  قرار 
جهان، در تاریخ 5 شهریور ماه ۱۳97 رسما به عضویت 
پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی 
درآمد. وی افزود: از اهداف این معاهده ریشه کنی تمام 
اجرای  دخانی،   فراورده های  غیرقانونی  تجارت  اشکال 
محصوالت  عرضه  و  تقاضا  کاهش  سیاست های  موثر 
دخانی با هدف کاهش مصرف دخانیات و حفظ سالمت 

همگانی است.

 ایران به پروتکل ریشه کین 
تجارت غیرقانوین محصوالت دخاین 

پیوست
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از افزایش 
۲0 درصدی مبلغ وام مسکن فرهنگیان در سال آینده خبر داد و 
گفت: بزودی تفاهمی با بانک مهر ایران برای اعطای وام های 

۲0 میلیونی قرض الحسنه به فرهنگیان خواهیم داشت.
گودرز کریمی فر آخرین جزئیات ارائه تسهیالت به فرهنگیان 
را تشریح و به ایسنا گفت : قصد داریم تفاهم نامه ای با بانک 
قرض الحسنه مهر ایران منعقد کنیم که احتماال تا یکشنبه امضا 
و رونمایی خواهد شد.وی افزود: سقف وام مهر ایران هم ۲0 
میلیون تومان و قرض الحسنه است که سود ندارد و تفاهم نامه 

آن در پنج شاخصه امضا می شود.
با  پرورش  و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  تعاون  مدیرکل 
بیان اینکه وام های مرابحه ۱5 میلیونی و 40 و 50 میلیونی 
مسکن نیز بر اساس شاخص ها و اولویت هایی که برای زنان 
سرپرست خانوار فاقد مسکن، زوج های با ۲0 تا ۳0 سال 
سابقه و زوج های با ۱0 تا ۲0 سال سابقه قائل شده بودیم 
همچنان ادامه دارد گفت: اگرچه 50 میلیون ناچیز است اما 

کم هم نیست.

 اعطای وام جدید 20 میلیوین
 به فرهنگیان

دادنامه 
پرونده کالسه97099۸46۳4۲00۲۳0     – شعبه۲  شورای حل اختالف شهرستان خوی  

-تصمیم نهایی شماره : 97099746۳4۲00۳۳۲ 
خواهان آقای علی رضا قهرمان نژاد  فرزند علی محل اقامت :آذربایجان غربی – شهرستان 

خوی-خوی- بلوار مدرس –کوچه حق وردی نژاد پالک ۱7 
خوانده: آقای رسول اباذری فرزند حمید بنشانی آذربایجانغربی- خوی- قره درویش بلوار 

حاجی حسینلو –کوچه وصال ۲ 
خواسته :مطالبه وجه بابت ...

قاضی شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضای شورا و با بررسی  
جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به صدوررای می نماید

رای شورا  : در خصوص دعوی آقای علی رضا قهرمان نژاد  فرزند علی بطرفیت ۱-  
آقای رسول اباذری  ۲- حمید اباذری بخواسته مطالبه وجه یکفقره چک بشماره و تاریخ 
6۸۱۲۸9/۱۸-96/۸/۱ بعهده بانک کشاورزی شعبه خوی  بمبلغ۲0/۲۳0/000   ریال معادل 
حروفی   بیست میلیون  و سیصدو سی هزار ریال نظر به اینکه خوانده  گان  علیرغم ابالغ 
و به اطالع  از وقت رسیدگی  وقت مقرر در شورا حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال 
نداشته  در نتیجه  کل دعوی را مصون از تعرض  گذاشته  از طرفی با توجه به بقای اصول و 
مستندات مذکور در ید مدعی  و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت براشتغال 
ذمه خوانده  را دارد فلذا  شورا با استناد به مواد  ۳۱0 و ۳۱۳ و ۳۱4 و ۳۱5  قانون تجارت 
و مواد  ۱94 و ۱9۸ و 5۱9 قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب ۱۳79 و تبصره الحاقی 
ماده ۲ قانون صدور چک دعوی مطروحه را  وارد تشخیص نموده، حکم بر محکومیت 
خوانده ردیف اول  به پرداخت مبلغ    ۲0/۲۳0/000  ریال معادل حروفی بیست میلیون و 
سیصدوسی هزار ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی بمبلغ      ۳/۱00/000 
ریال معادل حروفی سه میلیون و یکصد هزار ریال تاخیر تادیه  بر اساس نرخ تورم  بانک 
مرکزی از تاریخ سررسید چک   96/۸/۱ تا یوم الوصول برابر تعرفه قانونی در حق خواهان 
صادر و اعالم میدارد .رای صادره غیابی بوده ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و 
رسیدگی در همین شعبه شورا   میباشد.در مورد خوانده ردیف دوم توجها به استرداد دعوی 
از سوی خواهان باستناد ماده ۱07 بند الف قانون قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و 

اعالم قرار صادره ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر است
امامی-قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم
خواهان خانم سمیه احمدزاده فرزندجمال دادخواستی به طرفیت آقای عباس سعدونی 
فرزند به خواسته نظریه کارشناسی جهت روزنامه به مجتمع شوراهای حل اختالف 
ارجاع و به کالسه ثبت و برای  روزمورخ ساعت تعیین وقت گردیده و چون خوانده 
مذکورمجهول المکان اعالم شده لذا برحسب تقاضای خواهان و دستور شوراومستندا 
به ماده7۳ازقانون آیین درامورمدنی مراتب فوق یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار 
درج و ازخوانده فوق الذکر دعوت میشود ازتاریخ نشرآگهی به شعبه دو/۲ شورای 
حل اختالف مراجعه وبادریافت نسخه ثانی دادخواستی و ضمائم آدرس محل اقامت 
خودرااعالم درغیراین صورت مفاد دادخواسیت ووقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و شورا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
رئیس شعبه دو۲شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده7/9704۸۳ش 
 وقت رسیدگی :شنبه-97/7/۱4 ساعت ۱0/۱5

مرجع رسیگی :شورای حل اختالف شعبه هفتم خوی 
خواهان  :بانک ملت  وکیل آقای جعفرصادق دادگر 

خواندگان : ۱-آمنه عیسی نژاد  فرزند محرم ۲- رحیم موسوی فرزند اسالم
بانکملت  با وکالت آقای جعفرصادق دادگر داد خواستی ۱-آمنه عیسی نژاد  فرزند 
محرم ۲- رحیم موسوی فرزند اسالم  بخواسته مطالبه۱60/000/000  ریال  از بابت 
قرارداد تقدیم شورای حل اختالف نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای حل 
اختالف خوی ارجاع  و به کالسه 9704۸۳/ش7 ثبت ووقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخه97/7/۱4 ساعت۱0/۱5   تعیین وقت گردیده  و بعلت مجهول المکان بودن  
خوانده و به در خواست خواهان  به تجویز ماده  ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از 
حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و 
در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.. 

رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خوی

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :محمد غنی زاده فرزند باقر به نشانی : آذربایجان غربی –شهر 

ستان خوی- شهر خوی- بلوار ۲۲ بهمن –پالک ۳64 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : رسول خالدی  فرزند قادر نشانی  مجهول المکان 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: محمد دادگر  فرزند 
بخشعلی به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان طالقانی –جنب بانک سپه – 

ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی نوع رابطه وکیل    محکوم له محمد غنی زاده 
محکوم به :بسمه تعالی

بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره  ۱6/970009 و شماره دادنامه 
مبلغ   پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه97099746۳5600۱6۱    
۲/600/000   ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و مبلغ   70/000  
ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول و وحق 

الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه۱6   شوارای حل اختالف شهرستان خوی- نازیال ایرجی

وحید شاه حسینلو –قاضی شعبه شانزدهم   
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به طور  مشروح بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می 
شود )ماده ۸و۳ قانون اجرای  محکومیت مالی ۱۳94(4- خودداری محکوم علیله از 
اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد.)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱۳94(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو 
)ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده ۳ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای جواد کریم بگلو دارای شناسنامه شماره   ۸0۸  بشرح دادخواست به کالسه 
97۱۱07/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان بهرام کریم بگلو بشناسنامه  6 در تاریخ  97/4/7اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- حیدر کریم بگلو فرزند  بهرام 
–ش ش  4  خوی –پسر متوفی/۲- جواد کریم بگلو فرزند  بهرام -ش ش   ۸0۸  
خوی-پسر متوفی/۳-  مارال کریم بگلو فرزند بهرام -ش  ش 5۸۱ –خوی-دختر 
متوفی/4- خدیجه  کریم بگلو فرزند بهرام ش ش6۱7 -خوی-دختر متوفی/5- رقیه 
کریم بگلو فرزند بهرام  ش ش  ۲79۱۳۳۸969 خوی- دختر متوفی/6- سمانه کریم 
بگلو فرزند بهرام ش ش۱4   خوی –دخترمتوفی/7- یگانه کریم بگلو فرزند بهرام ش 
ش   ۲790۳۲۲70۸ خوی -دختر متوفی/۸-  نصیبه اروجلو  فرزندعلی   ش ش  ۱۲ 
خوی-همسر  متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  ایوب شکاری     دارای شناسنامه شماره  74۱7  بشرح دادخواست به کالسه  
970۸05/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان سکینه بیگم موسوی پور بشناسنامه   ۱   در تاریخ 96/6/۱۳  اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   ایوب شکاری     فرزند    
حسین –ش ش 74۱7- ماکو  –پسر متوفی/۲-  یوسف شکاری   فرزند   حسین -ش 
ش   95 – ماکو پسر متوفی/۳- یعقوب  شکاری   فرزند  حسین -ش  ش  ۲۳4- 
ماکو -پسر متوفی/4-  فرح ناز شکاری   فرزند  حسین ش ش ۱77  - ماکو دختر 
متوفی/5-  زیبا شکاری   فرزند  حسین ش ش ۱۲۸  - ماکو  دختر متوفی/6-  رقیه 
شکاری   فرزند   حسین ش ش  ۱9۱   - ماکو –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  مهراب  صمیمی دارای شناسنامه شماره  ۳۱45 بشرح دادخواست به کالسه 
9709۲9/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان خدیجه سیدانوری بشناسنامه    ۲0۲۱ در تاریخ 97/۳/۲9 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- مهراب  صمیمی فرزند  
محمد علی –ش ش ۳۱45 خوی –پسر متوفی/۲- سهراب  صمیمی فرزند محمد علی 
-ش ش  ۲5 خوی-پسر متوفی/۳-  احمد  صمیمی فرزند محمد علی -ش  ش ۳49۳  
–خوی-پسر متوفی/4-  فریده  صمیمی فرزند محمد علی ش ش 6  -خوی-دختر 
متوفی/5-  ناهیده  صمیمی فرزند محمد علی ش ش ۳۳6۸   خوی- دختر متوفی/6-  
سکینه  صمیمی فرزند محمد علی ش ش۲ خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 9700۱0۳  

