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سرمقاله

افایتیافومسئلهای
بهناممنافعملی

نگاهروز

 توان مالی خریداران مسکن 
گرفته شد

برخی افراد درباره لوایح چهارگانه دلسوزانه 
نقدهایی دارند که باید لحاظ کرد و نظرشان 
محترم شمرده شود و به صورت اقناعی با 

آن ها برخورد کنیم.
نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در معرض یک 
تصمیم  دولت  دارند.  قرار  مهم  تصمیم 
 )FATF(اف ای تی اف درباره  را  خود 
گرفته است و مجلس هم آن را با تحفظ 
آن ها  از  برخی  و  است  کرده  تصویب 
مانند سی اف تی)CFT( دوباره به مجلس 
بازگشته است که باید درباره آن تصمیم 
رهبر  که  می کنند  عنوان  برخی  بگیریم. 
معظم انقالب با تصویب این لوایح مخالفند 
اما نظر مقام معظم رهبری در این زمینه 
مشخص است، ایشان فرموده اند که مجلس 
و دولت در این رابطه تصمیم بگیرند. با 
وجود این مسئله متاسفانه باز هم برخی 

همان مساله را تکرار می کنند.

2 حشمت اهلل فالحت پیشه 

علی اکبر صالحی عنوان کرد:

سرنوشت برجام از مهمترین  نگرانی های جهان

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را  تسلیت می گوییم

هنگام محرم شد و هنگام عزا
برخیز و بخوان مرثیت کرببال

خداحافظی 170 مقام دولتی بازنشسته؛

برخی به دنبال دور زدن 
قانون منع بکارگیری 

بازنشستگان

به گزارش زمان ، عادل آذر در گفت و گویی با تشریح جزئیات قانون اصالح ممنوعیت 
بکارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: مقامات مشمول این قانون حدود 170 نفر هستند که 
تعداد زیادی نیست، زیرا بیش از 100 هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل کرده و با تجربه در کشور 
داریم که می توانند این خالء را پرکنند.وی گفت: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها، 
کلیه دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را که در ماده)5( قانون 
خدمات کشوری بیان شده است، دربر می گیرد و نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که 
اجرای آن از تاریخ اول فرودین 1395 بوده است، یکسری از مقامات مثل استانداران، معاونان 

استانداران و معاونان وزیران، فرزندان جانبازان و... 
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رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: سرنوشت برجام یکی از 
مهمترین نگرانی های جهانی است و اقدام یکجانبه و غیرقانونی 
آمریکا در خروج از این توافق، تأثیرات منفی بر صلح و امنیت 

منطقه ای و بین المللی به همراه خواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، علی اکبر صالحی، معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران 
دیروز طی سخنرانی در شصت و دومین کنفرانس عمومی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، سرنوشت برجام را یکی از 
مهمترین نگرانی های جهانی برشمرد.وی با اشاره به فرآیند 
سخت و دشوار برای رسیدن به این توافق ابراز داشت: متأسفانه 
علیرغم اینکه آژانس 12 بار بطور مستمر بر پایبندی جمهوری 
اسالمی ایران به مفاد این توافق گواهی داده است، ایاالت متحده 
آمریکا در می 2018 تصمیم به خروج یکجانبه و غیرقانونی از 
این توافق گرفت، در حالی که دولت آمریکا، بطور کامل به 
مفاد آن پایبند نبوده است.صالحی این تصمیم یکجانبه آمریکا 

را نقض صریح قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و 
ریشخند به اصول اساسی و شناخته شده حقوق بین المل و 
چندجانبه گرایی برشمرد، که سرنوشت این دستاورد ارزشمند 
و منحصربفرد علم-دیپلماسی را با خطر جدی و تأثیرات منفی 
بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی، مواجه کرده است.وی 

افزود: عکس العمل بین المللی به این اقدام غیرقانونی آمریکا، 
تردیدهای جدی ای را در رابطه با عقالنیت و اعتبار سیاست 
آن کشور ایجاد کرده است؛ این نگرانی صرفا به یکجانبه گرایی 
آمریکا بر نمی گردد بلکه همچنین با شرایط بسیار دشوار منطقه 
ما که مملو از آشوبهای فراگیر و تهدیدات تروریسم می باشد، 
مرتبط می باشد.وی با اشاره به حمایت قوی ایران از ایجاد منطقه 
عاری از سالح هسته ای در خاورمیانه از سال 1974 تا کنون، 
ابراز داشت نمی توان بی توجهی عمدی برخی از کشورها 
نسبت به تهدید واقعی ناشی از امتناع لجبازانه رژیم اسرائیل 
از پیوستن به معاهده عدم اشاعه هسته ای و در اختیار گرفتن 
زرادخانه هسته ای قابل توجه و رد هرگونه بازرسی آژانس بین 
المللی انرژی اتمی را شماتت نکرد. این در حالی است که در 
مورد برنامه هسته ای ایران، همانطوری که در گزارش مدیرکل 

نیز آمده است، سیستم راستی آزمایی در حال اجراست.
ادامه در صفحه 3

سرنوشت برجام از مهمترین  نگرانی های جهان

گمرک ایران از واردات ۵۰۳ هزار و ۱۲۱ تن انواع کاال به کشور در یک هفته 
گذشته خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازفارس، ارزش این میزان کاالی وارداتی در هفته 
گذشته به میزان ۶۸۷ میلیون و ۹۱ هزار دالر بوده است.عمده ترین کاالهای 
وارداتی در یک هفته گذشته به کاالهای اساسی ، مواد اولیه خطوط تولید، 
دارو، تجهیزات پزشکی و برخی کاالهای واسطه ای اختصاص دارد.این گزارش 
می افزاید؛ با مصوبات جدید دولت روند واردات کاال در گمرکات به روال 
عادی بازگشته است.در حال حاضر ۳ هزار و ۶۳۷ قلم کاال مشمول معافیت 
از پرداخت مابه التفاوت ارز شده اند. بنابراین در زمان ترخیص این کاالها 
که به تفکیک کد تعرفه هرکاال به گمرکات ابالغ و اطالع رسانی شده است 
نیازی به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا تعهد 

بانکی نیست.با توجه به دستور رئیس کل گمرک ایران در صورت درخواست 
واردکننده ، گمرکات ملزم هستند نسبت به ترخیص ۷۰ درصد کاال اقدام 
نمایند تا صاحب کاال در فرصت مناسب نسبت به پیگیری موضوع مابه التفاوت 
ارز از طریق ارائه تعهد به بانک خود و یا اخذ تاییدیه از سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان اقدام نماید.به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش 
با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کاال به استثنای خودرو 
که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی 
، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز 
متقاضی از سوی هیات وزیران بالمانع اعالم شده است.همچنین ترخیص 
کاالهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سالجاری می باشد 
بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصالحی بند ۲ ماده ۱۰ 
آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات موضوع تصویب نامه شماره 
۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ ه بالمانع است.گمرک ایران گر چه صرفا مجری سیاست 
ها و دستورالعمل های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود 
و خروج کاال تصمیم گیرنده نیست اما در هفته های اخیر به دستور رئیس 
کل گمرک از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده کرده تا واردکنندگان و 
صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکالت مواجه شوند که 
ارائه اینگونه راهکارها از جمله این اقدامات است.گمرک ایران از واحدهای 
تولیدی درخواست کرده است تا از تسهیالت ترخیص نسیه ؛ ترخیص کاال با 
نگهداشتن بخشی از کاال به ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش 
افزوده ، ترخیص درصدی کاال و تسهیالت جدید ورود موقت و استرداد حقوق 
ورودی نهایت استفاده را بنمایند.گمرک همچنین در از واحد های تولیدی و 
اتحادیه ها درخواست کرده است در صورت بروز هر مشکل گمرکی در حوزه 
واردات کاال، مشکالت خود را با مدیران گمرکات اجرایی مطرح کنند و در 

صورت حل نشدن دفتر واردات گمرک ایران آماده رفع این مشکالت است.

 جزئیات مرحله دوم استخدام پیمانی پذیرفته 
پنجمین  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  شدگان 
آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 

کشور سال ۱۳۹۷ اعالم شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، با توجه به برگزاری 
وزارت   ۱۳۹۷ سال  پیمانی  استخدام  آزمون 
آموزش و پرورش و اعالم نتایج یک برابر ظرفیت 
این آزمون، پذیرفته شدگان مکلفند به منظور طی 
سایر مراحل قبل از استخدام )بررسی صالحیت 
های عمومی )گزینش(، گواهی عدم سوءپیشینه، 
پرونده  تشکیل  پزشکی،  معاینات  و  آزمایشات 
استخدامی و آمادگی جهت شرکت در دوره مهارت 
آموزی( به شرح اعالم شده اقدام کنند.داوطلبانی 
که درخصوص نتایج نهایی آزمون سواالتی دارند، 
اینترنتی  پاسخگویی  بخش  ازطریق  توانند  می 

سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: 
www.sanjesh.org اقدام کنند.قبول شدگان 
یک برابر ظرفیت جهت پیگیری امور مربوط به 
کل  اداره  اداری  امور  ادارات  به  خود  استخدام 
آموزش و پرورش استان مراجعه و راهنمایی الزم 
را دریافت کنند.پذیرفته شدگان قبل از مراجعه به 
هسته گزینش اداره کل آموزش و پرورش استان 

محل استخدام سهمیه خدمتی باید اقدامات ذیل 
را به عمل آورند.داوطلبان در صورت عدم تحویل 
فرم اطالعات فردی و مدارک درخواست شده در 
مرحله مصاحبه استخدامی باید پس از چاپ فرم 
اطالعات فردی از سایت دبیرخانه هیأت مرکزی 
 ،www.gozinesh.medu.ir :گزینش به نشانی
آن را تکمیل کنند.داوطلب باید پس از الصاق یک 
قطعه عکس به فرم تکمیل شده آن را به همراه 
ملی  کارت  و  شناسنامه  صفحات  کلیه  تصویر 
)حداکثر به مدت ۴۸ ساعت از تاریخ انتشار اسامی(، 
های  هسته  آدرس  به  پیشتاز  پست  وسیله  به 
گزینش استان محل خدمت خود، ارسال کرده یا 
به صورت حضوری تحویل دهند.مسئولیت هرگونه 
نقص و نارسایی در تکمیل فرم به عهده فرد خواهد 
بود.عدم تکمیل فرم مربوط یا عدم ارسال به موقع 
آن به هسته گزینش استان محل خدمت، به منزله 
انصراف از استخدام تلقی می شود.معاینات پزشکی 
)تکمیلی( آزمایشات پاراکلینیکی و تشکیل پرونده 
استخدامی افراد واجد شرایط معرفی شده به اداره 
کل آموزش و پرورش استان محل خدمت همزمان 
می  صورت  عمومی  های  صالحیت  بررسی  با 
پذیرد.داوطلب واجد شرایط پس از انتشار اسامی 

در سایت سازمان سنجش آموزش کشور ضمن 
حضور در امور اداری ادارات کل آموزش و پرورش 
معرفی  اخذ  به  نسبت  سهمیه خدمتی،  استان 
نامه جهت گواهی عدم سوءپیشینه و... به منظور 
تشکیل پرونده استخدامی با رعایت سایر قوانین و 
مقررات مربوط در زمان مقرر اقدام کنند.چنانچه 
به هر دلیلی صالحیت عمومی فرد پذیرفته شده 
مورد تأیید قرار نگیرد انجام معاینات پزشکی و 
سوءپیشینه هیچگونه حقی برای استخدام فرد 

پذیرفته شده ایجاد نخواهد کرد.
انجام  عمومی،  های  صالحیت  تأیید  درصورت 
آزمایشات، معاینات پزشکی و ... پذیرفته شدگان 
نهایی مکلفند به منظور شرکت در دوره یکساله 
مهارت آموزی به اطالعیه ای که به همین منظور 
حداقل یک ماه پس از انتشار اسامی، در پورتال 

وزارت آموزش و پرورش به نشانی:
 www.medu.ir درج خواهد شد، مراجعه کنند.

انجام گرفته و زمان  برنامه ریزی های  براساس 
بعدی پیش بینی شده، مقرر است دوره یکساله 
مهارت آموزی پذیرفته شدگان آزمون مزبور یک 
هفته پس از اعالم نتایج بررسی صالحیت های 

عمومی )گزینش( آغاز شود.

ورود یک هفته اِی ۶۸7 میلیون دالر کاال به کشور

اعالم جزئیات مرحله دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش 
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حشمت اهلل فالحت پیشه 

برخی افراد درباره لوایح چهارگانه دلسوزانه نقدهایی دارند که باید 
لحاظ کرد و نظرشان محترم شــمرده شود و به صورت اقناعی با 

آن ها برخورد کنیم.
نمایندگان مجلس، شــورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در معرض یک تصمیم مهــم قرار دارند. دولت تصمیم خود 
را درباره اف ای تی اف)FATF( گرفته اســت و مجلس هم آن را با 
 )CFT(تحفظ تصویب کرده است و برخی از آن ها مانند سی اف تی
دوباره به مجلس بازگشته است که باید درباره آن تصمیم بگیریم. 
برخی عنوان می کنند که رهبر معظم انقالب با تصویب این لوایح 
مخالفند اما نظر مقام معظم رهبری در این زمینه مشخص است، 
ایشان فرموده اند که مجلس و دولت در این رابطه تصمیم بگیرند. 
با وجود این مســئله متاسفانه باز هم برخی همان مساله را تکرار 
می کنند.در این جا باید توجه داشــته باشیم که یک بحثی وجود 
دارد که به لحاظ سیاسی قابل تامل است و آن این که ما با آمریکا، 
عربستان و اسرائیل به عنوان یک مثلث دشمن مواجه هستیم که 
در سال گذشته شاهد بودیم آمریکا چه تالش هایی کرد تا ایران را 
در لیست سیاه قرار دهد اما موفق نشد. امسال قرار است عربستان 
و اسرائیل که تا پیش از این به عنوان عضو ناظر اف ای نی اف بودند 
در میان اعضای ثابت قرار بگیرند و آن موقع توان آمریکایی ها برای 
قراردادن ایران در لیست سیاه افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر 
بازیگران اروپایی و کشورهای همراه ایران مانند چین و روسیه بارها 
به ما اعالم کرده اند که ما باید با اف ای تی اف همکاری کنیم تا دست 
آن ها برای حمایت از ایران بسته نباشد.برخی هم البته دلسوزانه 
نقدهایی دارند که باید لحاظ کرد و باید نظرشــان محترم شمرده 
شود و به صورت اقناعی با آن ها برخورد کنیم. شفافیت وجه مثبت 
اف ای تی اف اســت اما جنبه های منفی هم دارد و آن بخش از این 
کنوانسیون که سیاسی می شود و شائبه اعمال نفوذ آمریکا می رود 
تبدیل به وجه منفی آن می شود که باید تالش کنیم وجوه منفی را 
کاهش دهیم.لذا ما باید مجموعه شرایط را در نظر بگیریم و نهایتا 

تصمیمی را اتخاذ کنیم که به نفع کشور باشد.
 رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی

ترامپازایرانتضمینخواست!

»ریک پری« وزیر انرژی آمریکا پیام »دونالد ترامپ«  رئیس جمهور 
این کشــور را در ســخنرانی خود در جلسه شــورای حکام آژانس 

بین المللی انرژی اتمی برای حضار قرائت کرد.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، منابع خبری دیروز گزارش کردند، 
»ریک پری« وزیر انرژی آمریکا پیام »دونالد ترامپ«  رئیس جمهور 
این کشور را در سخنرانی خود در شصت و دومین کنفرانس عمومی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حضار قرائت کرد.بنا بر این گزارش، 
این بیانیه مسائل مربوط به موضوع توافق هسته ای ایران )برجام( و 
پرونده خلع سالح اتمی شبه جزیره کره را شامل می شد.رئیس جمهور 
آمریکا در این بیانیه گفته است که ایران باید در خصوص دو مسئله 
تضمین ارائه دهد، اول اینکه برنامه هســته ای این کشور منحصرا 
صلح آمیز باقی خواهد ماند و همچنین این مسئله که هرگونه مسیر 
دســتیابی ایران به تسلیحات هسته ای »به صورت دائمی« مسدود 
خواهد شد.این بیانیه  هیچ اشاره ای به خروج آمریکا از برجام نداشت 
اما تأکید می کرد، برجام یک »توافق معیوب« اســت و آمریکا صرفا 
به دنبال توافقی اســت که »به طور کامل به برنامه هسته ای ایران، 
فعالیت های مرتبط با اشاعه و همچنین فعالیت های بی ثبات کننده این 
کشور می پردازد«. وزیر انرژی آمریکا در ادامه دالیل نقصان این توافق 
را اینگونه عنوان کرد که برجام »به سوءعملکرد مداوم ایران نپرداخته 
است. اگرچه نمونه های سوء عملکرد ذاتا هسته ای نیست.«عالوه بر 
این، بیانیه رئیس جمهور آمریکا تصریح می کرد که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی باید بر همکاری ایران بر اساس راستی آزمایی قوی اصرار 
داشته باشــد.رئیس جمهور آمریکا عالوه بر این در پیام خود تأکید 
کرده اســت که اطمینان دارد »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی 
به آنچه ترامپ، آن را »توافق« اتمی حاصل شــده میان دو کشــور 
خوانده، پایبند خواهد بود. وی عالوه بر این می افزاید که »البته خلع 
سالح اتمی کامل« شبه جزیره کره نیازمند راستی آزمایی است.ترامپ 
همچنین در ابتدای پیام خود گفته بود، »آمریکا از همکاری های صلح 
آمیز هسته ای حمایت می کند که این شامل حمایت های واشنگتن از 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز می شود و همچنین سرمایه گذاری 

های آمریکا در بخش توسعه رآکتورهای هسته ای در سراسر دنیا«.

تاکیدمجدد»آمانو«برپایبندیایرانبهبرجام

 دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در اظهاراتی بار دیگر 
بر پایبندی ایران بر توافق جامع اقدام مشــترک )برجام( تاکید 

کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »یوکیو آمانو« در نشست شصت 
و دوم مجمع عمومی آژانس بار دیگر پایبندی ایران به تعهدات 
خــود در قالب برجام را تائید کرد.مدیــرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با بیان اینکه این ســازمان از زمان برگزاری آخرین 
نشست مجمع عمومی، پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب 
برجام را مورد بررســی و نظارت قرار داده، تائید کرد که تهران 
به اجرای تعهدات پایبند بوده اســت.آمانو این سخنان را دیروز 
دوشنبه در اولین روز آغاز به کار شصت و دومین نشست مجمع 
عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان داشــت و افزود: این 
مهم اســت که ایران به اجرای کامــل تعهداتش در این رابطه 

ادامه دهد.

حملهعدهایآشوبطلب
بهسفارتتهراندرآتن

یک گروه آشــوب طلب در یونان به سفارت تهران در آتن حمله 
کردند.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ۱۰ عضو یک گروه آشوب طلب 
صبح روز دوشــنبه در حالی که ســوار بر موتور سیکلت بودند با 
پرتاب شیشه و سنگ به سفارت ایران در یونان حمله و خساراتی 
بــه آن وارد کردند.این افراد بالفاصله پس از حمله، محل را ترک 
کردند و هیچ  یک از آنها بازداشت نشده است.سخنگوی این گروه 
با انتشار پیامی در صفحه خود در فیسبوک اعالم کرده است که 
این حمله در واکنش به آن چه ســرکوب کردها در ایران خوانده، 
انجام گرفته اســت.در روزهای اخیر عده ای هرج و مرج طلب در 
پاریس و هلسینکی نیز به سفارت ایران در این دو پایتخت حمله 

کردند.

برگزاریعزاداریحضرت
اباعبداهللالحسین)ع(باحضور

رهبرمعظمانقالب

نخستین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع( در حســینیه امام خمینی )ره( با 

حضور رهبر معظم انقالب برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازدفتر حفظ و نشــر آثار 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، نخستین شب 
مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السالم در 
حسینیه امام خمینی )رحمه اهلل( با حضور هزاران 
نفر از مردم عزادار، جمعی از مســئوالن کشور و 
رهبر انقالب اسالمی برگزار شــد.این مراسم با 
مرثیه ســرائی سید مجید بنی فاطمه آغاز شد و 
در ادامه، حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقی 

و منصور ارضی به سخنرانی و مداحی پرداختند.

دستوررئیسجمهوریبرایحل
مشکالتصنعتداروسازیکشور

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه 
ای وزارت کشــور از ابالغ نامه رئیس جمهور به 
استانداران برای حل مشکالت صنعت داروسازی 

کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،  بابک دین پرست 
در ایــن باره گفت: رئیس جمهور دســتور اقدام 
فوری در رابطه با حل مشکالت صنعت داروسازی 
کشور داده است.وی اظهار کرد: باتوجه به ضرورت 
حل مشــکالت صنعت داروســازی کشور، ماه 
گذشته جلســه ای با حضور رئیس و جمعی از 
اعضای انجمن صنفی داروسازان ایران، در محل 
وزارت کشور برگزار شد که اهم مسائل و مشکالت 
مطروحه در این جلسه، به همراه مجموعه ای از 
پیشــنهادات اجرائی طی نامه ای از سوی وزیر 
کشــور برای اســتحضار دکتر روحانی ارســال 
شد.وی در خصوص مسائل مطروحه در این نامه 
گفت: یکی از مشکالت صنعت داروسازی تامین 
اعتبارات برای تســویه بدهی به صنعت دارویی 
کشور است. در این نامه تاکید شده است ؛ سازمان 
برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت بهداشت، 
درمان وآموزش پزشکی و وزارت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی، نســبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز 
برای تســویه بدهی به صنعت دارویی کشــور و 
خروج از مشکالت فعلی، اقدام عاجل بعمل آورند 
و از هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات درآینده، 

خارج ازمهلت قانونی و متعارف، پیشگیری شود.

شناسایی3900میلیاردتومان
فرارمالیاتیدرمناطقویژهوآزاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 
ســه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در 
مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی و مطالبه این 

میزان مالیات خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازســازمان امور مالیاتی، 
ســیدکامل تقوی نژاد درخصوص شناســایی 
فرارهای مالیاتی در مناطــق ویژه و آزاد تجاری 
و صنعتی خاطرنشــان ساخت: تا پایان مردادماه 
امســال درخصوص سوءاستفاده از معافیت های 
صادرات و مناطق ویــژه و آزاد تجاری، صنعتی 
ناشــی از عرضه محصــوالت پتروشــیمی در 
معامالت شــرکت بورس کاالی ایران بابت مواد 
اولیه محصوالت پتروشیمی و اخذ اطالعات مالی 
اشــخاص مشــکوک از مراجع ذیربط و مطالبه 
حقوق حقه دولت، اطالعات ۲۰۵ شــرکت فعال 
در این بخش، اخذ و به ۲۳ اداره کل حسب مورد 
ارسال شده است.وی افزود: پیگیری های انجام 
شده تاکنون منجر به رسیدگی به مالیات بر درآمد 
۴۲۱ سال عملکرد و ۳۳۹ دوره مالیات بر ارزش 
افزوده شرکت های فوق شده و به مطالبه مبلغی 
در حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان شــامل مالیات و 
جریمه عملکرد و ارزش افزوده منجر شده است.

تقوی نــژاد از وصول ۳۶ هــزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان مالیات در پنج ماهه نخســت امسال خبر 
داد و گفت: این میزان وصولی، رشد ۱۰ درصدی 
نسبت به دوره مشابه پارسال را نشان می دهد.به 
گفته وی، از این میزان مالیات دریافتی بیش از 
۱۹ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش مالیات 
های مستقیم و در حدود ۱۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد 
تومان مربوط به بخش مالیات بر کاالها و خدمات 
بوده است.وی میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در 
بخش مالیات های مستقیم و مالیات بر کاالها و 
خدمات را به ترتیب ۷۲ درصد و ۸۵ درصد برآورد 

کرد.

