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سرمقاله

بازگشت به دیپلماسی فعال

نگاه روز
ضرورت امروز: مجازات بی پروای 

مفسدین اقتصادی

دوبــاره و به رغم واکنش های منفی مخالفان، 
نقش دیپلماســی در روابط خارجی ایران در 
هفته های اخیر پر رنگ شــده است. "حسن 
روحانی" و "محمدجــواد ظریف" در تالش 
برای ایجاد هم سویی روانی و عملی با برجام و 
بالتبع آن کمرنگ کردن سیاست های تهاجمی 
دولت ترامپ علیه ایران در جامعه جهانی، بروز 
موفقی داشته اند. اگرچه هنوز نمی توان درباره 
نتایج این تالش پیش بینی روشن داشت ولی 
توافق گروه ۴+۱ برای ایجاد راهکار عملی در 
کنترل و کم اثرســازی تحریم های ۴ نوامبر 
ایاالت متحده برجسته ترین نتیجه آن است. 
بازتاب مثبت سخنان رئیس جمهور روحانی در 
هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، گفت وگو های مؤثر او و تیم سیاست 
خارجی در نیویورک از التهاب اجرای مرحله 
دوم تحریم ها تا حدود زیادی خواهد کاست، 
اگر مخالفان تعامل سازنده با جامعه جهانی در 
داخل و نیز مخالفان بیرونی به ابتکار تازه در 

تخریب این روند دست نزنند.

2 جالل خوش چهره  

بانک مرکزی اطالعیه داد:

بانک ها آماده خرید ارز خانگی مردم
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آتش سرخ ها به جان نماینده قطر
گفتگوی مهندس شاهین جعفر نژاد، عضو 

سازمان مهندسی استان تهران با زمان؛

بالیاي طبيعي یا انساني؟!

ذهاب،ثالث  سرپل  بر  عالوه  كه  ريشتري  پنج  زلزله  است؛  نگذشته  زيادي  زمان  كرمانشاه  ذهاب  سرپل  هولناك  زلزله  از 
باباجاني،ازگله و شهرهاي ديگر همچون تهران، اهواز، تبريز، بغداد و كويت را لرزاند.

به گزارش خبرنگار زمان - محبوبه اشرفي پيمان ، ساختمان های ويران شده  كرمانشاه تداعي زلزله ١٤سال پيش بم بود؛ 
ساختمانهاي بلندي كه در عرض چند دقيقه تبديل به خرابه  شدند و جان هزاران نفررا گرفتند. هنوز كه هنوز است از اتفاقات 
اينچنينی با عنوان نصيب و قسمت ياد مي شود! در اين ميان هر زلزله چند ريشتري هشداري است برای ساختمان و برج هاي 
سر به فلك كشيده  كه ناخواسته بر روی گسل های بزرگی قرار گرفته اند و هر بار كاسه چه كنم چه كنم، به دست گرفته و باهزاران وعد و وعيد 

پايتخت رادر مقابل زلزله پيشگويي شده به ظاهر ايمن ميسازيم! 
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یلدا راهدار

هجوم مردم به بازار برای فروش ارزهای خانگی از سویی 
بانک  تا  ارزی سبب شد  معامالت  از  ها  امتناع صرافی  و 
مرکزی در اطالعیه ای اعالم کند شعب ارزی همه بانک 

ها در سراسر کشور آماده خرید ارز هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، روند کاهش نرخ ارز از روز 
به  تهران  از  آن  دامنه  که  طوری  به  شد  شروع  دوشنبه 
سایر شهرهای بزرگ در برخی استانها نیز رسید و حتی 
تا پاسی از شب، دارندگان دالر خانگی، به دنبال خریدار 
با قیمت مناسب بودند.همچنین مشاهدات روز سه شنبه 
از چهارراه استانبول و خیابان های منتهی به آن در تهران 
نشان می دهد که هیچ یک از صرافی های مجاز مستقر 
در این محدوده، معامالت ارزی انجام نمی دهند و اغلب 
دالر فروشان سرپایی و دالالن خریدار ارز از مردم هستند.

نوسان  با  بازار  که  زمانی  در  ها  صرافی  معمول  طور  به 

شدید اعم از ریزش یا افزایش قیمت ها روبرو می شود، 
برای جلوگیری از زیان احتمالی از معامالت ارزی امتناع 
می کنند زیرا به گفته آنان نوعی نااطمینانی درباره آینده 

بازار بوجود می آید.
بیشتر صرافی ها در سراسر  نیز  با همین رویکرد، دیروز 
طور  به  زیرا  کردند  می  امتناع  مردم  ارز  خرید  از  کشور 
هزار   5 یورو  و  تومان  هزار   ۴ حدود  دالر  نرخ  میانگین 
تومان نسبت به معامالت روز نهم مهر افت قیمت داشته 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  اساس  است.براین 
به فروش  تمایل مردم  به  اشاره  با  ای  اطالعیه  دیروز در 
ارزهای خود و امتناع دالالن ارز و برخی از صرافی ها برای 
خریدارز، از مردم خواست با مراجعه به شعب ارزی بانک 
های دارای مجوز عملیات ارزی نسبت به فروش ارزهای 

خود به قیمت اعالمی اقدام کنند.