ششدانگ یک  دستگاه آپارتمان مسکونی  به شماره پالک ثبتی ۱۳674 فرعی از 54 اصلی مفروز 
و مجزی شده از 446۸ فرعی از اصلی مذکور قطعه 6 تفکیکی بخش ۱۲ حوزه ثبتی اسالمشهر 
شهر استان تهران به مساحت 90/۱ نود متر و ده سی متر مربع واقع در سمت جنوبی طبقه سوم که 
۲/۳6 متر مربع آن بالکن است به انضمام انباری مسکونی قطعه 6 به مساحت ۱/96 یک متر و نود 
و شش دسیمتر مربع واقع در همکف به انضمام پارکینگ مسکونی قطعه 6 به مساحت ۱0/۸ ده 
متر و هشتاد دسی متر مربع واقع در سمت شرقی همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات 
و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن شماال در سه قسمت که قسمت 
دوم آن غربی است به طول های 5/۲0 پنج متر و بیست سانتی متر، ۱/۳5 یک متر و سی و پنج 
سانتی متر، 4/44 چهار متر و چهل و چهار سانتی متر، اول درب و دیوار است، دوم دیواریست، 
سوم دیواریست مشترک، اول و دوم به راه پله، سوم به آپارتمان مسکونی قطعه 5 شماره ۱۳67۳ 
فرعی، شرقا بطول ۱0/۱0 ده متر و ده سانتی متر، دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک به قطعه 
6۸ تفکیکی، جنوبا در سه قسمت بطولهای 5/59 پنج متر و پنجاه و نه سانتی متر، ۲/05 دو متر و 
پنج سانتی متر، ۲ دو متر اول دیوار و پنجره است، دوم دیوار و لبه بالکن سوم دیواریست، اول تا 
سوم به فضای حیاط مشاعی، غربا بطول ۸/75 متر هشت متر و هفتاد و پنج سانتی متر دیواریست 
به درز انقطاع مورد تفکیک به فضای خیابان ۱6 متری سقف با کف پشت بام مشاعی اشتراکی 
است ، کف با سقف طبقه دوم اشتراکی است، حدود پارکینگ مسکونی قطعه 6: شماال : به طول 
۲/۲5 دو متر و بیست و پنج سانتی متر ، خط فرضی به محوطه مشاعی است، شرقا: به طول 4/۸0 
چهار متر و هشتاد سانتی متر ، خط فرضی به محوطه مشاعی است، جنوبا به طول ۲/۲5 دو متر 
و بیست و پنج سانتی متر ،  خط فرضی به محوطه مشاعی است ، غربا به طول 4/۸0 چهار متر 
و هشتاد سانتی متر ، خط فرضی به محوطه مشاعی است ، به پارکینگ مسکونی قطعه 5، سقف 
با کف طبقه یک اشتراکی است کف روی عرصه مشاعی است حدود انباری مسکونی قطعه 6 ، 
شماال به طول ۱/40 یک متر و چهل سانتی متر ، دیواراست به محوطه مشاعی، شرقا  به طول ۱/40 
یک متر و چهل سانتی متر ، درب و دیواراست به محوطه مشاعی، جنوبا به طول ۱/40 یک متر و 
چهل سانتی متر ، دیواری است مشترک به انباری مسکونی قطعه 5،  غربا  به طول ۱/40 یک متر 
و چهل سانتی متر ، دیواری است به درز  انقطاع مورد تفکیک به خیابان ۱6 متری سقف با کف 
طبقه یک اشتراکی است، کف روی عرصه مشاعی است ذیل ثبت ۳۱60۱4 صفحه ۳77  دفتر 
امالک جلد ۱۳90  به نام ارسالن گرجاسی ورزقانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است سپس به موجب سند شماره ۱56۲ مورخ ۱۳9۱/0۱/۲9 دفتر خانه ۳۲ اسالمشهر تمامیت 
مورد ثبت به آقای محمد رضا قاسمی پیر بلوطی انتقال قطعی یافته است همچنین به موجب نامه 
شماره ۱۳970490۱0۸700090۸ مورخ ۱۳97/04/۱7 اجرای ثبت اسالمشهر  در قید بازداشت 
می باشد پرونده ثبتی حکایتی دیگری ندارد. به دلیل وصول مهریه منجر به صدور اجرائیه از 
سوی خانم میترا خلجی پیر بلوطی شده است که برابر نظریه ۱00۱49/ 97  مورخ ۱۳97/05/09 
کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از: ملک فوق واقع است 
در اسالمشهر- شهرک واوان- بلوار امام خمینی – خیابان فرهنگیان- کوچه دانش ۱- پالک ۲4 
طبقه سوم. مورد ارزیابی ملک: ملک فوق ساختمانی است با قدمتی در حدود 6 سال و در انتهای 
کوچه در چهار طبقه ) همکف : انباری و پارکینگ- سه طبقه مسکونی هر طبقه ۲ واحد( آپارتمان 
موصوف واقع در طبقه سوم ضلع جنوبی دارای دو اتاق خواب و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس 
بهداشتی و حمام اتاق خوابها و پذیرایی دارای کف سرامیکی و دیوارها و سقف سفیدکاری 
آشپزخانه به صورت اپن  با کف سرامیک  و پوشش دیوارها از کاشی و دارای کابینت از نوع ام 
دی اف آپارتمان دارای لوله کشی آب سرد و گرم و فاضالب سیستم گرمایش آن بخاری گازی 
و سرمایش آن کولر آبی دارای پکیج و آیفون تصویری و فاقد آسانسور. نمای اصلی  ساختمان 
سنگی و پنجره های فلزی UPVC     و درب اصلی ورودی نفر رو فلزی و ماشین رو کرکره 
ای برقی و کف پارکینگ و حیاط موزاییک و دیوار پارکینگ سرامیک و سقف آن سفید کاری و 
دیوار راه پله تا ارتفاع تقریبی یک متر سرامیک و کف پله ها سنگی و کنتور آب و برق و گاز آن 
اختصاصی و دارای خط تلفن می باشد آپارتمان فوق االشاره در زمان بازدید در اختیار خانم میترا 
خلجی پیر بلوطی می باشد. به مبلغ۱/750/000/000   ریال ارزیابی شده است و جهت وصول 
طلب بستانکار و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز شنبه مورخ ۱۳97/06/۳۱  از ساعت 9 
الی ۱۲ظهر در محل اداره ثبت اسنادو امالک اسالمشهرواقع در اسالمشهر-قائمیه- سایت اداری از 
طریق مزایده حضوری بفروش میرسد و مزایده از مبلغ ۱/750/000/000 ریال شروع و باالترین 
قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و 
فروش کال نقدی است و یا با ارائه چک تضمین شده در وجه بانک ملی است چنانچه روز تعیین 
شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و همان 
مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران می توانند با ارائه چک تضمین شده بانک ملی ایران 
به مبلغ پایه مزایده جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا 
بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده است 
و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و..... خواهد بود مورد ضمنا 

بنابر اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد.م/الف ۱۲۲۲ 
تاریخ انتشار آگهی: ۱۳97/06/۱۱

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم

روح اله ارچنگی فرزند علی به نشانی استان کرمان – شهرستان کرمان – شهر کرمان 
– شرف آباد – ۲0متری مطهری – آخر بیست متری – سمت چپ روبروی آخرین 

تیر برق منزل ارچنگی
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم

محمد بهرام نژاد فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان
دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  درخواست  به موجب  به:  محکوم 
900-۸0/4/۲6 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 770000 تومان اصل خواسته و 
مبلغ ۱۱65000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر براساس شاخص فرمول تا زمان 

وصول در حق محکوم به هزینه اجرای حکم بر عهده محکوم علیه می باشد.
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی ( 
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوٌم به بدهد . ۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد . چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه ی اموال منقول و غیر 
منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد ۸و۳ قانون نحو اجرای محکومیت 
مالی ۱۳94( . 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور  فرار  از 

اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.
اجرای  قانئن نحو  ماده ۱6  ماده ۲0 ق.م.ا و  احکام مدنی و  اجرای  قانون  )ماده ۳4 
محکومیت مالی ۱۳94 ( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود . ) ماده 
۲۱ قانون نحو اجرای محکومیت  مالی ۱۳94( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود . )تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحو اجرای 

محکومیت مالی ۱۳94(
مدیر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی کرمان – مهدیه مهدیان م.الف: 1199

آگهی ابالغ
در خصوص دعوی آقای علی قربانی با وکالت آقای مسعود شاهی بطرفیت آقای وحید 
نوید احمدی به خواسته صدور حکم به اعالم انفساخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 
95/۳/۲4 با احتساب خسارت دادرسی، لذا شورا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و 
مستندا به مواد ۱0 و ۲۱9 قانون مدنی و مواد 5۱5 و 5۱9 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر انفساخ معامله موضوع دعوی و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی در 
حق خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی 
در این شورا و متعاقبا قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اردبیل می باشند.

متصدی امور دفتری شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سرپرست 
به  مسکونی  منزل   ۱57۳ واگذاری  و  تحویل  از 
مددجویان بهزیستی در کشور خبر داد و گفت: 5۸0 
مورد آن برای خانوار دو معلول به باالست و 990 
منزل هم مربوط به زنان سرپرست خانواده و خانوار 

دارای یک معلول است.
انوشیروان محسنی بندپی در مراسم افتتاح چند پروژه  
از طریق ویدئو کنفرانس« که در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی برگزار شد با اشاره به تالش این 
وزارتخانه در راستای مبارزه با فقر و ایجاد عدالت 
اجتماعی و فراهم آوری شرایطی برای حمایت ویژه 
از اقشار آسیب پذیر که از حداقل معیشت برخوردار 

بودند گفت: افزایش مستمری ۲.79 تا 5.۱ برابری در 
دو نهاد امدادی انجام شد. وی افزود: پشت نوبتی ها 
در این دو نهاد حمایتی مورد توجه ویژه قرار گرفتند 
و برای اولین بار در بودجه امسال ۲۲00 میلیارد تومان 
برای کاهش فقر مطلق در بهزیستی تصویب شده که 
تا امروز در هفت استان پشت نوبتی های آن به صفر 
رسیده است. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه از سال 96 وزارتخانه تولیت 
ایجاد اشتغال را پذیرفته و در ابعاد مختلف دنبال کرده 
است عنوان کرد: اشتغال روستایی و اعطای تسهیالت 
به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان انجام شده است. 
طرح کارورزی برای فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز 

دنبال می شود که در نوع خود همراه با مشوق هایی 
بوده و از مزیت باالیی برخوردار است. کارآموزی 
در محیط کار و احیای شاگرد استادی از برنامه های 

اشتغال است و این مسیر باز است.
بندپی با اشاره به اینکه راهبرد سوم کاهش آسیب 
های اجتماعی و پیشگیری از معلولیت هاست گفت: 
ساالنه ۲5 تا ۳0 هزار کودک معلول متولد می شدند 
که این آمار با غربالگری ژنتیک می تواند کاهش یابد. 
اقدامات خوبی انجام شده و سال قبل از همین طریق 
۱4۸0 سقط قانونی انجام و از تولد این تعداد کودک 
معلول جلوگیری کردیم. امروز گایدالین و راهنمای 
ازدواج رونمایی  ژنتیک  آزمایشات تشخیص طبی 
می شود. وی ادامه داد: خط مقدم آسیب های اجتماعی 
بهزیستی است. برای اولین بار در بحث مقابله و مبارزه 
با اعتیاد توسعه مراکز اجتماع مدار و توانمندسازی و 
اجتماع پذیری افراد معتاد را انجام و کیس منجمنت 
می کنیم.  اجرا  یافته  بهبود  معتاد  هزار  سه  برای  را 
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه ۱60 اورژانس اجتماعی راه اندازی کردیم که 
می تواند در کاهش آسیب ها موثر باشد، به توسعه 
و ترویج تعاونی ها اشاره کرد و گفت: پایدارسازی 
صندوق های بازنشستگی و خروج از بنگاه های غیر 
سودده را در دست داریم و تالش می کنیم شرایط 
برای بهره مندی جامعه هدف و ارتقای خدمات در 
ابعاد مختلف بیشتر فراهم شود. بندپی ضمن اعالم 
این خبر که امروز ۱57۳ منزل مسکونی در کشور 
افتتاح می شود که 5۸0 مورد آن برای خانوار دو معلول 

به باالست گفت: در پی تفاهم با بنیاد مستصعفان و 
چند نهاد دیگر خود را متعهد کرده بودیم برای خانوار 
کمک ۱۲  با  که  بسازیم  مسکن  باال  به  معلول  دو 
میلیونی بهزیستی و ۱۸ میلیونی بنیاد مستضعفان و وام 
چهار درصدی به خانوار انجام شد. 990 منزل هم 
مربوط به زنان سرپرست خانواده و خانوار دارای یک 
معلول است. در طول دولت یازدهم و دوازدهم بالغ 
بر 6۳ هزار واحد مسکونی در اختیار مددجویان قرار 
گرفته است. محسنی بندپی در ادامه به پرسش های 
بسته  دو  جزئیات  درباره  و  داد  پاسخ  خبرنگاران 
حمایتی در نظر گرفته شده برای مردم گفت: برای 
طراحی بسته حمایت های اجتماعی چندین جلسه 
برگزار شده است. برنامه اول برنامه« تامین کاالهای 
اساسی« است که یا مبلغ آن روی کارت های خود 
افراد می آید یا در قالب کوپن الکترونیک ارائه می شود 
که جزئیات آن ظرف یکی دو هفنه آینده مسخص 
می شود.  وی ادامه داد: این کاالهای اساسی شامل 
برنج، مرغ، گوشت، روغن، لبنیات و... می شود. این 
هنوز در حد ایده است اما شاید در روستاها حتی کارا 
کارت هم اعالم نکنیم و این مبلغ را به یارانه نقدی 
خانوار اضافه کنیم. بندپی در پاسخ به پرسشی درباره 
خط فقر 5 میلیونی که از سوی مرکز پژوهش های 
ارقام  و  آمار  کرد:  اظهار  است  شده  اعالم  مجلس 
مستندی در کشور نیست که خط فقر را مشخص 
کرده باشد. مرکز پژوهش های مجلس نتایج مطالعات 
را می گوید، اما بانک مرکزی و مرکز آمار  باید آن را 

اعالم کنند.