اخبار

سرمقاله

نباشد، شنوائی  بینا  اگر چشم دل 
گوش سودی ندهد

کالمامیر

دیدار  احتمال  از  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
وزرای امور خارجه 1+4 در حاشیه مجمع عمومی 

سازمان ملل خبر داد.
به گزارش خبرنگار زمان، بهرام قاسمی - سخنگوی 
وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود 
با خبرنگاران داخلی و خارجی، در خصوص سوال 
زمان نسبت به عدم حضور سفرای ایران در هند و 
چین، اظهارداشت: این کار مراحل خاص خود را 
دارد و به طور طبیعی زمان بر است و شاید ماه ها 
طول بکشد و بار دیگر تاکید می کنم که چین و 
هند از شرکای خوب ایران به حساب می آیند.وی 
گفت: سفیر جدید الورود ایران در چین با توجه به 
نیازی که دولت به حضور ایشان در بانک مرکزی 
داشت، به سمت رئیس کلی بانک مرکزی منصوب 
و مراحل جهت اعالم سفیر جدید از همان زمان 
آغاز شد و نبود سفیر علیرغم موقعیت و جایگاه 
باالیی که دارد، به معنای عدم انجام هیچ اقدامی 
از سوی سفارت خانه ها نیست.قاسمی همچنین 
گفت: سفیر ایران در هند مشخص شده و بخش 
عمده مراحل داخلی و خارجی اش را طی کرده 
ایران  کنسول گری  به  تعرض  مورد  در  است.وی 
در بصره و سفارت کشورمان در پاریس، تصریح 
کرد: در هر دو مورد موضع گیری های الزم صورت 
گرفت و شخصا تصور می کنم ارتباط مستقیمی 
ندارد.وی گفت: در مساله  میان دو حادثه وجود 
بصره، توسط عناصر مشخصی که وابستگی به یکی 
از کشورهای فرامنطقه ای داشتند، تالش کردند در 
این برهه خاص بر روابط دو ملت ایران و عراق 
تاثیر بگذارند که خوشبختانه همان گونه که پیش 
بینی می شد به دلیل استحکام روابط دو کشور به 
هدف خود نرسیدند.قاسمی ادامه داد: در پاریس 
مساله دیگری بود و کسانی که وابسته به گروهی 
و  دادند  ترتیب  را  تعرض  این  بودند  تروریستی 
صدماتی هم وارد آوردند. بر این اساس با دولت 
فرانسه تماس های الزم انجام گرفت و قرار شد در 
این خصوص پیگیری های الزم صورت بگیرد؛ بار 
دیگر تاکید می کنم که هیچ ارتباطی میان این دو 
حادثه وجود ندارد.سخنگوی وزارت امور خارجه 
در خصوص عملی کردن تعهدات اروپایی ها در 
مسیر  در  ما  می کنم  تصور  کرد:  تصریح  برجام، 
نسبتا درستی حرکت می کنیم، تماس های مستمر ما 
با طرف های اروپایی ادامه دارد و طرح های قبلی 
که امکان عملیاتی شدن نداشت را کنار گذاشتیم و 
در حال پیگیری مکانیزم های جدیدی هستیم.وی 
خاطرنشان کرد: تماس های فنی میان دو طرف ادامه 
دارد و با سرعت بیشتری نسبت به قبل در حال 
حرکت هستیم و امیدوارم در حاشیه نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل دیداری میان وزرای خارجه 
چهار بعالوه یک صورت بگیرد. فکر می کنم باید 
کمی صبور بود تا دید طرح ها و برنامه های جدید 
می تواند رضایت طرف ایرانی را به همراه داشته 
در  خارجه  امور  وزارت  خیر.سخنگوی  یا  باشد 
خصوص بیان برخی خاطرات از سوی جان کری 
وزیر خارجه وقت آمریکا از مالقات های خود با 
ظریف و حواشی بوجود آمده در قبال آن، گفت: 
فکر می کنم امروز شاهد جدلی میان دولت فعلی 
آمریکا و اپوزیسیون آن هستیم که به صالح نیست 

این  باشیم و  این مساله چندان ورودی داشته  به 
بحث دیدارهای آقایان کری و ظریف هم در این 
قالب قابل تفسیر است.وی افزود: این دیدارها در 
ادوار نزدیک انجام نشده بلکه در گذشته و بصورت 
رسمی یا غیر رسمی در حاشیه برخی اجالس های 
بین المللی از جمله اجالس امنیتی مونیخ یا ژنو و 
امثال آن بوده است.سخنگوی وزارت امور خارجه 
تصریح کرد: آقای کری در دوران آقای ترامپ دیگر 
مسئولیت ندارد و نمی توان دیدار میان آقایان ظریف 
و کری را در حاشیه اجالس های بین المللی به مثابه 
دیداری رسمی در نظر گرفت، من فکر می کنم این 
مساله داخلی مرتبط با آمریکایی ها است که ما هم 
بهتر است به آن ورود نداشته باشیم.قاسمی ادامه داد: 
همواره در مذاکرات با طرف آمریکایی موضوعات 
بحث در چارچوب مشخصی بوده است و عمدتا 
مساله برجام بوده و نه مساله دیگری.وی گفت: اگر 
در حاشیه اجالس های مختلف بین المللی سالم 
و احوال پرسی صورت گرفته باشد، در چارچوب 
مالقات و دیدارهای رسمی نیست و نباید اجازه 
جمهوری  برای  آمریکایی ها  که  دامی  در  دهیم 
اسالمی ایران پهن کرده اند گرفتار شویم؛ باید ببینیم 
با گذشت زمان این مساله در آمریکا چگونه پیش 
خواهد رفت و تاکید می کنم که نباید در خصوص 
مسائلی که برای ما مورد نیاز نیست و واقعیتی هم 
ندارد ورود پیدا کنیم.سخنگوی وزارت امورخارجه 
در  ایران  حضور  سطح  خصوص  در  همچنین 
با  همزمان  است  قرار  که  امنیت  نشست شورای 
به  و  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست 

جایی  تا  کرد:  بیان  شود،  برگزار  امریکا  ریاست 
که اطالع دارم رئیس جمهور در نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل شرکت خواهد داشت. چرا که 
ما فرصت حضور در این نشست را برای جمهوری 
اسالمی ایران مغتنم می دانیم و به همین دلیل هم 
در سطح رئیس جمهور و هم در سطح وزیر امور 
ما  داد:  ادامه  داشت.وی  خواهیم  شرکت  خارجه 
در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با 
مقامات حاضر در این نشست مالقات و دیدارهایی 
خارجه  امور  وزیر  و  جمهور  رئیس  سطح  در 
خواهیم داشت و همانطور که گفتم از این فرصت 
به نحو مقتضی در جهت تامین منافع ملی خود 
امور خارجه  برد.سخنگوی وزارت  بهره خواهیم 
امنیت  شورای  نشست  در خصوص  کرد:  تاکید 
به ریاست آمریکا صاحبنظران در داخل می توانند 
به بیان دیدگاه ها و نظرات مختلف خود بپردازند 
که این امر مبارک و خوبی است؛ همه باید کمک 
کنند تا مسئولین بتوانند از این فرصت به بهترین 
نحو ممکن در جهت تامین منافع ملی بهره ببرند. 

در خصوص چگونگی برگزاری نشست شورای 
از  ما در آن نشست پس  امنیت و نحوه حضور 
تصمیم گیری اطالع رسانی الزم را خواهیم داشت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اختالف نظری 
میان آقایان ظریف و روحانی در خصوص حضور 
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و جلسه 
برگزار  نیویورک  در  همزمان  که  امنیت  شورای 
خواهد شد وجود دارد یا خیر، گفت: ما در وزارت 
امور خارجه همه دیدگاه ها را مدنظر قرار می دهیم 
و پارامترهای موجود در این خصوص را جهت 
تصمیم گیری نهایی ارزیابی می کنیم. حضور ما در 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل امر جدیدی 
نیست و مسبوق به سابقه است؛ چراکه از نظر ما 
حضور در این نشست می تواند به عنوان فرصتی در 
جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی کشور تلقی شود و 
همچنین اینکه می توان در حاشیه این نشست ها با 
مقامات حاضر در خصوص روابط دوجانبه، منطقه 
ای و بین المللی دیدار و گفتگو در سطوح باال را 
داشت. آنچه در خصوص اختالف نظر میان آقایان 

ظریف و روحانی مطرح می شود واقعیت ندارد و 
قویا آن را تکذیب می کنم، چرا که در میان مقامات 
و مسئوالن به خصوص در حوزه سیاست خارجی 
همدلی و همزبانی وجود دارد.قاسمی در پاسخ به 
این سؤال که آیا سیاست نفتی جدید روسیه را می 
توان به نوعی تصاحب بازار نفت ایران در جهان 
به شمار آورد یا خیر، گفت: ما با روسیه در حوزه 
های مختلفی از جمله انرژی، نفت و گاز ارتباطات 
و همکاری های خوب و گسترده ای داریم و این 
مسئله برای هر دو کشور به عنوان تولید کننده های 
مهم است.سخنگوی وزارت  بسیار  انرژی  بزرگ 
امور خارجه تصریح کرد: سیاست اتخاذ شده از 
سوی روسیه در حوزه فروش نفت را نمی توانم 
بازار  به طور قطعی سیاستی در جهت تصاحب 
مقامات  ارتباط  این  در  کنم و  قلمداد  ایران  نفت 
نفتی کشورمان توضیحات بیشتری را ارائه خواهند 
داد.قاسمی در خصوص تردد غیرقانونی برخی از 
اتباع افغانستان از مرز ایران به سمت ترکیه گفت: 
موضوع تردد غیرقانونی اتباع کشورهای مختلف 

از مرزهای میان ایران با برخی کشورهای همسایه 
موضوع جدیدی نیست اما در خصوص تعداد و 
مکانیزم این ترددها اطالع دقیقی ندارم ولی فکر می 
کنم وزارت کشور، نیروهای امنیتی و نظامی بتوانند 
جزئیات و اطالعات بیشتر و بهتری را در اختیارتان 
درباره  امور خارجه  قرار دهند.سخنگوی وزارت 
آخرین وضعیت موجود در سوریه و مسئله ادلب 
افزود: وضعیت جنگ سوریه موضوعی فرسایشی 
و طوالنی است و امروز مبارزه با تروریسم در آن 
کشور در وضعیت خاصی قرار دارد. منطقه ادلب به 
عنوان تنها منطقه ای که هم تروریست ها، هم مردم 
و دیگر گروه ها در آن منطقه حضور دارند، به عنوان 
مسئله ای مهم و حیاتی در سوریه به حساب می آید.
وی تصریح کرد: سیاست ایران در قبال سوریه که 
خواهان ایجاد ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی و 
حاکمیت ملی آن کشور است، روشن و مشخص 
است و ما امیدواریم که هر چه زودتر منطقه ادلب 
هم از لوث وجود تروریست ها پاک شود.قاسمی 
با بیان اینکه آنچه برای ما اهمیت باالیی دارد مسائل 
انسان دوستانه است و ما با حساسیت باالیی این 
موضوع را پیگیری می کنیم، گفت: ما به دنبال حل 
مسئله ادلب و پاکسازی آن منطقه به نحوی هستیم 
که به مردم آنجا صدمه و آسیبی وارد نشود و این 
موضوع را با دولت های سوریه، ترکیه و روسیه به 
طور هماهنگی پیگیر هستیم و دنبال می کنیم تا در 
نهایت بتوانیم موضوع ادلب را بدون تلفاتی انسانی 
حل و فصل کنیم.سخنگوی وزارت امور خارجه 
تصریح کرد: حضور ما در سوریه مستشاری است 
و ما در هیچ عملیاتی شرکت نمی کنیم و همان 
طور هم که بارها اعالم کردیم حضور ما در آن 
بوده  سوریه  رسمی  دولت  درخواست  به  کشور 
است.قاسمی  در پاسخ به این سؤال که طرح منع 
به کارگیری بازنشستگان در ادارات دولتی منجر به 
بازنشستگی چند سفیر کشورمان خواهد شد، گفت: 
ما تنها سه سفیر داریم که شامل حال این مسئله 
می شوند که به زودی هم بازنشسته خواهند شد و 
امیدوارم مراحل جایگزینی سفرای جدید به جای 
آن سه نفر هر چه زودتر طی شود و سفرای جدید 
ما بتوانند در کشورهای محل ماموریت خود فعالیت 

خود را آغاز کنند.
خصوص  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
تداوم گفتگوها میان  ایران و اروپا در قالب برجام 
سطح  در  طرف  دو  میان  مذاکره  اظهارداشت: 
وزرای  نشست  و  دارد  ادامه  همچنان  کارشناسی 
خارجه 1+4 هم در حاشیه مجمع عمومی سازمان 
ملل برگزار خواهد شد، ولی هیچ گونه برنامه ای در 
خصوص سفر مقامات سطح باال میان دو طرف در 

دستور کار وجود ندارد.

قاسمی:نگرانتحرکاتضدانقالبنیستیم

احتمال نشست وزرای خارجه 1+۴ در نیویورک

نگرانتحرکاتضدانقالبنیستیم

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه کشـورمان در پاسـخ بـه ایـن که بـا توجه بـه ایام 
مـاه محـرم و برگزاری مراسـم عـزاداری در نمایندگی هـای ایران در دیگر کشـور از 
نظـر امنیتی تمهیدات الزم اندیشـیده شـده اسـت یا خیـر، گفت: همیشـه در همه 
نمایندگـی هـای ایران در دیگر کشـور در ایام مشـخص مراسـم ها در سـطح خوبی 
برگـزار شـده و خواهـد شـد و نگرانی در مـورد تحرک عناصـر ضد انقـالب نداریم.

فالحتپیشه:اقداماتاروپاییهابرایحفظبرجامضعیفاست
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  رئیس کمیسیون 
با بیان اینکه راهکارهای دور زدن تحریم ها توسط اروپا 
پایدار و قابل اعتماد نیست، گفت: اقدامات اروپایی ها برای 

حفظ برجام ضعیف است.
حشمت اهلل  ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فالحت پیشه با اشاره به تالش آلمان برای ایجاد سیستم 
ایران،  با  توافق هسته ای  پرداخت مالی در راستای حفظ 
مالی  مبادالت  حفظ  نفت،  صادرات  حفظ  داشت:  اظهار 
جمله  از  ایران  در  گذاری  سرمایه  همچنین  و  بانکی  و 
مباحثی است که پس از خروج آمریکا از برجام با اروپایی 
ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.وی با اشاره 

به اینکه اقدامات اروپایی ها نسبت به حفظ برجام ضعیف 
تحریم  دورزدن  مانند  مباحثی  طرح  کرد:  اظهار  است، 
به  دنیا  بانکی  و  مالی  نظام  که  است  این  نشان دهنده  ها 
جوالنگاه آمریکایی ها تبدیل شده است.رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در واقع 
برون رفت اروپایی ها از حوزه مالی و بانکی دنیا و تالش 
برای کمک به کشورمان از ناحیه دور زدن تحریم ها پایدار  
و قابل اعتماد نیست و به نوعی نظر ایرانیان را تامین نمی 
کند.فالحت پیشه با اشاره به اینکه اروپایی ها از همه توان 
نمی  استفاده  ایران  مشکالت  رفع  برای  خودشان  نفوذ  و 
کنند، تصریح کرد: اتحادیه اروپا حتی برای اعمال برخی 

اقدامات در راستای برجام صرفا سود خودشان را مدنظر 
و  توان  همه  از  سبز  قاره  کرد:  تاکید  دهند.وی  می  قرار 
از  نمی کنند،  استفاده  ایران  رفع مشکالت  برای  نفوذش 
این رو طرح ایجاد شبه سوئیفت صرفا برای تامین منافع 

خودشان است.
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  رئیس کمیسیون 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، در روند 
حق  و  ها  دارایی  گردش  محل  از  ها،  تحریم  زدن  دور 
بازگشت پول به کشورمان سودی عاید شرکت ها و بانک 
ایران  اقبال  باعث  اقدامتشان  لذا  شود،  می  اروپایی  های 

نشده است.

»سجام »سامانه رصد تخلفات توسط مردم 
مردم  ارسالی  گزارش های  اساس  بر  و  است 

تخلفات رسیدگی می شود.
سید  ازصداوسیما؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
علی اصغر رفاهی افزود: چند ماهی از فعالیت 
سامانه سجام )سامانه جامع اطالعات مردمی( 
در سراسر کشور می گذرد و مردم می توانند 
به عنوان دیده بان پیشگیری به این سامانه 
ورود کنند و ما هم تعهد می کنیم که گزارش 
های مردم را اجرا کنیم.مدیرکل پیشگیری 
های مردمی و امور مدنی معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: در شرایط 
فعلی و مشکالت اقتصادی، برخی جرایم در 
کشور ما به علت تخلفات در حال شکل گیری 
است و ما با این سامانه تالش کرده ایم فضای 
بین  از  در کشور  را  وقوع جرم  برای  گمنام 
ببریم.رفاهی ادامه داد: سامانه سجام بستری 
می  مردم  و  است  غیرمتمرکز  نظارت  برای 
توانند گزارش تخلفات را در سامانه سجام ثبت 
کنند.وی افزود: سجام سامانه نظارت مردمی 
درباره  مردم  ارسالی  های  گزارش  که  است 
زمین خواری در سریعترین زمان ممکن به 
دست مقامات کشوری می رسد.رفاهی ادامه 
برخی  و  احتکار  بحث  حاضر  حال  در  داد: 

انبارهایی که کاالهای مورد نیاز مردم را احتکار 
کرده اند بسیار مهم است و مردم در صورت 
مشاهده به قید فوریت از طریق سامانه سجام 
اطالع رسانی می شود. وی گفت: در خبرهای 
صداوسیما سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد 
مردم متخلفان قضایی را معرفی کنند و ما 
این حرکت ملی  از مردمی خواهیم در  هم 
سهیم شوند تا افراد متخلف شناسایی شوند. 
وی افزود: احیای حقوق عامه هم بر اساس 
مردم  و  قضاست  دستگاه  وظایف  از  قانون 
چنانچه با تضییع حقوق عامه مواجه شدند، 
سجام  با  را  زمینه  این  در  تخلفات  گزارش 

ارسال کنند. رفاهی گفت: حوزه بانکداری یکی 
از موارد گالیه های مردم بابت اعطای وام های 
کالن به برخی اشخاص و دریافت سودهای 
غیرمتعارف در بانک هاست که منتظر گزارش 
های مستند مردم در این زمینه هستیم تا با 
جدیت پیگیری شود. وی تصریح کرد: چنانچه 
با قاچاق کاال و ارز مواجه شدند  شهروندان 
نیز با اسناد و مدارک برای ما ارسال کنند. 
رفاهی با بیان این که پیگیری مسائل کارگری 
و کارفرمایی نیز از اولویت های ماست، افزود: 
چنانچه کارخانه هایی تعطیل یا در آستانه 
تعطیلی است کارگران این کارخانه ها موارد 

را اطالع دهند تا با کمک های دستگاه قضا 
هم مشکالت کارخانه های تعطیل حل شود 
و هم از تعطیلی سایر کارخانه ها جلوگیری 
شود. این مقام قضایی گفت: چنانچه مردم با 
تخلفات محیط زیست و تعرض به اراضی ملی 
و طبیعی یا همان زمین خواری مواجه شدند 
حتما با فیلم کوتاه موارد را در سامانه سجام 

ثبت کنند.
حاشیه  در  سودجو  افراد  برخی  افزود:  وی 
رودخانه ها و مناطق خوش آب و هوا اقدام به 
ساخت و ساز می کنند و بعد مسئوالن اقدام 
به پیگیری و تخریب می کنند اما از مردم می 
خواهیم قبل از اقدام این افراد برای ساخت و 
سازهای غیرمجاز مراتب را به ما اطالع دهند.

رفاهی گفت: چنانچه مردم متوجه  شوند فردی 
در یک اداره یا دستگاه اقدام به رشوه خواری 
یا تخلف می کند از طریق سجام به ما گزارش 
کنند ضمن این که ما هشدار می دهیم افرادی 
را در همه نهادهاو ادارات مستقر کرده ایم که 

این تخلفات را رصد کنند.
وی تصریح کرد: رویکرد ما پیشگیرانه است 
و قصد نداریم پرونده های قضایی را افزایش 
دهیم بلکه می خواهیم با پیشگیری میزان 

پرونده ها را کاهش دهیم.

»سجام«؛ سامانه ای برای نظارت مردمی بر تخلفات
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بورسایران،آمادهجذبسرمایهخارجیها

دبیر شورایعالی بورس،با اشاره به فرصت خوب بورس ایران برای سرمایه 
گذاری خارجی ها گفت:کدهای متعددی مربوط به سرمایه گذاران خارجی 

وجود داردکه امیدواریم درآینده توسعه بیشتری دراین بخش داشته باشیم.
به گزارش زمان به نقل ازبازار سرمایه، شاپور محمدی اظهار داشت: مباحث 
مربوط به تکنولوژی های مالی، فین تک ها، هوش محاسباتی و سرفصل 
هایی که در دانشگاه ها در حوزه ریاضیات مالی پی گیری می شود، نقش 
بسیار اساسی در معامالت روزمره دارند.دبیر شورایعالی بورس همچنین بازار 
سرمایه کشور را به لحاظ تنوع صنایع، شرکت های مختلف و از نظر سطح 
افشا بسیار مناسب توصیف کرد و افزود: این ویژگی ها فرصت خوبی برای 
شرکت های خارجی است تا در بورس کشور سرمایه گذاری کنند و هم 
اکنون نیز کدهای متعددی مربوط به سرمایه گذاران خارجی وجود دارد که 
امیدواریم در آینده توسعه بیشتری در این بخش داشته باشیم.محمدی در پاسخ 
به سوالی در خصوص حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت های 
استارتاپی هم گفت: معتقدم که شرکت های استارتاپی جایگاه بسیار ممتازی 
در بازار سرمایه کشور دارند؛ هم به لحاظ اینکه گزینه مناسبی برای سرمایه 
گذاری هستند و هم اینکه سرریز تکنولوژیک این شرکت ها می تواند به 
شرکت های دیگر که سرمایه محور هستند کمک کند. از این جهت می توان 
گفت شرکت های استارتاپی که غالبا به جهت تکنولوژی و بهره وری پیشتاز 
هستند، به عنوان موتور محرک رشد کشور و اقتصاد آن عمل می کنند.دبیر 
شورایعالی بورس افزود: شرکت های استارتاپی دو ویژگی دارند؛ یکی اثر 
اختصاصی خود آنهاست که می توانند با رشد مناسب برای سرمایه گذاران، 
بازده خوبی را ایجاد کنند. دوم اثر سرریز آنها که  می تواند به مدرن سازی 
شرکت هایی که فعالیت های خود را سنتی و کالسیک شکل داده اند، کمک 
کند. لذا؛ جایگاه استارتاپ ها در بازار سرمایه، جایگاه ممتازی است.وی با 
اشاره به اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همواره در کنار بازار 
سرمایه بوده و نقش حمایتی از این بازار داشته است، ادامه داد:فرابورس ایران 
ماموریت اختصاصی دارد که شرکت های استارتاپی را در بازار سرمایه جذب 
و آنها را فعال تر کند که خوشبختانه با کمک معاونت علمی و فنی ریاست 

جمهوری، این هدف با قوت دنبال می شود.

نگرانیترامپازبازگشتدموکراتها

رئیس جمهور آمریکا با قدردانی از عملکرد اقتصادی دولتش، درباره پیامد های 
بازگشت دموکرات ها به قدرت هشدار داد.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، رئیس جمهور آمریکا با تقدیر از عملکرد 
اقتصادی دولتش، درباره پیامد های بازگشت دموکرات ها به قدرت هشدار 
داد.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام هایی در صفحه توییتر خود 
با نگراني از بازگشت دموکراتها مدعي شد بهترین آمار و ارقام اقتصادی 
در چند دهه رقم خورده است، اگر دموکرات ها کنترل اوضاع را به دست 
بگیرند باید با ثروت های تازه بدست آورده خداحافظی کنید. اشتیاق مصرف 
کنندگان به باالترین سطح در هفده سال گذشته رسیده است. کاهش محبوبیت 
دونالد ترامپ و به تعبیری دقیق تر نارضایتی از او به شکل بی سابقه ای روند 
صعودی به خود گرفته است به طوری وي به تنهایی و با اختالف درصدر 
نامحبوب ترین رئیس جمهور آمریکا قرار دارد.بنابر تازه ترین نظرسنجی ها، پایین 
رفتن میزان محبوبیت چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا همچنان ادامه دارد. 

روحانیونخستوزیرژاپندیدارمیکنند

خبرگزاری کیودو خبر داد: نخست وزیر ژاپن اواخر ماه 
جاری میالدی در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل با رییس جمهور ایران دیدار خواهد 
کرد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، یک منبع دولتی 
ژاپن اعالم کرد که قرار است شینزو آبه، نخست وزیر 
این کشور اواخر ماه جاری میالدی و به دنبال اجرای 
با  نیویورک  ایران، در  آمریکا علیه  دوباره تحریم های 
حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان دیدار کند.
به گفته این منبع دولتی، ژاپن امیدوار است که روابط 
خود با ایران را حفظ کند، چرا که به واردات نفت خام 
کشورمان وابسته است. قرار است این دو مقام ارشد برای 
ششمین سال متوالی در حاشیه اجالس مجمع عمومی 
برگزار  نیویورک  در  سپتامبر  اواخر  که  ملل  سازمان 
می شود با یکدیگر دیدار کنند.به دنبال خروج آمریکا از 
توافق هسته ای ایران و اعمال مجدد تحریم های واشنگتن 
علیه ایران، واشنگتن خواستار توقف واردات نفت ایران 
شده و قصد دارد کشورهایی که از این تحریم ها پبروی 
نمی کنند را نیز تحت تحریم های خود قرار دهد.بر اساس 
اظهارات این منبع آگاه، آبه به دنبال آن است که درباره 
توقف واردات نفت به دنبال درخواست آمریکا، از سوی 
طرف های ژاپن با روحانی گفت وگو کند.ایران ششمین 
صادرکننده بزرگ نفت خام جهان است و در حدود 5 
درصد از واردات ژاپن را تشکیل می دهد. این منبع آگاه 
همچنین اظهار کرد که تارو کونو، وزیر امور خارجه ژاپن 
نیز در حال بررسی دیدار از ایران در اواسط ماه اکتبر و 
در صورت حفظ سمتش پس از اعمال تغییراحتمالی در 

کابیه از سوی آبه در اوایل اکتبر است.

دیوانمحاسباتازبازنشستگانشاغلبه
مجلسگزارشمیدهد

یکی از طراحان قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: 
اداری و استخدامی،  امور  دیوان محاسبات و سازمان 
تعداد، مشاغل و اسامی بازنشستگان را به مجلس گزارش 
می دهد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، زهرا ساعی، یکی 
از طراحان قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مورد 
»طرح اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در 
دستگاه های دولتی« گفت: با ابالغ این قانون از سوی 
رئیس جمهور، دولت موظف است ظرف دو ماه تمامی 
بازنشستگانی که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار 
هستند را برکنار کند و نیروهای جوان را جایگزین این 
افراد نماید.وی تاکید کرد: این قانون به صورت صریح 
و شفاف و بدون استثناء اعالم کرده است که تمامی 
وزرای  معاونین  و  دولتی  مدیران  سفرا،  استانداران، 
بازنشسته که مجددا در دستگاه های دولتی به کارگیری 

شده اند باید دستگاه های دولتی را ترک کنند.