بانک مرکزی اطالعیه داد:

بانک ها آماده خرید ارز خانگی مردم

رد درخواست نتانياهو برای بازرسی هسته ای 
ایران توسط آژانس

بر  نتانیاهو مبنی  به درخواست  اتمی در پاسخ  انرژی  آمانو، دبیرکل آژانس   یوکیا 
بازرسی از آنچه که »تأسیسات هسته ای مخفی تازه  ایران« خوانده شده بود، اعالم 

کرده اطالعات ارائه داده شده را نمی پذیرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز سه شنبه در پاسخ 
آشکار به ادعای اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود 
زرادخانه هسته ای مخفی در ایران، بر اهمیت استقالل این نهاد تاکید کرد.در همین  
آژانس  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  اتمی  انرژی  آژانس  مدیرکل  آمانو«  »یوکیا  راستا، 
آژانس  نظر( می فرستد.  )مورد  به سایت های  را  بازرسین خود  نیاز  تنها در صورت 
همه پادمان های مرتبط با اطالعات موجود را استفاده می کند اما هیچ اطالعاتی را 
برحسب ظاهر نمی پذیرد.وی می افزاید: در راستای حفظ اعتبار، استقالل آژانس در 
رابطه با اجرای فعالیت های راستی آزمایی از اولویت برخوردار است. همه اطالعات به  
دست آمده از جمله آنهایی که از سوی طرف سوم ارائه می شود، به دقت بررسی شده 

و همراه با سایر اطالعات ارزیابی می شود.

تیم فوتبال پرسپولیس دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ 
تا  برد  پایان  به  پیروزی  با  را  قطر  السد  برابر  آسیا  قهرمانان 
در آستانه محقق کردن رویای حضور در فینال این مسابقات 

قرار بگیرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دیدار رفت مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا دیروز بین تیم های السد قطر و پرسپولیس 
در ورزشگاه جاسم بن حمد آغاز شد که این دیدار با برتری 
یک بر صفر نماینده ایران به پایان رسید. علی علیپور)۸5 - 
پنالتی( برای پرسپولیس گل زد.پرسپولیس که با محدویت 
های خاص خودش راهی این دیدار شده بود در دقایق ابتدایی 
سعی در کنترل حمالت تیم حریف داشت و این تیم السد 
بود که حمالت پرتعدادش را برای رسیدن به گل آغاز کرد. 
با این حال شاگردان برانکو با تجربه و منطقی بازی را کنترل 
کردند.در دقیقه ۱۸ این دیدار نفوذ خوب بشار رسن درون 
محوطه جریمه و و پاس عرضی او برای منشا بهترین موقعیت 
سرخپوشان را رقم زد اما منشا دروازه خالی را باز نکرد و توپ 
را به باالی دروازه زد. این طالیی ترین فرصت پرسپولیس در 
نیمه اول بود.دودقیقه بعد شجاع خلیل زاده روی خط هجدهم 

قدم بغداد بونجاح را با خطا متوقف کرد اما ضربه ژاوی راهی 
به چارچوب پیدا نکرد.در دقیقه ۴۳ تیم السد یک موقعیت 
اما شوت  ایجاد   پرسپولیس  دروازه  باز کردن  برای  را  دیگر 
بازیکن این تیم را بیرانوند به کرنر فرستاد.در نیمه اول این 
دیدار سیامک نعمتی و امید عالیشاه از داور مسابقه کارت زرد 
دریافت کردند.در نیمه دوم السد با برنامه رسیدن به گل در 
دقایق ابتدایی به زمین آمد اما پرسپولیس هوشیارتر از حریف 
بود و بازیکنانش بدون اشتباه کار را دنبال کردند تا بتوانند 

مقابل خط حمله خطرناک این تیم بایستند. با نزدیک شدن 
به دقایق پایانی فشار السد روی دروازه پرسپولیس بیشتر شد 
و بازیکنان این تیم قصد داشتند با پاس های کوتاه و در عمق 
به دروازه مهمان ایرانی خود نزدیک شوند اما دفاع خوب و کم 
اشتباه سرخپوشان این اجازه را به آنها نداد.در دقیقه ۸۳ این 
دیدار فرار علی علیپور از عمق دفاع السد او را در موقعیت ورود 
به محوطه جریمه قرار داد که دروازه بان السد او را با خطا 
متوقف کرد که داور سنگاپوری اعالم خطای پنالتی کرد و پس 
از چند لحظه اعتراض حریف، علیپور پشت توپ ایستاد و این 
ضربه را در دقیقه ۸5 به گل تبدیل کرد.در دقایق باقی مانده 
السد رو به ارسال توپ های بلند آورد تا شاید  از این طریق 
بتواند دروازه سرخپوشان ایران را باز کند. در شش دقیقه وقت 
اضافه این دیدار هم این روند ادامه داشت اما بیرانوند توپ ها را 
مهار کرد. در دو دقیقه مانده به پایان وقت های اضافه بیرانوند 
یک اشتباه بزرگ را مرتکب شد و درحالی که قصد داشت 
توپ را برای شروع مجدد بازی شوت کند مقابل مهاجم حریف 
پرتاب کرد که توپ دزدی این مهاجم دروازه پرسپولیس  را باز 