سرپرست وزارت رفاه خبرداد:

بازگشت »کوپن« به عنوان بسته حمایتی
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 پردیس بزرگترین تولیدکننده
 اوره خاورمیانه شد

در نخستین ماه فصل تابستان تاپیکو با ثبت رکورد 
باالترین تولید در دو پتروشیمی فن آوران و خراسان 
یکی از موفق ترین هلدینگ های پتروشیمی شد ضمن 
آنکه پتروشیمی پردیس هم با تثبیت تولید در فاز سه 
توسعه خود به بزرگترین تولیدکننده اوره خاورمیانه 
تبدیل شده است. به گزارش زمان به نقل از انجمن 
صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، تیر ماه امسال با 
وجود انجام تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها و خطوط 
محصوالت  تولید  میزان  اما  کشور  گاز  انتقال  لوله 
تعمیرات  عمال  و  شد  همراه  افزایش  با  پتروشیمی 
تابستانی در نخستین ماه فصل تابستان تاثیری برای 
روند تولید پتروشیمی ها نگذاشته است. تیر ماه امسال 
حدود 4 میلیون و 6۳0 هزار تن محصول پتروشیمی و 
فرآورده پلیمری تولید شده که پتروشیمی اهتمام جم با 
تحقق ۱۲۲ درصد برنامه های تولید موفق ترین شرکت 
پتروشیمی کشور به شمار می رود. عالوه بر این تیر 
ماه دو مجتمع پتروشیمی خراسان با ظرفیت تولید ۸45 
هزار تن اوره، آمونیاک و کریستال مالمین و پتروشیمی 
فن آوران با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و ۲90 
هزار تن متانول به ترتیب موفق به تحقق ۱07 و ۱0۱ 
درصدی برنامه های تولید شدند تا هلدینگ تاپیکو 
یکی از موفق ترین هلدینگ های تخصصی پتروشیمی 
در نخستین ماه فصل تابستان از نظر تولید باشد. در این 
مدت، پتروشیمی مارون با ۱0۱ درصد، تخت جمشید 
صنایع  و  نوری  پتروشیمی  درصد،   ۱0۳ با  پارس 
پتروشیمی کرمانشاه با ۱00 درصد هم باالترین تحقق 
برنامه تولید را به نام خود ثبت کردند. در این بین، 
پتروشیمی پردیس هم که پس از تثبیت تولید در فاز 
سوم به ظرفیت تولید ساالنه پنج میلیون و ۲65 هزار 
تن اوره و آمونیاک دست یافته است تیر ماه امسال با 
تحقق ۱09 درصدی برنامه های تولیدی و تولید حدود 
450 هزار تن محصول عمال به بزرگترین تولیدکننده 
اوره و آمونیاک متمرکز ایران، منطقه خاورمیانه و حتی 
جهان تبدیل شده است. در همین حال »رضا جعفری« 
رئیس خدمات فنی پتروشیمی پردیس اخیرا اعالم 
کرده است: واحد آمونیاک فاز سوم پتروشیمی  پردیس 
از زمان بهره برداری در آبان ماه پارسال تاکنون موفق به 
تولید ۳۲7 هزار تن آمونیاک شده که این میزان معادل 
  69 درصد برنامه پیش بینی شده تا پایان شهریورماه 
امسال است. این مقام مسئول با اعالم اینکه در این 
مدت واحد اوره فاز سوم، 40۱ هزار تن اوره تولید 
کرده است که پیش بینی می شود این  میزان تا پایان 
شهریورماه به 5۲۲ هزار تن افزایش یابد، اظهار کرده 
است: بر این اساس تا پایان شهریورماه واحد اوره فاز 
سوم پتروشیمی  پردیس به 70 درصد برنامه پیش بینی 

شده خود دست یابد.

خبر

هند واردات نفت از ایران را متوقف نمی کند 

یکی از مسئوالن ارشد دولت هند اعالم کرد که دهلی نو پس از 
مشخص شدن نتیجه مذاکرات با آمریکا، راهبرد خود برای مقابله 
با تحریم های ضد ایرانی را مشخص می کند. بر اساس این گزارش، 
به طور  نو  دهلی  کرد:  اعالم  هند  دولت  ارشد  مسئوالن  از  یکی 
کامل خرید نفت از ایران را متوقف نمی کند و راهبرد خود درباره 
با مسئوالن آمریکایی در  ایران را پس از مالقات  از  خرید نفت 
روزهای آینده، نهایی می کند. قرار است مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه، و جیم متیس، وزیر دفاع ایاالت متحده آمریکا، این هفته 
با سوشما سواراج، وزیر امور خارجه و نیرماال سیتهارامان، وزیر 
دفاع هند، دیدار کنند. مسئول یاد شده که از سیاست های نفتی هند 
درباره ایران مطلع است و خواست که نامش فاش نشود، گفت: 
بی گمان )واردات نفت از ایران را( به صفر نخواهیم رساند. وی 
همچنین اعالم کرد پس از دیدار با مسئوالن آمریکایی، آینده خرید 
نفت هند از ایران شفاف تر خواهد شد. در دور پیشین تحریم های 
آمریکا ضد ایران، هند از معدود کشورهایی بود که به خرید نفت 

از ایران ادامه داد.

 ساخت  خط لوله نورد استریم۲ در آب های آلمان
 آغاز شد

استریم  نورد  خط لوله  ساز  و  ساخت  عملیات  آماده سازی  فاز 
به  آمریکا  تهدید  علی رغم  اروپا،  به  روسیه  گاز  انتقال  برای   ۲
تحریم، درحال حاضر در آب های ساحلی آلمان در حال انجام 
است. فایننشال تایمز از قول آلکسی میلر، رییس شرکت دولتی 
آماده سازی  فاز  که  نوشت  گازپروم،  روسیه،  گاز  انحصاری 
عملیات ساخت و ساز خط لوله نورد استریم ۲ برای انتقال گاز 
روسیه به اروپا، علی رغم تهدید آمریکا به تحریم، درحال حاضر 
در آب های ساحلی آلمان در حال انجام است. خط  لوله گاز نورد 
به  بالتیک  دریای  طریق  از  روسیه  طبیعی  گاز  عرضه   ۲ استریم 
آلمان را دو برابر می کند و ترانزیت آن از طریق اکراین را کاهش 
ساخت  درحالی که   ،۲ استریم  نورد  پروژه  سخنگوی  می دهد. 
توصیف  آماده سازی  را  آلمان  قلمروی  آب های  در  سازها  و 
المبینت  زمینی  سایت  ارتباط  پروژه  از  قسمت  این  گفت:  کرد 
هم زمان  طور  به  می کند.  وصل  عمیق تر  آب های  خط لوله  به  را 
فعالیت های عمرانی در حفر گودال زیر آب، برای نگهداری لوله 
در منطقه آب های کم عمق، در نزدیکی منطقه اتصال خشکی، آغاز 
شده است. درحالی که فنالند، آلمان، روسیه و سوئد ساخت این 
خط لوله ۱۲00 کیلومتری را تایید کرده اند، دانمارک هنوز موافقت 
خود با این پروژه را اعالم نکرده است، اما با مسیر جدیدی که 
برای این طرح ارائه شده و آن را از منطقه تجاری آزاد دانمارک 
است.  شده  سخت تر  کشور  این  برای  آن  وتوی  می دهد،  عبور 
برخی کشورها که در صدر آنها اوکراین قرار دارد، از ترس از 
دست دادن درآمدهای ترانزیتی خود از انتقال گاز روسیه، با این 
پروژه مخالفت کرده اند. این پروژه همچنین با مخالفت شدید و 
ایاالت متحده روبرو شده است. آمریکا هشدار  تهدید به تحریم 
داده است که این پروژه آلمان را به روسیه وابسته می کند. آلمان 

اما اصرار دارد که این پروژه فقط تجاری است.

نفت در جهان

طرح  دریایی  عرشه  دومین  انتقال  عملیات 
آب های  به  جنوبی  پارس   ۱4 فاز  توسعه 

خلیج فارس آغاز شد.
و  نفت  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
گاز پارس، پس از پایان موفقیت آمیز مراحل 
ساخت، بارگیری و مهاربندی عرشه اقماری 
برای  دیروز  صبح  دریایی  سازه  این   ،۱4c

پارس  در  خود  مخزنی  موقعیت  در  نصب 
جنوبی، راهی آب های خلیج فارس شد.

سکوی ۱4c با ظرفیت برداشت روزانه 500 
میلیون فوت مکعب گاز ترش با استقرار در 
گازی  میدان   ۱4 فاز  مخزن  اقماری  بخش 
راه اندازی،  و  نصب  از  پس  قطر،  با  مشترک 
میدان  از  هیدروکربوری  ذخایر  برداشت 

پارس جنوبی را آغاز خواهد کرد.
سکوی  انتقال  و  بارگیری  عملیات  انجام 
قرارگیری  موقعیت  دلیل  به   ۱4c اقماری 
بین دو سازه دریایی دیگر مستقر در  آن در 
یارد صدرا پیچیدگی های خاصی داشت که با 
تالش و تخصص مهندسان داخلی با موفقیت 
عرشه  حامل  شناور  یک  رسید.  پایان  به 
ابرسازه  این  نصب  منظور  به   ۱4c دریایی 
۲۲00 تنی صبح دیروز از یارد شرکت صنعتی 
تا  انداخته شد  به آب  ایران )صدرا(  دریایی 
پارس   ۱4 فاز  توسعه  طرح  سکوی  دومین 
در  خود  موقعیت  به  رسیدن  از  پس  جنوبی 
میدان مشترک گازی با قطر، نصب و عملیات 

اتصال بخش های مختلف آن آغاز شود.

دومین  نصب  عملیات  می شود  پیش بینی 
پارس   ۱4 فاز  توسعه  طرح  دریایی  سکوی 
دوم  نیمه  تا  و  آغاز شده  آینده  هفته  جنوبی 

مهرماه امسال به پایان می رسد.
در  که  است  فراساحلی  عرشه  دومین  این 
قرارداد همکاری مشترک شرکت نفت و گاز 
پارس و شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا 

به اجرا در می آید.
ساخت،  عملیات  درصدی   ۱00 انجام 
بارگیری، مهاربندی و انتقال سکوهای فاز ۱4 
پارس جنوبی با تکیه بر نیروهای متخصص 
داخلی نشان از تحقق عملی حمایت از کار 
پارس  ایرانی در طرح های توسعه  و کاالی 

جنوبی است.

 دومین سکوی دریایی فاز 14 پارس جنوبی راهی
 آب های خلیج فارس شد

آگهی فقدان سند
دفترخانه  شده  گواهی  استشهاد  دوبرگ  تسلیم  با  بهبهانی  گوهری  اسداله  آقای 
درماهشهر  پالک۱/۱667۱واقع  ششدانگ  سندمالکیت  که  است  ۲65ماهشهرمدعی 
ثبت  ایشان  ۱۳96۲0۳۱700۸0065۳۸بنام  الکترونیکی  دفترامالک  بخش6ذیل 
وسندمالکیت صادروتسلیم گردیده که بعلت جابه جایی مفقود گردیده لذا بدستورتبصره 
یک اصالحی ماده۱۲0آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی 
می شودکه هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد می 
تسلیم  اداره  این  اعتراض خودرابه  آگهی  انتشاراین  ده روزازتاریخ  تواندظرف مدت 
داردودرغیراینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سندمالکیت 

المثنی بنام مالک صادرخواهدشد.شماره م الف:۱6/4۲۲
احمدی-رئیس ثبت شهرستان ماهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   رضا عظیمی دارای شناسنامه شماره   ۱۸۱۳  بشرح دادخواست به کالسه  97۱07۲/

ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
ولی عظیمی بشناسنامه ۲   در تاریخ 97/4/۱6 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر است به/۱-  رضا عظیمی فرزند  ولی –ش ش ۱۸۱۳   خوی –پسر 
متوفی/۲- داود عظیمی فرزند ولی ش ش    ۱50۳ خوی-پسر متوفی/۳-  خدیجه عظیمی 
فرزند ولی -ش  ش67۳ –خوی-دختر متوفی/4-  سکینه عظیمی فرزند ولی ش ش 44۲  
-خوی-دختر متوفی/5- مریم عظیمی فرزند ولی  ش ش 469   خوی- دختر متوفی/6- 
رباب  عظیمی فرزند ولی ش ش4۳۸04   خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

آگهی فقدان سند
دفترخانه  شده  استشهادگواهی  دوبرگ  باتسلیم  بهبهانی  گوهری  اسداله  آقای 
دربخش  پالک۱/۱6675واقع  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  ۲65ماهشهرمدعی 
ایشان  شماره۱۳96۲0۳۱700۸006540بنام  به  الکترونیکی  دفترامالک  شش/6ذیل 
لذا  مفقودگردیده  جایی  جابه  علت  به  که  گردیده  صادروتسلیم  وسندمالکیت  ثبت 
بدستورتبصره یک اصالحی ماده۱۲0آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک 
نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یاوجود سند مالکیت نزدخودمیباشد 
می تواند ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
دارد ودرغیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سندمالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهدشد.شماره م الف:۱6/4۲۱
احمدی-رئیس ثبت شهرستان ماهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  مهراب  صمیمی دارای شناسنامه شماره  ۳۱45 بشرح دادخواست به کالسه 9709۲۸/ش۳ این 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی صمیمی 
بشناسنامه   ۱۸79 در تاریخ۸۸/۳/۲ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به/۱- مهراب  صمیمی فرزند  محمد علی –ش ش ۳۱45 خوی –پسر متوفی/۲- سهراب  صمیمی 
فرزند محمد علی -ش ش  ۲5 خوی-پسر متوفی/۳-  احمد  صمیمی فرزند محمد علی -ش  ش 
۳49۳  –خوی-پسر متوفی/4-  فریده  صمیمی فرزند محمد علی ش ش 6  -خوی-دختر متوفی/5-  
ناهیده  صمیمی فرزند محمد علی ش ش ۳۳6۸   خوی- دختر متوفی/6-  سکینه  صمیمی فرزند 
محمد علی ش ش۲ خوی –دخترمتوفی/7-خدیجه سیدانوری فرزند میر نقی  ش ش ۲0۲۱ –خوی 
– همسر متوفی//اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده7/9704۸۲ش 