خبرخبر

آگهی مربوط به تجدید نظر
آگهی ابالغ

بهروزبیدار-تجدید  آقای  به  تجدیدنظرخواهی  وضمائم  دادخواست   
تجدید  طرفیت  به  تجدیدنظرخواهی  بیداردادخواست  مظفر  آقای  نظرخواه 
شماره  دادنامه  به  نسبت  بهروزبیدارفرزندمحمدصدیق  آقای  نظرخوانده 
9709976141300644درپرونده کالسه 970207شعبه سوم تقدیم که طبق موضوع 
تجدید  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  73و346قانون  ماده 
می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  لوایح  تبادل  مراتب  نظرخوانده 
گرددتاتجدیدنظرخوانده ظرف ده روزپس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی 
دریافت وچنانچه پاسخی داردکتبابه این دادگاه ارائه نماید .در غیر اینصورت پس از 
انقضاءمهلت مقررقانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظراقدام خواهد 

شد.شماره م الف:9/609
مدیردفترشعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-معصومه باقری

اگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ 405 جی ال ایکس آی 8/1 به شماره موتور 
12489120935 و شماره شاسی NAAM01CA9AR528773 و شماره پالک 

ایران 72-688ق43 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

احضار متهم
دادنامه  حسب  کریمی  شعیب  آقای   970998848540015 کالسه  پرونده  حسب 
مبلغ)2700000  پرداخت  به  محکوم   1397/4/20 مورخ   9709978485400183
تومان(دومیلیون و هفتصد هزار تومان بابت اصل خواسته، مبلغ)37000 تومان( سی 
و هفت هزار توامن بابت هزینه دارسی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1397/1/21 
مرکزی)قابل  بانک  سوی  از  اعالمی  تورم  شاخص  نرخ  طبق  یوم الوصول  لغایت 
محاسبه در اجرای احکام(و همچنین پرداخت مبلغ)135000 تومان(یکصد و سی 
و پنج هزار تومان بابت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده که به دلیل مجهول 
المکان بودن خوانده و به موجب این آکهی که به منزله ابالغ اجرائیه است محکوم 
جهت  آگهی  این  انتشار  از  روز  ده  ظرفمدت  است  کریمی(مکلف  علیه)شعیب 
پرداخت دیون خود به اجرای احکام مراجعه نماید در غیر اینصورت پس از مهلت 

مقرر عملیات اجرائی طبق مقررات ادامه خواهد یافت
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی ابالغ
آقای  خواهان  براخاص  فرزند  بهرامی  ناصر  آقای  به  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
توهین  اتهام  به  بهرامی  ناصر  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  محمدویسی 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  فحاشی  طریق  از 
جزایی  روانسر)101  شهر  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه   9609988404400381
که حسب  تعیین   11:30 ساعت   1397/7/16 مورخ  رسیدگی  وقت  و  سابق(ثبت 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان 
کثراالنتشار  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.
شهرستان روانسر-میدان اورامان

 قاضی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر روانسر
 )101 جزایی سابق(-مسعود نوری 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ابوطالب صفری امیر کالئی  دارای شناسنامه شماره 11450به شرح دادخواست 
از این دادگاه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر  به شماره 2/470/97 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمان صفری امیر کالئی به شماره 
شناسنامه 19  در تاریخ 88/11/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-ابوطالب صفری فرزند رمضان و سیده سکینه  به شماره ش ش 11450 صادره 

از امیر کال پسر متوفی
2-محمد علی صفری امیر کالئی فرزند رمضان و سیده سکینه  به شماره ش ش 

346 صادره از امیر کال پسر متوفی
3-جواد صفری امیر کالئی فرزند رمضان و سیده سکینه  به شماره ش ش 753 

صادره از امیر کال پسر متوفی
امیر کالئی فرزند رمضان و سیده سکینه  به شماره ش ش 128  4-رقیه صفری 

صادره از بابل دختر متوفی
5-زینب صفری امیر کالئی فرزند رمضان و سیده سکینه  به شماره ش ش 181 

صادره از بابل دختر متوفی
6-سمانه صفری امیر کالئی فرزند رمضان و سیده سکینه  به شماره ش ش 1815 

صادره از بابل دختر متوفی
7-سمیه صفری امیر کالئی فرزند رمضان و سیده سکینه  به شماره ش ش 1816 

صادره از بابل دختر متوفی
8-سیده سکینه یوسفی امیر طالئی فرزند سید مهدی و فاطمه  به شماره ش ش 

949 صادره از بابل همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهری بابل

حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح   1 دارای شناسنامه شماره   پرمنون  خانم شاهزنان 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از   970216
داده که شادروان آقای محمد دلگرم بشناسنامه 2-337000812 در تاریخ 97.5.12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به«1-متقاضی با مشخصات فوق مادر متوفی
ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد.

اینک با تمام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک مرتبه آگهی می نماییم 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول  شورای حل اختالف قصرشیرین

متن آگهی
پرونده:9709986134100164- 9710106134101556-شماره  ابالغنامه  شماره 
درکالسه  اینکه  تنظیم:1397/4/31-نظربه  970168-تاریخ  شعبه:  بایگانی  شماره 
احوال  ثبت  اداره  طرفیت  به  9709987735300164دادخواستی  شماره  پرونده 
نام  االثربه  مفقود  غایب  فرضی  فوت  حکم  برصدور  مبنی  هندیجان  شهرستان 
حمزه حیاوی فرزند عبدالعباس متولد 1337/1/30شماره شناسنامه 252تقدیم شده 
وعنوان شده که نامبرده ازتاریخ 1395/2/31جهت سفردریایی ازمنزل خارج شده 
مراتب  مدنی  1023قانون  ماده  دراجرای  نگردیده  واصل  خبری  ازوی  تاکنون  و 
آگهی  کثیراالنتشار  باردرروزنامه  ماه یک  فاصله هریک  به  متوالی  نوبت  برای سه 
می گرددتاچنانچه شخص یااشخاصی ازحیات یا ممات غایب خبری دارند مراتب 
را با اشاره به کالسه پرونده فوق باذکرهویت و محل اقامت خویش به این مرجع 
اعالم نمایند.                                                                        نوبت 
اول:1397/5/27-نوبت دوم:1397/6/27-نوبت سوم:1397/7/27                                                                       

متصدی شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان هندیجان -پناهیان

آگهی وقت دادرسی
نام  و  رسیدگی:97/9/26-خواهان:نام  پرونده4/97-320-وقت  کالسه 
310-قاضی  سوم-اتاق  ماهشهر-طبقه  :دادگستری  آدرس  خانوادگی:سعیدعبادی 
اختالف  حل  شورای  تسلیم  دادخواستی  زاده-خواسته:مطالبه-خواهان  خیام 
حوزه مرکزی ماهشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه کد4ارجاع گردیده وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان 
وبه تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت درروزنامه رسمی 
آقایان  شودتاخواندگان  می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  ویایکی  اسالمی  جمهوری 
غالمرضا وشاکربندریان پورازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت 
نمایدودروقت مقررباالجهت رسیدگی حضوربه هم رساند.شماره م الف)16/271(

شورای حل اختالف کد4ماهشهر

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   1/381/97 کالسه  پروند  بحکایت 
جوانرود آقای عادل کریمی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است 
و بیان داشته شادروان لطف اهلل کریمی در تاریخ  94/4/30 در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.فریده کریمی زایچه : 1357-4191  کدملی 4959671114
2.فرشته کریمی زایچه: 1358-4192  کدملی 4959671122

3.فاطمه کریمی  زایچه: 1354کدملی 4950126318
4.آمینه کریمی زایچه:1353-1836  کدملی  4959647906
5.مریم کریمی زایچه:1366-2952  کدملی  4959969423

6.عادل کریمی زایچه:1361-117 کدملی  4959895926
7.شیرین ویسمرادی زایچه:1322-552  کدملی  4959635428

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را 
صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف ووضعیت ثبتی وساختمانهای فاقد سندرسمی

آقای قباد مرادی فرزنداحمددرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خودراازپالک151 
و 155فرعی ازیک اصلی جوانرودواقع دربخش13کرمانشاه معروف به زمین آسیاب 
که از آقای صالح یوسفی خریداری درخواست سندمالکیت نموده پرونده نیزتحت 
پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و  کالسه30-97تشکیل 
از رسیدگی  برابر رأی  شماره 139760316007000484تاریخ 97/5/27حکم به 
صدور سند مالکیت یکباب ساختمان و دکان به مساحت 108/25متر مربع به نام 
آقایانسعید  مزبور  پالک  اولیه  مالکین  نام  و  است  نموده  صادر  مرادی  قباد  آقای 
ومحمدطاهر و محمدعلی و مصطفی امینی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را کتبًا به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای قباد مرادی صادر 

خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  97/6/12 تاریخ انتشار دوم  97/6/27

آگهی ابالغ 
فرزندسالم  حامدبراجعه  آقای/خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   
بطرفیت  دادخواستی  سلطانعلی  فرزند  بهادری  علیرضا  آقای  –خواهان 
به  حضوردردفترخانه  به  الزام  خواسته  به  فرزندسالم  حامدبراجعه  خوانده 
کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وکالتنامه  منظورتنظیم 
9709986141300465شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرثبت ووقت 
رسیدگی مورخ 1397/8/13ساعت8:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خوانده  گرددتا  می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:9/610
مدیردفترشعبه3 دادگاه حقوقی شهرستان خرمشهر-معصومه باقری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست و ضمائم به آقای /خانم مسعود احمد وند  فرزند  مهر علی

خواهان آقای/ خانم راضیه احمد وند  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای / خانم  
مسعود احمد وند فرزند مهر علی به خواسته مطالبه مهریه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983031100634 شعبه 1 دادگاه خانواده 
شهرستان فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/14 ساعت 10:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
از  یکی  نوبت در  مراتب یک  بودن خوانده ودرخواست خواهان  المکان  مجهول 
جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست 
وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/  

هـ 661
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان فردیس- طاهره غیاثوند

گواهی  حصروراثت
شهادتنامه  استناد  به    3010 شناسنامه   شماره  به  ترکاشوند  اسمعیل  /خانم  اقای 
تقدیم  به شماره 970076  در خواستی  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی  و 
این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان زهرا ترکاشوند به کد ملی 
حین  ورثه  و  درگذشته  خود  دائمی  اقامتگاه   1397/6/7 تاریخ  3300210852در 

الفوت وی عبارتند/عبارتست از:
1-اسمعیل ترکاشوند متولد 1338/10/1 به شماره شناسنامه 3010 صادره ازهمدان  

نسبت پدرمتوفی 
ازکنگاور   صادره   11768 شناسنامه  شماره  به   1349/5/1 متولد  ترکاشوند  2ثریا 

نسبت ماددرمتوفی
کنگاور  به شماره شناسنامه 6265 صادره  متولد 1367/5/14  ترکاشوند  3-فرشید 

نسبت همسر متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول 
گواهی  حسب  رسمی  یا  سری  نامه  وصیت  ارائه  یا  اعتراض  یا  الیحه  گونه  هر 
متصدی مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – 
سر انجام در تاریخ  دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به 
تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که 
ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/ 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.
مستندا به مواد 907 و913 قانون مدنی و 373 قانون امور حسبی ،یک هشتم )ثمن( 
اموال منقول و بهای اموال غیر منقول به زوجه و ما بقی بین فرزندان به نسبت هر 

پسر دو برابر هر دختر قابل تقسیم است./.
ریال/نامحدود  میلیون  تا سقف سی  مبلغ  از حیث  نامه  گواهی  این  قانونی  اعتبار 

است.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چهار باغ

تاریخ انتشار : 97/6/27

دادنامه
پرونده کالسه 9709983057300201شعبه ی اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ 
فرزند  ملکی  رمضان  آقای  نهایی شماره 9709973057301286 خواهان:  تصمیم 
البرز – شهرستان کرج –شهر کرج- رجایی شهر- کوی  حسین به نشانی استان 

امامیه – خیابان چهره پرداز – خیابان چهارم انقالب – پالک 11 –طبقه اول 
خوانده: آقای سکینه فرج زتده فرزند یحیی به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها : 
1 تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( 

2 مطالبه خسارت دادرسی 
گردشکار :خواهان دادخواستی را به طرفیت خوانده مطرح نموده که پس از ثبت و 
ارجاع به این شعبه  در وقت رسیدگی موضوع بررسی  و پس از استماع بیان طرفین 
دادگاه با تکیه بر وجدان و شرف و استعانت از خداوند متعال ضمن ختم رسیدگی 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید
رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای رمضان ملکی فرزند حسین به طرفیت خانم سکینه فرج 
ی  مطالبه  و   ) معامله  مورد  تحویل   ( مبیع  تسلیم  خواسته  به  یحیی  فرزند  زاده 
خسارت دادرسی بدین شرح که خواهان در متن دادخواست ماال عنوان داشته ) بر 
اساس دالیل اعالمی اینجانب اقدام به خرید یک قطعه زمین به مساحت 99 متر 
مربع با حدود اربعه ی مشخص واقع در ملک آباد کوچه ی 6 متری از خوانده 
نموده ام و مشار الیه متعهد به تحویل مورد معامله بوده که علی رغم گذشت زمان 
انجام تعهد و مطالبه ی اینجانب متاسفانه خوانده از تحویل آن خود داری نموده 
به تحویل  الزام خوانده  بر  مبنی  دادخواست صدور حکم  این  تقدیم  با  لذا  است 
مبیع مورد تقاضاست( با تشکیل جلسه ی دادرسی خوانده علی رغم ابالغ حضور 
نیافته و الیحه ای تقدیم نکرده است لهذا با عنایت به اینکه مطابق مبایعه نامه ی 
موصوف خوانده به عنوان بایع ملکی را به خواهان فروخته که برابر متن و مفاد 
قرار داد ملتزم به تحویل ملک بوده که بنا به ادعای خواهان این امر محقق نشده و 
اقدامی  از سوی وی صورت نگرفته بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را مقرون 
ایین دادرسی مدنی  به صحت دانسته و به استناد مواد 515 ، 198 و 519 قانون 
و مواد 219 الی 221 و بند 3 ماده ی 362 قانون مدنی خوانده را به تسلیم مبیع 
ملزم و به پرداخت مبلغ 279/400 ریال هزینه ی دادرسی در حق خواهان محکوم 
مینماید رای صادره ی غیابی  و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر  قابل  محکمه و سپس ظرف همین مهلت 

استان البرز میباشد. 97/6/27
قاضی دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ مهدی اکبر پور

ادامه از صفحه 1
این یکی از نمونه های بارز تناقض در دنیای 
عضو  کشور  یک  با  رابطه  در  که  است  امروز 
معاهده عدم اشاعه هسته ای بطور جامع اجرا می 
شود، در حالی که در ارتباط با یک غیرعضو این 
معاهده کامال چشمانشان را بسته اند و این رفتار 
عدالت  گرفتن  مضحکه  آمیز،  تبعیض  فاحش 
اشاره  با  همچنین  جمهور  رئیس  است.معاون 

به تحوالت و رایزنی های بین ایران و اتحادیه 
اروپایی افزود: علیرغم مثبت بودن این تحوالت، 
ولی ضروری است این گامها با اقدامات عملی 
و محکمتری تکمیل شود و رهیافت »اقدامات 
تدریجی« مکانیزم مناسبی در پاسخ به شرایط 
در تضعیف  آمریکا  لجبازانه  از سیاست  ناشی 
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد 
نیست.وی همچنین در ادامه بر لزوم اجرای حرفه 

ای و غیرطرفدارانه وظایف توسط آژانس تأکید 
کرد و اظهار داشت که گزارشات فنی تنها باید 
با ارزیابی های هدفمند و بدور از عناصر سیاسی 
تهیه شوند.وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که 
فرایند رسیدن به »نتیجه گیری وسیعتر« در رابطه 
با برنامه هسته ای کشورمان تسریع گردد.صالحی 
جمهوری  تمایل  به  خود  سخنرانی  ادامه  در 
اسالمی ایران برای استفاده از علم و فنآوری هسته 
ای برای مدیریت منابع آبی و پاسخ به تغییرات 
آب و هوایی، در کنار تولید برق، ارتقای سالمت، 
غذا و کشاوری اشاره نمود و مأموریت اصلی 
آژانس در این رابطه را کمک به کشورهای عضو 
برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق 
انتقال تجربه، تشریک دانش و ارائه تجهیزات الزم 
عنوان داشت.وی همچنین در ادامه به نقش مهم 
انرژی هسته ای در کاهش گازهای گلخانه ای و 
ارتقای امنیت انرژی از طریق ساخت نیروگاه برق 
هسته ای، پیگیری توسعه تکنولوژی گداخت و 
نیز پروژه های تولید ایزوتوپ اشاره نمود، و ابراز 
داشت که جمهوری اسالمی ایران برای افزایش 
سهم انرژی هسته ای در ترکیب انرژی کشور، 
برنامه ریزی درازمدتی انجام داده است و در این 
راستا فازهای دو و سه نیروگاه برق هسته ای 
بوشهر را در دست اجرا دارد.صالحی در ادامه 
به تالشها و اقدامات مهم بعمل آمده در راستای 
استفاده از باالترین استانداردها برای تأمین ایمنی 
نیروگاهها، از جمله همکاری با اتحادیه اروپا، 

آژانس بین المللی انرژی اتمی و .. اشاره کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان همچنین با 
اشاره به امنیت هسته ای ابراز داشت که اقدامات 
موردنظر در این زمینه نباید مانع همکاریهای عملی 
در زمینه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای یا موجب 
تضعیف اولویتهای برنامه همکاریهای فنی آژانس 
گردد.وی همچنین در عین حال که به مهم بودن 
موضوعات تروریسم، حمالت سایبری و قاچاق 
غیرقانونی اشاره کرد، بر مسئولیت کشورها برای 
تأمین کامل امنیت هسته ای و نقش آژانس برای 
ارتقای زیرساختهای ملی در صورت درخواست 
آنان و بصورت داوطلبانه تأکید کردند.وی تأکید 
نمود که انتظار می رود آژانس براساس نیازها و 
اولویتهای کشورها با آنها همکاریهای فنی داشته 
باشد و ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو 
در بحث هسته ای آماده است تا دستاوردهای 
خود را با سایر کشورها، به ویژه با کشورهای 
با استقبال از  همسایه،  به اشتراک بگذارد.وی 
برگزاری کنفرانس وزرای آژانس در زمینه علم 
و فنآوری در نوامبر 2018، ابراز امیدواری نمود 
که این کنفرانس فرصتی برای تسهیل انتقال علم 
و فنآوری هسته ای به کشورهای در حال توسعه 
توسط آژانس باشد.صالحی در انتهای سخنرانی 
خود نسبت به روزی که شعار »استفاده صلح آمیز 
انرژی هسته ای برای همه، و سالح هسته ای 
برای هیچکس« در سطح جهان مورد پذیرش و 

اجرا در آید، ابراز امیدواری کرد.

علی اکبر صالحی عنوان کرد:

سرنوشت برجام  از
 مهمترین نگرانی های جهان

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه مقامات مشمول قانون 
ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها حدود 170 نفر هستند، گفت: با 

اجرای این قانون، کشور دچار چالش مدیریتی نخواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عادل آذر در گفت و گویی با تشریح 
جزئیات قانون اصالح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: 
مقامات مشمول این قانون حدود 170 نفر هستند که تعداد زیادی 
نیست، زیرا بیش از 100 هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل کرده و با 
تجربه در کشور داریم که می توانند این خالء را پرکنند.وی گفت: 
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها، کلیه دستگاه های اجرایی، 
موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را که در ماده)5( قانون خدمات 
کشوری بیان شده است، دربر می گیرد و نسبت به قانون بازنشستگی 
قبلی که اجرای آن از تاریخ اول فرودین 1395 بوده است، یکسری از 
مقامات مثل استانداران، معاونان استانداران و معاونان وزیران، فرزندان 
جانبازان و... که پیش از این می توانستند بازگشت به کار داشته باشند را 
از بکارگیری پس از بازنشستگی منع کرده است.عادل آذر با قدردانی از 
قانونگذاران برای تصویب این قانون، افزود: قانونگذار به ویژه مجلس 
شورای اسالمی با تصویب این قانون، این هشدار را به دستگاه های 
اجرایی می دهند که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته 

باشند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت 
به بازنشستگی می رسند فضا را برای حضور افراد جوان و با نشاط 
در پست های مدیریتی فراهم کنند. رئیس کل دیوان محاسبات کشور 
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها را یک اتفاق مبارک در سطوح 
مدیریتی کشور دانست که افراد با سن پایین تر را به رده مدیریتی 
خواهد رساند و خون جدیدی در رگ های دستگاه های اجرایی کشور 
وارد خواهد کرد.عادل آذر خاطر نشان کرد: برخی افراد به دنبال روزنه 
ای برای دور زدن این قانون هستند درصورتی که دیوان محاسبات 
کشور جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های این قانون، اجرای آن 
را به طور کامل رصد خواهد کرد و هیچگونه دور زدن، ایجاد روزنه 
و یا بهانه ای را نمی پذیرد. وی به افرادی که به دنبال دور زدن قانون 
از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود و یا اعاده خدمت در این 
تاریخ هستند، هشدار داد که تمام این کارها تخلف محسوب می شود 
و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.عادل آذر تصریح کرد: نه 
تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می شود، بلکه تصمیم 
گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت کنندگان به این اشخاص نیز در 
حکم تصرف کنندگان در اموال دولتی محسوب و مشمول مجازات 
خواهند بود؛ چرا که هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت 

المال و اموال دولتی محسوب می شود و جرم تلقی می شود.وی در 
خصوص تعداد افراد مشمول این قانون نیز گفت: فقط مقامات و هم 
رده های آنها در حدود 170 نفر هستند ولی برای احصاء آمار دقیق 
سایر افراد مشمول بررسی های الزم باید انجام پذیرد و 60 روز پس 
از ابالغ این قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحویل 
بدهند.وی به صراحت موجود در این قانون نیز اشاره کرد و افزود: 
ابهاماتی از جمله، افرادی که انتخابی هستند مثل شهرداران که اعضای 
شورای شهر آنها را انتخاب می کنند وجود دارد ولی در سایر موارد این 
قانون واضح و جامع می باشد.عادل آذر درباره این احتمال که با کنار 
رفتن افراد با تجربه مشکلی پیش نمی آید، گفت: آمار افراد مشمول 
زیاد نیست، عالوه بر این بیش از 100 هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل 
کرده و با تجربه در کشور داریم که می توانند این خالء را پرکنند و نه 
تنها کشور دچار چالش نخواهد شد، بلکه با وجود ظرفیت و گنجینه 
مدیریتی باالی کشور، سن مدیران کمتر و شادابی سازمانی و اداری در 
کشور بیشتر خواهد شد. مزایای این قانون خیلی بیشتر از مشکالت 
آن است.وی در خصوص ابالغ این قانون نیز بیان کرد: این قانون 
در شورای نگهبان تصویب، سپس رسانه ای و توسط رئیس مجلس 

شورای اسالمی نیز به رئیس جمهوری ابالغ شده است.

خداحافظی 170 مقام دولتی بازنشسته؛

برخی به دنبال دور زدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان
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طرحواریزمشارکتهایمالیمردمی
برایاربعینحسینی

نوری- اسالمشهر: به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، به 
منظور شرکت عموم مؤمنین در طرح واریز مشارکت 
های مالی مردمی برای اربعین حسینی )ع( از کلیه 
هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر دعوت بعمل می آید. 
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بازسازی عتبات  اسالمشهر، در این خصوص ستاد 
حسابی  شماره  اعالم  به  اقدام  تهران  استان  عالیات 
جهت واریز وجوه نقدی با هدف خدمت رسانی به 
زائران اربعین حسینی )ع( نمود.  گفتنی است: خیرین و 
عالقمندان می توانند وجه های نقدی خود را به شماره 
حساب متمرکز 0107926090005  یا شماره کارت 
6037991899931418 نزد بانک ملی شعبه صدر به 
نام ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران واریز 

نموده و در این امر خیر شریک شوند. 

مقاماولآبوبرقخوزستاندرحفاظت،
بهرهبرداریومدیریترودخانهها

وحیدی فر-اهواز: سرپرست معاونت حفاظت و بهره 
برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، از 
کسب مقام اول این سازمان در زمینه حفاظت، بهره 
برداری و مدیریت رودخانه ها، در بین شرکت های 

آب منطقه ای کشور خبر داد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، 
»حمیدرضا لشکری« با اعالم خبر فوق، موارد تعیین 
کننده در کسب این رتبه را، وظایف محوله به دفتر 
شامل  سواحل  و  ها  رودخانه  مهندسی  و  حفاظت 
و  بستر  حدود  تعیین  مطالعات،  اصلی  محورهای 
احاریم رودخانه ها و تاالب ها، مطالعات ساماندهی و 
الیروبی رودخانه ها و درآمدزایی از بستر رودخانه ها 
)شن و ماسه( اعالم کرد.  وی، همچنین به رسیدگی به 
اعتراضات مردمی )کمیسیون ماده3(، عملیات اجرایی 
ساماندهی و الیروبی رودخانه ها، اعالم عمومی نقشه 
تاالبها،  و  ها  رودخانه  احاریم  و  بستر  حدود  های 
جانمایی نقشه های حدود بستر و احاریم رودخانه 
ها و تاالبها در سامانه کاداستر کشور اشاره کرد و از 
آزادسازی تصرفات واقع در بستر رودخانه ها و تاالبها، 
فعالیت های گروه های گشت و بازرسی، مدیریت 
برداشت مصالح رودخانه ای و اجرای تبصره 4 ماده 2 
قانون توزیع عادالنه آب را از دیگر موارد تعیین کننده 
این رتبه نام برد.  سرپرست معاونت حفاظت و بهره 
برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با 
تصریح بر این که این مهم با همت و تالش پرسنل 
دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل و 
بخش حریم و بستر امور آب مناطق تحقق یافته است.

خبر

جبرانکمبودپزشکانمتخصصبیمارستان
حضرترسولاکرم)ص(کالله

سلیمانی- گلستان: بازدید دکتر قاسم جان بابایی، معاون وزیربهداشت ، درمان 
و آموزش پزشکی بهمراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مشاورعالی 
رییس ومعاونین دانشگاه و فرماندار کالله از بخش های داخلی مردان، دیالیز، 

زایشگاه، اتاق عمل،اورژانس، اتاق سی تی اسکن، NICU انجام شد.
دکتر قاسم جان بابایی معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پس از 
بازدید از بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص(کالله در گفتگویی  اعالم کرد 
: طی یکی دو ماه آینده تجهیزات بخش مراقبت های ویژه کودکان و بخش 
زایمان بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( کالله تامین اعتبار و نصب خواهد 
شد. معاون وزیر بهداشت با اعالم این خبر که با وجود 190تخت بیمارستانی 
و امکانات فراوانی که برای درمان مردم منطقه فراهم شده است می طلبد 
مشکالت و کمبودهای موجود نیز برای ارائه کیفی تر خدمات هر چه سریعتر 
مرتفع شود.  دکتر جان بابایی در خصوص دستگاه سی تی اسکن بیمارستان 
کالله گفت: دستگاه سی تی اسکن در کیفیت درمان بیماران ضروری می 
باشد لذا متعهد به تامین آن هستیم دکتر جان بابایی در مورد کمبود پزشکان 
متخصص بیمارستان کالله افزود : کمبود پزشکان متخصص نیز در این 
بیمارستان مشاهده می شود انشاء اهلل در چند ماه آینده با اعزام این گروه درمانی 

به بیمارستان کالله مردم منطقه از ارائه خدمات بیشتری برخوردار می شوند.
دکتر جان بابایی گفت: ضمن بررسی مشکالت بخش دیالیز بیمارستان کالله، 
در صورت افزایش بنای بخش دیالیز توسط خیرین، تامین تجهیزات این بخش 

را بر عهده می گیریم.