کرد اما داور این گل را مردود اعالم کرد.
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بازگشت به دیپلماسی فعال

جالل خوش چهره  

دوباره و به رغم واکنش های منفی مخالفان، نقش دیپلماسی در روابط 
خارجی ایران در هفته های اخیر پر رنگ شــده است. »حسن روحانی« 
و »محمدجواد ظریف« در تالش برای ایجاد هم سویی روانی و عملی با 
برجام و بالتبع آن کمرنگ کردن سیاســت های تهاجمی دولت ترامپ 
علیه ایران در جامعه جهانی، بروز موفقی داشته اند. اگرچه هنوز نمی توان 
درباره نتایج این تالش پیش بینی روشــن داشت ولی توافق گروه ۱+۴ 
برای ایجاد راهکار عملی در کنترل و کم اثرســازی تحریم های ۴ نوامبر 
ایاالت متحده برجســته ترین نتیجه آن اســت.بازتاب مثبت سخنان 
رئیس جمهور روحانی در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، گفت وگو های مؤثر او و تیم سیاست خارجی در نیویورک از 
التهاب اجرای مرحله دوم تحریم ها تا حدود زیادی خواهد کاست، اگر 
مخالفان تعامل سازنده با جامعه جهانی در داخل و نیز مخالفان بیرونی 
به ابتکار تازه در تخریب این روند دست نزنند. یکی دیگر از دستاوردهای 
پررنگ شــدن رویکرد دیپلماســی فعال در همین روزها، بی اثر کردن 
اهدافی بود که دونالد ترامپ با پیشنهاد برگزاری نشست سران کشورهای 
عضو دائم و موقت شــورای امنیت سازمان ملل در باره ایران دنبال کرد. 
افراطیون واشنگتن برای این نشست اهمیت ویژه قائل بوده و براین تصور 
بودند که خواهند توانست، حداقل بخش اروپایی گروه ۴+۱ را در مخالفت 
بــا ایران همراه خود کنند. منازعه ایران و امریکا در حالت معادله نابرابر 
قدرت است. واشنگتن با تکیه برقدرت اقتصادی و نظامی خود می کوشد 
ایران را به دوران انزوا بازگرداند. ایران اما با انتخاب دیپلماسی نرم و آنچه 
حسن روحانی و محمد جواد ظریف عمل کرده اند، سیاست »نفوذ مؤثر« 
برافکار عمومی جهان را دستمایه قرار داده اند. آنان این باور را باردیگر در 
صحنه جهانی به رخ کشیده اند که در عرصه سیاست، متر »منابع قدرت« 
با متر »نتایج دلخواه« همیشه همسان نخواهد بود. اما رویکرد دوباره به 
دیپلماســی فعال از سوی ایران مشروط به الزام هایی است که موفقیت 
آن بیش از آنکه به عوامل بیرونی بستگی داشته باشد، باید از یکپارچگی 
الزم در داخل برخوردار شــود. به عبارت دیگر، ایجاد سازوکارهای الزم 
برای هم سویی و فهم مشترک میان عوامل داخلی مانع خرابکاری ها در 
اجرای سیاستی می شود که منافع ملی را در کوتاه و بلند مدت تأمین 
کند. سیاســت خارجی بازتاب و استمرار سیاســت داخلی است. اگر 
رئیس جمهور روحانی از تعامل با جهان، تنش زدایی با همسایگان و ارائه 
راهکارهای معقول در تعامل با جامعه جهانی به عنوان سیاست خارجی 
رسمی و عملی ایران در تریبون سازمان ملل سخن می گوید و در صدد 
خنثی سازی تبلیغات ضد ایرانی است، الزم است در داخل نیز تریبون ها 
در خدمت به آنچه عمل کنند که نظام سیاسی بر روی آن توافق کرده 
است. البته ممکن اســت این رویکرد در داخل با مخالفت هایی همراه 
باشد، اما در انحصار داشتن تریبون های رسمی از سوی مخالفان و در انزوا 
بودن رویکردن دیپلماسی تعاملگرا، می تواند به اصالت و اعتبار سیاست 
خارجی کشور آسیب وارد کند. تالش نمایندگان ایران در نشست اخیر 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در معرفی و تبیین سیاست خارجی 
هنگامی مؤثر است که در وهله نخست از جذابیت الزم در ادبیات و فهم 
عمومی جامعه جهانی برخوردار باشد. این مهم در ادبیات جاری سخنان 
رئیس جمهور روحانی و تیم همراه او برجسته بود. اما مهم تر، نشان دادن 
وفاداری و اعتقاد به ارزش های اعالم شــده در رفتار عمومی اســت که 
می تواند هواداری الزم را از سیاست خارجی در جامعه جهانی به همراه 
آورد. بروز برخی رفتارهای مغایر با آنچه به عنوان سیاست خارجی رسمی 
کشور معرفی شده، فرصتی است برای مخالفان خارجی تا تعارضات را 
برجسته کرده و به این ترتیب بر دامنه فشارهای خود بیفزایند. نکته دیگر 
اینکه در تعامل فعال با جهان، نمی توان همچنان برخصلت دســتوری 
تأکید داشت. تعامل، رابطه ای دو سویه است که به ارتباط می انجامد. این 
ارتباط مستلزم قبول قواعدی است که هر عضو جامعه بین المللی باید 
 FATF به آن مقید و متعهد باشد. پیوستن به کنوانسیون بین المللی
یکی از همین الزام هاست که برخالف هوچی گری  مغرضان، ضمن تقویت 
دیپلماسی نفوذ گرا، رابطه پولی و بانکی کشور را با بانک های جهانی حفظ 