 وقت رسیدگی :شنبه-97/7/۱4 ساعت ۱0 
مرجع رسیگی :شورای حل اختالف شعبه هفتم خوی 
خواهان  :بانک تجارت وکیل آقای جعفرصادق دادگر 

خوانده :نقی نجف پور فرزند جعفر
بانک تجارت با وکالت آقای جعفرصادق دادگر داد خواستی بطرفیت نقی نجف پور 
فرزند جعفر  بخواسته مطالبه۲00/000/000 ریال  از بابت قرارداد تقدیم شورای حل 
اختالف نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای حل اختالف خوی ارجاع  و به 
کالسه 9704۸۲/ش7 ثبت ووقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه97/7/۱4 ساعت ۱0   
تعیین وقت گردیده  و بعلت مجهول المکان بودن  خوانده و به در خواست خواهان  
به تجویز ماده  ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.. 
رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه   دادخواست  دارای شناسنامه شماره  700   بشرح  فاضلی  آقای   حمید 
970۸99/ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان نیر مقبره بشناسنامه4۱۱9 در تاریخ 9۳/۸/۳ اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- حمید فاضلی فرزند  جابر –ش 
ش700 خوی –پسر متوفی/۲-سعید فاضلی فرزند  جابر –ش  ش  456  خوی-پسر 
متوفی/۳-  صدوق فاضلی فرزند جابر -ش  ش544 –خوی-پسر متوفی/4- رضیه 
فاضلی فرزند جابر ش ش۱۳5    -خوی-دختر متوفی/5- عطیه فاضلی فرزند جابر 
ش ش ۱04   خوی- دختر متوفی/6-  صفیه فاضلی فرزند جابر ش ش607   خوی 
–دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی 
در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اعظم و سیامک و لیال دالوند فرزندان صید 

حسین 
خواهان آقای مجتبی و محیا دالوند و صباح وطن خواه دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای سیامک و لیال و اعظم به خواسته خلع ید مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 97099۸66۱0400۳05  شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد ثبت و و ثبت رسیدگی مورخ ۱۳97/7/۱7 ساعت ۱۱:۱5 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه 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 چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش . 

متن آگهی 
پرونده کالسه 95099۸66۱۲900۸76 شعبه ۱06 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد)۱06 
جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 97099766۱40000۳۲ شاکی : آقای پیام نورالهی 
فرزند منصور به نشانی لرستان –خرم آباد شهرک آذربایجان خیابان آذربایجان کوچه 
آذربایجان یک –متهم : آقای صمد حقی فرزند حق نظر به نشانی – اتهام : سرقت 

تعزیری گوشی تلفن همراه 
به تاریخ 97/۲/۱ دادگاه پس از اعالم ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال با تکیه 
بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود به شرح ذیل مبادرت 

به انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه :  در خصوص اتهام آقای صمد حقی فرزند حق نظر فعال متواری دائر بر 
سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه سامسونگ گلکسی NOTe – Z موضوع 
شکایت آقای پیام نورالهی بدین توضیح در مورخه 94/5/۲7 گوشی تلفن مذکور در 
ترک آذربایجان سرقت می نماید که با عنایت شاکی و گواهی گواهان و کارت خرید 
شارژ که متعلق به متهم بوده و عدم دفاع متهم در قبال بزه انتسابی و سایر قرائن و 
محتویات پرونده بزهکاری نامبرده محرز بوده مستندا به ماده 656 )بند یک ( به تحمل 
یکسال حبس تعزیری و 60 ضربه شالق در محوطه دادگستری و رد مال فوق الذکر 
محکوم می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت ۲0 روز قابل واخواهی در همین شعبه 
اتمام علت مذکور ظرف مدت ۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در  بوده و سپس 

دادگاههای تجدید نظر استان می باشد. 
دادرس شعبه 106 دادگاه کیفری خرم آباد – حسین رضا دلفان      

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه 960660 خانم زهرا الموتی فرزند جمشید  به اتهام 
قصور در امر پزشکی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمد به میزان ده درصد ازپانزده 
درصد دیه کامل از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت 
تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی 
)احضاریه (به نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱74 ق آ د ک به 
اتهام ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع 
در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت پاسخگویی 
به اتهام اعالم شده حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –ایرج حسنوند

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  کامی غالم پور خلجی دارنده شماره شناسنامه 5۱7  به شرح دادخواست به 
کالسه 97099۸67۳5۱00۳94   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مرحوم میثم غالم پور بشناسنامه شماره ۲۱99  در تاریخ 
۱۳97/05/۱9در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر 

است به : 
۱-رضا غالم پور دارنده شماره شناسنامه 6-0۳۲9۸9-4۸5   فرزند متوفی 

۲-خانجان غالم پور خلجی دارنده شماره شناسنامه 560  پدر متوفی 
۳-ثریا مرادی کرم وند دارنده شناسنامه شماره 646 مادر متوفی 

به عنوان همسر  4- نسرین مرادی کرم وند دارنده شناسنامه شماره 4۸500۱06۸7 
متوفی و الغیر

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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند . 

ساختار  تغییر  ضرورت  بر  تاکید  با  مجلس  رئیس  نائب 
فروش نفت ایران در دوران تحریم گفت: بورس هم ابزاری 
در این راستا به شمار می رود و می تواند از کاهش میزان 

صادرات نفت ایران جلوگیری کند.  
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نائب  پزشکیان-  مسعود 
هر  مانع  که  می شود  تالش  دنیا  در  حاضر  حال  در  گفت: 
معامله نفتی ایران شوند. وی افزود: نکته ای که به ذهن من 
از نظر ساختاری می رسد این است که در قدم اول از حالت 
کالسیک  صورت  به  بخواهیم  اگر  و  شویم  خارج  متمرکز 
جلو برویم، طرف مقابل تمام راه¬ ها را می¬بندند؛ بنابراین 

باید به صورت غیرکالسیک پیش رفت.
کسانی  تمام  به  می توان  مثال  برای  کرد:  اضافه  پزشکیان   
صاحب  نفت  و  تجارت  کشاورزی،  صنعت،  حوزه  در  که 
واردات  فروش، عرضه،  برای  اختیاراتی  هستند،  صالحیت 
و صادرات داده شود. اما این کار باید با هماهنگی و اطالع 
صورت بگیرد. مانند انچه در دوران جنگ تجربه کردیم. به 
این شکل که هر استانی خودش یک لشکر داشت. حال این 
لشکر ها از هر منطقه باید ورود پیدا کنند تا دشمن نتواند 

ما را زمین گیر کند. 
به  نفت  بورس  از  استفاده  ضرورت  به  اشاره  با  پزشکیان 
عنوان یکی از ابزارهای مقابله با تحریم ها گفت: به هرحال 
بورس هم ابزاری در این راستا به شمار می رود که میتواند 
از کاهش میزان صادرات نفت ایران جلوگیری کند ولی یک 

راهکار کامل و کافی نیست.

 رضورت تغییر ساختار 
فروش نفت ایران

نخستین نمایشگاه صنعت گاز ایران و همایش بین المللی »توان 
ساخت داخل، بومی سازی فناوری ها و آینده صنعت گاز« با حضور 
70 شرکت از دیروز در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب 
آغاز به کار کرد. به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »محمد رئوف 
قادری« مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب در 
آیین افتتاح با بیان اینکه دنیا به گاز ایران نیاز دارد، گفت: ایران به 
عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان باید زودتر این رویداد 
نمایشگاهی را برگزار می کرد. وی با انتقاد از اقتصاد دولتی گفت: 
این نوع اقتصاد اجازه فعالیت به بخش خصوصی را نمی دهد؛ در 
واقع بخش خصوصی در یک رقابت نابرابر با بخش دولتی قرار دارد. 
قادری افزود: هزینه تمام شده پروژه های دولتی به حدی است که 
فشار سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کنند، بنابراین باید در بخش های 
مختلف به تقویت بخش خصوصی توجه شود. »ارائه توانمندی های 
ایران و کشورهای صاحب نام در صنعت گاز و زنجیره ارزش آن 
از طریق برگزاری یک رویداد کامال تخصصی، تبیین قابلیت های 
ایران به دلیل جایگاه برتر در ذخایر گازی جهان و معرفی فرصت 
های سرمایه گذاری و همکاری های مشترک در صنعت گاز کشور، 
زمینه سازی تجاری-صنعتی برای توسعه صنعت گاز، صادرات آن 
و انتقال فناوری در چارچوب سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
و برنامه ششم توسعه و همچنین راهبردها و برنامه های کالن و 
ارتقاء جایگاه ایران در برگزاری رویدادهای تزاز اول انرژی« از جمله 
اهداف برگزاری این نمایشگاه اعالم شده است. این نمایشگاه از 
۱0 تا ۱۳ شهریور در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب 

تهران برپاست.

نخستین منایشگاه صنعت گاز 
ایران گشایش یافت

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: با حمایت از تولید داخلی در 
بخش گازرسانی 99 درصد و در بخش پاالیشگاهی خطوط انتقال، 
75 درصد به خودکفایی و خوداتکایی رسیده ایم. حمیدرضا عراقی 
با انتشار یاداشتی به مناسبت هفته دولت افزود: با حمایت هایی که از 
ساخت داخل انجام شده، توربین های گازی مورد نیاز این صنعت 
که پیش از این در انحصار چند شرکت بین المللی بود به دست 
۲ شرکت ایرانی ساخته می شود. وی تولید ماده بودارکننده گاز 
)مرکاپتان( مصرفی کشور را از دیگر دستاوردهای صنعت گاز کشور 
عنوان کرد و افزود: هم اکنون با احداث واحد صنعتی تولیدکننده 
این ماده، ایران به عنوان سومین کشور تولیدکننده ماده بودارکننده 
در دنیا شناخته می شود. معاون وزیر نفت یکی دیگر از ماموریت 
های صنعت گاز ایران را در بعد اجرایی، تولید، انتقال و توزیع گاز 
ایمن، پایدار و مطمئن به مردم و بخش های ذی نفع کشور دانست 
و افزود: در طول پنج سال گذشته، گازرسانی به روستاها از ۱4 هزار 
روستا به بیش از ۲6 هزار روستا افزایش یافته که این موضوع، هم 
آرامش، رفاه و پاکیزگی محیط زیست را برای مردم به ارمغان آورده 
و هم سبب اشتغال زایی در مناطق روستایی و دورافتاده، مرغداری 
ها، دامداری ها، گلخانه ها و مناطق پرورش گل و گیاه شده است. 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گازرسانی به نیروگاه ها را یکی دیگر 
از دستاوردهای این صنعت برشمرد و اضافه کرد: در بخش عرضه 
گاز به نیروگاه ها از ۳۸ میلیارد مترمکعب گاز ارسالی به آنها در سال 
9۲ به 67 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب در سال 96 رسیده است. 
وی ابراز امیداوری کرد با برنامه ریزی های انجام شده، این میزان به 

بیش از 70 میلیارد متر مکعب در سال 97 برسد. 