آبفایگیالندستگاهاجراییبرتردرراهاندازی
سامانهتدارکاتالکترونیکیدولت

منکویی- رشت: در همایش استانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که 
در محل استانداری گیالن با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، ذیحسابان 
و کاربران این سامانه برگزار شده بود مدیرعامل این شرکت از سوی رئیس 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان 
مدیر دستگاه اجرایی برتر در راه اندازی این سامانه با دریافت لوح مورد 

تقدیر قرار گرفت.
بنا به این گزارش دکتر صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اهداء لوح تقدیری به سید محسن 
حسینی سالکده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن راه اندازی 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را در جهت تحقق دولت الکترونیکی و 

اهداف ترسیمی دولت تدبیر و امید عنوان کرد.
در این لوح آمده است: در سال مزین به شعار »حمایت از کاالی ایرانی» 
)لم  آیه شریفه  به مصداق  که  اید  گردیده  ارزشمندی  مصدر خدمات 
یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق( از تالشهای ارزشمند شما تقدیر و تشکر 
می گردد. گفتنی است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در راستای شعار 
سال )حمایت از کاالی ایرانی( است و بعنوان یک ابزار مهم تلقی می شود 
و الیه های مختلف امنیتی در آن دیده شده که حفظ داده های سازمانی 
مورد تأکید قرار گرفته است. افزایش ظرفیت اقتصادی کشور، تنظیم بازار 
و ایجاد بازار رقابتی ، شفافیت و عدالت اجتماعی از مهمترین مزایای این 

سامانه می باشد.

خبر

خبرنگار زمان مریم علی اکبرزاده: در آئین اختتامیه 
نخستین هفته فرهنگی شهرستان شهریار با حضور 
موثر  عملکرد  از  شهرستانی  و  شهری  مسوولین 
فرهنگی و همچنین عمرانی شهردار باغستان تقدیر 

شد.
فرماندار شهریار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
زمان عملکرد عمرانی و همچنین فرهنگی شهرداری 
باغستان را قابل تقدیر دانسته و پروژه های عمرانی 
این شهرداری در هفته دولت را منطبق بر نیاز مردم 
خواند و مراسم برگزار شده در هفته فرهنگی را قابل 

قبول ارزیابی نمود.
هفته  نخستین  اختتامیه  آیین  در  طاهری  مهندس 
نیز طی سخنانی ضمن تسلیت  فرهنگی شهریار 
فرا رسیدن ایام محرم با تاکید بر وجود ظرفیت ها 
و پتانسیل های موجود در سطح شهرستان اذعان 
داشت: برگزاری هفته فرهنگی در شهرستان شهریار 
نشان داد که در همه زمینه ها خصوصا در بخش 
فرهنگی و هنری ظرفیت های بسیار باالیی وجود 
دارد که با تالش و کوشش و با اراده می توان آنها را 

به فعلیت رساند.
شهردار باغستان نیز ضمن تسلیت فرارسیدن ایام 
مجموعه  های  ظرفیت  تمام  از  استفاده  به  محرم 
مجموعه  اهداف  تحقق  راستای  در  شهرداری 
مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: سعی ما بر این 
است که با به کار گرفتن حداکثر توان خود و به اجرا 
در آوردن اقداماتی برنامه ریزی شده در جهت رفع 

نیازهای شهروندان باغستان گام برداریم.
دکتر رنجبر با تاکید بر اهمیت پایبندی هر مسوول 
به وظایف محوله اذعان داشت: با وجود موانع و 

مشکالت فراوان فعالیت های عمرانی در شهر با 
قدرت در حال انجام است و یقینا در سایه همکاری 
و همبستگی تمام واحدهای شهرداری و همچنین 
مردم شرایط بهتری نیز برای تسریع انجام این پروژه 

ها رقم خواهد خورد.
مجموعه  کار  اولویت  داد:  ادامه  رنجبر  حسن 
شهرداری خدمت به شهروندان و در کنار مردم بودن 

است و این امر در سایه عزم جهادی میسر می شود؛ 
به طوریکه هرچه عملکرد ما در شناخت نیازهای 
مردم و بهبود خدمت رسانی به شهروندان بیشتر 
شود به طور حتم شاهد افزایش آرامش و آسایش 

شهروندان در باغستان خواهیم بود.

بهبود  اهمیت  خصوص  در  سخنانی  ضمن  وی 
مجموعه  افتتاح  به  باغستان  شهر  ورزشی  سرانه 
ورزشی چندمنظوره شهرک مهدیه با اعتباری بالغ 
بر 28 میلیارد ریال و به مساحت 2 هزار مترمربع و 
زیربنای 1500 مترمربع اشاره کرد وگفت: احداث 

و راه اندازی واحدهای اداری ساختمان نصیرآباد با 
اعتباری بالغ بر 6.5 میلیارد ریال، احداث مسیراتصال 
پلهای  کردن  مکانیزه  پائین،  دهشاد  به  نصیرآباد 
عابرپیاده بلوار رسول اکرم و مهدیه، جدول گذاری، 
زیرسازی و روکش آسفالت، در سطح شهر و محور 
اصلی از دیگر پروژه های شهرداری باغستان بود که 

در هفته دولت به بهره برداری رسید.
دکتر رنجبر ادامه داد: خوشبختانه با در نظر گرفتن 
عملکرد  باغستان،  شهرداری  مجموعه  هدفمندی 
مثبت پرسنل، ارتباط موثر با مجموعه شورای شهر و 
همچنین تالش جهت جذب سرمایه گذار و انجام 
پروژه های مشارکتی اقداماتی موثری در جهت بهبود 
سرانه های شهر صورت گرفته که در قالب پروژه 
های افتتاح شده و در دست ساخت این شهرداری 

تجلی یافته است.
شهردار باغستان  اظهار داشت: سعی بر این داشتیم که 
در هفته فرهنگی با برنامه ریزی و اجرای برنامه های 
گوناگون گامی در راستای آموزش فرهنگ عمومی و 
شهروندی و همچنین ایجاد نشاط اجتماعی در تمام 

عرصه های مدیریت شهری برداریم.
و  نشاط  ایجاد  اهمیت  به  اشاره  با  رنجبر  حسن 
سرزندگی در مردم اضافه کرد: در هفته فرهنگی 
نقاط مختلف شاهد  در  باغستان  شهروندان شهر 
آئین ها و مراسم مختلفی همچون برگزاری جشن 
بزرگ عید غدیر، مسابقه دوچرخه سواری، همایش 
بزرگ پیاده روی خانوادگی در نصیر آباد،  جشنواره 
غذاهای بومی و محلی، برگزاری محفل انس با قرآن، 
جشنواره بازی های بومی و محلی، استقرار اکیپ 
پزشکی تحت عنوان ایستگاه سالمت و نمایشگاه 

های نقاشی، هنرهای دستی و محصوالت مشاغل 
خانگی بودند.

شهر،  جمعه  امام  صحیح  تدبیر  باغستان  شهردار 
حمایت های دلسوزانه فراندار شهریار و همکاری 
مدبرانه اعضای شورای شهر را پشتوانه محکم انجام 
تمامی امور شهری دانسته و از همراهی آنان قدردانی 

نمود.

در آئین اختتامیه نخستین هفته فرهنگی شهرستان شهریار انجام شد

تقدیر از عملکرد موثر عمرانی و فرهنگی شهرداری باغستان

آگهی مفقودی
 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مینا میرحبیبی فرزند سید جعفر به شماره شناسنامه  
274 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته الهیات و فقه و مبانی حقوق صادره 
مفقود   1382/11/2 تاریخ  و   187819 شماره   به  مرکزی  تهران  دانشگاه  ازواحد 
گردیده است از یابنده تقاضی میگردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
فرصت  – خ  اسکندری شمالی  – خ  آزادی  تهران خ  نشانی   به  مرکزی   تهران 

شیرازی پالک 136 صندوق پستی  13185/768 ارسال نماید .

آگهی احضار متهم 
شیما  خانم  متهمیه  علی  فرزند رجب  الدین  گرز  زهرا  خانم  به شکایت  توجه  با 
احمدیان سردابی فعال مجهول المکان بوده و در دسترس نمی باشد بنا به تجویز 
ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری و حسب دستور دادگاه در یک نوبت از طریق 
اینترنتی  انتسابی مبنی بر کالهبرداری  اتهام  روزنامه ابالغ می شود جهت دفاع از 
)برداشت از حساب شاکیه با استفاده از رمز دوم (در پرونده کالسه 970688 این 
شعبه در تاریخ 97/10/24 ساعت 10 در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 حاضر شوند 
عدم حضور مانع از رسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابی ورای مقتضی صادر خواهد 

نمود . 
م الف 1038 خ – دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ورامین  

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760301060002473 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات 
مالکانه  ثبت ملک ورامین تصرفانه  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی اقای/ عزت پلنگ فرزند رمضان بشماره شناسنامه859صادره از 
سبزوار در ششدانگ ///یک باب خانه ///به مساحت 140متر مربع پالک 962 فرعی 
از 100 اصلی واقع در ....قریه عمرو اباد ورامین ...خریدار از مالک رسمی اقای ///
ابوالقاسم شیر کوند ...   محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یکماه 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/6/27 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/7/10

م.الف 320   ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک انزلی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

موضوع  1397/03/23هیات  13976031800200048-مورخ   شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک انزلی تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم سیما 
خوش نود سنگاچین فرزند عباس بشماره  شناسنامه 25 صادره  از بندر انزلی  در 
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  خانه  به مساحت  284  متر مربع  پالک 
فرعی  18927 از 435 از 15 اصلی  واقع در بندر انزلی  ، عباس آباد ، کوچه سهیل 
بخش 7 گیالن خریداری  از مالک  رسمی  آقای  محمد خوجینیان محرز گردیده 
است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه 
این ادراه تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود رابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
رم الف:3093- رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی – پرویز حیدری  

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/6/13 تارخ انتشار نوبت دوم :  6/27/ 97

آگهی ابالغ اجرائیه 
 1340/10/01 تولد:  تاریخ  رضا  پدر:  نام  جزی  ترک  هادی  آقای  به:  بدینوسیله 
غربی  -گز  گز  بندر  نشانی:  به   97 شناسنامه:  شماره   2249623848 ملی:  شماره 
-خیابان شهید کردجزی - جنب بن بست 2- وآقای حسینعلی ترک جزی نام پدر: 
رمضان تاریخ تولد: 1351/06/28 شماره ملی: 2249724210 شماره شناسنامه: 55 
به نشانی : بندر گز -گز غربی -خیابان شهید کردجزی- جنب کارخانه صداقتی 
تولد 1349/01/02 شماره  تاریخ  پدر: عباسعلی  نام  ابوالقاسم ترک جزی  آقای  و 
جنب  غربی-  گز  گز-  بندر  نشانی:  به   3 شناسنامه:  شماره   2249707634 ملی: 
مسجد شهدا ابالغ میشود: بانک سپه شعبه بندر گز به استناد قرارداد بانکی شماره 
:مبلغ  شامل  ریال  مبلغ 25/126/000  188603079- 1386/08/29 جهت وصول 
مبلغ  تا دیه و  تاخیر  مبلغ 5/441/000 ریال خسارت  16/854/057 ریال اصل و 
تاریخ  تا  روزانه  تاخیر  خسارت  ریال   10/000 مبلغ  و  سود  ریال   2830/943
1397/06/04 طبق مقررات علیه شماها مبادرت به تقاضای صدور اجرائیه نموده 
که پرونده به کالسه 9700107 تشکیل شده و در جریان اقدام است.اجرائیه صادره 
جهت ابالغ به شماها به مامور ابالغ ثبت بندر گز ارسال گردید. برابر گزارش مامور 
مزبور، شماها در آدرس تعیین شده در متن قرارداد مورد شناسایی قرار نگرفتید و 
بستانکار نیز نتوانسته آدرس جدید شما را معرفی نماید. بنابراین طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا ، مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در روزنامه اگهی میگردد. چنانچه 
به موجب تبصره 2 قسمت ب ( ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ اجرائیه محسوب می گردد.به 
تعهدات خود اقدام ننمائید ، عملیات اجرائی برابر مقررات طبق تقاضای بستانکار 

علیه شماها تعقیب خواهد شد. م.الف.1856
تاریخ انتشار: سه شنبه 1397/06/27

آگهی ابالغ اجرائیه حجت اله تجری  رئیس ثبت اسناد و امالک بندر گز 
آباد  یزن  زاده  حبیب  پیمان  به  بدینوسیله   9700790 کالسه:  اجرائیه  ابالغ  آگهی 
اردبیل  نشانی  اداره پست در  برابر گزارش  اجرائی 9700790 که  پرونده  بدهکار 
 1 بلوک  مسکن  بنیاد  آپارتمانهای  دامپزشکی  کل  اداره  روبروی  شهداء  بزرگراه 
طبقه 2 شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که طبق سند ازدواج شماره 13716- 
82/07/24 دفتر ازدواج 2 اردبیل تعداد 300 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی به 
خان شیرین ثروتی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت؛ زوجه درخواست 
صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در 
این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردبیل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
محمد  از  وکالت  با  کازرونی  شاملی  مهرتاش  مدیریت  با  گلرنگ  شرکت  خواهان 
صادق حشمت دادخواستی به طرفیت خواندگان مرتضی طهماسبی فرزند نورمحمد 
و مسلم طهماسبی فرزند نورعلی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
142152371839 به تاریخ 1396/5/12 عهده بانک ملت و با احتساب کلیه هزینه های 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 500/000/000 ریال مطرح که به این شعبه 
دادگاه عمومی  اول  پرونده کالسه 9709986610100364 شعبه  به شماره  و  ارجاع 
مورخ 1397/08/05  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  دادگستری شهرستان خرم  حقوقی 
ساعت 08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفترداگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد . 
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند.  

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شناسنامه6   شماره  به  رضائی  اله  قدرت  آقای 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از    9709986735100349
چنین توضیح داده که شادروان مرحوم حسن آقا رضائی بشناسنامه شماره 8  در 
آن مرحوم  بدرود زندگی گفته و ورثه  دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ 91/07/09 

منحصر است به : 
1-شهناز خیری فرزند جمعه  دارنده شماره شناسنامه 227  همسرمتوفی 

2- مهناز رضائی فرزند حسن آقا دارنده شماره شناسنامه 4060022691  فرزند 
متوفی

3- عفت رضائی فرزند حسن آقا دارنده شماره شناسنامه 172 فرزند متوفی
4- حمید رضائی فرزند حسن آقا دارنده شماره شناسنامه 2فرزند متوفی

5- ناصر رضائی فرزند حسن آقا دارنده شماره شناسنامه 1428فرزند متوفی
6-قدرت اله رضائی فرزند حسن آقا دارنده شماره شناسنامه 6فرزند متوفی

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی  با  اینک شورا 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شور تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند . 

متن آگهی 
پرونده کالسه 9709986613100212 شعبه 104دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )104 
جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره 9709976613800323 شاکی : آقای علی جان 
خیری نژاد فرزند حسین جان به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد شهر خرم 
آباد ماسور ک پردیس 13 – متهم : آقای شهریار رضایی فرزند خانجان به نشانی قاضی 
آباد خ پنجم بعد از چهارراه دوم انتهای ک توحید سمت چپ پ 5 – اتهام : عدم اجرای 

رای هیات تشخیص اداره کار 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای شهریار رضائی )مدیریت شرکت هفت چشمه 
گریت ( فرزند خانجان مجهول المکان دایر بر عدم اجرای رای هیات حل اختالف اداره 
کار موضوع شکایت آقای علی جان خیری نژاد با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
و نظر به شکایت شاکی گزارش شعبه سوم اجرای احکام حقوقی خرم آباد و مدارک 
پیوستی و سایر قراین و امارات موجود النهایه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز 
دانسته لذا به استناد ماده 180 قانون کار متهم را به پرداخت دویست برابر دستمزد روزانه 
)47/495/000 ریال ( در حق صندوق دولت محکوم می نماید این رای غیابی محسوب 
و ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف 

مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی تجدید نظر استان می باشد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بهروز قدمی . 

دادنامه
دادگستری کل استان البرز

باغ  بخش چهار  دادگاه عمومی  اول  پرونده کالسه 9609983057300242 شعبه 
تصمیم نهایی شماره 9709973057301394 

البرز-شهرستان  استان  نشانی  به  حسن  فرزند  فیوضی  فاطمه  خواهان:خانم 
ساوجبالغ-شهر چهارباغ –چهار باغ خ دستغیب ک بن بست سوم پ 3

خوانده:اقای اباصلت احمدی فرزند حیدربه نشانی مجهول المکان 
خواسته:طالق به درخواست زوجه

گردشکار:خواهان دادخواستی با موضوع فوق علیه خوانده مطرح نموده که پس از 
ثبت و ارجاع به این شعبه ،در وقت فوق العاده رسیدگی و دادگاه با تکیه بر وجدان 
بر شرف و استعانت از خداوند متعال ضمن ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 

بصدور رای مینماید.
*رای دادگاه*

اباصلت  طرفیت  به  حسن  فرزند  فیوضی  فاطمه  خانم  دادخواست  خصوص  در 
احمدی فرزند حیدر مبنی بر صدور حکم طالق ،بدین شرح  که خواهان در متن 
دادخواست عنوان داشته:)به موجب سند ازدواج که تصویر ان پیوست دادخواست 
ام که حاصل آن  با خوانده ازدواج  نموده  تقدیم گردیده ،در تاریخ 1372/7/21 
سه دختر میباشد و در حال حاضر به علت مجهول المکان بودن زوج،قادر به ادامه 
ی زندگی مشترک نمی باشم لذا با توجه به اینکه مطابق شرط ضمن عقد نکاح 
با ورودعسر و حرج حق درخواست طالق دارم،رسیدگی و صدور حکم شایسته 
مبنی بر طالق مورد استدعاست.(با تشکیل جلسه ی دادرسی و دعوت از زوج از 
طریق نشر اگهی،نامبرده حضور نیافته و الیحه ی تقدیم نکرده، دادگاه در جهت 
احراز واقع و غیبت زوج تحقیقات محلی توسط ضابطین قضایی را در دستور کار 
خود قرار داده که ایشان با حضور در محل اقامت زوجه و استماع اظهارات مطلعین 
دائم طرفین  رابطه ی زوجیت  اینکه  به  نظر  نمودند،  تایید  را  غیبت 2 ساله زوج 
طی سند نکاحیه ی منضم به دادخواست محرز بوده و تالش این دادگاه در جهت 
سازش و انصراف زوجه از طالق،مثمر ثمر واقع نشده و ادامه ی زندگی مشترک 
نیزبر  پیوست شده  ان  نظر داوران منتخب که گزارش  از طرفی  میسر نگردیده و 
همین مبنا میباشد لذا دادگاه با استناد به بند 8 مندرج در سند نکاحیه که طی ان 
در صورت احراز غیبت بیش از 6 ماه زوج و تحقق عسر و حرج ،به زوجه اجازه 
ی طرح دعوی برای اجرای طالق داده  دعوی مطروح را مورد پذیرش دانسته و 
مستندا به مواد 1145 و1146 قانون مدنی و مواد 26 و29 قانون حمایت خانواده 
حکم به الزام زوج به طالق مینماید و تا پس  از قطعیت رای،طرفین با حضور در 
یکی از دفاتر رسمی طالق ،با رعایت تشریفات شرعی و قانونی واتیان صیغه ی 
طالق از نوع  خلع با بذل تمام یا قسمتی از مهریه توسط زوجه متارکه نماید الزم 
به  ذکر است با عنایت به غیبت زوج حضانت فرزندان با مادر و نفقه ی ایشان از 
اموال موجود خوانده قابل تامین است و ایضا طبق اقرار زوجه باردار نیست رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ قابل  واخواهی در این محکمه و سپس 
ظرف همین مهلت قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان البرز می باشد. 

تاریخ انتشار 97/6/27
قاضی دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهار باغ –مهدی اکبر پور 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

جرجانی  عطاخان  آقا/خانم  خوانده  طرفیت  به  اظهری   مجید  آقای  خواهان 
دادخواستی مبنی بر محکومیت به پرداخت تضامنی مبلغ 68/000/000 ریال بابت 
97/ح  کالسه  تحت  کشاورزی   بانک   752881 شماره  به  بانکی  فقره چک  یک 
384/1  تقدیم شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت 
الزمان  صاحب  خیابان  سدید،  خیابان  دیزل،  خودرو  ایران  روبروی  سعیدی،  اهلل 
نموده است که وقت رسیدگی به تاریخ 97/07/30 ساعت 16:00 تعیین گردیده 
است. لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی 
به خوانده ابالغ می گردد تا خوانده با مراجعه به دفتر یکم حقوقی شورای حل 
اختالف چهاردانگه، ضمن اعالم بنشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی 
و ضمائم را دریافت و نسبت به حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از خود اقدام 

نمایند.م/الف 1406
خوارزمشاهی- رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

اجرائیه
مشخصات محکوم له: گودرز نور محمدی     به نشانی: چهاردانگه- جنب پمپ 

بنزین- خ ثانی- ایستگاه راه آهن چهاردانگه- منازل سازمانی پالک 8 
مشخصات محکوم علیه:  فریبا صفر پورالواری    مجهول المکان 

محکوم به: به موجب دادنامه شماره 55  مورخ 97/02/22   شورای حل اختالف   
شعبه یک حقوقی محکوم علیه محکوم است به حصور در دفترخانه و تنظیم سند 
رسمی نسبت به 6 دانگ خودرو پژو پارس به شماره شهربانی 431 س 23 ایران 31 
به نام خواهان و پرداخت مبلغ 367/500 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر  
و اعالم می نماید و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق درآمد دولت. 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.

2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء 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 دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
برگ  که ظهر  آبان 1377  مالی مصوب 10  های  اجرای محکومیت  نحوی  قانون 

اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید. م/الف 1359
شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

آگهی مفقودی
بدنه  شماره  به   405 پژو  سواری  خودروی  مالک  کرامتی  مریم  اینجانب 
NAAM01CA9AR528773 و شماره موتور 12489120935 و شماره پالک 
سند  المثنی  رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد  فقدان  بعلت  72-688ق43  ایران 
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 مهلت مزبور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر
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بازگشاییمدارسباشعار»همکالسیامسال
فقطایرانی«کلیدخورد

 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان گفت:در سال »تولید داخلی،حمایت از کاالی ایرانی« 
و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و دغدغه ها و توصیه های معظم 
له  اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان پیرامون حمایت از تولید داخل 
و تولیدکنندگان ایرانی، پویش سراسری دانش آموزان ایران اسالمی در آستانه 

بازگشایی مدارس با شعار » همکالسی امسال ، فقط ایرانی » را اجرا می کند.
به گزارش پیام زمان،روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان، ساعد رمضانعلی مدیر روابط عمومی و 
امور بین الملل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: در آستانه 
بازگشایی مدارس بسیاری از خانواده ها و دانش آموزان در تکاپوی خرید 
لباس، کیف و لوازم التحریر برای فرزندانشان می افتند. برخی از خانواده ها 
قیمت، رنگ و جنس کاال برایشان مهم است اما برای برخی دیگر از خانواده ها 

عالوه بر این مؤلفه ها طرح کاال نیز برایشان اهمیت دارد
وی گفت:در همین راستا اعضا اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
برای ترغیب و تشویق هرچه بیشتر دانش آموزان ایران اسالمی به خرید کاالی 

ایرانی و مصرف تولیدات داخلی این پویش را تشکیل داده اند.
مدیر روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت:لذا دانش 
آموزان ضمن خرید لوازم التحریر ایرانی و سایر تولیدات داخلی با گرفتن 
عکس از اقالم خریداری شده و ارسال آن به دبیرخانه جنبش دانش آموزی 
در این پویش سراسری  شرکت خواهندکرد دانش آموزان  عکس های خود 
را باسایر دانش آموزان به اشتراک می گذارند و دیگر دانش آموزان را به این 

مهم، ترغیب تا سهم هر چه بیشتری در تحقق اقتصاد مقاوتی داشته باشند.
توانند  می  پویش  این  در  مندان جهت شرکت  عالقه  است  ذکر  به  الزم 
آدرس به  را  خود  داخلی   تولید  و  ایرانی  التحریر  لوازم  های   عکس 

Jonbesh.ayandehsazan@mailfa.org.jpg ارسال نمایند.

متخصصانارتوپدیپیشرودرخدمترسانی

ارتوپدی   در حوزه  نوین  درمان های  ارائه  از  ایران  ارتوپدی  انجمن  عضو 
دربیست و ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران خبر داد. 

و  بیست  برگزاری  آستانه  در  ارتوپدی  متخصص  مرادی،  روشنک  دکتر 
کنگره  داشت: این  اظهار  ایران  ارتوپدی  جراحان  انجمن  کنگره  ششمین 
30 مهر تا 4 آبان ماه سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود که 
جدیدترین دستاوردهای علمی با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی 
مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد. دبیر بیست و ششمین کنگره انجمن 
جراحان ارتوپدی با بیان اینکه این کنگره یکی از بزرگ ترین کنگره های مرتبط 
با رشته های ارتوپدی است، افزود: محورهایی همچون  جراحی دست، جراحی 
زانو، جراحی ستون فقرات، جراحی اطفال، جراحی هیپ و تروما است و 

درمان های ارتوپدی نوین در این زمینه ها ارائه خواهد شد.
این عضو انجمن ارتوپدی ایران با اشاره به اینکه بیست و ششمین انجمن 
جراحان ارتوپدی ایران یک کنگره جنرال است و موضوعات مختلف در آن 
مطرح می شود، ادامه داد: روز آخر این کنگره اختصاص به مشکالت ارتوپدی 
که توافق نظر در آن وجود ندارد مطرح می شود و به عبارتی اختالف نظر 

درمانی بین پزشکان مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد.
مرادی عنوان کرد: میهمانان خارجی این کنگره از کشورهایی همچون فرانسه، 
انگلستان، عمان، تایلند، لبنان، ترکیه و هندوستان بوده و مسائل درمانی به 
روز و درمان های ارتوپدی نوین مطرح خواهد شد. همچنین از تجربیات 
کنگره  بیست و ششمین  دبیر  می شود.  استفاده  و خارجی  داخلی  اساتید 
انجمن جراحان ارتوپدی  به موضوع تحریم های ظالمانه دشمنان اشاره کرد 
ارتوپدی  و خاطرنشان ساخت: تحریم ها در حوزه های مختلف از جمله 
تأثیرگذار بوده و این مسئله هم در زمینه تهیه وسایل و تجهیزات و هم در 
زمینه همکاری با اساتید خارج از کشور مشکل ساز است. بیست و ششمین 
کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران  30 مهر تا 4 آبان ماه سال جاری در 
هتل المپیک تهران برگزار می شود . عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به سایتwww.iranoa.org  مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 

88966583  تماس حاصل فرمایند.