کرده و در این حال، بیانگر تعهدات جهانی ایران است.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛
مصوبه های جدید برای

 مدیریت بازار ارز

جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی در 
ادامه بررســی اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در مورد بازار ارز و پول، 

موارد جدیدی را تصویب کرد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســاني 
ریاســت جمهوري، در این جلســه که روز سه 
شــنبه با حضور ســران قوای مقننه و قضاییه و 
به ریاست آقای روحانی برگزار شد؛ مصوب شد 
تا بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران مجاز 
به انتشار اوراق مشــارکت ارزی – ریالی باشد.

بر اســاس ایــن مصوبه، بانــک مرکزی موظف 
اســت تمهیدات و تسهیالت الزم را برای خرید 
و فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی 
و فوالد و دیگر محصوالت صادراتی که توســط 
صادرکنندگان عرضه می شــود، در بازار ثانویه 
ارز فراهم کند.همچنین بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی مجاز به عملیات بازار باز اســت و می 
تواند بــرای اعمال سیاســت پولــی، به خرید 
و فروش اوراق مالی اســالمی منتشــر شــده 
توســط دولت اقدام کند.همچنین شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی به منظور تشــویق سرمایه 
گذاری و جذب منابــع ارزی، اتباع دولت های 
خارجی در صورتی که حداقل دویست و پنجاه 
هــزار دالر برای ســرمایه گــذاری در ایران، به 
کشــور وارد کنند، مطابــق ضوابطی که دولت 
اعالم می کند، می توانند از امتیاز مجوز اقامت 

پنج ساله برخوردار شوند.

برهم صالح رئیس جمهوری عراق شد

'برهم صالح' بعد از اولین تجربه ناموفق خود در 
رسیدن به پست ریاســت جمهوری در 20۱۴، 
دیروز توانست در دومین تجربه اش به این پست 
مهم نائل شود و بر کرسی ای تکیه بزند که پیش 
از او همفکران و معلمان سیاسی او امثال جالل 

طالبانی و فواد معصوم بر آن نشسته بودند.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنــا، پارلمان عراق 
دیروز ســه شــنبه از بین هفت نامزد ریاســت 
جمهوری که همگی از چهره های سیاســی کرد 
بودند، برهم صالح را در دوم رای گیری و پس از 
اعالم انصراف فواد حسین بعنوان سومین رئیس 
جمهوری عــراق در دوران پــس از دیکتاتوری 
صدام اعالم کرد. برهم صالح نسبتا جوان را برای 
این پست مهم برگزیده شد تا در ۴ سال آینده او 
نماینده و زبان حال عراق در محافل بین المللی 

و منطقه ای باشد. 

اخبار

سرمقاله

بزرگوار کسی است که در کیفر 
بدی نیکی کند

کالمامیر

دانیم  گفت:می  جمهوری  رییس  اول  معاون 
شرایط کشور دشوار است، مردم با فشار زیادی 
روبرو هستند و با سختی زیادی دست و پنجه 
نرم می کنند، اگر فرهیختگان، شخصیت ها و 
وارد  فعاالنه  ملت  همه  و  سیاسی  های  جریان 
شوند از این دوره سخت سرافرازانه و در کوتاه 

ترین زمان خارج می شویم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا،اسحاق جهانگیری 
دیروز در مراسم افتتاح ۱700 مدرسه در سراسر 
کشور اظهارکرد: کشور در شرایط خطیری قرار 
البته به معنای شرایط دشوار است نه  دارد که 
فشار  آمریکا  مثل  زورگو  کشور  یک  بست.  بن 
سیاسی، اقتصادی، روانی و رسانه ای را به کشور 
ما تحمیل کرده است.وی در ادامه گفت: مجمع 
عمومی سازمان ملل یک نمونه از مصاف ایران و 
از  استفاده  با  آمریکا  رئیس جمهور  بود.  آمریکا 
همه ابزارهای خود تالش کرد با زبان قلدری و 