 خودکفایی کامل در صنعت گاز 
به زودی محقق یم شود
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رشد اقتصاد ایران منفی می شود؟

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی پیش بینی کرد با توجه به تغییرات 
رخ داده در عرصه اقتصاد ایران، رشد اقتصادی با احتساب نفت در سال 

جاری منفی خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، مرکز پژوهشهای مجلس شورای 
اسالمی در گزارشی تاکید کرده است: رشد اقتصادي سال ۱۳96 که در 
قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود 
نزدیک شد و تولید ناخالص داخلي در این سال رشد ۳.7۳ درصدي با نفت 
و 4.6 درصدي بدون نفت را تجربه کرد.خروج آمریکا از برجام اما وضعیت 
اقتصادی ایران را تحت تاثیرقرار داد. بر این اساس عملکرد اقتصادي سال 
۱۳97 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم هاي آمریکا پس از خروج این 
کشور از برجام  بود.پیش بینی ها نشان می دهد متناسب با زمان بندي اعالم 
شده براي تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادي و 
رشد بخش هاي اصلي برآورد شده است. دلیل اصلي تفاوت این دو سناریو، 
به همکاري نسبي یا عدم همکاري اروپا با ایران در مواجهه با تحریم هاي 
آمریکا مربوط است.با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بیني مي شود در 
سال ۱۳97 رشد اقتصادي ایران در سناریوي اول منفی نیم درصد و در 
سناریوي دوم منفی ۲.۸ رصد باشد. این میزان براي رشد بدون نفت ۱.9 و 
0.۸ درصد برآورد مي شود. همچنین در این گزارش رشد سال ۱۳9۸ نیز 
پیش بیني شده است که رشدي بین منفی ۳.۸تا منفی 5.5 درصد را نشان 
میدهد، البته این در شرایطي است که دولت هیچگونه سیاست فعالي براي 
خنثي سازي و مقابله فعال با تحریم ها نداشته باشد.صندوق بین المللي پول و 
بانک جهاني نیز در آخرین گزارش هاي خود رشد اقتصادي ایران در سال 
۲0۱۸ را به ترتیب ۳.7و 4.۱ درصد پیش بیني کرده اند. به نظر میرسد دلیل 
اصلي اختالف در پیش بیني این گزارش با پیش بیني هاي دو نهاد مذکور 
آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش هاي خود را 
تعدیل نکردهاند.در این شرایط آنچه اهمیت مي یابد این است که بخش هایي 
در اولویت سیاستگذاري قرار گیرند که عالوه بر وابستگي کمتر به واردات، 
از پیوندهاي قویتر با سایر بخش هاي اقتصادي و لذا توانایي بیشتري در 
ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهي است اگر دولت سیاست هاي 
مناسبي را براي فعال ساختن بخشهاي مزبور، به ویژه بخش مسکن، در پیش 
بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادي کمتر خواهد بود و کشور 

مي تواند آثار تحریم را خنثي کند.

 فعال شدن ثبت شماره شبای مشموالن 
در سامانه سهام عدالت

سازمان خصوصی اعالم کرد مهلت ثبت شماره شبای مشموالن سهام 
عدالت تا پایان مهر برای آخرین بار فعال شده است.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دریافت شماره شبای بانکی مشموالن 
برای واریز سود سال مالی ۱۳95 شرکت های سرمایه پذیر به حساب 
مشموالن از ۳0 فروردین سال 96 تاکنون از طریق سامانه سهام عدالت 
در حال اجرا بوده و چند نوبت ضرب االجل پایان این مهلت اعالم شده 
است، اما بنا به اجازه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون 
اساسی در آخرین جلسه این شورا، این مهلت حداکثر تا پایان مهر امسال 
برای مشموالن تمدید شد. بر این اساس مشموالن می توانند برای ثبت 
www. شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت به نشانی
samanese.ir مراجعه کنند. پس از پایان مهر به هیچ وجه مشموالن 
سهام عدالت که شماره شبا بانکی اعالم نکرده باشند اجازه این کار را 

نخواهند داشت. 

خبر

ارزیابی عملکرد استان ها در 
پرداخت وام اشتغال روستایی  

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 
با اشاره به ارزیابی عملکرد استان ها و بانک ها 
در پرداخت وام اشتغال روستایی و عشایر، از 
تخصیص مرحله دوم منابع صندوق توسعه تا 

حداکثر یک ماه آینده خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ابوالفضل رضوی 
گفت: از آغاز اجرای این طرح از اواخر سال 
گذشته تا پایان مرداد ماه امسال، بیش از ۲500 
میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان ایجاد اشتغال 
در مناطق روستایی و عشایری پرداخت شده 
است.وی افزود: برآورد می شود در قالب اجرای 
این برنامه برای بیش از 5۳هزار نفر شغل در 
مناطق روستایی و عشایری ایجاد شود.وی ادامه 
داد: همچنین تا اوایل شهریورماه قرارداد برای 
پرداخت 5 هزار و 500 میلیارد تومان وام برای 
طرح های اشتغالزایی روستایی و عشایری بین 
متقاضیان و بانک ها امضاء شده است.رضوی 
منابع  از  استان ها  برخی  منابع  انحراف  درباره 
تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری نیز گفت: 
متاسفانه برخی از استان ها در فرایند پرداخت این 
اساس  بر  نداشتند.  موفقی  تسهیالت عملکرد 
قانون توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 
عشایری، این تسهیالت در شهرهای کمتر از ۱0 
هزار نفر صرفا باید برای سرمایه در گردش بنگاه 
های اقتصادی اختصاص یابد اما برخی استان 
ها در این زمینه سهوا یا عمدا بر خالف قانون 
عمل کردند.رضوی با اشاره به تخصیص مرحله 
دوم منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای فاز 
اشتغال روستایی و  تسهیالت  پرداخت  بعدی 
عشایری در آینده نزدیک افزود: پیش از اینکه 
منابع مرحله دوم در اختیار چهار بانک عامل قرار 
گیرد، عملکرد استان ها و همچنین بانک ها مورد 
ارزیابی قرار می گیرد.وی با تاکید بر اینکه بانک 
ها در فرایند پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی 
تضامین  صرفا  باید  و  کنند  سختگیری  نباید 
مندرج در قانون از متقاضیان دریافت شود، ادامه 
داد: عملکرد بانک ها در رابطه با تسهیل فرایند 
پرداخت تسهیالت به مردم نیز قطعا ارزیابی می 
شود چرا که نباید مردم برای دریافت تسهیالت 
افزود:  شوند.وی  بروکراسی  درگیر  اشتغالزایی 
پس از ارزیابی عملکرد استان ها و بانک ها در 
استفاده از منابع اشتغال روستایی و عشایری در 
مرحله اول اجرای این طرح، حداکثر تا یکماه 
آینده مرحله دوم منابع صندوق توسعه ملی به 

حساب بانک های عامل واریز می شود.

خبر

معاون وزیر تعاون، توسعه روستایی، کاهش فقر 
اقتصاد  اشتغال سه ویژگی مهم بخش  ایجاد  و 
تعاونی عنوان کرد و گفت:بخش تعاون در شرایط 
تحریم می تواند در فعال شدن بنگاه ها و مقابله با 

رکود ایفای نقش کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید حمید کالنتری 
با اشاره به شروع هفته تعاون گفت:امیدواریم با 
تالش همه تعاونگران، شاهد اتفاقات مثبتی باشیم 
که همراه با ترویج فرهنگ تعاون و گسترش باور 
دست اندرکاران  و  مسئوالن  جامعه ی  در  تعاون 
باشد.وی ادامه داد: بخش تعاونی اقتصاد با تالشی 
با  و  گرفت  صورت  گذشته  سال های  در  که 
حمایت های مجلس و دولت در پیشبرد اهداف 

دولت، هرچند رشد جامع و مطلوب مورد نظر 
خود را نداشت، اما گام های خوبی در این زمینه 
برداشته شد.معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار 
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و 
ضرورت توجه به تعاون روز به روز در جامعه 
بیشتر محسوس می شود، افزود: نقش تعاون در 
اشتغال در سال گذشته و با اجرای طرح »روستا 
ـ تعاون« و همچنین ادامه اجرای این طرح در 
با  شد.کالنتری  تبیین  خوبی  به  جاری  سال 
توسعه  در  می توانند  تعاونی ها  اینکه  بر  تأکید 
روستایی، کاهش فقر و ایجاد اشتغال به ویژه در 
مناطق روستایی و مرزی تأثیرگذار باشند، گفت: 
با حضور  »تعاون دهیاری ها«  برگزاری همایش 

مؤثر تعاونگران، بازتاب گسترده ای داشت و نشان 
داد تعاونی ها می توانند در اداره، مدیریت، توسعه 
اقتصادی و ایجاد اشتغال در روستاها کمک کنند.

وی اظهار داشت: امروز در شرایط تحریم، بخش 
تعاون می تواند همپای مردم و دولت در جهت 
رفع موانع و فعال شدن بنگاه های تعاونی، رونق 
اشتغال و مقابله با رکود، ایفای نقش کند؛ ضمن 
اینکه اصوالً تجربه در دنیا نشان داده که تعاونی ها 
بیشتری  در دوران سخت و تحریم، تاب آوری 
دارند و موفق تر می توانند در مقابل محدودیت های 
پیش رو پایداری داشته باشند، چرا که یک روحیه 
جمعی بر تعاونی ها حاکم است.وی با تأکید بر 
به  می تواند  امروز  اقتصاد  تعاونی  بخش  اینکه 
این بخش،  مردم، دولت و نظام کمک کند که 
محروم  مناطق  در  ویژه  به  را  مؤثرتری  رسالت 
و دوردست و فعال کردن واحدهای کوچک و 
متوسط می تواند داشته باشد که الزمه ی این اتفاق، 
این است که اتاق های تعاون و اتحادیه های تعاون 
فعال تر شوند و همکاری، هماهنگی و تفاهم بین 
بخش های دولتی و غیردولتی مدیریت این بخش 

گسترش یابد.وی افزود: تعاونی های تأمین نیاز نیز 
امروز باید گسترش پیدا کند؛ همچنین تعاونی های 
و  ضروری  کاالهای  رساندن  در  باید  توزیعی 
اساسی به دست مردم فعال تر عمل کنند. عالوه بر 
این، تعاونی های مسکن نیز باید مصداق بارزی از 
عملکرد سالم و صحیح داشته باشند و از طوالنی 
اعضای  بین  اختالف  و  ساخت  دوران  شدن 
با تأکید  این تعاونی ها جلوگیری کنند.کالنتری 
بر اینکه همه باید دست به دست هم دهیم تا 
انواع تعاونی ها در بخش های مختلف اقتصادی از 
جمله بخش کشاورزی و زیربخش های آن بیش 
از پیش فعال شوند، گفت: تعاونی های صنعتی و 
معدنی ما نیز باید فعال تر شوند، چرا که بخش 
اقتصاد تعاونی قابلیت های بسیار زیادی دارد که 
باید این قابلیت ها را خوب شناسایی و ارائه دهیم.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره تعاونی ها در 
سال جاری تصریح کرد: حدود ۱5 هزار و 500 
تعاونی در جشنواره تعاونی های امسال شرکت 
کردند که این نشان دهنده آمادگی و نشاط این 

بخش از اقتصاد است.

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری تویوتا تیپ ES۳50 لکسوس به رنگ مشکی روغنی 
مدل ۲00۸ به شماره نیروی انتظامی 4۱5 ص 6۸ -- ایران--7۲ وبه شماره موتور 
۲GRA۳094۱۸ به شماره شاسی JTHBJ46G۸۸۲۱۸5575 به نام فرشید سبحانی 

نوشهر مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد .

آگهی مفقودی
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موتور ۱۱4۸606064۲ و شماره پالک ایران 7۲-645ق۳6 بعلت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه ادعایی در 
خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در 
کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدهی است پس از 

بهشهرمهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دادنامه
واخواه :حمید فالحی فرزند محمدامین – سنندج بازداشتگاه موقت سنندج

واخوانده : قادر مرادی – جوانرود روبروی دانشگاه حسابداری
خواسته: واخواهی از دادنامه شماره ۱04 مورخ 96/۳/۱0 شعبه اول شورای حل اختالف 

جوانرود
شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر اقدام به صدور 

رای می نماید:
رأی شورا

در خصوص واخواهی حمید فالحی بطرفیت قادر مرادی از رای غیابی شماره ۱04 
دلیلی که نقص رای  اینکه واخواه  به  نظر  اول شورای حل اختالف جوانرود  شعبه 
واخواسته را ایجاب نماید ارایه نداده است به استناد ماده ۱9۸ قانون آیین دادرسی مدنی 
واخواهی رد و محکومیت واخواه ابرام می شود رای صادره حضوری و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگستری جوانرود می باشد.
قاضی شعبه اولشورای حل اختالف جوانرود

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در پرونده کالسه 960996 این دادگاه متهم آقای شهرام قاسمی سعید آباد که مجهول 
المکان می باشند و به تجویز ماده ۳44 ق . آد ک مصوب سال ۱۳9۲ مراتب در یک 
نامبرده در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳97/7/۱۸ ساعت 9  تا  نوبت در روزنامه آگهی 
صبح در این دادگاه حضور یابد. این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی محسوب و 
در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود.
م الف:683۲ مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری ۲ سنندج

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود

شماره پرونده :۳/۱۲5/97
شعبه سوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: مختارقادرپور فرزند:صالح
خوانده:بهزاد نوریان زاده  فرزند: نیت علی

زادهفوق  نوریان  بهزاد  بطرفیت خوانده  مطالبه  با خواسته  دادخواستی  خواهان فوق 
تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳97/7/۱4 ساعت ۱0:۳0 وقت 
رسیدگی تعیین شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی 
به وی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز 

جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :محمد غنی زاده فرزند باقر به نشانی : آذربایجان غربی –شهر 

ستان خوی- شهر خوی- بلوار ۲۲ بهمن –پالک ۳64 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : شاهین نصیری  فرزند محبعلی  نشانی  مجهول المکان 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: محمد دادگر  فرزند 
بخشعلی به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان طالقانی –جنب بانک سپه – 

ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی نوع رابطه وکیل    محکوم له محمد غنی زاده 
محکوم به :بسمه تعالی

بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره   ۱6/9700۱0 و شماره دادنامه 
مبلغ   پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه97099746۳5600۱56    
۱0/۱۳0/000 ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و مبلغ   ۲60/000  
ریال تاخیر تادیه  بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول و وحق الوکاله در حق محکوم له. 

ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه۱6  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- نازیال ایرجی

وحید شاه حسینلو –قاضی شعبه شانزدهم  
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به طور  مشروح بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می 
شود )ماده ۸و۳ قانون اجرای  محکومیت مالی ۱۳94(4- خودداری محکوم علیله از 
اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد.)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱۳94(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو 
)ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده ۳ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره  ۱۳9760۳۳۱0۱000۱557 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه جودی زاده ارجقی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 
۳۱۸۸  کد ملی 566906۱۸۸۸ صادره از خلخال  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱76 مترمربع پالک شماره ۲779 فرعی از ۱6۳ اصلی واقع در فردیس- خیابان  ۳7 
غربی )شهید نو بهاری( -کوچه ۸ متری گلها پالک ۲9 خریداری از مالک رسمی خود متقاضی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 

مالکیت صادر خواهد شد./ ب ۱5۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/05/۲7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/۱۱ 

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی فقدان سند مالکیت
درخواست  به  محلی  استشهاد  ارائه  با  شیردار  لطیفی  ابوالقاسم  آقای   
شش  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  مورخ97.6.۳  شماره۱۳97۲۱7۱00040۱65۲۱ 
با بنای احداثی تحت پالک ۱۲ فرعی از 7 اصلی به شماره  دانگ یک قطعه زمین 
سریال۲7۸۱99 واقع در قریه شیردارکال بخش هشت حوزه ثبتی شهرستان بابل که در 
دفتر جلد ۱ صفحه 57۲ ثبت. گردیده و در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در 
اجرای ماده ۱۲0 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اشخاص مدعی انجام معامله وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ۱0 روز از 
تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نشود 
و یا  در صورت اعتراض اصل سند مالکیت سا سند معامله ارائه نشود  این اداره مطابق 

مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود

مفقودی
المنثی برگ سبز سمند مدل ۱۳۸۲ با شماره پالک  7۲ -7۳5 م ۸4 موتور ۸۲۲۲4۸۱5 

شاسی ۳۲90۸۲۲۲۱۲5 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳9760۳۳۱0۱000۱606 شماره  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آتوسا اسماعیلی دستجا فرزند 
حسن  بشماره شناسنامه ۱69۸  کد ملی 004۲96۸64۱ صادره از تهران  در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱4۱/75 مترمربع پالک ۳7۱ فرعی از ۱6۳ اصلی 
واقع در کرج -  فردیس - خیابان  46 مقابل درب شهرداری  واحد ۱ و ۲  خریداری از 
مالکین  رسمی  حسن حسنخانی ، میکائیل میرزا رضائی ، ادریس رضائی ، یوسف میرزا 
رضائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
۱5 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ ب ۱4۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/05/۲7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/۱۱ 

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی اخطاریه طالق نوبت دوم 
بدین وسیله با آقای سید حبیب ترک فرزند قلندر به شماره ملی ۲4۱۳۳4۱0000۲آدرس 
دادنامه  پرونده  موجب  به  قجری  اکرم  خانم  که  می شود  ابالغ  المکان   مجهول 
نکاخواهان  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  مورخ97.4.۱0  شماره۱۳97047000479۳۳5۳ 
اجرای صیغه طالق بوده که طبق مقررات علیه شما اخطاریه صادر گردد لذا بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اجراییه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار سراسری آگهی می شود و ابالغ محسوب می گردد لذا ظرف مدت ۱0 روز 

پس از ابالغ به دفتر طالق ۲0 نکا  مراجعه نمایید
 مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی نکا محمد مهدی قلیان

ابالغ وقت
 رسیدگی و دادخواست و ضمائم با آقای جواد حسینی فرزند شیراهلل خواهان خانم محترم 
کمرودی فرزند اسمعیل دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جواد حسینی فرزند شیراهلل 
به خواسته لغو حضانت سلب حضانت فرزند مشترک به نام امیر محمد 9 ساله از پدر به 
دلیل ترک منزل و اعطای حضانت به خواهان مدرک به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 97099۸۱964۱006۲۳)97064۳(شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 
ثبت وقت رسیدگی مورخ 97.7.۲5ساعت ۱۲:۳0 تعیین.حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده جواد حسینی فرزند 
شیر اله و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده مذکور 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 گردد م.الف 97.4۲7
 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور فخرالدین پشندی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانم: نرگس شفیعی   دارای شناسنامه شماره ۱۸0۱0  به  شرح دادخواست به 
کالسه ۳7/500/477 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ملک خورشید شفیعی  بشناسنامه  شماره ۱45 در تاریخ ۱۳94/4/۸ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- نرگس شفیعی  فرزند ملک خورشید ش.ش ۱۸0۱0  متولد ۱۳4۸  صادره از  تهران  

فرزند متوفی
۲- افشار شفیعی  فرزند ملک خورشید ش.ش ۳56  متولد ۱۳56  صادره از  اسد آباد  

فرزند متوفی
۳- غفار شفیعی  فرزند ملک خورشید ش.ش ۳5۸  متولد ۱۳۳9  صادره از  اسد آباد  

فرزند متوفی
4- افسانه شفیعی  فرزند ملک خورشید ش.ش ۳60  متولد ۱۳4۱  صادره از  اسد 

آباد  فرزند متوفی
5- منوچهر شفیعی  فرزند ملک خورشید ش.ش ۳57  متولد ۱۳۳۸  صادره از  اسد 

آباد  فرزند متوفی
6- پروانه شفیعی  فرزند ملک خورشید ش.ش ۳59  متولد ۱۳40  صادره از  اسد آباد  

فرزند متوفی
7- علیرضا شفیعی  فرزند ملک خورشید ش.ش ۱۳7۲۱0  متولد ۱۳50  صادره از  

تهران  فرزند متوفی
۸- ماه سلطان سبزه ئی مسرور فرزند قاسم  ش.ش ۱  متولد ۱۳۱۲  صادره از  اسد 

آباد  همسر متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ ج ۲7۸ 
رئیس شعبه  شورای حل اختالف شهرستان فردیس

دادنامه
 پرونده کالسه شعبه ۳ شورای حل اختالف شهرستان نور تصمیم نهایی شماره خواهان 
آقای تقی حبیبی فرزند گداعلی نشانی استان مازندران شهرستان نور شهر ایزدشهر گلستان 
۱7 اندیشه ۲۲ خواننده خانم مریم اسالمی زارنجی فرزند امیر اصالن به نشانی محل و 
مکان خواسته و مطالبه اجور معوقه تایید فسخ قرارداد مالی تخلیه گردش کار پس از وصول 
پرونده و ثبت آن به کالته باال و دعوت طرفین جهت رسیدگی سرانجام در وقت فوق العاده 
شورا به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و ذیل انشا رای می نماید رای شورا آقای تقی حبیبی فرزند گداعلی دادخواست به 
طرفیت خانم مریم اسالمی زارنجی فرزند میر اصالن به خواسته صدور حکم بر تایید فسخ 
قرارداد اجاره مورخ به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه و تخلیه مورد اجاره و 
مطالبه اجور معوقه از اسفند ۱۳96 لغایت زمان اجرای حکم از قرار ماهیانه 5 میلیون ریال با 
احتساب هزینه دادرسی تقدیم نموده است مختصر ادعا بر این است که خواهان به موجب 
قرارداد عادی اجاره شماره به تاریخ فوق که تصویر آن پیوست دادخواست می باشد یک 
باب منزل مسکونی را به خوانده اجاره داد ده است به موجب بند 4 ماده 6 قرارداد مزبور 
مقرر گردید که چنانچه مستاجر بیش از یکماه از پرداخت اجاره بها استنکاف نماید برای 
موجب حق فسخ ایجاد می شود لذا با توجه به تحقق شرط مذکور و عدم پرداخت اجاره 
بها از سوی مستاجر در موعد مقرر صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا داشته است 
با توجه به قرارداد اجاره مورد استناد خواهان ها و بند 4 و 6 ذیل قرارداد در صورتی که 
مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید موجر میتواند قرارداد را فسخ و 
تخلیه مورد اجاره را مطالبه نماید و در مانحن فیه خوانده در جلسه دادرسی حضور نیافته 
و دفاعی در برابر ادعای خواهان معمول نداشته و دلیل بر پرداخت اجاره بها در موعد مقرر 
و عدم تحقق ضمانت اجرای مقرر در بند 4 و 6 قرارداد پیش گفته ارائه ننموده و اصل بر 
عدم پرداخت می باشد لذا شورا خواسته خواهان را مورد تشخیص و به استناد مواد ۱9۸ و 
5۱5 و 5۱9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳79 
و مواد و مواد ۱0 و ۲۱9 و ۲۲0 و ۲۲۳ و ۱۲57 قانون مدنی حکم به اعالم و تایید فسخ 
قرارداد اجاره مورخ فیمابین خواهان و خوانده در تاریخ تقدیم دادخواست و همچنین با 
توجه به اینکه با انحالل قرارداد اجاره موجبی برای ادامه تصرفات مستاجر در عین مستاجره 
وجود ندارد حکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستاجره و پرداخت اجور معوقه 
ماهیانه 5 میلیون ریال اجرت المسمی را از تاریخ 96.۱۲.۲۸ لغایت  زمان تقدیم دادخواست 
و هزینه دادرسی بر اساس تعرفه رسمی در حق خواهان ها صادر و اعالم می نماید با توجه 
به بندهای ۲ - 6 و ۱۱ - 6 قرارداد اجاره مستند دعوا اجرای حکم تخلیه منوط به تو.دیع 
وجه قرض الحسنه پول پیش از سوی موجر به واحد اجرای احکام می باشد در مورد 
مطالبه اجور معوقه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم تخلیه نظر به اینکه 
منشای استحقاق خواهان نسبت به دریافت احور  معوقه اجرت المسمی قرارداد اجاره می 
باشد و فسخ  از جمله اعمال حقوقی است که با اراده یک طرف محقق می گردد ابقاع و  
خواهان با تقدیم دادخواست اراده خود مبنی بر فسخ قرارداد را به طریق رسمی اعالم نموده 
است و حکم فسخ قرارداد نیز کاشف از انحالل آن از زمان تقدیم دادخواست می باشد 
و در مقطع زمانی پس از آن اساس این قرارداد اجاره ای موجود نخواهد بود تا موجر به 
استناد آن مستقر اجور معوقه اجرت المسمی می باشد بلکه با اجتماع شرایط می توان وی را 
صرفاً مستحق دریافت اجرت المثل دانست که در مانحن فیه  به موجب دادخواست مطالبه 
نشده است لذا شورا بنا به مراتب مرقوم با عقیده بر اینکه دعوای خواهان ها به خواسته 
مطالبه اجور معوقه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم تخلیه به کیفیت 
موصوف مطابق قانون اقامه نشده است به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳79 قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم می 
نماید این رای  غیابی است و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع پس 
از آن و انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی 

شهرستان نور می باشدم.الف 97.4۲۳
 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور رضا رضایی مقدم

 توسعه روستایی، کاهش فقر و ایجاد اشتغال سه ویژگی اقتصاد تعاونی؛ 

  تعاون؛ راهکاری برای مقابله با رکود در شرایط تحریم  

مافیا وهجوم مردم برای خرید 
ازعوامل گرانی خودرو 

مشکالت  مجلس،  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس 
موجود در ترخیص قطعات خودرو، مافیای دالالن و 
گرانی خودرو  عوامل  از  را  برای خرید  مردم  هجوم 
میلیون   ۲۲ پراید  کارخانه ای  قیمت  گفت:  و  دانست 
تومان است اما پس از ورود به بازار ۲۳ میلیون تومان 

به قیمت آن اضافه می شود.
به  اکبریان  عزیر  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بازار  خصوص  به  کشور  اقتصاد  در  که  مشکالتی 
خودرو به وجود آمده است اشاره و اعالم کرد: برخی 
ترخیص  عدم  و  گمرک  از  ناشی  مشکالت  این  از 

قطعات مورد نیاز خودروسازان است.وی با اشاره به نقش مردم در گرانی خودرو افزود: در 
همه جای دنیا وقتی چیزی گران می شود مردم آن را نمی خرند اما در ایران برعکس است.
وی نقش داللی را در گرانی خودرو مهم دانست و گفت: پراید توسط کارخانه با قیمت ۲۲ 
میلیون تومان وارد بازار می شود اما در این بین مافیای دالالن ۲۳ میلیون تومان یعنی رقمی 
بیشتر از کارخانه  با این همه کارگر، سود می برند.وی به افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره 
مسکن نیزاشاره و اظهار کرد: متأسفانه ساخت و ساز مسکن بین ۸0 تا 90 درصد راکد شده و 
این راکد شدن کاهش ساخت و در نتیجه افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته است؛ نباید 

اجازه می دادیم این رکود به وجود آید.