خبر

حذفپرایدباالی10سالاز
سرویسمدارسازامسال

از  تهران  شهرداری  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل 
اجرای مراحل سه گانه برای صدور مجوز سرویس 

مدارس خبر داد.
نمادین  الصاق  و  رونمایی  آئین  در  قنادان  علیرضا 
برچسب سرویس مدارس گفت: از تغییرات عمده 
ای که در حوزه ساماندهی سرویس مدارس صورت 
گرفته است، ابالغ دستورالعمل اجرایی بود که در تیرماه 
به امضای وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش رسید 
تا به منظور اجرا به زیرمجموعه های مرتبط ابالغ شود. 
وی افزود: براساس این دستورالعمل، هماهنگی اجرای 
سرویس مدارس در شهر تهران بر عهده کارگروه ماده 
18 که متشکل از آموزش و پرورش، انجمن اولیا و 

مربیان و نماینده شهرداری تهران است، قرار گرفت. 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با اشاره 
به الزامات صدور سه مجوز خاطرنشان کرد: براین 
اساس در مرحله اول شرکت های مجری سرویس 
مدارس در تهران باید طبق ضوابطی در دفاتر خدمات 
الکترونیک تاکسیرانی ثبت نام می کردند. در همین 
راستا، برمبنای اعالم فراخوان 400 شرکت به عنوان 
متقاضی ارائه سرویس مدارس ثبت نام کردند و پس 

از صالحیت سنجی مدارک آن ها صادر شد. 
رانندگان  به  مربوط  مجوز  دومین  داد:  ادامه  قنادان 
سرویس مدارس است که بر اساس کنترل سوابق، 
بر  که  شود  می  انجام  ها  آموزش  ارائه  و  سالمت 
این اساس 15 هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده و 
در مراحل صالحیت سنجی قرار دارند. از این تعداد 
دو هزار راننده جدید الورود محسوب می شوند که 
برای این افراد کالس های چهار ساعته آموزشی با 
مدارس،  سرویس  ویژه  رانندگی  قوانین  محورهای 
اخالق حرفه ای، روانشناسی کنترل خشم و ... برگزار 
شد.  به گفته قنادان سومین مجوز مربوط به نصب 
برچسب روی خودروهای سرویس مدارس است که 
برای هر خودرو منحصر به فرد است و با استفاده از 
کدهای درج شده بر روی آن قابلیت رهگیری از طریق 

سامانه موبایلی وجود دارد. 
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به اینکه تمام 
خودروهای سرویس مدارس از نظر آالیندگی کنترل 
شده و معاینه فنی برای آن ها الزامی است، گفت: 
سرویس  از  سال  باالی 10  پراید  خودروی  امسال 
مدارس حذف شد تا گامی برای ارتقای خدمات ارائه 

شده در این زمینه برداشته شود. 
قنادان تصریح کرد: پس از شروع سال تحصیلی جدید 
نیز نظام نظارتی بر سرویس های مدارس در سطح 
آموزش و پرورش توسط مدیران مدارس، در سطح 
میدانی توسط سازمان تاکسیرانی و راهور و در سطح 
عمومی از طرف مردم و از طریق سامانه نرم افزار 

تاکسیرانی صورت می گیرد. 
وی ادامه داد: به این صورت که مردم می توانند با وارد 
کردن پالک خودرو از صالحیت و یا عدم صالحیت 
راننده مطمئن شوند و در صورت مشاهده تخلف آن 

را گزارش کنند.
سازمان  مدیرعامل  شهرنوشت،  گزارش  براساس 
تاکسیرانی شهرداری تهران در پایان گفت: امیدواریم 
خدماتی که شهرداری تهران به دانش آموزان ارائه می 

دهد با برنامه های دیده شده ارتقاء یابد.

خبر

محسوس  کاهش  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
تورم بخش سالمت نسبت به تورم عمومی کشور 

)طی امسال و سال گذشته( برای اولین بار خبر داد.
دکتر ایرج حریرچی - معاون کل وزارت بهداشت 
در نشست خبری هفتگی خود،  درباره تورم بخش 
سالمت توضیح داد و گفت: بررسی تورم بخش 
سالمت در سال های گذشته نشان می دهد که مقدار 
این شاخص غالبا از تورم عمومی کشور باالتر بوده 
است. تحلیل شاخص های 25 سال گذشته نشان 
می دهد که تورم بخش سالمت به طور متوسط 40 
درصد بیشتر از تورم کل کشور بوده است. البته این 
موضوع مختص کشور ما نیست و با شدت کمتر و 

بیشتری در کشورهای دیگر هم موجود بوده است.
وی افزود: از یک طرف تغییرات سریع فناوری های 
سالمت، ظهور تکنولوژی های پیچیده و گران قیمت 
و همچنین متنوع شدن خدمات درمان و از طرف 
دیگر ضعف در سیاستگزاری و نظارت در بعضی از 
کشورها از جمله دالیل باال بودن نرخ تورم در حوزه 

سالمت ذکر می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: خبر مهم این 
است که در سال 96 اختالف بین تورم سالمت و 
تورم عمومی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و با 
همکاری گروه های مختلف جامعه پزشکی و ارائه 
کنندگان و تامین کنندگان خدمات و کاال در حوزه 
سالمت و سیاستگذاری و برنامه ریزی و نیز نظارت 
مناسب در این حوزه، نسبت تورم سالمت به تورم 
عمومی بسیار کاهش پیدا کرده و فقط شامل اختالف 
5 درصدی بوده است. بررسی روند تورم ماهانه در 
افزایش  عمده  که  می دهد  نشان  گذشته  سال های 
قیمت ها و تورم ماهانه در حوزه سالمت در نیمه اول 
سال خصوصا در ماه های خرداد و تیر رخ می دهد، 

در حالی که افزایش تورم عمومی ماهانه کشور در 
طی سال 96 روند نسبتا متقارن و توزیع شده تری 
دارد. وی افزود: خبر بسیار مهم دیگر این است که 
امسال برای اولین بار در طی چندین سال گذشته 
تورم ماهانه حوزه سالمت در چهار ماه فروردین 
تا تیر ماه از تورم عمومی جامعه کمتر بوده است 
و در حالی که در فروردین تورم عمومی ماهانه 8 
دهم درصد بوده، تورم سالمت 4 دهم درصد، در 
اردیبهشت تورم عمومی ماهانه 1.6 دهم درصد و 
تورم  سالمت 6 دهم درصد، در خرداد تورم عمومی 
4.3 دهم درصد و تورم سالمت 2.7 دهم درصد 
و در تیرماه تورم عمومی 3.4 دهم درصد و تورم 
سالمت 2.5 درصد بوده است. همانطور که روشن 
باالتری  درصد  میانگین 40  روال  برخالف  است 
تورم سالمت به تورم عمومی در سال های گذشته 
در کشور، در چند ماه گذشته به طور واضحی تورم 

سالمت کمتر از تورم عمومی بوده است.
حریرچی ادامه داد: البته ممکن است گفته شود که 
این موضوع به دلیل افزایش شدید تورم در سایر 
حوزه ها و تورم معمول در حوزه سالمت پدید آمده 
است. بررسی سال های افزایش شدید تورم عمومی 
به عنوان مثال در سال های 91 و 92 و نیز نیمه اول 
دهه 70 به وضوح نشان می دهد که حتی در سال های 
افزایش تورم حوزه سالمت  افزایش شدید تورم، 
خصوصا در نیمه اول سال از تورم عمومی بیشتر 

بوده است و نادرستی این فرضیه را نشان می دهد.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه 
شاخص توسعه انسانی توسط سازمان ملل متحد 
برای همه کشورها اندازه گیری می شود، گفت: این 
شاخص برای ایران در سال 2017 به 798 هزارم و 
مرز 8 دهم از یک رسیده است. این شاخص در 27 
سال پیش یعنی در سال 1990 در کشور 577 هزارم 

بوده است و جمهوری اسالمی ایران با رشد 38.3 
افزایش  در  کشورها  از سریع ترین  یکی  درصدی 
شاخص توسعه انسانی بنا به گزارش سازمان ملل 
است. در این مدت 27 سال، متوسط امید به زندگی 
ایرانیان 12.4 دهم سال افزایش یافته است و متوسط 
سال های تحصیل ایرانیان 5.6 دهم سال بیشتر شده 
و سرانه درآمد ناخالص هر ایرانی در طی 27 سال 
67.5 درصد افزایش پیدا کرده است. طی 27 سال 
گذشته بنا به گزارش سازمان ملل امید به زندگی 
ایرانیان از 63.8 دهم به 76.2 دهم سال و میانگین 
سال های تحصیل همه ایرانیان از 4.2 دهم به 9.6 
دهم سال )یعنی بیش از 2 برابر( و سرانه درآمد 
ناخالص ملی ایرانیان براساس دالر بین المللی )یعنی 
دالر بر مبنای برابری قدرت خرید و نه دالر آزاد 
آمریکا( از 11 هزار و 420 دالر به 19 هزار و 130 

دالر رسیده است.
وی اظهارکرد: بدین ترتیب ایران با کسب شاخص 
توسعه  شاخص  با  کشورهای  جزو  هزارم   798
انسانی باال قرار گرفته است. متوسط شاخص توسعه 
انسانی در کشورهای جنوب آسیا 638 هزارم و در 
کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال 7.57 هزارم 
است. بنا به گزارش سازمان ملل اگر این شاخص 
شاخص  شود،  تعدیل  نابرابری  توزیع  براساس 
ایران برابر 707 هزارم می شود و به عبارت دیگر 
11.4 دهم درصد کاهش پیدا می کند. این کاهش 
براساس توزیع نابرابری برای کشورهای جنوب آسیا 
26.1 درصد و برای کشورهای با شاخص توسعه 
انسانی باال 16 درصد است که به ترتیب شاخص 
توسعه انسانی براساس توزیع نابرابری جنوب آسیا 
و کشورهای با شاخص توسعه باال به ترتیب 471 

هزارم و 636 هزارم است.

امید به زندگی ایرانیان به 7۶ سال رسید 

همه شهروندانی که به هر دلیل بدهی عوارض به حساب خودروی 
ایشان ثبت شده است، می توانند بدهی خود را به طور لحظه ای پرداخت 

و حساب بدهی خود را صفر کنند.
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک، 
با ارتقاء سایت »تهران من« و افزایش امکانات این سامانه، هرازچندی 
دسترسی های جدیدی به آن اضافه می شود. در آخرین تغییر ایجادشده، 
امکان تسویه لحظه ای بدهی عوارض طرح ترافیک برای همه کاربران 
فراهم شده است. کاربران برای این منظور می توانند با نام کاربری و 
رمز عبور خود به »تهران من« وارد شوند، در بخش »خودروهای تحت 
پوشش من« در صورت وجود بدهی، رقم آن را در مقابل مشخصات 
خودرو ببینند و با کلیک روی گزینه »لیست تردد« مشاهده کنند که 
بدهی بابت تردد در کدام روز)ها( بوده است. سپس در زیر ستون 
وضعیت، در مقابل هر ترددِ ثبت شده که به هر دلیل از اعتبار ایشان 
برداشت نشده و بابت آن بدهی منظور شده است، عبارت »پرداخت 
بدهی« را مشاهده می کنند که با کلیک بر روی آن، مبلغ بدهی عوارض 
از حساب فرد برداشت می شود و نهایتا با پرداخت کلیه این موارد، رقم 
بدهی به صفر می رسد.  با ایجاد این امکان، دیگر شهروندان بابت اینکه 
بدهی عوارض در حساب ایشان باقی بماند و موجب جریمه شود، 
نگرانی نخواهند داشت و حتی نیاز نیست برای برداشت مبالغ بدهی از 

حساب، منتظر پیگیری شخصی و اقدام بخش پشتیبانی سایت باشند.

 صفر کردن بدهی طرح ترافیک 
در عرض چند اثنیه  

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از تاثیر 10 
دستگاه های  و  ادارات  کاری  ساعات  تغییر  درصدی   15 تا 

مختلف در کاهش ترافیک خبر داد.
سردار تقی مهری در گفت وگویی درباره نظر پلیس درمورد 
تغییر ساعات کاری ادارات و دستگاه ها برای کاهش حجم 
ساعت  تغییر  بحث  اظهارکرد:  سال  دوم  نیمه  در  ترافیک 
کاری ادارات و دستگاه ها بین 10 تا 15 درصد در کاهش 
ترافیک موثر است و البته باید تقسیم بندی درستی در این 

مورد صورت بگیرد.
وی با اشاره به تاثیر تقسیم بندی صحیح ساعات آغاز کار 
ادارات بر کاهش حجم ترافیک گفت: همانطور که گفتم اگر 
این تقسیم بندی درست و کامل صورت بگیرد موثر خواهد 
فعالیت  ساعت  آغاز  برای  درستی  ریزی  برنامه  یعنی  بود، 
مدارس، بانک ها، ادارات و... انجام شده و این برنامه ریزی 
یکدیگر  با  زمانی  تداخل  ترین  کم  دارای  که  باشد  طوری 

باشند.
درباره  انتظامی  نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
اینکه آیا پلیس موافق این اقدام است، گفت: پلیس هم موافق 
است و البته باید تمام دستگاه ها نظر خود را اعالم کرده و 

بعد درباره آن تصمیم گرفته شود.

 تغيري ساعات ادارات 
در نميه دوم سال

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه بانوان 
در سطح مسابقاتی همچون والیبال در ورزشگاه، حاضر شدند و 
مسئله خاصی نبوده و فکر می کنیم که حضور آنها در ورزشگاه ها به 
سالم سازی محیط های ورزشی و رعایت اخالق بیشتر کمک می کنند 
گفت: از هواداران انتظار داریم اخالق را رعایت و بدین ترتیب به 

سالم سازی فضای ورزشگاه ها به منظور حضور زنان کمک کنند.
معصومه ابتکار، با اشاره به حضور زنان در ورزشگاه ها، اظهار کرد: این 
موضوع یک شیوه نامه دارد که در حال دنبال شدن است و امیدواریم 
اجرایی شود و مناسب سازی ورزشگاه ها برای حضور بانوان صورت 
گیرد. وی افزود: در مسابقات جام جهانی فوتبال در سال جاری شاهد 
حضور خانم ها در استادیوم آزادی برای تماشای بازی ها بودیم و هیچ 
مشکل خاصی نیز پیش نیامد و نیروی انتظامی هم همکاری بسیار 
مطلوبی داشت و به نظرم بخش مهمی از مسائل حل شده است و به 

نظر نمی رسد که مشکلی وجود داشته باشد.
ابتکار ادامه داد: بانوان در سطح مسابقات دیگر نیز همچون والیبال، 
حاضر شدند و مسئله خاصی نبوده و فکر می کنیم که حضور خانم ها 
در ورزشگاه ها به سالم سازی محیط های ورزشی و رعایت اخالق 
بیشتر کمک کند. انتظار داریم که هواداران اخالق را رعایت کنند 
و برای سالم سازی فضای ورزشگاه ها به منظور حضور زنان تالش 

کنند.

ابتكار :برانمه دولت حضور زانن 
در ورزشگاه هاست
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ازشوشتر4-سیمابشناسنامه 1882435745تاریخ تولد1366/1/20صادره ازشوشتر5-
ازگتوند)دختران  تولد1374/11/2صادره  بشناسنامه1870411293تاریخ  سیمین 
1342/2/7صادره  تولد  بشناسنامه1881993566تاریخ  مرحوم(6-مرضیه 
ازشوشتر)همسرمرحوم(شهرت همگی فتاحی7-مریم امیری زاده بشناسنامه5تاریخ 
مراتب  قانونی  ازشوشتر)مادرمرحوم(والغیر.تشریفات  تولد1322/1/2صادره 
مزبوررادریک نوبت متوالی به فاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی می نمایدتاهرکس 
ظرف  آگهی  نشرنخستین  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردباوصیت  اعتراض 
یک ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.شماره م.الف)16/106(
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی اجراییه
محکوم له: حسین اکبری علمداری  محکوم علیه: محمدرضا حبیب پور

 9709971110100240 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 210000000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 
11750000 ریال بعنوان کلیه خسارات دادرسی که شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
می باشد و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک )717973 مورخ 89/09/07 ( لغایت 
زمان پرداخت )یوم الداء( که بر اساس شاخص ساالنه اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان 

و نیز مبلغی بابت هزینه اجرائی در حق دولت رای صادره غیابی است.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :

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

بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394)
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

آگهی حصر وراثت
شرح  به   3379605999 شماره  شناسنامه  دارای  جگرلوئی  غالمی  حسن  آقای 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از   به کالسه 970205   دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان طهماسب غالمی جگرلوئی بشناسنامه 6 در 
تاریخ 97.5.29  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین آن مرحوم 

منحصر است به :
1-متقاضی با مشخصات فوق اوالد متوفی

2-حسین غالمی جگرلوئی به شماره ملی 3379606154 اوالد متوفی
3- محمد غالمی جگرلوئی به شماره ملی 6419883547 اوالد متوفی
4-محمود غالمی جگرلوئی به شماره ملی 6419949769 اوالد متوفی
5-عباس غالمی جگرلوئی به شماره ملی 3379921556 اوالد متوفی

6-پری ناز غالمی جگرلوئی به شماره ملی 3379606049 اوالد متوفی
7-مریم غالمی جگرلوئی به شماره ملی 3341326855 اوالد متوفی
8-زینب غالمی جگرلوئی به شماره ملی 6419948304 اوالد متوفی
9-کافیه محمودی منش به شماره ملی 4948901253 همسر متوفی

در ضمن متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را درسه  نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرین 

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  2063286231-606به  شماره  شناسنامه  دارای  خواه  توفیق  بهزاد  آقای 
ثبت گردیده درخواست صدور  دادگاه  این  از  به شماره 10/608/97  دادخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت اله توفیق خواه 
به شماره شناسنامه 2062564236-333  در تاریخ 1394/1/19 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمدرضا توفیق خواه فرزند قدرت اله و زاغی به شماره ش ش 158 متولد 

1338 بابل پسر متوفی
اله و زاغی به شماره ش ش 614 متولد  2- غالمرضا توفیق خواه فرزند قدرت 

1341 بابل پسر متوفی
3- بهروز توفیق خواه فرزند قدرت اله و زاغی به شماره ش ش 289 متولد 1346 

بابل پسر متوفی
4- جواد توفیق خواه فرزند قدرت اله و زاغی به شماره ش ش 581 متولد 1350 

بابل پسر متوفی
5- بهزادتوفیق خواه فرزند قدرت اله و زاغی به شماره ش ش 606 متولد 1351 

بابل پسر متوفی
6- نرگس توفیق خواه فرزند قدرت اله و زاغی به شماره ش ش 267 متولد 1336 

بابل دختر متوفی
7- فضه خاتون توفیق خواه فرزند قدرت اله و زاغی به شماره ش ش 597 متولد 

1340 بابل دختر متوفی
8- فرشته توفیق خواه فرزند قدرت اله و زاغی به شماره ش ش 154 متولد 1344 

بابل دختر متوفی
متولد  به شماره ش ش 164  اله و زاغی  فرزند قدرت  توفیق خواه  9- معصومه 

1348 بابل دختر متوفی
متولد  به شماره ش ش 1526  زاغی  و  اله  قدرت  فرزند  توفیق خواه  مریم   -10

1355 بابل دختر متوفی
11- زاغی غالمی روشن فرزند حسین و فاطمه به شماره ش ش 4 متولد 1317 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهری بابل

دادنامه
پرونده کالسه 9709988350300152 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین 

تصمیم نهایی شماره 9709978350300327 
نشانی  به  محمد  فرزند  آریافر  اسماعیل  آقای  وکالت  با  بشیر  فرزند  زر  علی  خواهان:آقای 

قصرشیرین –خیابان راه کربال –میدان مهدیه –جنب دفتر امام جمعه- دفتر وکالت 
خواندگان:1.اداره ثبت اسناد وامالک قصرشیرین به نشانی قصرشیرین –قصر جدید- مجتمع 

اداری 
2-خانم زهرا درخشی نیا فرزند علی 3-آقای ایلیا شفیعی پور فرزند حسن همگی به نشانی 

اسالم آبادغرب –میدان مرتضی علی –خیابان شیروصیادی –پالک 122
4-خانم مریم ظریف فرزند رشید 5.خانم صدیقه خانلری فرزند محمد علی همگی به نشانی 

مجهول المکان
6-آقای حسین زر فرزند بشیر به نشانی قصرشیرین –تازه آباد –خیابان زینبیه-کوچه زنبق 

–پالک 7
7-خانم کبری زر فرزند بشیربه شنانی اسالم آبادغرب-شهرستانی –خیابان کالنتری-پالک 24
خواسته :الزام به انتقال سند یک باب منزل مسکونی از پالک 213 اصلی واقع در ناحیه 6 

قصرشیرین
گردشکار:دادگاه با برسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبشرح آتی مبادرت 

بصدور رای می نماید.
رای دادگاه

بطرفیت خواندگان1- فر  آریا  اسماعیل  آقای  با وکالت  آقای علی زر  در خصوص دعوی 
صدیقه خانلری 2-مریم ظریف 3-کبری زر4-حسین زر 5-زهرا درخشی نیا 6-ایلیا شفیعی 
پور 7-اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان قصرشیرین بخواسته الزام به انتقال سند یک باب 
منزل مسکونی به مساحت 127.84 متر مربع پالک 213 اصلی واقع در ناحیه 6 قصرشیرین 
مزید خسارات دادرسی دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده اوال در خصوص دعوی 
مطروحه خواهان بطرفیت خواندگان ردیف های اول و دوم با عنایت به اوراق و محتویات 
پرونده وبا توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و نیز مفاد مبایعه نامه مورخه 1375.6.31 که 
حسب آن مرحوم رشید ظریف )مورث خواندگان ردیف های اول و دوم شش دانگ یک 
باب ساختمان مسکونی پالک 213 اصلی رابه مساحت 127.84 متر مربع به مورث خواهان 
بنام مرحومه ناز ملک پرما انتقال داده است و مضافا سایر وارث مرحومه ناز ملک پرما نیز 
بموجب مبایعه نامه عادی که تصویر مصدق آن منضم دادخواست تقدیمی است سهم االرث 
خود رابه خواهان انتقال داده اند ونیز با توجه به پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت اسناد 
رغم  علی  ودوم  اول  های  ردیف  خواندگان  اینکه  به  ونظر  قصرشیرین  شهرستان  وامالک 
وقت رسیدگی از طریق روزنامه کثیراالنتشار در جلسه دادگاه حضور نیافته ودفاعی در رد 
خواسته خواهان معمول نداشته اند بنابراین خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد 
مواد 10و219و223 قانون مدنی و مواد 515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام 
خواندگان ردیف های اول و دوم به انتقال سند رسمی شش دانگ یک باب واحد مسکونی 
پالک 213 اصلی واقع در ناحیه 6 قصرشیرین به مساحت 127.84 متر مربع صادر واعالم 
می نماید ومضافا خواندگان ردیف اول ودوم را به پرداخت مبلغ 1465000 ریال بابت هزینه 
دادرسی ونیز پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می 
نماید ثالثا در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خواندگان 1-کبری زر2-حسین زر 3-زهرا 
درخشی نیا 4-ایلیا شفیعی پور 5-اداره ثبت اسناد وامالک قصرشیرین بخواسته الزام به انتقال 
سند رسمی شش دانگ یک باب واحد مسکونی مذکور دادگاه با توجه  به محتویات پرونده 
ونظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه خواندگان اخیر الذکر نیست بنابراین به استناد بند 4 ماده 
84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این خصوص صادر 
واعالم می نماید رای صادره درخصوص خواندگان ردیف های اول ودوم غیابی وبمدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس بمدت بیست روز پس از آن 
قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان بوده و نسبت به سایر خواندگان 
حضوری و بمدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر 

مرکز استان می باشد.
بهمن باباخانی ریس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف ووضعیت ثبتی وساختمانهای فاقد سندرسمی

آقای نظیف صالحی نژادفرزندمحمددرخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالک 1677فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین 
شهری آغه مرادیکه از آقایان آغه و حسن مرادیخریداری درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه97-8 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 139760316007000505مورخ 
محصور  محوطه  و  انباری  باب  یک  مالکیت  سند  به صدور  97  حکم   /  6  /  6
نموده است و  نظیف صالحی نژادصادر  آقای  نام  به  مربع  به مساحت 115/92متر 
به  نوبت  دو  در  مراتب  لذا  مرادیمی باشد  آغه  آقای  مزبور  اولیه پالک  مالکین  نام 
فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
کتبًا  را  اعتراض خود  به مدت دوماه  این آگهی  اول  نوبت  انتشار  تاریخ  از  دارند 
به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد،معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
از  پس  است  بدیهی  دهد.  تحویل  محل  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و 
انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای 
از مراجعه متضرر  نظیف صالحی نژادصادرخواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع 

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

تاریخ انتشار اول12 / 6/ 1397 تاریخ انتشار دوم27/ 6/ 1397

اگهی ابالغ
بابائی  خواهان/ شاکی بهنام مرادی فرزند عباس دادخواستی به طرفیت خواندگان 1-زینب 
2-کاوه نعمتی 3-سهیال ویسی اصالتا بر خود قیمومتا برنسا ونرگس نیازمندان 4-علی ارژنگ 
5-دولت جمهوری اسالمی بنمایندگی سازمان ملی ومسکن کشور به خواسته الزام خواندگان 
به انتقال قطعی سند مالکیت شماره 133948 مربوط به شش دانگ یک قطعه زمین ساختمانی 
تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قصرشیرین نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان قصرشیرین واقع در قصرشیرین خیابان راه کربال میدان مهدیه ارجاع و به 
کالسه 9709988350300242 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397.7.22 و ساعت 10:00 
تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف چهارم ودرخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق ذکر پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  وضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین 

مفقودی 
کارت  شماره  با   16 19217ایران  پالک  شماره  با  تن   6 ایسوزو  هوشمند  کارت 

1921716 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل
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برقراریارتباطتعادلیبینمخازنمرکز
انتقالنفتخام

با برقراری تعادل سطح بین مخازن در مرکز انتقال نفت 
خام در منطقه تهران ، الین ارتباطی این مخازن سونداژ 
و اکسپوز شد . به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
منطقه تهران ، عادل عاکفیان رئیس مرکز انتقال نفت 
خام در اینباره گفت : به منظور سهولت در برداشت 
از هر سه مخزن تعادلی در این مجموعه ، برای ارسال 
به پاالیشگاههای تهران و تبریز و برقراری تعادل سطح 
مخازن مذکور ، الین ارتباطی موجود که پیش از این 
مدفون بود با استفاده از سونداژ )حفاری و رونمائی( و 
اکسپوز ) باز کردن ( و متعاقباً نصب دو ولو و اتصال به 

ورودی بوسترپمپها این امکان فراهم آمد .
وی افزود : با توجه به میزان حدود 400 هزار بشکه 
بین  تعادل  برقراری   ، از خطوط  دریافت نفت خام 
مخازن و باالنس و برداشت یکنواخت از آنها بر اهمیت 
این پروژه می افزاید . وی با بیان اینکه با اجرای این 
طرح قادر خواهیم بود هر کدام از مخازن را در زمان 
تعمیرات از سرویس خارج سازیم ، تصریح داشت : 
این امر نه تنها در زمان اورهال ، فعالیت ما را سهل و 
آسان می نماید بلکه موجب عدم وقفه در رسید  و 
برداشت نفت خام می شود . عاکفیان حفاری بر روی 
خطوط مدفون شدۀ تحت فشار را که به علت مشخص 
نبودن محل دقیق آنها موانعی را در روند کار ایجاد می 
کرد از جمله معایبی نامید که پس از ایجاد ارتباط بین 

مخازن دیگر امکان مواجهه با آن پیش نخواهد آمد .