بی ادبانه علیه ایران حرف بزند. در مقابل رئیس 
جمهور ایران تالش کرد با تکیه بر تمدن و فرهنگ 
خاطرنشان  بدهد.جهانگیری  را  او  پاسخ  ایران 
کرد: ما در جلسه شورای امنیت حضور نداشتیم، 
اما جلسه این شورا به یک نمایشی از مظلومیت 
جز  به  شد.  تبدیل  آمریکا  منطقی  بی  و  ایران 
و  استدالل  از  امنیت  اعضا شورای  سایر  آمریکا 
قانونمندی ملت ایران و بی منطقی آمریکا سخن 
گفتند. همین جلسه کفایت می کند تا نشان دهد 
است. گرفته  قرار  منطقی  جایگاه  چه  در  ایران 

به  اشاره  با  ادامه  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اینکه می دانیم شرایط کشور دشوار است و مردم 
با سختی و مشکالت مواجه اند،  اظهارکرد: بخشی 
فشارهای  و  تحریم ها  نتیجه  سختی ها  این  از 
آمریکا است، اما آنچه که اهمیت دارد این است 
اگر  دارد.  وجود  زیادی  پتانسیل  و  ظرفیت  که 
همه نخبگان و شخصیت های موثر و جریان های 

سیاسی کشور و همه مردم برای عبور از این دوره 
زمان  کوتاه ترین  در  حتما  کنند،  تالش  سخت 
ممکن که شاید به چند ماه هم کشیده نشود، 
ادامه  بیرون می آییم.وی  این شرایط سرافراز  از 
داد: به کشور فشار روانی وارد می کنند و عده ای 
هم از این فشار روانی سوء استفاده می کنند، اما 
برنامه ریزی درستی که انجام شده این مشکالت 
حل می شود. بخاطر برخی کمبودها و مشکالت 
کشور  مدیریت  کنم.  می  عذرخواهی  ملت  از 
مسئوالن  همه  و  انقالب  رهبر  همه  راس  در  و 
مردم  دوش  از  فشار  این  که  می کنند  تالش 
اظهارات  از  برداشته شود.وی در بخش دیگری 
ضروری ترین  موثرترین،  اینکه  به  اشاره  با  خود 
تعلیم  برای سرمایه گذاری  پربازده ترین حوزه  و 
و تربیت است، تصریح کرد: دغدغه من همواره 
و  کانونی  نقطه  معتقدم  و  است  ایران  توسعه 
اصلی توسعه ایران،  تعلیم و تربیت و آموزش و 

توسعه  کانون  مهم ترین  مدرسه  است.  پرورش 
الزم  زیرساختی  امکانات  بنابراین  است  کشور 
شود.جهانگیری  فراهم  آموزان  دانش  برای  باید 
آن  فراگیری  دلیل  به  پرورش  و  آموزش  گفت: 
این  است،  روبرو  محدودیت هایی  با  همواره 
محدودیت ها هم برای معلمان وجود دارد و هم 
برای  محدودیت ها  این  از  بخشی  امکانات  برای 
مشکالت کشور و بخشی هم به دلیل عدم دقت 
در برنامه ریزی درست است. با این وجود آموزش 
و پرورش کانون توجه دولت است. دولت درک 
طور  به  پرورش  و  آموزش  بودجه  است  کرده 
پایان  در  کند.وی  پرداخت  و  تامین  حداکثری 
اظهارکرد: بهره برداری از ۱700 مدرسه نوسازی 
با اعتبار هزار  با همکاری خیرین و دولت  شده 
و ۴50 میلیارد تومان به سرانجام رسیده است. 
خیرین براساس نیازهای کشور و جوانان اقدامات 

شایسته ای نجام داتده اند که جای تشکر دارد.

جهانگیری: سرافرازانه از دوره سخت خارج می شویم

بخاطر مشکالت از ملت عذرخواهی می کنم

آگهی مفقودی سند 
سند كمپانی خودرو سواری پرايد تيپ ١32 رنگ سفيد – روغنی مدل ١388 به شماره 
موتور 29678٤5 و به شماره شاسی S١٤2228808٤١39  و شماره انتظامی 582-25 

ل 59 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان – خرم آباد 

اگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو 206 به شماره پالك ايران 72-897ق95 و شماره موتور ١72B00092٤9 و 

بهشهرشماره شاسی NAAP١3FE7H7J١١76٤0 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

گواهی  حصروراثت
اقای حميد رضا باقری فر به شماره شناسنامه  296١ به استناد شهادتنامه و گواهی فوت 
و فتوكپی شناسنامه ورثه در خواستی به پرونده شماره 970385 تقديم اين شورا نموده 
چنين اشعار داشته است كه شادروان غالمعلی باقری فر به شماره شناسنامه ١78 در تاريخ 