قدرت خرید مزدبگیران
 ۳۰ درصد کاهش یافت

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در 
خوش بینانه ترین حالت قدرت خرید مزدبگیران ما 
بیش از ۳0 درصد کاهش یافته و باید اقدام الزم در 

این رابطه انجام دهیم.
با  انصاری  ازمهر، جمشید  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اشاره به مشکالت اخیر اقتصادی در کشور و کاهش 
ارزش پول ملی اظهار کرد: در شرایط حاضر قدرت 
یافته  کاهش  اقشار  بقیه  از  بیشتر  مزدبگیران  خرید 
کارمندان  مزدبگیران،  این  که  ندارد  تفاوتی  است، 
دولت باشند یا کارگران و بازنشستگانی که دریافتی 

ثابتی دارند.رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: اگر در این شرایط همدلی و 
همراهی کارکنان دولت نباشد، نمی توانیم امیدی به پیشبرد باورمندانه برنامه های توسعه و حل 
مشکالت مردم داشته باشیم. دولت باید راه همدل و همراه کردن کارکنان خود را - به ویژه 
در راستای ارتقای قدرت خرید آنها - در پیش بگیرد و این کار را با همکاری نهادهای دیگر 
و شرکای اجتماعی اش برای کارگران و بازنشستگان نیز انجام دهد.وی با بیان این که باید 
چنین نگاهی درباره مجموعه نیروی کار کشور وجود داشته باشد، یادآور شد: محاسبات و 
برآوردهای اولیه نشان می دهد که در خوش بینانه ترین حالت قدرت خرید مزدبگیران ما بیش 

از ۳0 درصد کاهش یافته و باید اقدام الزم در این رابطه انجام دهیم.



آدم های فرهمند ، پیوسته بدنبال آغازهای 
شیرین هستند ، تا از آن بزم و جشن بسازند.

حکیم ارد بزرگ 

سخن حکیمانه

چشِم بد دور کز آن تفرقه ات باز آَورد 
 طالِع نامور و دولِت مادر زادت

حافظ از دست مده دولت این کشتِی نوح 
 ورنه طوفاِن حوادث بَِبَرد بنیادت

امروز با حافظ

چاپ روایت نوستالژیک زندگی 
یک خانواده متوسط ایرانی

کتاب »وقتی که آسمان تهران آبی بود« 
نوشته مهران افشاری توسط انتشارات 
جهان کتاب منتشر و راهی بازار نشر 

شد.
که  »وقتی  کتاب   ، مهر  گزارش  به 
آسمان تهران آبی بود: خاطره های دوره کودکیم، ده 
سال آغاز زندگیم از ۱۳46 تا ۱۳56« نوشته مهران 
افشاری به تازگی توسط انتشارات جهان کتاب منتشر 
کتاب هشتمین  این  است.  نشر شده  بازار  راهی  و 
عنوان از مجموعه »جستارها« است که این ناشر چاپ 
می کند. مهران افشاری نویسنده و پژوهشگر ادبیات 
سال ۱۳46  متولد  ایران؛  اجتماعی  تاریخ  و  فارسی 
است که آثاری را در حوزه تصحیح متون عرفانی و 
ادبیات عامیانه ایران منتشر کرده است. وی در کتاب 
پیش رو، سرگذشت خانواده اش را به عنوان یکی از 
خانواده های طبقه متوسط تهرانی در دهه های ۱۳40 و 

۱۳50 روایت کرده است.
روایتی که افشاری در این کتاب ارائه داده، از زبان 
یک کودک بوده و لحن قصه گویی دارد. اما به تعبیر 
خودش، این کتاب از آن نوع دفترهای خاطرات نیست 
که نویسنده، حادثه ها یا ماجراهای روزانه زندگی خود 
را در آن یادداشت کرده باشد بلکه خاطره هایی است 

که طی یک یا دو ماه از حافظه به کاغذ آمده اند.
با ۱۱۲ صفحه، شمارگان 700 نسخه و  این کتاب 

قیمت ۱۳ هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

میزبانی جشنواره آمریکایی از ۳ انیمیشن ایرانی

سه انیمیشن ایرانی »آلفابت«، »باالنس« و »باد می وزد« به بخش مسابقه جشنواره 
فیلم انجمن هنرمندان نیویورک راه یافتند.

به  »باالنس«  عابدی،  کیانوش  کارگردانی  به  »آلفابت«  ایرانی  انیمیشن  سه 
کارگردانی برزان رستمی و »باد می وزد« به کارگردانی هژیر اسعدی به بخش 

مسابقه سومین دوره جشنواره فیلم انجمن هنرمندان نیویورک راه یافتند.
40 فیلم کوتاه و انیمیشن از ۱۱ تا ۱۳ اکتبر برابر با ۱۸ تا ۲۱ مهرماه در نیویورک 

به نمایش درمی آید.
»آلفابت« زندگی انسان هایی را روایت می کند که زندگی کردن را فراموش کرده 
و از آگاهی و حقیقت دور مانده اند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است 
که سال ها است الفبای زیستن را از یاد برده اند، نمی بینند، نمی شنوند و سخنی بر 

لب نمی سرایند، ولی کلمات بی قرار در انتظارند.
»باالنس« نیز درباره  سربازان از جان گذشته ای است که در دوران دفاع مقدس 
از کشور خود دفاع کردند تا کودکان و مردم وطن و آیندگان در آرامش زندگی 

کنند.
در خالصه داستان انیمیشن کوتاه »باد می وزد« هم آمده است: بعد از چند اتفاق 
ناراحت کننده که برای مترسکی رخ می دهد، مترسک به انسان تبدیل می شود و 
از آن شرایط فرار می کند. در مسیر ۲ مترسک دیگر را می بیند که شرایطی بهتر 

از او ندارند و نهایتا با قرار گرفتن بر سر دوراهی باید تصمیمی سخت بگیرد.

سه فیلم ایرانی نامزد دریافت جوایز بخش های مختلف 
آسیاپاسیفیک

سه فیلم ایرانی در بخش های بهترین 
فیلمنامه، بهترین بازیگر مرد، بهترین 
بازیگر  بهترین  و  ویژه  جلوه های 
اسپریتز  جایزه  و  زن  مکمل  نقش 
سینمای مستقل، نامزد دریافت جایزه 
پنجاه و هشتمین دوره جشنواره  از 

فیلم آسیاپاسیفیک شدند.
روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
عمومی بنیاد سینمایی فارابی، پنجاه 
آسیا  جشنواره  دوره  وهشتمین 
لغایت  آگوست   ۲9 از  پاسیفیک 

۲سپتامبر برابر با 7 الی ۱۱ شهریور در تایوان برگزار می شود. فیلم های ایرانی 
»برگ جان« نامزد دریافت بهترین فیلمنامه، »آپاندیس« نامزد دریافت بهترین 
بازیگر مرد، »ویالیی ها« نامزد دریافت جایزه بهترین جلوه های ویژه و بهترین 
بازیگر نقش مکمل زن و همچنین جایزه اسپریتز سینمای مستقل آسیاپاسیفیک 

هستند.
رسول صدرعاملی در مقام داور در این رویداد حضور دارد و امیراسفندیاری نیز 
در این دوره از جشنواره آسیاپاسیفیک برای حضور در نشست هیات مدیره و 

برپایی کارگاه در تایوان حضور دارند.
جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک هرسال در یکی از کشورهای عضو فدراسیون 
بین المللی اتحادیه تهیه کنندگان فیلم )فیاپف( برگزار می شود. محل برپایی این 
جشنواره هر سال از سوی انجمن کارگردانان این فدراسیون تعیین می شود. 
این جشنواره که از سال ۱954 آغاز به کار کرده  است و به سینمای کشورهای 
آسیایی و جزایر اقیانوس آرام اختصاص دارد. منطقه آسیا پاسیفیک 7۱ کشور را 
شامل می شود و ۲۱ کشور عضو فیاپف هستند. چهل و هشتمین دوره جشنواره 

در اکتبر ۲00۳ )۱۳۸۲( در تاالر حافظیه شیراز ایران برگزار شد.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از ترسیم نقش راه 
فرهنگی و هنری خراسان شمالی تا افق ۱400 خبر 
آینده، کارگروه  ماه  اظهار داشت: ظرف دو  داد و 
مشترکی با وزارتخانه و استانداری تشکیل می شود 
تا در زمینه تسریع در تکمیل فضاهای فرهنگی هنری 
موجود و زمان بندی اجرای آنها نقشه راه ترسیم 

شود.
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  زمان  پیام  گزارش  به 
اسالمی؛ صالحی در نشست شورای اداری خراسان 
شمالی با اشاره به وجود ۳00 پروژه نیمه تمام ملی 
در حوزه فرهنگی، عنوان کرد: اعتبار مورد نیاز برای 
تکمیل این پروژه ها به اندازه ۱0 سال بودجه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است که زمان زیادی را می 
طلبد به همین منظور، این پروژه ها را در کارگروهی 
با استفاده از تبصره ۱9 هدف گذاری می کنیم. وی 
با تاکید بر حرکت در مسیر توسعه فرهنگی و هنری 
کشور، گفت: به آمایش فرهنگی و هنری استان ها 
با اتکا به مزیت های آنها باید توجه شود و در این 
راستا، فضای فرهنگی هنری خراسان شمالی همانند 
حوزه کتابخانه ای که رتبه اول در کشور را دارد، باید 

ارتقا پیدا کند.

وی با بیان اینکه توسعه با انجام پروژه های بزرگ 
اتفاق نمی افتد، افزود: تبدیل فضاهای کوچک و 
میانی به فضاهای فرهنگی و هنری در دستور کار 
قرار دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد: 
در حوزه فرهنگ و هنر اتفاقات خوبی در دولت 
های مختلف انجام گرفته است که نمی توان از آنها 
چشم پوشی کرد. وی افزود: در حال حاضر ۱.5 
میلیون نفر دانشجویان فارغ التحصیل رشته های هنر 
در کشور وجود دارند که منبع انسانی قابل توجهی 
بوده که می شود روی ظرفیت آنها حساب باز کرد.

صالحی با بیان اینکه در تولید محصول فرهنگی و 
هنری رتبه اول را در منطقه داریم عنوان کرد: تقریبا 
در تمام حوزه ها از جمله فیلم، انیمیشن، رسانه 
های مکتوب و غیرمکتوب، موسیقی مقامی نواحی 
های  رشته  دیگر  و  معاصر  موسیقی  و  کالسیک 
فرهنگی و هنری، حجم قابل توجهی از استعدادها و 
ظرفیت ها در استان های مختلف کشور وجود دارد. 
وی با اشاره به چاپ ۱00 هزار عنوان کتاب طی 
سال گذشته، افزود: در کنار این قوت ها و نقاط اتکا، 
چالش هایی نیز وجود دارد که باید به فکر راه عالج 

آن باشیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر 
اینکه برای رسیدن به توسعه پایدار باید زیرساخت 
ها در حوزه فرهنگ تکمیل شود، عنوان کرد: سرانه 
به خصوص  و  کشور  در  هنری  فرهنگی  فضای 
خراسان شمالی پایین است که برای حل این مشکل، 
ترکیب سازی منابع دولتی با منابع بخش خصوصی 
و بانک ها مورد تاکید است. صالحی همچنین ضمن 
اشاره به تمایز خراسان شمالی و مزیت های این 
استان نسبت به سایر استان های کشور، تصریح کرد: 
تنوع قومیتی که با تنوع اقلیم در این منطقه در هم 
آمیخته است، می تواند خراسان شمالی را در ردیف 
استان های شاخص و درخشان قرار دهد. وی افزود: 
این تنوع، اگر به درستی مورد برنامه ریزی و هدایت 
استعدادهای  رشد  و  بروز  ساز  بستر  بگیرد،  قرار 
خالق و سبب توسعه اجتماعی است و به توسعه 
منطقه نیز کمک می کند. وی با اشاره به مطالعات 
حوزه مردم شناسی عنوان کرد: تنوع قومی همراه 
با همزیستی، فرصت شتاب و توسعه را فراهم می 
کند که این مزیت در خراسان شمالی وجود دارد و 
می تواند از این طریق فاصله خود در شاخص های 

توسعه ای را کوتاه کند.