بهبودکیفیتگازوئیلدرماهجاری

مدیر کل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست 
ضمن اشاره به کیفیت گازوئیل توزیعی در کشور طی 
تیر و شهریور ماه از انتشار گزارش های پایش کیفی 
سوخت بنزین و گازوئیل روی سایت سازمان محیط 

زیست از آخر مهرماه خبر داد. 
شینا انصاری آخرین نتایج پایش کیفیت سوخت کشور 
را تشریح و اظهارکرد: طی سه ماه گذشته، چندین 
نوبت نمونه برداری از سوخت ها انجام شده و نتایج 
گزارش ها حاکی از آن است که در پایش های تیرماه، 
میزان گوگرد در 60 درصد از نمونه های برداشت شده 
 ppm 200 باالتر از حدمجاز یورو4  و بین 50 تا
بوده است. وی با اشاره به پایش دقیق سوخت گازوئیل 
کالنشهرهای تهران و کرج اظهار کرد: میزان گوگرد 
گازوئیل در هشت درصد از نمونه های برداشت  شده 
تیرماه در تهران و کرج بسیار باال بوده است. برای 
مثال گوگرد گازوئیل جایگاه تهرانسر 1280 و جایگاه 
محمدآبادی کرج ppm 2270 بوده است. مدیر کل 
پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست همچنین 
با اشاره به مستمر بودن پایش سوخت تاکید کرد: در 
شهریور ماه نتایج نمونه برداری ها بیانگر بهبود وضعیت 
است، به طوری که میزان گوگرد در 45 درصد نمونه ها 
در حد مجاز )PPM 50( و 55 درصد بین 50 و 200 

ppm گزارش شده است. 

کوتاه از انرژی

ابلوموفدرتردید

* اکبر نعمت الهی
مدیر طرح موزه های صنعت نفت

روسیه در ادامه تالش برای تامین منافع 
خود این بار خیانتی دیگر در حق ایران 
مرتکب شد تا به روس باوران ثابت کند 
که در هیچ عرصه ای نباید روسیه را بر 
اروپا ارجح دانست. در حالی که اوپک 

به دلیل اساسنامه این سازمان که می گوید در صورت بروز مواردی 
چون تحریم دیگر اعضا نمی توانند جای عضو تحریم شده را در بازار 
پر کنند، برخی اعضای اوپک اکنون در تالش اند تا سهم ایران را در 

بازار از آن خود کنند.
این که عربستان و امارات چنین نقشی را بخواهند به نظر کامال طبیعی 
می آید. آنها از آغاز از دنبال کنندگان بحث تحریم ایران بودند و حتی 
چنان که می گویند، به ترامپ تعهدهایی داده بودند که در صورت 
تحریم نفتی ایران سهم ایران را برعهده می گیرند و به این ترتیب او 
را تشویق کرده بودند که نگران افزایش قیمتها در بازار نباشد. تکلیف 
آنها از آغاز روشن بود. اما این که روسیه به عنوان شریک استراتژیک 
ایران چنین وارد بازار بشود و دست در دست مقامات انرژی آمریکا 

چنین تعهداتی را بپذیرد، جای شگفتی دارد.
روس  ابلوموف1  دوش  روی  را  کشور  دیپلماسی  بار  همه  که  آنها 
گذاشته بودند حاال باید پاسخگو باشند که به استناد چه قرائنی همه 
بار دیپلماسی ایران را روی دوش روسیه گذاشته اند و کار را به جایی 
کشانده اند که اروپا را با تهدید و تخریب از این صحنه رانده اند تا از 

کنار روسها به نان و نوای خود برسند.
روسیه در طول تاریخ شریک نامطمئنی بوده است. در قیام جنگل، 
تاثیر  تحت  همچنان  ای  عده  همه  این  با  اما  و...  مشروطیت  وقایع 
تبلیغات کیانوری ها و... راه آن را تبلیغ کرده اند تا ایران را در حوزه 

نفوذ روسها نگاه دارند.
آمریکا  به  تحریم  این  در  دانیم که حضور روسیه  اکنون خوب می 
اطمینان می دهد که می تواند بدون نگرانی از گران شدن قیمت نفت 
و بقیه مشکالت به راه تحریم برود. اما روسها که بعد از جریان فریز 
نفتی تعهد کرده بودند که با اوپک همکاری کنند درست در بزنگاه 
شرائط تحریم به جریان تحریم پیوسته اند تا به آمریکا کمک کنند. 
یمن  و  در سوریه  آنها حتی  که  می شود  داده  نشان  ترتیب  این  به 
از  که روسیه  نبود  بیهوده  و  نیستند  اتکا  قابل  و  اعتماد  قابل  و...هم 
امنیت مرزهای اسرائیل دفاع کرد و نتانیاهو از پوتین به عنوان دوست 

صمیمی یاد کرد.
دوره  فضای  یادآور  حدودی  تا  شرائط  رسد  می  نظر  به  اکنون 
مشروطیت است که هر جریان سیاسی به نفع یک کشور وارد عرصه 
می شود و از منافع آن در کشور دفاع می کند و این موضوعی است 
مبلغان کشورهای  این فرصت  باید در  به آن تن دهیم.  نباید  ما  که 
مختلف در ایران شناسایی شوند و از آنها بپرسیم هنگامی که به عنوان 
حامیان امپراتور سرخ وارد صحنه می شدند، براساس چه استناداتی آن 
را شریکی مطمئن می دانستند و چرا علیه روابط برابر با دیگر کشورها 

فعالیت می کردند.
1 ـ ابلوموف تیپ معروف روسی که لرمانتوف نویسنده روس آن را 
خلق کرد و نماد اشرافیت تنبل و خواب زده و غیرقابل اتکای روسها 

در دوره پیش از انقالب اکتبر است.
Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 
پایان دوره کمبود و کسری خوراک اتان و متان 
صنایع پتروشیمی در سال 97 خبر داد و گفت: 
با ساخت یک خط لوله 36 اینچی از امیدیه به 
ماهشهر کمبود متان در این هاب پتروشیمی منتفی 

می شود.
به گزارش انرژی زمان به نقل از انجمن صنفی 

»علی محمد  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 
بساق زاده« درباره آخرین وضعیت تامین خوراک 
های گازی مورد نیاز صنایع پتروشیمی، گفت: در 
شرایط فعلی کل مصرف متان صنایع پتروشیمی 
حدود 50 میلیون مترمکعب در روز بوده که نشان 
می دهد در عسلویه مشکلی برای گاز متان نداریم. 
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 

اتان ریکاوری پتروشیمی  اینکه اگر طرح  بیان 
بوشهر هم امسال راه اندازی شود ظرفیت تولید 
متان با افزایش بیشتری همراه خواهد شد، تصریح 
کرد: در منطقه ماهشهر از نظر گاز متان در مضیغه 
بودیم که هم اکنون شرکت ملی گاز ساخت یک 
خط لوله 36 اینچی از امیدیه به ماهشهر را در 

دستور کار قرار داده است.
صنایع  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
می شود  بینی  پیش  اینکه  اعالم  با  پتروشیمی 
ساخت خط لوله جدید انتقال متان به ماهشهر 
تا پایان سال جاری به پایان برسد، افزود: به این 
ترتیب کمبود متان در صنایع پتروشیمی ماهشهر 

به طور ککامل منتفی خواهد شد.
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
یادآوری اینکه در عسلویه با توجه به اینکه تولید 
اتان فازهای پارس جنوبی استاندارد می شوند و 

تعمیرات اساسی آنها رو به پایان است، امسال با 
راه اندازی فاز اول پتروشیمی بوشهر مازاد اتان 
خواهیم داشت، بیان کرد: با ساخت خط لوله ای 
اتان تولیدی فازهای پارس جنوبی به بین صنایع 
پتروشیمی فاز یک و دو منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس قابل انتقال است.
این مقام مسئول، افزود: امسال رفته رفته با اتان 
مازاد در عسلویه روبرو خواهیم بود و تا سال 
1400 میزان کل تولید واقعی اتان به بیش از 7 
میلیون تن افزایش می یابد. بساق زاده با یادآوری 
اینکه در منطقه ماهشهر پاالیشگاه گاز بید بلند دو 
حداکثر در نیمه اول سال آینده به تولید می رسد 
و اتان تولیدی آن باید در  پتروشیمی گچساران 
به مصرف برسد، خاطرنشان کرد: بنابراین اتان 
خواهیم  هم  ماهشهر  منطقه  در  مازاد  تولیدی 

داشت.

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

کمبود اتان و متان برای پتروشیمی ماهشهر و عسلویه نداریم

مدیرعامل شرکت پتروشیمی:

اصالح نرخ خوراک پتروشیمی ها در انتظار مصوبه دولت

آگهی تغییرات شرکت 
مهندسان ساختمان استان البرز شرکت تعاونی به شماره ثبت 6719 و 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  شناسه ملی 10100312527 
1397/04/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -اقای پیمان علی نیا به رئیس 
هیئت مدیره به شماره ملی 0062857800 و آقای محمد آقایی میبدی 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0321643402 وآقای 
فرشید چراغی به سمت منشی هیئت مدیره به شماره ملی 0452321697 
وآقای علیرضا شاپوری فرد به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 
0055898963 وآقای محسن حاجی قاسمی به سمت عضو هیئت مدیره 
به شماره ملی 0323623212 وآقای محمد زارع میرک آباد به شماره 
انتخاب  ملی 0060290935 به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال 
گردید. - کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت پس 
از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت 1- اقای محمد زارع میرک آباد 
آقایی  محمد   -3 مدیره  هیئت  رئیس  نیا  علی  پیمان   -2 و  مدیرعامل 
میبدی نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار 
خواهند بود و همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل 

و در صورت لزوم رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرج )250203(

آگهی مفقودی 
به رنگ  لیفان ) سی سی 1800( 620  برگ سبز- برگ کمپانی خودرو سواری  
شاسی   شماره  به     LFB479Q موتور   شماره  به   1393 مدل  روغنی  سفید 
140500455NAKNF4221EB119795    به شماره انتظامی 88 ایران 735 و  
18  به نام آقای محمد رضا علی اسکندر زاده  فرزند گل آقا مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

متن آگهی 
بازپرسی  نهم  شعبه   9609986612900277 شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خرم آباد آقای عباس باغ عنایت حلوایی فرزند 
محمد حسین به اتهام توهین تهدید افترا و مزاحمت تلفنی تحت تعقیب می باشد 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 
در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانون اتخاذ خواهد گردید . 

بازپرس شعبه نهم –یونس آزاد پور 

آگهی مزایده اموال غیر منقول)نوبت دوم(
بموجب اجرائیه شماره 9510420494300645 مورخ 1395/10/04 صادره از شعبه 
13 شورای حل اختالف اردبیل؛ محکوم علیه فریبا اژدری محکوم است به پرداخت 
مبلغ 98/049/193 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له فریبا بایندور و مبلغ 
39/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی، با توجه به امتناع محکوم علیه از پرداخت 
محکوم به و توقیف مال، محکوم له تقاضای فروش سهم محکوم علیه از شش دانگ 
یکباب خانه به پالک ثبتی به شماره 2097 فرعی از 115 اصلی و به مساحت 191 
مترمربع واقع در بخش سه اردبیل بنام خانم فریبا اژدری نموده است که موضوع به 

کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی واصل و به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.
ملک فوق الذکر به نشانی اردبیل- جاده مغان بعد از سالم بار کوچه گل افشان 2 
که مقدار یک و نیم دانگ مشاع، که با توجه به ملک مزبور بصورت یکبابخانه قدیم 
ساخت می باشد و مورد استفاده مسکونی قرار گرفته علیهذا با در نظر گرفتن اعیان 
و موقعیت محلی و مساحت آن کل ششدانگ پالک مزبور به مبلغ هشتصدمیلیون 
ریال معادل هشتاد میلیون تومان ارزیابی و برآورد می شود که سهم خانم فریبا اژدری 

1/5 دانگ به مبلغ 200/000/000 میلیون ریال معادل بیست میلون تومان می باشد.
بنابراین جلسه مزایده در مورخ 97/07/25 از ساعت 10:30 الی 11 صبح واقع در 
در  اجرا،  اردبیل- شعبه دوم  اختالف  – مجتمع شورای حل  امام خمینی  چهارراه 
معینه  مبلغ  از  مزایده  و  برگزار خواهد شد  اردبیل  محترم  دادستان  نماینده  حضور 
کارشناسی )200/000/000( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد 
شد طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت 
پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد 
شد و برنده مزایده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت 
مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره 

ده ردصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اردبیل- رادمرد

رونوشت نظریه  آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به    2 شماره  شناسنامه  دارای  باقری  مسعود  آقای 
1/97ش/799 از این دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان باقر باقری بشناسنامه 190 در تاریخ 97/2/14 اقامتگاه دائمی خود 

را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به:
1-متقاضی فوق الذکر مسعود باقری نام پدر باقر شماره شناسنامه 2 

2-معصومه باقری نام پدر باقر ش .ش 27 
3-فاطمه باقری نام پدر باقر ش. ش 25352

4-مرضیه باقری نام پدر باقر ش.ش 16
5-محمود باقری نام پدر باقرش.ش 259
6-اعظم باقری نام پدر باقر ش. ش91 
7-پریوش باقری نام پدر باقر ش. ش7
8- شهال باقری نام پدر باقر ش.ش34

9-علی اکبر باقری نام پدر باقر ش.ش 160
10-راضیه باقری نام پدر باقر ش.ش 25

11-بتول تاجیک خاوه نام پدر ابراهیم ش.ش 217
12-فاطمه کلکو حصاری نام پدر محمد علی ش.ش 1190

اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
نشر  تاریخ  از  اوباشد  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا  داردو  اعتراضی  کسی  هر  تا 

نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف 1047خ –رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

گواهی  حصروراثت
اقای /خانم صفورا وفائی به شماره شناسنامه  1742  به استناد شهادتنامه و گواهی 
این شورا  تقدیم  به شماره 970339  در خواستی  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان رسول مهدی زاده به شماره شناسنامه 
1756 در تاریخ 1389/10/27 اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند/عبارتست از:
1-ستایش مهدی زاده متولد 1385/4/8 به شماره شناسنامه 6350168038 صادره 

ازقوچان  نسبت دختر متوفی 
2- فاطمه مهدی زاده متولد 1373/3/31 به شماره شناسنامه 0860903151 صادره 

از قوچان  نسبت  دختر متوفی
3-صفورا وفائی متولد 1357/4/1 به شماره شناسنامه 1742 صادره فاروج نسبت 

همسر متوفی
4- عبدالحسن مهدی زاده متولد 1323/1/5 به شماره شناسنامه 45 صادره ازفاروج   

نسبت پدر متوفی
5-محترم جوان بخت متولد1329/1/6 به شماره شناسنامه 12صادره ازفاروج نسبت 

مادر متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول 
گواهی  حسب  رسمی  یا  سری  نامه  وصیت  ارائه  یا  اعتراض  یا  الیحه  گونه  هر 
متصدی مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – 
سر انجام در تاریخ  دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به 
تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که 
ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/ 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.
مستندا به مواد 907 و913 قانون مدنی و 373 قانون امور حسبی ،یک هشتم )ثمن( 
اموال منقول و بهای اموال غیر منقول به زوجه و ما بقی بین فرزندان به نسبت هر 

پسر دو برابر هر دختر قابل تقسیم است./.
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/ است.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چهار باغ
تاریخ انتشار : 97/6/27

دیروز  ایران،  انرژی  بورس  فیزیکی  بازار 
پاالیشی  فرآورده   انواع  متنوع  عرضه   شاهد 
بود.  به گزارش زمان به نقل از بورس انرژی، 
شاهد  دیروز  بورس،  این  داخلی  رینگ 
و   410  ،402  ،400 حالل  کاالهای  عرضه 
503 شرکت پاالیش نفت اصفهان و آیزوفید 
شرکت پاالیش نفت شیراز، سی اس او شرکت 
پاالیش نفت شازند بود. در رینگ بین الملل 
معماران  شرکت  سنگین  هیدروکربن  نیز 

تجارت آفتاب عرضه شد. 
هیدروکربن  عرضه  نخستین  شاهد  دیروز 
سنگین حاصل از بلندینگ شرکت معماران 
بازار  بین الملل  رینگ  در  آفتاب  تجارت 

فیزیکی بورس انرژی ایران بودیم.
ایران، همچنین  انرژی  بورس  داخلی  رینگ 
عرضه  شاهد  شهریورماه   25 یکشنبه،  روز 
نفت  پاالیش  شرکت   402 حالل  کاالهای 
نفت  پاالیش  شرکت   404 کرمانشاه، حالل 
تبریز، حالل 402 و آیزوفید شرکت پاالیش 
نفت تهران، حالل 404 شرکت پاالیش نفت 
آبادان و  پاالیش نفت  شیراز، سی او شرکت 
پالتفرمیت شرکت پاالیش نفت اصفهان بود. 
در رینگ بین الملل نیز گاز مایع پاالیش گاز 
یکشنبه  معامالت  در  شد.  عرضه  جم  فجر 
12.033 تن انواع فرآورده هیدروکربوری به 
میلیون   905 و  میلیارد   409 از  بیش  ارزش 
معامله  انرژی  بورس  فیزیکی  بازار  در  ریال 

شد.

عرضه  متنوع فرآورده های 
اپالییش در بورس انرژی 

افزایشی  فعال  گفت:  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
صورت  در  اما  نکرده ایم  اعمال  پتروشیمی ها  خوراک  نرخ  در 
خوراک  محاسبه  مبنای  تومانی   7500 دالر  دولت،  تصویب 

پتروشیمی ها قرار خواهد گرفت. 
مدیرعامل  زاده  نوروز  رضا  مهر  -  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دالر  میلیارد   40 به  اشاره  با  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 
صادرات غیر نفتی کشور، گفت: از این میزان 12 میلیارد دالر 
متعلق به صادرات پتروشیمی هاست که براساس شرایط اقتصادی 
موجود، وزارت نفت تصمیم گرفته تا درآمد حاصل از صادرات 

این واحدها در سامانه »نیما« عرضه شود.
این مقام مسئول با اعالم اینکه اگر نرخی به منظور عرضه ارز 
تصمیم  با  قطعًا  شده،  مشخص  نیما  سامانه  در  ها  پتروشیمی 
نوع  کرد:  تصریح  است،  بوده  مرکزی  بانک  همراهی  و  گیری 
قیمت گذاری برای ارز به طور مستقیم به وزارت نفت و شرکت 
ملی پتروشیمی مربوط نمی شود. این در حالی است که از 21 
فروردین ماه سال جاری تا 26/5/1397 رقمی حدود دو میلیارد 
ها  پتروشیمی  سمت  از  »نیما«  سامانه  در  دالر  میلیون   571 و 
فروخته شده و تا پایان سال باید حدود 7 میلیارد دالر دیگر در 

این سامانه فروخته شود.
شامل  پتروشیمی  واحدهای  های  هزینه  میانگین  افزود:  وی 
قطعات، کاتالیز، مواد شیمیایی، طرح های توسعه ای، بازپرداخت 
شود  می  هزینه حمل  و  اولیه  مواد  واردات  ارزی،  های  بدهی 
سامانه  در   باید  ارزی  درآمد  مابقی  و  است  درصد   25 حدود 

»نیما« عرضه  شود.
نوروز زاده درباره اینکه چرا پتروشیمی ها، دالر خود را با قیمت 
نیما عرضه می کنند؟ تصریح کرد: اگر  7500 تومان به سامانه 
بوده  ذیربط  نهادهای  هماهنگی  با  قطعا  شده  مشخص  قیمتی 

صورت  در  اینکه  درباره  دیگر  سوال  به  پاسخ  در  وی  است. 
بازار  نرخ  براساس  پتروشیمی  واحدهای  نرخ خوراک  محاسبه 
خوراک  نرخ  گفت:  بود؟  خواهد  مدنظر  قیمتی  چه  ثانویه، 
در  اما  است  نداشته  افزایشی  تاکنون  پتروشیمی  واحدهای 
صورت تصمیم گیری در این زمینه، محاسبه قیمتی براساس دالر 
7500 تومانی خواهد بود. براساس گفته های مدیرعامل شرکت 
پتروشیمی، پتروشیمی ها در هر هفته موظفند 200 میلیون دالر 

در سامانه نیما عرضه کنند.
در  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  دخالت  درباره  زاده  نوروز 
و  تولید  داد:  توضیح  پتروشیمی  محصوالت  بازار  تنظیم  حوزه 
عرضه فرآورده های پتروشیمی توسط این شرکت رصد می شود 
بین مجتمعی  پتروشیمی  تولیدات واحدهای  از  که بخشی  چرا 
عرضه شده و بخشی دیگر در بورس عرضه می شود.  به طور 
مثال دررابطه با عرضه فرآورده های همانند پِت که ظرفیت تولید 
آن 240 هزار تن در سال است، تالش کردیم تا عرضه آن در 
بازار داخلی انجام شود و صادرات آن هرچند که به ضرر واحد 

پتروشیمی بود، لغو شد.
فشار  تحت  ها  پتروشیمی  کرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  این 
رسانی  خدمت  دولت  و  اسالمی  جمهوری  نظام  به  تا  هستند 
کنند. این واحدها خصوصی هستند. چرا باید محصول خود را 
به جای صادرات به دولت بدهند؟ و درآمدهای ارزی خود را به 

داخل کشور وارد کنند؟
و  معدن  صنعت،  وزارت  به  بارها  کرد:  تصریح  زاده  نوروز 
تجارت اعالم کردیم که محصوالتی که برای آن عطش مصرف 
وجود دارد هم به ما و هم به مردم اعالم کنند تا براساس میزان 
مصرف و شرکت های تولید کننده اقدام به تنظیم دستورالعمل 

های الزم کنیم.
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وقتی قیمت خانه های کوچک، میلیاردی می شود
توانمالیخریدارانمسکنگرفتهشد

گرانی های اخیر در بازار مسکن، قدرت خرید را از خریداران مسکن 
گرفت؛ به طوری که بررسی فایل های پیشنهادی مشاوران امالک برای 
متراژ هم  از آن است که حتی خانه های کوچک  خرید خانه حاکی 
قیمت هایی نزدیک به نیم میلیارد تومان و حتی یک میلیارد تومان پیدا 
کرده اند. این نشان می دهد که خانه هایی که برای فروش گذاشته شده اند، 

کمتر از متری 10 میلیون تومان قیمت ندارند.
و  راه  وزارت  مسکن  اقتصاد  و  برنامه ریزی  دفتر  اعالم  اساس  بر 
شهرسازی، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در مردادماه 
امسال به طور میانگین به 7 میلیون و 430 هزار تومان رسیده است.
افزایش شدید قیمت مسکن در ماه های اخیر باعث شده که مسکن وارد 
دوره رکود تازه ای شود؛ به طوری که خرید و فروش مسکن در حداقل 
ممکن قرار گرفته است.در این میان، بررسی فایل های فروش آپارتمان 
نشان می دهد در منطقه کوی فردوس یک واحد آپارتمان 67 متری با 
قیمت 830 میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. در خیابان 
نیروهوایی نیز یک خانه نوساز 68 متری 620 میلیون تومان قیمت دارد. 
در خیابان مرزداران، یک واحد آپارتمان 65 متری با قیمت 899 میلیون 
تومان به فروش می رود.از سوی دیگر، یک واحد آپارتمان 67 متری 
در منطقه پونک، بلوار عدل یک میلیارد و 50 میلیون تومان قیمت دارد. 
یک واحد آپارتمان 63 متری نیز در منطقه پونک یک میلیارد و 8 میلیون 

تومان برای فروش گذاشته شده است.

هیأتمدیرهجدیدایرانخودرومعرفیشد

 اعضای جدید هیات مدیره شرکت ایران خودرو به مدت دوسال معرفی 
شدند.

این اساس  بر  ایکوپرس،  اعالم  ازایسنا، طبق  نقل  به  به گزارش زمان 
محمدرضا فیض بخش به عنوان رییس هیات مدیره، علی عسکری به 
عنوان نایب رییس هیات مدیره، هاشم یکه زارع به عنوان عضو هیات مدیره 
و مدیرعامل، عباس ملکی تهرانی به عنوان عضو هیات مدیره و امیرعباس 
حسینی  به عنوان عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.یاد آور 
می شود، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ایران خودرو با حضور بیش 
از 86 درصد سهامداران حقوقی و حقیقی 28 مرداد برگزار شده بود. بنابر 
نتایج شمارش آراء، شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران،  سازمان مدیریت صنعتی ایران، شرکت سرمایه گذاری سلیم، 
شرکت حامی تجارت الکترونیک ایرانیان و شرکت پویا نمایان رستا به 

عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره ایران خودرو برگزیده شده بودند.