١392/8/25 اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حين الفوت وی عبارتند/عبارتست از:
نسبت  قزوين  از  صادره   332 شناسنامه  شماره  به   ١329/١/١ متولد  باقری   ١-كبری 

همسرمتوفی 
2-عليرضا باقری فر متولد ١359/6/30 به شماره شناسنامه 2269 صادره از كرج  نسبت 

پسر متوفی
3-محمد رضا باقری فر متولد ١362/3/١0 به شماره شناسنامه 2٤١7 صادره از كرج نسبت 

پسر متوفی
٤-حميد رضا باقری فر متولد ١36٤/١/١ به شماره شناسنامه296١  صادره ازكرج نسبت 

پسر متوفی
5-مجتبی باقری فرمتولد ١37٤/١/6 به شماره شناسنامه ٤89002٤8056 صادره از كرج 

نسبت پسر متوفی 
6-فاطمه باقری فر متولد ١352/١/١5 به شماره شناسنامه 3 صادره از ساوجبالغ نسبت 

دختر متوفی
7-ربابه باقری فر متولد ١355/١/١ به شماره شناسنامه ١ صادره از ساوجبالغ نسبت دختر 

متوفی
8-سودابه باقری فر متولد ١357/7/6 به شماره شناسنامه 8 صادره از كرج نسبت دختر 

متوفی
9-زهرا باقری فر متولد ١366/6/١8 به شماره شناسنامه ١5076 صادره از كرج نسبت 

دختر متوفی  
پس از انجام تشريفات قانونی و انتشار يك نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه 
اليحه يا اعتراض يا ارائه وصيت نامه سری يا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و 
مالحظه گواهی نامه ی ماليات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام در تاريخ  دروقت 
فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی امضا كننده زير تشکيل و 
پس از مالحضه ی پرونده كار گواهی مينمايد كه ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/
شخص  ياد شده در باال بوده و وارث ديگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و 
انجام حقوق ديونی كه بر تركه تعلق ميگيرد.مستندا به مواد 907 و9١3 قانون مدنی و 373 
قانون امور حسبی ،يك هشتم )ثمن(از اموال منقول و بهای اموال غير منقول به زوجه و ما 
بقی بين فرزندان به نسبت هر پسر دو برابر هر دختر قابل تقسيم است./. اعتبار قانونی اين 
گواهی نامه از حيث مبلغ تا سقف سی ميليون ريال/ نامحدوداست. تاريخ انتشار : ١١/97/7

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چهار باغ

متن آگهی
شماره  خواست  كيفر  موجب  به  شهركرد  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
97١0٤338١2002563 آگهی در پرونده كالسه 96١١7١ برای آقای مهدی اميرخانی  
فرزند فروتن  به اتهام ضرب وجرح عمدی موضوع شکايت كيامرث فرهادی فرزند 
محمد مراد تقاضای  كيفر خواست نموده است كه رسيدگی به اين شعبه ارجاع ووقت 
رسيدگی برای مورخه ١397/8/١5 ساعت 9 صبح تعيين گرديده لذا با توجه به مجهول 
المکان بودن و دسترسی به متهم دراجرای ماده 3٤٤ قانون آئين دادرسی در امور كيفری 
به نامبرده ابالغ می گردد در وقت مقرر جهت رسيدگی و اخذ آخرين دفاع در دادگاه 
حاضر شوند درصورت عدم حضور دادگاه وفق مقررات اقدام به صدور رای خواهد 

نمود. ضمنا متهم حق انتخاب وكيل را دارد. 
دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرکردـ  موسی علیان

مفقودی
 كارت موتور سيکلت نامی 200 مدل 9٤ به رنگ قرمز با شماره پالك 588-62332و شماره 
موتور 9٤0٤١67و شماره شاسی 9٤0٤١67به  نام حسن پاك ضمير مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز نيسان ديزل مدل 93 با شماره پالك 533ق١7ايران 82 با شماره موتور ١393و 

بابل شماره شاسی 3٤80 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 سند كمپانی و برگ سبز پرايد جی ال ايکس مدل ١388 با شماره شهربانی 299م٤9 ايران 
82 با شماره موتور 29٤2575و شماره شاسی s١٤١2288979270 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم حليمه كاملی انارمرزی فرزند نورعلی به شرح درخواستی كه به شماره 97/387/3 
اين شورا ثبت گرديده صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه مرحوم عبدهلل 
دالوريان عباس آبادی فرزند نجما به شماره شناسنامه 2٤١7صادره از قائمشهر در تاريخ 
26/6/97 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جويبار فوت نموده و ورثه / وراث حين الفوت 

وی عبارتند از: 
١- حليمه كاملی انار مرزی فرزند نورعلی به شماره ملی 58290658٤3 همسر متوفی