کاریکاتور

در  باز«  »اسکی  سینمایی  فیلم 
جشنواره »آی اف آی« ایرلند به 

نمایش در می آید.
به گزارش پیام زمان  به نقل از 
روابط عمومی سازمان سینمایی 
باز«  »اسکی  فیلم  هنری،  حوزه 
که پخش بین الملل آن بر عهده 

سازمان سینمایی حوزه هنری است، در سال ۱۳96 در ارتفاعات 
زردکوه بختیاری ساخته شد. این فیلم نگاهی انسانی و عاطفی به 
زندگی کودکان و نوجوانان دارد و به نقد چالش های اجتماعی و 

تربیتی در این زمینه می پردازد.
»اسکی باز« با دریافت 7 پروانه زرین، بهترین فیلم سینمایی سی 
امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ایران شد. 
این فیلم همچنین نامزد جایزه بهترین فیلم جوانان آسیا پاسیفیک 
۲0۱7 )اسکار آسیا( نیز بود. انستیتوی ملی فیلم ایرلند در سال 

۱94۳ با هدف آموزش قشر سینماروی ایرلند تاسیس شد.
و  کالج ها  مدارس،  و  کرد  تاسیس  فیلمخانه ای  موسسه،  این 
انجمن های سراسر کشور را با فیلم هایش تغذیه می کرد، سپس 
خودش نیز در تولید فیلم های آموزشی، ایمنی و بهداشتی مشارکت 
کرد. با گذشت سال ها این انستیتو همچنان نقش آموزشی خود 
را حفظ کرده و هر ماه طی چند روز فیلم هایی را برای اعضای 
خود نمایش می دهد. تابستان هر سال نیز یک جشنواره بزرگ از 

فیلم های منتخب برگزار می کند.
بخش خانوادگی این جشنواره امسال از تاریخ ۳۱ آگوست تا دوم 

سپتامبر برابر با نهم تا یازدهم شهریور ماه درحال برگزاری  است.

 منایش فیلم »اسیک ابز«
 در جشنواره »آی اف آی« ایرلند

مرفهینبیدردوبیتفاوت!!!

ترسیم نقشه راه فرهنگی و هنری خراسان شمالی تا افق 14۰۰ 

تورنتو  فیلم  بین المللی  جشنواره 
این  مهمانان  اسامی  حالی  در 
دوره خود را اعالم کرد که اصغر 

فرهادی نیز از جمله آنها است.
که  حالی  در  گیت،  گزارش   به 
فیلم »همه می دانند« ساخته اصغر 
فرهادی از جمله فیلم های حاضر 

دست  است،  تورنتو  فیلم  جشنواره  دوره  سومین  و  چهل  در 
رویداد  این  شروع  به  مانده  هفته  یک  جشنواره  این  اندرکاران 

سینمایی فهرست مهمانان خود را اعالم کردند.
جشنواره فیلم تورنتو اعالم کرد امسال 77۳ مهمان خواهد داشت 

که از هفته آینده در این جشنواره دیده خواهند شد.
شماری از فیلمسازان، بازیگران و هنرمندان مشهور جهان در این 
فهرست جای دارند. اسامی اصغر فرهادی با پنه لوپه کروز و خاویر 

باردم بازیگران فیلم جدیدش نیز در این فهرست دیده می شود.
علی عباسی سازنده فیلم »مرز«، مریم کشاورز سازنده »باشگاه 
افعی«، سعید جعفریان سازنده »تاریکی« و جاسمین مظفری سازنده 

»ترقه« نیز در این رویداد حضور دارند.
دومینیک وست، بن مندلسون، جما آرترون، کلر دنی، جیانگ ون، 
آبیشک باچان، لیدی گاگا، و رایان گاسلینگ از دیگر حاضران در 
این رویداد سینمایی هستند. فرهادی در دوره چهل و یکم تورنتو 
نیز با فیلم »فروشنده« حضور داشت. چهل و سومین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم تورنتو از 6 تا ۱6 سپتامبر)۱5 تا ۲5 شهریور( برگزار 
می شود. فروش بلیت برای حضور در این رویداد سینمایی از فردا 

یکم سپتامبر آغاز می شود.

اصغر فرهادی در میان 
مهماانن جشنواره تورنتو 

»بهترین  تلویزیونی  مجموعه 
سالهای زندگی ما« به تازگی مقابل 

دوربین رفته است.
به گزارش رسیده، سریال »بهترین 
سالهای زندگی ما« به کارگردانی 
کنندگی  تهیه  و  کاوری  احمد 
در  اخیرا  تخشید  محمودرضا 

شمال کشور کلید خورده است. این سریال به نویسندگی جابر 
قاسمعلی، یک درام تاریخی عاشقانه است و اقتباسی از رمان مطرح 
»مهاجران« هاوارد فاست محسوب می شود. این سریال در ۳0 
قسمت برای پخش از شبکه سوم سیما تولید می شود. داستان 
مجموعه در دهه ۳0 روایت می شود و قصه ای پرفراز و نشیب 
را به تصویر می کشد که در ادامه به دهه حاضر نیز می رسد. تنوع 
جغرافیایی لوکیشنهای این سریال از جمله ویژگیهای آن است و 
به دلیل بستر تاریخی داستان، مراحل تولید با تالش بی وقفه گروه 

پیش می رود.
علیرضا کمالی، بهنام تشکر، هدایت هاشمی، برزو ارجمند، رحیم 
نوروزی، الهام طهموری، شهرام قائدی، علی سلیمانی، فرخ نعمتی، 
کورش سلیمانی، افشین سنگچاپ، فریبا طالبی، مینا نوروزی، فریده 
دریامج، سهی بانو ذوالقدر، ساناز سماواتی، شهروز ابراهیمی، وحید 
شیخ زاده، بهراد خرازی، فرج اهلل گلسفیدی، انوش نصر، کرامت 
رودساز، حمیدرضا داوری، مهدیه کوهستانی و … در این سریال 
بازی دارند. این بازیگران در فاز نخست بازی دارند و در جریان 
ضبط دیگر مقاطع قصه چهره های شناخته شده دیگری نیز به گروه 

خواهند پیوست.

رسیال »هبرتین سالهای زندیگ 
ما« کلید خورد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
باارزیابی کیفی )چاپ:دردونوبت به شماره۲0097111100001۲(

کارفرما:اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه
موضوع مناقصه:پروژه اصالح نقطه حادثه خیزمحدوده پیچ های 
وسایرقسمتهای  آبادغرب  درمحورکرمانشاه-اسالم  الكش  عین 
حوزه شهرستان های کرمانشاه واسالم آبادغرب دراستان کرمانشاه

مدت اجرا: 8ماه شمسی.
مبلغ برآورد: 10،468،667،242ریال.

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:523،434،000لایر.
پایه5راه  گواهینامه  دارای  بایستی  می  کنندگان  شرکت  گر:کلیه  مناقصه  شرایط 
وترابری ازسازمان مدیریت  وبرنامه ریزی کشور،ثبت شده درسامانه ساجارباشند.
تاریخ درج درسامانه ستادجهت دریافت اسنادمناقصه مورخه11شهریور97میباشد.

مهلت دریافت اسناد:متقاضیان میتوانندحداکثرتاتاریخ17شهریور97 ساعت 14:30 
الكترونیكی  تدارکات  سامانه  نشانی  به  اسنادمناقصه  دریافت  جهت  شنبه  روز 
مناقصه  است  کنند)الزم  آدرسwww.setadiran.irمراجعه  دولت)ستاد(به 
مذکورودریافت  درسایت  نام  ثبت  قبلی،مراحل  عضویت  عدم  درصورت  گران 

گواهی امضای ااکترونیكی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند(.
مهلت تحویل اسناد تكمیل شده: تاپایان وقت اداری روزشنبه مورخ 31 شهریور 
الكترونیك  تدارکات  سامانه  نشانی  اسنادبه  ارائه  ساعت14:30جهت   1397

دولت)ستاد(مراجعه نمایند
تاریخ بازگشایی: ساعت9صبح روزیكشنبه مورخ1مهر1397

اطالعات دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات وارائه پاکت الف:کرمانشاه-
بلواربنت الهدی صدر-روبروی فرمانداری-اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده 

ای استان کرمانشاه-طبقه همكف-دبیرخانه-تلفن:083-38249912-14
درسامانه:  عضویت  مراحل  انجام  ستاد:جهت  سامانه  تماس  اطالعات 

مرکزتماس41934-021دفتر ثبت نام-88969737و85193768
مجوزارشاد:5517

زمان:  پیام  خبرنگار   - بادیكناری  مهدی 
باالدست بخش های  به 45 روستای  گازرسانی 
با  بابل  بندپی شرقی و غربی شهرستان  بابلکنار 
مازندران،  استاندار  اسالمی،  مهندس  حضور 
استانداری  عمرانی  ،معاون  نبیان  مهندس 
شهرستان  ویژه  فرماندار  زاده،  ولی  مازندران، 
بابل و احمد پور، مدیر عامل شرکت  گاز استان 

انجام شد.
رسانی  گاز  آئین  حاشیه  در  اسالمی«  »مهندس   
گازرسانی  روند  گفت:  مذکور  روستای   45 به 
به روستاهای مازندران شتاب ویژه ای داشته و 
تصمیم دولت گازرسانی به همه روستاهای باالی 

۲0 خانوار است.
وی گفت : یکی از مهم ترین سیاست های دولت 

کردن  فراهم  و  ها  ساخت  زیر  ایجاد  دوازدهم 
امکانات زیربنائی همچون گاز برای مردم است. 
استاندار مازندران افزود: با تالش صورت گرفته 
دولت  در  روستاها  به  گازرسانی  در  مازندران 

تدبیر و امید در کشور رتبه اول را داراست.
وی ادامه داد: همانند سال گذشته امسال نیز مردم 
صورت  گذاری  سرمایه  به  توجه  با  مازندران 
گاز  فشار  افت  دغدغه  با  گاز  حوزه  در  گرفته 

مواجه نخواهند شد.
استان  گاز  شرکت  »مدیر عامل  احمدپور  »جعفر 
اینکه  به  اشاره  با  مراسم  این  در  نیز  مازندران 
تالش می کنیم تا تعهدات دولت را برای آسایش 
را  روز  این  باید  کرد:  اظهار  کنیم،  فراهم  مردم 
جشن گرفت تا فرهنگ همدلی در جامعه تبیین 

گفت:  مازندران  گاز  شرکت  مدیرعامل  شود. 
برای گازرسانی به این روستاها ۱7میلیارد و 740 

میلیون تومان هزینه شده است.
و  مشترکان  اینکه  بر  کید  تأ با  احمدپور 
عالوه  باید  طبیعی  گاز  نعمت  مصرف کنندگان 
بهینه مصرف کنند، تصریح کرد:  بر شاکر بودن 
هرگونه بی احتیاطی در مصرف این نعمت الهی 
منازل  در  ناخوشایندی  اتفاقات  بروز  سبب 

می شود.
وی با اشاره به اینکه، تعداد روستاهای گازدار این 
استان به هزار و 9۸۸ روستا افزایش یافته است، 
یادآور شد: در حال حاضر 99 درصد خانوارهای 
شهری و 9۱ درصد خانوارهای روستایی استان 

مازندران تحت پوشش گازرسانی هستند.

گازرساین به ۴۵ روستای ابالدست بخش های اببل کنار، بندیپ رشیق و غریب اببل

اداره کل راهداری وحمل 
ونقل  جاده ای استان کرمانشاه

 نوبت اول

فیلم سینمایی »سالم علیکم حاج آقا« )چشمان فرشته( در حال حاضر در آخرین مراحل پیش 
تولید قرار دارد. فیلمبرداری فیلم سینمایی »سالم علیکم حاج آقا« )چشمان فرشته( به نویسندگی 
و کارگردانی حسین تبریزی با انتخاب کامل عوامل پشت دوربین و انجام تست گریم نهایی 
بازیگران به زودی در تهران آغاز می شود. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می شود و تمامی 

لوکیشن ها نیز انتخاب شده است. فیلم جدید حسین تبریزی یک کمدی اجتماعی است.
حمید گودرزی، لیال اوتادی، علی صادقی، رز رضوی، زهرا جهرمی، سوسن پرور، ارژنگ 
امیرفضلی، مهران رجبی، بیتا عالمی، هلیا آهنگری، امین چنارانی، علی بنایی و بهنوش بختیاری، 
مریم کاویانی، محمدرضا شریفی نیا و پوریا پورسرخ بازیگران این فیلم سینمایی هستند. از میان 

بازیگران تاکنون تست گریم نهایی حمید گودرزی و علی صادقی انجام شده است.
دیگر عوامل پشت دوربین »سالم علیکم حاج آقا« عبارتند از تهیه کننده: محمدرضا محمدی، 
سرمایه گذار: میثم آهنگری، مدیر فیلمبرداری: فرخ مجیدی، مدیر تولید: مجتبی متولی، دستیار 
یک کارگردان و برنامه ریز: محمد عفراوی، مشاور رسانه ای: امین اعتمادی مجد، عکاس: آرش 
تدوین: روزبه  تبریزی، صداگذار: سیدمحمود موسوی نژاد،  فرهاد  شاه محمدی، صدابردار: 
کلباسی، طراح گریم: سیدمحسن موسوی، طراح صحنه و لباس: شیرین بوریایی دوست، منشی 

صحنه: ساناز هروی، مدیر تدارکات: نادر محمدی، دستیار تولید: علی کریمی.

»سالم علیکم حاج آقا« بزودی مقابل دوربین