انتشار9هزارمیلیاردتومان
اوراقخزانهدرسالجاری

 معاون شرکت فرابورس گفت: امسال 9 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه 
با سررسید حداکثر سه ساله منتشر خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا غالمعلی پور در نشست خبری 
از  اوراق  انتشار  به  به ورود دولت  با اشاره  »یک دیدار، یک عرضه« 
جمله اوراق اسناد خزانه اسالمی گفت: معرفی ابزارهای نوین در حوزه 
ابزارهای مالی یکی از دستاوردهای سال های گذشته است که منجر به 
شکل گیری پتانسیل خوبی در تامین مالی شده است، دولت هم همواره 
خوش قول بوده و همواره روز قبل از سررسید، پول در حساب شرکت 
سپرده گذاری مرکزی بوده است. وی افزود: دولت در پرداخت سود 
اوراق اسناد خزانه خوش قول بوده و این رتبه ما را به لحاظ اعتباری 
افزایش داده است؛ البته منشا انتشار اوراق بودجه است و مشخص است 
که دولت در هر مقطع چه اوراقی را منتشر می کند، البته خزانه داری 
رکن پرداخت است و سازمان برنامه و بودجه نیز ورود کرده است.
معاون فرابورس گفت: سال قبل دولت 39هزار و 500میلیارد تومان 
اوراق منتشر کرد که هیچ اوراقی خارج از بازار سرمایه معامله نمی 
شود و واسطه ها حذف شده اند؛ این اقدام مهمی برای جلوگیری از 
معامله با نرخ های غیرمنطقی بوده است.وی تصریح کرد: امسال دولت 
اجازه دارد معادل پارسال اوراق منتشر کند که در کنار آن، اوراق خزانه، 
مشارکت، مرابحه و منفعت منتشر می شود و اسناد خزانه با سررسید 
حداکثر سه سال، نه هزار میلیارد تومان است.غالمعلی پور از انتشار هزار 
میلیارد تومان بابت نوسازی مدارس در سال جاری خبر داد و گفت: 
کمیته ای هم در نظر گرفته می شود که نوع اوراق منتشره را تعیین کرده 
و سررسید را اعالم می کند؛ این در حالی است که رییس سازمان برنامه 
و بودجه، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی عضو این کمیته هستند؛ 
تا این لحظه فقط اسناد خزانه از سوی دولت منتشر شده است.وی افزود: 
سقف امسال اوراق خزانه کوتاه مدت ده  هزار میلیارد تومان است که 
امسال منتشر و امسال هم سررسید می شود. از سوی دیگر،  در مجموع 
از ظرفیت قانون بودجه سال 97 معادل دوازده مرحله اسناد خزانه منتشر 
شده است و مابقی نیز به تدریج در هفته های آینده منتشر می شود.وی 
افزود: روند انتشار اوراق بدهی پذیرش شده در پایان سال 94 معادل 
9600میلیارد تومان، سال 95 معادل 17900 میلیارد تومان، سال 96معادل 
59300میلیارد تومان و تا پایان شهریور 86000میلیارد تومان بوده است 
که روتدی رو به رشد است.معاون فرابورس ادامه داد: در گذشته دارایی 
به مجموعه واسط منتقل می شد، اما اکنون از انتهای سال قبل انتشار 
اوراق سهام اجاره در دستور کار قرار گرفت که به پشتوانه این سهام، 
اوراق منتشر می شود و کار اکنون ساده شده است و عملیات انتقال در 
بازار سرمایه صورت می گیرد؛ اکنون  مشکل ضمانت نامه نیز در حال 
حل شدن است و بر اساس دستورالعمل اصالحی، به جای ضمانت 
بانکی، سهام پذیرش شده ضامن شود.وی اظهار داشت: اکنون در اوراقی 
که جدید منتشر می شود سهام قابل ارایه به جای ضمانت نامه قرار می 

گیرد و سهام ضمانت و پشتوانه اوراق می شود .

نگاه روز

»ملیپالس«بانکملیایران،
انقالبشعبدرنظامبانکی

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: پس از ارائه سوپر 
محصوالتی مانند سامانه »بام«، پیام رسان »بله« و 
اپلیکیشــن »۶۰«، بانک ملی ایران به زودی سوپر 
محصول دیگری با عنوان »ملی پالس« را رونمایی 

خواهد کرد. 
بــه گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، محمد رضا حسین زاده با بیان این که اکنون 
۹۰ سال از تاسیس نخستین شعبه این بانک گذشته 
است، افزود: با این حال سیر تحول در بانک ملی ایران 
هرگز متوقف نشده و در همین راستا به زودی شعبی 
از بانک افتتاح خواهند شد که در کشور بی نظیر و در 
دنیا کم نظیرند.وی اظهار کرد: این شعب که تحت 
عنوان »ملی پالس« راه اندازی خواهند شد، امکاناتی 
منحصر به فرد برای مشــتریان بــه همراه خواهند 
داشت.مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این که شعب 
»ملی پالس« تمام الکترونیک و بدون حضور بانکدار 
اداره می شوند، ادامه داد: در برخی از این شعب، رباتی 
وجود دارد که به زبان فارسی با مشتری ارتباط برقرار 
کرده و خدمــات الزم را ارائه می دهد. وی افزود: در 
نوع دوم شعب »ملی پالس«، چیدمان بسیار جدیدی 
پیاده ســازی شده که برای »نوجوانان« و »جوانان« 
بســیار جذاب خواهد بود. به گفته حســین زاده، 
مشتریان بانک ملی ایران با آغاز به کار شعب »ملی 
پالس« تحولی ساختاری و خیره کننده را مشاهده 
خواهند کرد؛ اقدامی که حتی در نظام بانکی می تواند 

انقالب ایجاد کند.

تصمیماتجدیدشورایاقتصاد
 جلسه شــورای اقتصاد دیروز به ریاست معاون اول 
رییس جمهوری برگزار شــد و با درخواست وزارت 
کشــور برای استفاده از تســهیالت مالی خارجی 
)فاینانس( جهــت خرید ۶۳۰ واگــن مترو تهران 

موافقت شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اســحاق جهانگیری 
در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر تسریع در روند 
بررســی درخواست های دســتگاه های اجرایی در 
جلسات شــورای اقتصاد، از دبیرخانه شورا خواست 
به منظور ســرعت بخشــیدن و ایجاد وحدت رویه 
در روند بررسی درخواست ها، دستورالعملی جهت 
نحوه بررسی توجیهات مالی، فنی، اقتصادی و زیست 
محیطی درخواســت های دســتگاه های اجرایی 
تدوین و در یکی از جلســات آتی شورا مطرح شود.

معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشــاره به 
تدوین پیش نویس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل 
کشــور از سوی سازمان برنامه و بودجه، از دبیرخانه 
شــورای اقتصاد خواست بررسی این بخشنامه را در 
دستور کار جلسه آتی شورا قرار دهد.در این جلسه 
که وزرای نیرو، راه و شهرســازی، جهاد کشاورزی، 
نفت، سرپرست وزارت امور اقتصادی و داریی، رییس 
سازمان برنامه و بودجه و رییس اتاق بازرگانی ایران 
نیز حضور داشتند درخواست های پنج وزارتخانه مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش 
و توضیح در خصوص توجیهات فنی، مالی، اقتصادی 
و زیســت محیطی طرح ها از سوی وزرای مربوطه، 
تصمیمات الزم اتخاذ شد.درخواســت وزارت کشور 
برای استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( 
جهت خرید ۶۳۰ واگن مترو تهران، درخواست وزارت 
راه و شهرسازی برای انتشار اوراق مشارکت و صکوک 
اسالمی برای تامین منابع ریالی خرید انواع هواپیما، 
درخواست وزارت جهاد کشاورزی درخصوص تعیین 
قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی برای سال 
۱۳۹۷، درخواســت هــای وزارت نیرو در خصوص 
اصالح قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه بهبهان، 
ســرمایه گذاری جهت احداث و توسعه نیروگاه در 
۱۱ ساختگاه کشور، انتشار اوراق مالی اسالمی مربوط 
به شرکت های تابع وزارت نیرو، سرمایه گذاری برای 
آماده سازی ساختگاه ها و مدیریت بر اجرای طرح 
های افزایش بازدهی نیروگاه های سیکل ترکیبی، 
اصالح یکی از مصوبات شورا در خصوص استفاده از 
فاینانس برای طرح ساختمان سد مخزنی شفارود، 
درخواســت وزارت نفت در خصوص طرح توســعه 
و بهره برداری از میادین نفتی سپهر و جفیر و اخذ 
مجوز از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران 
برای بلوک اکتشافی مهر از موضوعاتی بودند که در 
این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورا با 

این درخواست ها موافقت کرد.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیمات جدید 
کمیسیون سیاست گذاری ارزی دولت خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد شریعتمداری 
در بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان الیگودرز 
اظهار کرد: مشکل تمام واحدهای صنعتی کشور 
با  کرد:  اضافه  است.وی  ارزی  شرایط  تهدیدات 
تصمیمات جدید کمیسیون سیاست گذاری ارزی 
دولت امیدواریم به تدریج این مشکالت حل شود و 
با سهولت بیشتری واحدهای تولیدی در منابع ارزی 

دسترسی پیدا کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به اینکه همه تالش این است مواد اولیه مورد 
نیاز واحدها که در گمرکات معطل بود را فراهم 
کنیم، گفت: در داخل با برداشتن سقف معامالت 
بورس در فوالد شرایطی فراهم شده تا به صورت 
رقابتی واحدهای تولیدی فوالد از مواد اولیه فوالد 
برخوردار شوند و هیچ رانتی در خط تولید فوالد 
از ابتدا تا انتهای زنجیره وجود نداشته باشد.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: محصوالت 

مورد نیاز عامه مردم با قیمت گذاری تثبیتی مورد 
کنترل نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت و شرایط 
مطلوب تری را در حوزه تولید و توزیع محصوالت 
فوالدی به ویژه مقاطع ساختمانی در آینده نزدیک 
شاهد خواهیم بود.شریعتمداری به بازدید خود از دو 
واحد صنعتی تولید میلگرد و محصوالت پتروشیمی 
اشاره کرد و افزود: واحدهای تولیدی استان کیفیت 
نیازمندی های حوزه  و  دارند، در کمبود  خوبی 
پتروشیمی گالیه هایی داشتند؛  با برداشتن سقف 

معامله در حوزه فروش مواد پتروشیمی به ویژه 
مواد پلیمری در بورس شاهد روان تر شدن بازار 
و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای مختلف 
تولیدی پتروشیمی خواهیم بود.  وی با بیان اینکه 
سرمایه در گردش مشکل عمومی واحدهای تولیدی 
است، تصریح کرد: امیدواریم با افزایش حد در 
مصوبه شورای پول و اعتبار، این مشکل برای همه 
واحدهای تولیدی برطرف شود؛ موضوع در دستور 

رسیدگی شورای پول و اعتبار است.

مفقودی
ایران 44 با شماره موتور   سوار پژو پارس مدل 86 با شماره  پالک 798 ی26 
12486175398 و شمارشاسی 50504843 بنام سیاوش حبیبی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
ساری

مفقودی 
برگ سبز و تاییدیه انتقال موتور سیکلت آپاچی مدل 1391 با شماره تنه 96595-588 
و شماره موتور E6cc2146050 و شماره تنهNE8  *** 180B9101911 بنام دنیال 

 بابل شریف نتاج مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
با شماره   72 پالک 642ع33ایران  71با شماره  ده  ان  ولو  ماشین  هوشمند  کارت 

کارت 4200267 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 960505 اجرای مدنی متمرکز ، محکوم علیه، علی اکبر بهبودی محکوم 
به پرداخت مبلغ 108.000.000 ریال در حق آقای کامیار غفوری مکوم گردیده است .لذا 
این اجرا بنا به درخواست وکیل محکوم له، اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف 
و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان 
جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند.مال مورد مزایده ، خوراک ماهی به تعداد 230 

کیسه 40 کیلوئی 
آدرس : جویبار- کالگر محله - جنب مسجد

1- قیمت کارشناسی شده 18.000*10.000=180.000.000 ریال
2- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 

مزایده محسوب خواهد شد.
3- موعد و زمان فروش، روز 19/7/97 ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد .زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از 

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومیانتشار می باشد.

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز وانت مزدا مدل 90 با شماره پالک 851م71ایران 82  با 
بنام   NAJPXPE13B2088237 شاسی   شماره   fea04839 موتور    شماره 

اصغر غفاری چراتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

اجراییه13/1۴53/9۶
 مشخصات محکوم له کاظم جانعلی زاده با وکالت حامد ابراهیم زاده  به نشانی 
انبوهی  اکبر کیانی  اجراتیات دادگستری پوشه 10/1مشخصات محکوم علیه علی 
فرزند قاسم نشانی مجهول المکان به موجب رای شماره 2023 تاریخ96/12/28 

شعبه 13 
شورا حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه محکوم است پرداخت مبلغ 198 
میلیون ریال سه فقره چک به شماره 7657193-96/2/25و 7657175-96/12/15و 
7657173-95/12/20پست بانک بابت اصل خواسته3/310/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و نیز هزینه ای حق الوکاله وکیل و تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک کارت تا  زمان اجرای کامل محکوم به توسط اجرای احکام مدنی 

محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر خواهد شد 
 مدیر دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی مزایده ملک مشاع غیر منقول
 به  موجب دستور شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی بابل مبنی بر فروش ملک 
مشاع اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی کالسه 
ثبتی 10 فرعی از 2437 اصلی بخش  970137 شش دانگ عرصه و اعیان پالک 
مهدی  شهید  کوچه   21 اشرفی  صفوی  نواب  خیابان  بابل  در  واقع  بابل  شرق   1
حقیقیان آرمین 3 را در روز شنبه تاریخ 97/7/14ساعت 10 صبح در دفتر اجرای 
احکام مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده به فروش برساند مساحت کل عرصه 
پالک ثبتی فوق 286 متر مربع که در آن یک باب خانه ویالیی به مساحت 152 
متر مربع با قدمتی حدود چهل سال و نیز در مجاورت آن یک ساختمان یک طبقه 
روی پیلوت که طبقه همکف به مساحت 27 متر مربع به صورت انباری و طبقه 
اول آن به صورت اتاق به مساحت 35 متر مربع با اسکلت بنایی با امتیازات آب 
و برق و گاز شهری احداث شده است کارشناس قیمت کل عرصه و اعیان پالک 
ثبتی مزبور را به مبلغ 4/200/000/000ریال تعیین نموده است که مزایده از قیمت 
پایه اعالم شده کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد 
برنده مزایده 10 درصد مبلغ را فی المجلس و باقی ماندن باید ظرف یک ماه پس 
از مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده 10 
درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد کلیه هزینه های نقل و انتقال سند 

به عهده خریدار است
 مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بابل ولی اهلل اصغری آردی 

اجراییه13/1۴55/9۶
 مشخصات محکوم له کاظم جانعلی زاده با وکالت حامد ابراهیم زاده  به نشانی 
انبوهی  اکبر کیانی  اجراتیات دادگستری پوشه 10/1مشخصات محکوم علیه علی 
فرزند قاسم نشانی مجهول المکان به موجب رای شماره 2022 تاریخ96/12/28 

شعبه 13 
شورا حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه محکوم است پرداخت مبلغ 200 
میلیون ریال سه فقره چک به شماره 765194-96/3/5و 7657172-95/12/10و 
7657174-95/12/26پست بانک بابت اصل خواسته3/330/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و نیز هزینه ای حق الوکاله وکیل و تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک کارت تا  زمان اجرای کامل محکوم به توسط اجرای احکام مدنی 

محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر خواهد شد 
 مدیر دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی
هاچ  سبز(خودروسواری  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
موتور  شماره  به   مدل1396       315H NEW تیپ   ام.وی.ام   سیستم:  بک 
 NATFBAMDXH1053194 شاسی  شماره  و   MVM477FJAH064277

بهنام حامد نوری وجدان مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقطمیباشد.
کرمانشاه

 آگهی احضارمتهم
 )مربوط به دادگاه بافرض وجود کیفرخواست (

در پرونده کالسه 970185این شعبه فرزانه جهانی کیا فرزند فرزند حسین به اتهام 
سرقت حسب شکایت ایمان قنبری تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول 
المکان بودن متهم ودر اجرای مقررات ماده 174قانون آیین دادرسی  به نامبرده ابالغ 
می گردد تا ظرف مهلت 30روز از انتشار این اگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی  دراین 
شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور  وقت مقرر در دادگاه حاضر 

گردیده است در صورت عدم حضور ،مطابق مقررات رسیدگی خواهد امد .ه 667
باز پرس شعبه پنجم باز پرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان فردیس 

با  تهران  دادستان  اخیر  جلسه  به  اشاره  با  قطعه سازی  همگن  صنایع  انجمن  دبیر 
خودروسازان، خواستار تشکیل کمیته مقابله با بحران در صنعت خودرو و قطعه با 

حضور نمایندگان تام االختیار سه قوه شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آرش محبی نژاد اظهار کرد: ما از ورود دادستانی و 
قوه قضاییه به مشکالت و بحران صنعت خودرو و قطعه استقبال می کنیم و همان 
خودروسازان  و  قطعه سازان  با  برخورد  موافق  کرد،  اعالم  تهران  دادستان  که  طور 
متخلف هستیم.وی با بیان اینکه با این حال وجود چند متخلف در صنعت خودرو و 
قطعه به معنای یافتن سرمنشاء مشکالت فعلی این صنایع نیست، خاطرنشان کرد: 
در این زمینه نباید فراموش شود که علت مشکل فعلی صنعت خودرو و قطعه، عدم 
تحویل عمدی قطعات از سوی یک یا دو قطعه ساز نیست بلکه سرمنشاء مشکالت، 
تناسب  عدم  در حال حاضر  داد:  ادامه  است.وی  این صنایع  در  ایجاد شده  بحران 
قیمت قطعات تولیدی با نرخ فعلی ارز و مواد اولیه، نیاز سه برابری به سرمایه در 
تولید و  نهاده های  به رشد قیمت  با توجه  گردش در صنعت خودرو و قطعه سازی 
نرخ ارز و همچنین مشکالت تامین و تخصیص ارز، سه مشکل اصلی صنایع خودرو 
تامین قطعات و در  و  تولید  فرایند  ایجاد اختالل در  باعث  و قطعه سازی است که 
نتیجه افت تولید خودرو شده است.وی افزود: اگر این سه مشکل اصلی حل شود 
۹۵ درصد بحران و مشکالت صنعت خودرو و قطعه سازی حل خواهد شد؛ ضمن آن 
که ممکن است پنج درصد مشکالت فعلی نیز ناشی از تخلف چند نفر در صنایع 
خودرو و قطعه سازی باشد که از برخورد با آن ها نیز حمایت می کنیم. محبی نژاد 
امیدواری کرد که دادستانی بررسی کند که اشکال کار کجاست که وضعیت  ابراز 
فعلی پیش آمده است و در راه رفع مشکالت کمک کند.وی ادامه داد: در این شرایط 
که هم دولت، هم مجلس، هم شورای عالی امنیت ملی و اخیرا نیز قوه قضاییه به 
مشکالت صنعت خودرو و قطعه سازی ورود کرده اند پیشنهاد می کنیم کمیته مقابله 
با بحران در صنعت خودرو و قطعه با حضور نمایندگان تام االختیار سه قوه تشکیل 

شود تا این کمیته مشکالت اصلی را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،  معدن و تجارت گفت: امسال ۱۱ میلیارد دالر از 
واردات کاالهای سال پیش را داخلی سازی خواهیم کرد.

)شاتا(، »رضا  ایران  تجارت  و  تولید  رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بررسی  تجارت در نشست  و  وزارت صنعت،  معدن  برنامه  و  رحمانی« معاون طرح 
رفع  اشتغال،  ایجاد  افزود:  گرا،  صادرات  داخل  تولید  های  توانمندی  توسعه  پروژه 
بیکاری، رونق صنایع داخلی، افزایش ثروت ملی، جلوگیری از خروج ارز، استمرار و 
افزایش تولیدات کنونی، صادرات کاال و ارزآوری، مقابله با تحریم و تاثیرگذاری در 
سایر کشورها از طریق ایجاد بازارهای مصرف، اهداف این پروژه بزرگ ملی است.وی 
دستیابی به افزایش ۷۰۰ میلیون دالری در تولید منسوجات، دستیابی به افزایش 
۴۰۰ میلیون دالری در تولید پوشاک، هدفگذاری افزایش ۱۰۰ میلیون دالری در 
تولید محصوالت چرمی و افزایش ۱۵۰ میلیون دالری در تولید چوب و محصوالت 
چوبی، دستیابی به افزایش ۱۰۰ میلیون دالری در تولید مبلمان و سایر مصنوعات 
و افزایش ۲۵۰ میلیون دالری در تولید کاغذ و محصوالت کاغذی را از اهداف کمی 
تعریف شده در این پروژه برشمرد.به گفته رحمانی، دستیابی به افزایش ۲ میلیارد 
دالری در تولید مواد و محصوالت شیمیایی،  دستیابی به افزایش ۷۰۰ میلیون دالری 
در تولید محصوالت الستیک و پالستیک، دستیابی به افزایش ۶۰۰ میلیون دالری 
در تولید محصوالت کانی غیرفلزی، دستیابی به افزایش ۱.۸ میلیارد دالری در تولید 
فلزات اساسی و رسیدن به افزایش ۶۰۰ میلیون دالری در تولید محصوالت فلزی 
فابریکی را از دیگر اهداف این پروژه بیان کرد.افزایش۴۵۰ میلیون دالری در تولید 
ماشین آالت، تجهیزات و لوازم خانگی، افزایش ۱۵۰ میلیون دالری در تولید ماشین 
و  آالت  ماشین  تولید  در  دالری  میلیون  افزایش ۲۵۰  و حسابداری،  دفتری  آالت 
دستگاه های برقی، رسیدن به تولید ۲۰۰ میلیون دالری در حوزه رادیو، تلویزیون و 
وسایل ارتباطی و نیز دستیابی به افزایش ۱.۵۵ میلیارد دالری در تولید وسایل نقلیه 
موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و افزایش ۱۰۰ میلیون دالری در تولید صنایع 

غذایی، دیگر اهداف کمی بودند که رحمانی به آنها اشاره کرد.

کمیتهمقابلهبابحراندرصنعت
خودروتشکیلشود

اغازپروژهملیتوانمندسازی
11میلیارددالریساختداخل

کوپن الکترونیک حمایت
 از اقشار آسیب پذیر به 

زودی اجرا می شود
معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم 
و  خمینی)ره(  امام  کمیته  پوشش  تحت  خانوارهای  کرد: 
سازمان بهزیستی یارانه حمایتی خود را به زودی در قالب 
برای  آن  سقف  که  کنند  می  دریافت  الکترونیک  کوپن 

خانواده پنج نفره ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »احمد میدری« افزود: طرح 
با  قبل  از مدتها  زیرساخت های آن  الکترونیک که  کوپن 
وارد  زودی  به  است،  شده  آماده  مرکزی  بانک  همراهی 
طرح،  این  اساس  بر  داد:  ادامه  شود.وی  می  اجرا  مرحله 
قالب  در  حمایتی  های  سازمان  این  پوشش  تحت  افراد 
کارت بانکی که در اختیار دارند، می توانند از سهمیه خرید 
از فروشگاههای خاص برخوردار شوند.وی یادآور شد: برای 

که  نفره  پنج  خانوار 
تحت پوشش یکی از این 

سازمانهای یادشده باشد، شارژ 
خرید به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان در 

هر  برای  رقم  این  و  گرفته شده  نظر 
افزود: پس  است.وی  تومان  فرد ۴۰ هزار 

افراد می  از اعالم زمان اجرای این طرح، این 
توانند به فروشگاههای خاص مراجعه کرده و اقالم 

مورد نیاز خود را تامین کنند.میدری تصریح کرد: طرح 
کوپن الکترونیک، برای ۱۰ میلیون نفری که تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی هستند، به اجرا در می آید و شامل 
سایر دهک ها و افراد جامعه نمی شود.وی گفت: هرچند 

به دنبال 
نرخ  های  نوسان 
خرید  قدرت  کاهش  و  ارز 
مردم قرار است از اقشار دیگر نیز در 
قالب بسته های کاالیی حمایت شود اما هنوز 
نتیجه  به  حمایتی  شیوه  این  جزئیات  خصوص  در  دولت 

نرسیده است.

برداشتن سقف معامالت فوالد 
برای حذف رانت در زنجیره تولید؛ 

تصمیمات جدید 
ارزی برای 

تولیدکنندگان 



 روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در 
درازای عمر ادامه دارد.

اسکات پک

سخن حکیمانه

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد

 غبار خط بپوشانید خورشید رخش یا رب
بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد

امروز با حافظ

مسابقهکتابخوانیمجازیبامحوریت
کتابهمرزمانحسین)ع(

کتابخانه های  امور  مدیر 
هنری  فرهنگی  سازمان 
شهرداری تهران از برگزاری 
مسابقه کتابخوانی مجازی با 
»همرزمان  کتاب  محوریت 
حسین)ع(« از تالیف های آیت اهلل سید علی خامنه ای 

خبر داد.
سازمان  خبری  رسانه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مدیر  کرد  ایمان  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی 
امور کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
کتابخوانی  مجازی  مسابقه  برگزاری  درباره  تهران 
همرزمان حسین)ع( گفت: مسابقه کتابخوانی مجازی 
با محوریت یکی از گفتارهای مقام معظم رهبری به 
مناسبت محرم در قالب ویژه برنامه جلوه سوگ برگزار 
می شود. وی افزود: کتاب »همرزمان حسین)ع(« 10 
گفتار از حضرت آیت  اهلل سید علی خامنه ای در تحلیل 
مبارزات سیاسی امامان معصوم)ع( کتابی است که به 
مناسبت ماه محرم انتخاب شده است و عالقه مندان 
می توانند تا 18 مهرماه با دریافت کتاب و پرسش نامه 
دسترسی  درباره  وی  کنند.  شرکت  مسابقه  این  در 
به نسخه فیزیکی و الکترونیک کتاب و شرکت در 
به  مراجعه  با  می توانند  عالقه مندان  گفت:  برنامه 
www.tlib.ir )http://tlib.ir/Farsi/ سایت 
و   )1104/NewsManagement/Simple2
دریافت کتاب و پرسش نامه در این مسابقه شرکت 
کنند. همچنین برای خرید کتاب می توانند به سایت 

www.book-khamenei.ir مراجعه کنند.
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نمایشفیلم»تنگهابوقریب«دربرنامه»سینماپاتوق«
حوزههنری

فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« به کارگردانی بهرام توکلی 
در  برنامه سینما پاتوق حوزه هنری به نمایش در آمد.