2- فاطمه دالوريان عباس آبادی فرزند عبداهلل به شماره ملی ٤9899٤80١7 عرزند اناث متوفی
3- زهرا دالوريان عباس آبادی فرزند عبداهلل به شماره ملی 2١5002٤2٤9 فرزند اناث متوفی

٤- زهره دالوريان عباس آبادی فرزند عبداهلل به شماره ملی 5820005376١ فرزند اناث متوفی
5- مائده دالوريان عباس آبادی فرزند عبداهلل به شماره ملی : 582008١9١9 فرزند اناث متوفی
6- محمد دالوريان عباس آبادی فرزند عبداهلل به شماره ملی :5820١١5589 فرزند ذكور متوفی

والغير ، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كس اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ 
انتشار آگهی ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف جویبار

آگهی
در پرونده كالسه 970998١295١0022٤ اين شعبه آقای مهدی نوروزی فرزند حميد به 
اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع تحت تعقيب قرار گرفته است.با عنايت به مجهول 
المکان بودن متهم ودر اجرای مقررات ماده ١7٤ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور كيفری به نامبرده ابالغ ميگرد د تا ظرف مهلت 30 روز از انتشاراين آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در اين شعبه حاضر گردد.در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 

رسيدگی بعمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار- مهدی بی نیاز

ترامپ؛ چهره بدون نقاب آمریکاست
والیتی  الملل  بین  امور  در  رهبری  معظم  مقام  مشاور   
بین الملل  مطالعات  موسسه  عالی  هیات  با  دیدار  در 
توسعه  به  توجه  لزوم  بر  پکن  دانشگاه  استراتژیک  و 
زمینه  در  به ویژه  چین  و  ایران  چندجانبه  همکاری های 

مطالعات راهبردی و استراتژیک تاکید کرد.
ادامه داد: روابط  ازایسنا، والیتی  نقل  به  به گزارش زمان 
به سوی  ما  که  است  دو کشور ضرورتی  بین  استراتژیک 
باید  المللی  بین  به شرایط  با توجه  و  آن پیش می رویم 
رئیس  مواضع  به  شود.وی  ایجاد  بیشتری  همبستگی 
جمهور آمریکا هم اشاره و تصریح کرد: ترامپ چهره بدون 
بودن  قدرت  ابر  که  احساس می کند  و  آمریکاست  نقاب 
آنها بعد از جنگ جهانی در حال رکود است و این در حالی 
ایران در  است که کشور هایی مثل چین در شرق آسیا، 

غرب و روسیه در شمال آسیا حضور دارند و لذا پیش بینی 
می کنند که محور دنیا شرق آسیا باشد و هر پیشرفتی 
که کشورهای روسیه، چین و ایران دارند مانند خاری در 

چشمان آنان است.
وی به موضوع منطقه هم اشاره کرد و گفت: همان طور 
که شما در مورد سرنوشت کره و تایوان و نفود امریکایی 
ها نگران هستید، ما هم از نفوذ آمریکایی ها و دشمنی و 
تنش آفرینی های آنان در منطقه خودمان با هدف تجزیه 
و تضعیف کشورهای اسالمی نگران هستیم. بی تردید اگر 
بر عراق مسلط می شدند جنگ های پی در پی راه می 
انداختند و باید دانست که سرنوشت عراق، سوریه و ایران 
این در حالی است که تمام طرح  به هم پیوسته است و 
های ضد استقالل کشورها را آمریکا و اسرائیل با حمایت 

برای  منطقه  مرتجع  همچنین  و  غربی  کشورهای  برخی 
برهم زدن امنیت و آرامش منطقه طراحی می کنند.والیتی 
اضافه کرد: سوریه و عراق از ما کمک خواستند و ما هم 
تروریستی  های  گروه  ما  حضور  بدون  و  کردیم  حمایت 
مانند داعش و النصره در بغداد و دمشق مسلط می شدند و 
این در حالی است که آمریکایی ها می گویند ما از منطقه 
ای که به ما تعلق دارد بیرون برویم تا آنها آنجا باشند و 
این غیر ممکن است چرا که آنها باید جواب بدهند که در 

منطقه ما چه می خواهند. 
والیتی در ادامه اظهار کرد: چین می تواند نقش موثرترین 
را به ویژه در بازسازی منطقه داشته باشد و باید این رفت 
و آمدها بیشتر باشد و می تواند در قالب همکاری های سه 

جانبه نیز محقق شود.