به گزارش پیامزمان ازروابط عمومی سازمان سینمایی 
حوزه هنری؛ این برنامه عصر روز پنج شنبه 22 شهریور 
ساعت 18 در تاالر سوره حوزه هنری با حضور جمعی 

از مدیران فرهنگی و فعاالن حوزه رسانه اکران شد.
بر پایه این خبر،  برنامه فرهنگی »سینما پاتوق« به منظور توسعه تعامل سینماگران و 
گسترش مراودات بین اهالی رسانه و هنرمندان و بسترسازی برای معرفی بهتر محصوالت 
سینمای ایران زیر نظر روابط عمومی و امور محافل سازمان سینمایی حوزه هنری ایجاد 

شده است.
در این خبر عنوان شد: در برنامه سینما پاتوق عالوه بر متقاضیان دائمی برنامه جمعی 
از میهمانان نشست تحلیلی خط و مشی فرهنگی و رسانه ای که با حضور دکتر سعید 
و  کشور  مجازی  فضای  ملی  مرکز  اجتماعی  و  فرهنگی  کارگروه  دبیر  نژاد  نجف 
دکترمحمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در محل حوزه 

هنری برپا شده بود نیز حضور یافتند.

»کتابسبز«برندهجایزهانتخابمردمجشنوارهتورنتوشد

»کتاب سبز« ساخته پیتر فارلی با کسب جایزه انتخاب 
مردم جشنواره تورنتو شانس خود را برای کسب اسکار 

بهترین فیلم سال افزایش داد.
به گزارش  از ورایتی، چهل و سومین دوره جشنواره 
فیلم تورنتو که بین روزهای 6 تا 16 سپتامبر 2018 در 
شهر تورنتو کانادا برگزار شد شب گذشته اسامی برندگان 

خود را اعالم کرد و »کتاب سبز« ساخته پیتر فارلی با کسب جایزه انتخاب مردم جشنواره 
تورنتو شانس خود را برای کسب اسکار بهترین فیلم سال افزایش داد.  

»کتاب سبز« به کارگردانی پیتر فارلی با بردن جایزه انتخاب مردم جشنواره تورنتو به قلمرو 
اسکار نزدیک شد. داستان »کتاب سبز« با بازی ویگو مورتنسن و ماهرشاال علی در اوایل 
دهه 1960 می گذرد این فیلم برمبنای یک رابطه واقعی دوستانه ساخته شده است. در 
»کتاب سبز« مورتنسن در نقش یک فرد ایتالیایی-آمریکایی از محله برانکس ظاهر شده 
که استخدام می شود تا یک پیانیست سیاهپوست در سطح جهانی با بازی ماهرشاال علی 

را به یک تور از منهتن تا جنوب کشور ببرد.

بازینوهجکنیکلسوندرفیلمکارگردانبرندهاسکار

دوک نیکلسون نوه جک نیکلسون ستاره افسانه ای سینما 
در اولین تجربه سینماییش در فیلم »ما« به کارگردانی 

جوردن پیلی بازی خواهد کرد.
به گزارش  از ورایتی، دوک نیکلسون نوه جک نیکلسون 
در نخستین تجربه بازیگریش به عنوان یکی از بازیگران 
نقش مکمل در تریلر »ما« به کارگردانی جوردن پیلی 

برنده جایزه اسکار می پیوندد. از دیگر بازیگران این فیلم می توان به  لوپیتا نیونگو، 
الیزابت موس و تیم هیدکر اشاره کرد. جزییات داستان فیلم هنوز  وینستون دوک، 
نامشخص است. این فیلم اولین پروژه جوردن پیلی پس از قرارداد با کمپانی یونیورسال 
پیکچرز است. »برو بیرون« ساخته قبلی جوردن پیلی در باکس آفیس جهانی به رقم 
فروش 255 میلیون دالر دست یافت و توانست نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم شود. 

جوردن پیلی کارگردان فیلم نیز جایزه اسکار بهترین فیلمنامه را برای آن بدست آورد.
جوردن پیلی فیلمنامه »ما« را نوشته و قرار است آن را کارگردانی کند. یونیورسال تاریخ 
اکران فیلم را 15 مارس 2019 اعالم کرده است. پیلی در این فیلم که تولید آن هم اکنون 
در حال انجام است به گروه خالقی شامل مایک جیوالکیس فیلمبردار، نیکالس مانسور 

تدوینگر و مایکل آبلس آهنگساز پیوسته است.

فراخوانمسابقهطراحیمعماریموِکباربعینمنتشرشد

مرکز معماری اسالمی حوزه هنری برای دومین سال 
پیاپی، فراخوان مسابقه طراحی معماری موکِب را منتشر 
کرد. به گزارش از مرکز معماری اسالمی حوزه هنری، 
این مرکز با همکاری موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره 
هنر با برپایی مسابقه طراحی معماری، ایده های خالقانه 
و کاربردی را به منظور ساماندهی بهتر موکب های مسیر 
زیارتی نجف تا کربال، جمع آوری کرده و در اختیار 

متولیان برگزاری این آیین معنوی قرار می دهد.  توجه به مفاهیم فرهنگی قیام حسینی در 
طرح، شکل دهی به بستری برای شکل گیری سبک زندگی اسالمی، ارائه خدمات بهتر و 
کاملتر به زائران پیاده و کاربران موکبها، توجه به شرایط اقلیمی و ارتباط مناسب با طبیعت، 
طراحی فضاهای چند عملکردی، شناخت بهتر آداب و شرایط پیاده روی برای زیارت و 

فعالیت مطلوب طرح در زمانهای پیک کاربر از اولویتهای طرح خواهد بود.
چند سالی است که در ایام سوگواری ساالر شهیدان امام حسین )ع(، جمع کثیری از 
عاشقان حسینی راهی کشور عراق شده و مسیر شهرهای مختلف تا کربال را پیاده طی می 
کنند. از سوی دیگر ساکنان بومی عراق و عالقه مندانی از ایران و سایر کشورهای اسالمی 
با برپایی موکب هایی در مسیر زیارتی نجف تا کربال، سعی می کنند تا با ارائه خدمات 

اقامتی، فرهنگی و درمانی، این سفر عرفانی را برای زائران سهل تر و دلپذیرتر کنند.
طبق شرایط تعیین شده در این فراخوان برای طراحی موکب، رعایت ارکان کلی موکب، 
توجه به رفتارها و ارتباطات شکل گیرنده درون طرح بر مبنای بستر فرهنگی اماکن مذهبی 
و شکل گیری طرحی مبتنی بر خدمات رسانی بهتر به زائران از اولویت های مسابقه 
خواهد بود. طرح حداکثر باید در یک طبقه ارائه شود و با توجه به باال بودن سطح آبهای 
زیرزمینی عموماً امکان استفاده از تراز منفی نیست، شکل گیری نظرگاه در نیم طبقه بال 
اشکال است.   شروع ثبت نام متقاضیان از تاریخ 24 شهریورماه و آخرین مهلت ارسال 
آثار 18 مهرماه امسال تعیین شده و مراسم اختتامیه به همراه اعالم اسامی برندگان و 
برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده 28 مهرماه 1397 خواهد بود.  عالقه مندان می توانند به 
تارنمای artfest.ir، مراجعه و ضمن مشاهده شرایط و ویژگی های مسابقه، نسبت به 

تکمیل فرم ثبت نام و درج مشخصات و ارسال آثار اقدام کنند.

خبر

»پژمان جمشیدی« فوتبالیست سابق 
و بازیگر حال حاضر سینما، تئاتر و 
تلویزیون سال پرکاری را در عرصه 
اکران و تولید پشت سر گذاشته است 
و هم اکنون با سه فیلم شانس حضور 

در جشنواره فیلم فجر را دارد.
سالها پیش کمتر کسی فکر می کرد 
که پژمان جمشیدی بازیکن فوتبال 
امروز به یکی از پرکارترین بازیگران 
سینمای ایران مبدل شود. بازیگری که 
اکثر در آثار کمدی ظاهر شده و سام 
درخشانی زوج همیشگی او در آثار 

سینمایی است.
یکی  عنوان  به  سال 1397  در  وی 
بازیگران پر کار و فروش سینما  از 
و  کار  اینجای  تا  شود.  می  شناخته 
در نیمه نخست امسال جمشیدی دو 
فیلم »تگزاس« و »لونه زنبور« را در 
چرخه اکران داشته که هر کدام جزو 
پرفروش ترین آثار سینمایی امسال 
،عالوه  افکارنیوز  گزارش  هستند.به 
بر این جمشیدی اکران فیلم سینمایی 
»سوء تفاهم« به کارگردانی »احمدرضا 
معتمدی« را پیش روی خود می بیند. 
جمشیدی برای بازی در همین فیلم 
در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر 

نقش  بلورین  دریافت سیمرغ  برای 
مکمل مرد نامزد شد.

راهی  پر  دست  امسال  جمشیدی 
جشنواره فیلم فجر شده و با چهار 
در  حضور  شانس  متنوع  فیلم 
بزرگترین رویداد سینمایی کشور را 
خواهد داشت. »ما همه با هم هستیم« 
به کارگردانی »کمال تبریزی«، البرینت 
ترابی،  امیرحسین  کارگردانی  به 
»دینامیت« به کارگردانی سیدمسعود 
اطیابی« و »ایده اصلی« به کارگردانی 
آزیتا موگویی راهی جشنواره خواهد 

شد.
پژمان جمشیدی متولد 20 شهریور 
فوتبال  سابق  بازیکن  تهران،   1356
تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  بازیگر  و 
ایرانی است. او در سال 1392 با بازی 
مجموعه تلویزیونی پژمان به دنیای 
طی  جمشیدی  نهاد.  قدم  بازیگری 
این سالها با تمامی نقدها کنار آمد و 
کار تا جایی پیش رفت که به عنوان 
یکی از پرفروش ترین بازیگران تئاتر 
تبدیل شد و در عرصه تلویزیون نیز 
با سریال »پژمان« محبوبیت فراوانی را 

به دست آورد. جمشیدی برای اولین 
بار در فیلم »آتش بس 2« طعم سینما 
را چشید و خیلی زود بعد از بازی در 
این فیلم پیشنهادات فراوانی به سمت 
وی سرازیر شد. وی در آثار متفاوتی 
ژانرهای  و  پرداخت  نقش  ایفای  به 
مختلفی را تجربه کرد اما بدون شک 
جمشیدی به عنوان یکی از بازیگران 
محسوب  کمدی  سینمای  موفق 
بد  فیلم سینمایی »خوب  می شود. 
جلف« اولین ساخته پیمان قاسمخانی 
توانست به خوبی مخاطب را راضی 

کند و فروش خوبی را به ثبت رساند. 
زوج درخشانی و جمشیدی در این 
فیلم یکی از موفق ترین زوج های 
سالهای اخیر سینما بود. درخشانی و 
جمشیدی زوج موفق خود را امسال 

در فیلم تگزاس نیز تکرار کردند.
حضور جمشیدی در فیلم »آذر« نوار 
موفقیت های این بازیگر را پاره کرد 
و وی را بر آن داشت تا بار دیگر ژانر 
کمدی را تجربه کند و به همین دلیل 
به پروژه کمدی لونه زنبور پیوست. 
در  را  خوبی  فروش  نیز  فیلم  این 
گیشه به ثبت رساند. جمشیدی پاییز 
امسال با فیلم متفاوت »سوء تفاهم« به 
سینماها می آید. قصه فیلم سوء تفاهم 
است  گیری  گروگان  یک  ماجرای 
که همه چیز در متن واقعیت پیش 
می رود، اما با گذشت زمان این شبهه 
پیش می آید که این حادثه بیشتر شبیه 
یک »سوء تفاهم« یا توهم است. مریال 
عبدی  اکبر  دیرباز،  کامبیز  زارعی، 
بازیگرانی  از جمله  و هانیه توسلی 
هستند که با جمشیدی همبازی شده 
اند. بازیگرانی که جمشیدی با بازی 
در کنار آنها به اولین سیمرغ بلورین 

جشنواره فیلم فجر فکر می کند.

کاریکاتور

نمایش  تمرین های  است  چندی  که  غنی زاده  همایون 
ترکیب  هم  با  است،  کرده  آغاز  را  می میرد«  »می سی سی پی 

بازیگران پیشین خود پاییز را در تاالر وحدت خواهد گذراند.
در نسخه 1395 این نمایش بازیگران بدین شرح بودند ویشکا 
آسایش )آناستازیا(، سجاد افشاریان )وزیر(، بابک حمیدیان 
)اوبلوهه(، سیامک صفری )می سی سی پی(، همایون غنی زاده 
)لئون/کارگردان(، داریوش موفق )سن کلود(، امیر احمدزاده 
)مرد بارانی پوش(، ایمان فتاحی )اسقف(، هومان محمدحسینی 

)خدمتکار.(
حال با توجه به عدم رسیدن بابک حمیدیان به این پروژه و با 
توجه به ویدئوی منتشر شده ای توسط بهرام افشاری، به نظر 

می رسد این بازیگر جایگزین بابک حمیدیان شده است.
»می سی سی پی می میرد« از آثار میلیاردی سال 1395 است 
که اقتباسی نسبتاً آزاد از شاهکار فردریش دورنمات به حساب 
ابتدای مهرماه در تاالر وحدت روی  از  می آید. این نمایش 

صحنه می رود.

 »هبرام افشاري «جايگزين 
»اببك حمیداين« شد

رایزنی ترامپ برای کودتا در ونزوئال

»پژمان جمشیدي« با 3فیلم در جشنواره فیلم فجر

نمایش »اضطراری« به کارگردانی و نویسندگی محمدرضا 
ستاریو بر اساس داستانی ازاوریانا فاالچی هم زمان با شروع 

هفته دوم فصل پاییز، در تاالر حافظ اجرا می شود.
به گزارش رسیده، نمایش »اضطراری« با طراحی و کارگردانی 
تاالر حافظ روی  مهرماه، در  از هشتم  محمدرضا ستاری 
صحنه خواهد رفت. تهیه کننده این نمایش، سیدعماد عامری 

است.
ناامید شوید، چون سقط  آمده:  نمایش  در خالصه داستان 
پایان همه چیز است … صدایی از بیرون می شنوم که انگار 
همه قصد و نیت مرگ باری دارند … آشفته خاطرم … چرا 
نمی گذارند منم زندگی کنم؟ … دلم می خواد 31 دسامبر 
2099 رو ببینم و جشن بگیرم … سالم … این صدای 
منه که دارم از دروِن غشای مادرم با شما صحبت می کنم 
… لطفاً دست نگه دارید. من یک جنین هستم. در نمایش 
»اضطراری«، عباس خداوردیان، شیوا جوانمرد، عاطفه امینی، 
طاها محمدی و وحیده اکبری نسب به ایفای نقش می پردازند. 
نمایش »اضطراری« از هشتم مهر در تاالر حافظ به نشانی 
خیابان حافظ جنوبی، پایین تر از خیابان انقالب، بلوار شهریار 

اجرا می شود.

اجرای »اضطراری« از داستان 
اوریاان فاالچی در »حافظ«

احمد  کارگردانی  به  خاموش«  »مرگ  سریال  تصویربرداری 
معظمی این روزها در استان البرز پی گیری می شود.

به گزارش بانی فیلم، نازنین فراهانی جدیدترین بازیگری است 
که به سریال »مرگ خاموش« پیوسته و مقابل دوربین رفته است. 
او در این سریال نقش یک قاچاقچی بین المللی مواد مخدر را 

بازی می کند که تاکنون چنین نقشی را تجربه نکرده است.
پیش از این ستاره اسکندری به جمع بازیگران پیوسته بود که 

نقش یک شیمیدان را در این سریال ایفا می کند.
به  که  است  اجتماعی  و  معمایی  سریال  خاموش«  »مرگ 
کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری در 
60 قسمت در مرکز سیمافیلم تولید می شود. حسین تراب نژاد 

و هومان فاضل نویسندگان این مجموعه هستند.
»مرگ خاموش« سریالی است که چندین آسیب اجتماعی را 
مورد بحث و بررسی قرار می دهد؛ معضالت و ناهنجاری هایی 
که از جمله آن می توان به طالق، موادمخدر و حاشیه نشینی 
اشاره کرد. مجموعه تلویزیونی »مرگ خاموش« با مدیریت 
مرکز سیما فیلم تولید می شود و در کنار نقش آفرینی بازیگران 
مختلف، سعید راد نقش محوری که قهرمان و مأمور امنیتی 

»مرگ خاموش« به حساب می آید را ایفا می کند.

 انزنین فراهاین ابزیگر 
»مرگ خاموش« شد

تدوینروبهپایان»بازیچه«

سجادی  علی  محمد 
آخرین  سینما  کارگردان 
فیلم  ساخت  وضعیت 
سینمایی»بازیچه« را تشریح 

کرد.
سجادی  علی  محمد 
خبرنگاران  باشگاه  با  گفتگو  در  سینما  کارگردان 
جوان؛درباره آخرین وضعیت ساخت» بازیچه« گفت : 
در روزهای آخر تدوین هستیم و با این روند فکر می 
کنم اوایل مهر به پایان برسد و کارهای صداگذاری و 

موسیقی را انجام بدهیم.
وی افزود : ساخت موسیقی را احسان آنالویی انجام 
می دهد و صداگذاری بر عهده محمود موسوی نژاد 

خواهد بود.
بازیگران »بازیچه« عبارتند از:رویا تیموریان، رضا بابک، 
با حضور افتخاری ستاره اسکندری و بازیسازان آرمان 
درویش، ساناز سعیدی، رضا موالیی و آناهیتا درگاهی.
با  مهرداد  است:  »بازیچه«آمده  داستان  خالصه  در 
سودابه ، خواهر دوست و همکارش سیامک، ازدواج 
می کند و او را به خانه  قدیمی شان می برد تا در کنار 

مادرش باشد اما با حوادثی روبه رو می شود.

خبر

آگهي فراخوان
ارزیابي کیفي )1-97 الف (
                  )شماره مجوز 1397.2840(

مناقصه گزار : شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز 
موضوع مناقصه :  راهبري عملیات انبار نفت شهید دولتي کرج 

تاریخ ، مهلت ، نشاني محل دریافت و تحویل اسناد  ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه: دریافت اسناد مناقصه و اسناد  ارزیابي کیفي  از تاریخ انتشار آکهي 
نوبت اول  تا تاریخ  4 / 7 /97  از آدرس: کرج – باالتر از میدان طالقاني بعد از ساختمان دادگستري شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه 
    http://monaghese.niopdc.ir البرز ، طبقه سوم-اتاق دبیر کمیسیون مناقصات منطقه. و یا ضمن ارسال تقاضاي کتبي با مراجعه به سایتهاي

و http://iets.mporg.ir   دریافت نمایند.
روز  اداري  وقت  پایان  متقاضیان   سوي  از  مستندات  و  مدارک  سایر  همراه  به  تكمیل شده  کیفي  ارزیابي  استعالم  فرمهاي  تحویل  مهلت  آخرین   
چهارشنبه  18 / 7 /97 مي باشد. به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضاء، مخدوش و غیر مستند و مدارکي که پس از انقضاي مهلت قید شده در آگهي 

واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.  تلفن : 32542501-026 و 026-32531500
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: واریز سپرده نقدي به مبلغ  2/529/000/000 ریال )دو میلیار و پانصد و بیست و نه میلیون ریال ( 
بحساب شماره 9200010266 بانك ملت و یا حساب شماره 4120010200005 بانك ملي بنام شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز با 

شناسه واریز 39300000042 یا ضمانت نامه بانكي معتبر و یا سایر تضامین قابل قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتي.
مناقصه گذار از پذیرفتن هر گونه چك بانكي یا تضمین معذور مي باشد.                                                                                                                                                                                                

شرایط متقاضي : کلیه شرکتهاي توانمند داراي:
1- تصویراصل یا برابر اصل گواهي معتبر تائید صالحیت  *تامین نیروي انساني  و *امور تاسیسات از اداره کار  2- تصویراصل یا برابر اصل گواهینامه 
معتبر صالحیت ایمني از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعي  3-  تصویر برابر اصل اساسنامه شرکت و آگهي ثبت شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه 
رسمي  4- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتي و یا کارت اقتصادي )موضوع ماده 169 مكرر قانون مالیات هاي مستقیم( 5- تائیدیه از سازمان حسابرسي 
یا اعضاي جامعه حسابداران رسمي مبني بر حسابرسي صورتهاي مالي سال 96 - 6- احراز  حداقل60 امتیاز از 100  امتیاز معیارهاي ارزیابي توانمندي 

بهداشتي، ایمني و زیست محیطي 7- احراز حداقل 60 امتیاز از 100  امتیاز ارزیابي کیفي   8- تائیدیه گواهي امضاء مجاز از دفتر خانه اسناد رسمي
9- قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

برنامه زمان بندي مناقصه:  1- جلسه توضیح و تشریح اسناد مناقصه، راس ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 97/7/10 در محل ساختمان اصلي شرکت 
پخش به آدرس فوق الذکر برگزار مي گردد. 2- مناقصه گران ابتدا ارزیابي کیفي شده و پس از کسب حداقل امتیاز الزم گشایش پاکات در راس ساعت 

14روزیك شنبه  مورخ 97/7/29 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات مناقصه گران و مدعوین انجام و برنده مشخص مي گردد.
در صورت تغییر در زمان بندي مراحل مناقصه، مراتب در سایت مربوطه اصالح و درج مي گردد.

تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 97/06/25 تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 97/06/27
روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران  منطقه البرز

 نوبت دوم

کوروش تهامی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص 
فعالیت های اخیر خود در عرصه بازیگری گفت: چندین 
فیلمنامه پیشنهاد شده که در حال خوانش آنها هستم و در 
کنار این برای بازی در یک سریال به توافق رسیده ام که 

هنوز زمان فیلمبرداری بخش من نرسیده است.
وی درباره نام سریالی که در آن به ایفای نقش خواهد 
پرداخت افزود: این سریال با نام »سرباز« به نویسندگی و 
کارگردانی هادی مقدم دوست بوده که من در آن نقش 
متفاوتی را ایفا خواهم کرد. فیلمبرداری اثر ماه هاست آغاز 
شده و من هم مشتاقم تا بخش کاراکترم فرا رسیده و به 

پروژه اضافه شوم.
»فیلم رگ خواب« در مورد شخصیت خود در  بازیگر 

سریال »سرباز« تاکید کرد: نقش من در این سریال نقش جذابی 
است زیرا خلق و خویی که شخصیت من در سریال »سرباز« بازی 
کرده ام نه تنها از خودم بلکه از تمام کاراکترهایی که بازی کرده ام 
متفاوت است. چنین شخصیتی در تلویزیون خیلی کم بوده و 

گمان می کنم برای مخاطب جذاب باشد.وی درباره وسواس زیاد 
خود برای حضور در سینما ادامه داد: معموال کم کاری و وسواس 

در انتخاب نقش در نوع خود خطرناک است.
در درجه اول بازیگر از لحاظ مالی و در درجه دوم از لحاظ 

کاری ممکن است بازیگر را دچار خطر نماید. اما واقعیت 
امر اینکه فیلمنامه هایی که پیشنهاد می شود من را به هیچ 
وجه راضی نمی کند و وقتی خودم راضی نباشم چگونه 

می خواهم تماشاگر را راضی نمایم.
بازیگر سریال »زیر تیغ« در همین راستا اذعان کرد: من 
در حال حاضر به عنوان یک بازیگر به نقطه ای رسیده ام 
که دیگر دغدغه ام صرفا جلوی دوربین رفتن نیست. زیرا 
این کار بسیار ساده است و اگر بخواهم می توانم ساالنه در 
چندین اثر حضور داشته باشم. متاسفانه در سینمای امروز ما 
فیلم های خاص با فیلمنامه های تاثیرگذار بسیار سخت و کم 
ساخته می شود و شاید همین عاملی شده که کم کار باشم.

وی درباره احتمال حضور دوباره خود در جشنواره فیلم 
فجر تصریح کرد: امسال سه فیلم آماده اکران دارم. »کروکودیل« به 
احتمال فراوان در فکر اکران عمومی است اما فیلم احمد کاوری با 
نام »اعتراف با دور تند« برای حضور در سی و هفتمین جشنواره 

فیلم فجر آماده می شود.

نقش متفاوت تهامي در سریال سرباز

»فن بینگ بینگ« ستاره جوان سینمای 
چین و هالیوود که معروف ترین بازیگر 
کشورش محسوب می شود، سه ماه است 
در  وی  از  خبری  و  است  ناپدید شده 

دست نیست.
به گزارش ایسنا به نقل از نیویورک تایمز، 

این بازیگر 37 ساله و پرکار چینی که در صفحه اجتماعی خود بیش از 62 میلیون 
دنبال کننده دارد و بواسطه بازی در آثار هالیوودی چون »مرد آهنی« و »مردان 
ایکس« به شهرت بسیار زیادی دست یافته به طرز عجیب و مشکوکی برای بیش 
از سه ماه است که در انظار عمومی ظاهر نشده است و موجب نگرانی طرفداران 

و دیگر فعاالن صنعت سینمای چین شده است.
»فن بینگ بینگ« حضور بسیار پررنگی در فیلم ها و همچنین عرصه تبلیغات 
محصوالت مختلف در سراسر جهان داشت و برای چندین کمپانی از قرص های 
مولتی ویتامین گرفته تا لوازم آرایش و الماس، مدل تبلیغاتی بود و حاال ناپدید 

شدنش شایعات فراوانی را در میان رسانه های چینی پراکنده است.
وی سال پیش در فهرست ثروتمندترین سلبریتی های چینی با درآمد 300 میلیون 
یوانی )43.7( میلیون دالری در رتبه نخست قرار گرفت و آخرین بار در یک ویدئو 
تبلیغاتی در تاریخ 24 می که در شبکه یوتوب منتشر شد در مقابل عموم مردم قرار 
گرفته بود. ظاهرا ناپدیدشدن »فن بینگ بینگ« در ارتباط با تحقیق و تفحص دولت 
چین درباره فرارهای مالیاتی در صنعت سینما است، این در حالی است که این 
بازیگر چینی هیچ وقت به فرار مالیاتی متهم نشده بود و هیچ یک از مقامات چینی 

نیز بازجویی از وی را تائید نکرده اند.
با ابن وجود بسیاری معتقدند ناپدپدشدن وی به مساله فرار مالیاتی مرتبط است اما 

این ناپدپدشدن صدمات جدی به شهرت و آوازه او وارد کرده است.

ناپدیدشدن ستاره سینمای چین