سرکرده داعش در حمله موشکی ایران به هالکت رسيد
پایگاه خبری ›االباء‹ عراق در خبری از به 
هالکت رسیدن یکی از سرکردگان داعش 
پاسداران  سپاه  اخیر  موشکی  حمله  در 
ها  تروریست  مواضع  به  اسالمی  انقالب 

درخاک سوریه خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، این رسانه 
علی  ›ابو  نوشت:  گزارشی  در  عراقی 

گروهک  سرکردگان  از  یکی  المشهدانی‹ 
عراق  تبعه  و  داعش  تروریستی  تکفیری 
این  امنیتی  مسوول  منصب  که  بود 
در  نینوا  استان  مرکز  موصل  در  گروهک 
غرب عراق را بر عهده داشت. این سرکرده 
داعش در اثر اصابت یکی از این موشک ها 
به مقر داعش در نزدیکی مدرسه ابتدایی 

›السوسه‹ کشته شده است. گزارش حاکی 
عناصر  از  دیگر  تن   ۱0 همچنین  است: 
داعش نیز در اثر اصابت دو موشک دیگر 

در منطقه ›هجین‹ کشته شده اند. 
بامداد  پاسداران  سپاه  موشکی  یگان 
حادثه  به  پاسخ  در  مهر  نهم  شنبه  سه 
که  اهواز  ماه  ۳۱شهریور  تروریستی 

مقر  بود،  شده  نفر   25 شهادت  به  منجر 
شرق  در  تکفیری  های  تروریست  پایگاه 
فرات )شرق سوریه( را هدف شش فروند 
موشک بالستیک زمین به زمین قرار داد، 
عملیات  سومین  خود  نوع  در  که  اقدامی 
اخیر  سال  دو  در  مرزی  برون  موشکی 

است.
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بررسی لوایح پالرمو و مبارزه باپولشویی
 در شورای نگهبان  

سخنگوی شورای نگهبان از بررسی لوایح الحاق به کنوانسیون پالرمو و 
اصالح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه این هفته این شورا خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عباسعلی کدخدایی در حساب توییتری خود 
نوشت: دستور کار این هفته شورای نگهبان عالوه بر ادامه رسیدگی به 
لوایح قبل، لوایح دیگری نیز را در بر می گیرد، از جمله الحاق به کنوانسیون 
پالرمو و اصالح قانون مبارزه با پولشویی. وی در توییت خود › مجددا از 
امر‹ درخواست کرد › نظرات خود را در چارچوب موازین  کارشناسان 
شرع و قانون اساسی › برای شورای نگهبان ارسال کنند. هفته گذشته 
مجلس شورای اسالمی ایرادات شورای نگهبان نسبت به لوایح اصالح قانون 
مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه 
با جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو( را برای بار دیگر اصالح و آن را 
به شورای نگهبان ارسال کردند. الیحه ›اصالح قانون مبارزه با پولشویی‹ 
که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۳96.0۸.۱7 
هیات وزیران به تصویب رسیده بود، آبان ماه سال گذشته توسط رییس 
جمهوری جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی ارائه شد. 
در مقدمه توجیهی الیحه ›اصالح قانون مبارزه با پولشویی‹ آمده است: 
با توجه به اشکاالت قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم 
و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات ها، تحدید دایره شمول 
جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به 
صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف 
اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش  بینی 
ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی )واحد اطالعات مالی FIU( در سطح 
قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور 
اصالح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق 
با استانداردهای بین المللی، این الیحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم 
می شود. کنوانسیون پالرمو هم نام خالصه شده »کنوانسیون سازمان ملل 
متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی« است که جرائم فراملی 
مانند قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان، قاچاق مهاجرین و ساخت و قاچاق 
اسلحه را شامل می شود. تا سال 20۱7 میالدی، ۱۸9 کشور جهان این 
کنوانسیون را امضا کرده اند که این یعنی 5 کشور بیش از کشورهایی که 
عضو سازمان ملل متحد هستند. عراق، فلسطین، سوریه، لبنان، چین، 
روسیه، هند و بسیاری دیگر کشورهایی هستند که این کنوانسیون را امضا 
کرده اند. در این میان کشورهایی چون پادشاهی بوتان، جمهوری کنگو، 
سومالی، سودان جنوبی، کره شمالی و البته ایران نیز هستند که تاکنون 

این سند را در مجالس خود تصویب نکرده اند.

سقوط پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی
 در شمال غزه

 رسانه های عبری زبان از سقوط یک فروند پهپاد جاسوسی متعلق به ارتش 
رژیم صهیونیستی در شمال غزه خبر دادند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سایتهای خبری صهیونیستی از سقوط 
یک فروند پهپاد جاسوسی در شمال غزه خبر دادند. بر اساس گزارش 
این سایتهای عبری زبان، پهپاد جاسوسی مذکور متعلق به ارتش رژیم 
صهیونیستی بوده است. این پهپاد جاسوسی در شمال غزه سقوط کرده 

و نظامیان اسرائیلی در سطح گسترده به دنبال یافتن الشه آن هستند.

شاهد سیر نزولی قیمت ارز و سکه 
خواهیم بود 

 جلسه مقدماتی ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی 
کشور به منظور تبیین و ایجاد هماهنگی برای برگزاری 

اولین جلسه ستاد با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رئیس ستاد با تاکید بر تبیین 
و تشریح وظیفه این ستاد بر هم افزایی اطالع رسانی به مردم 
و اقناع افکار عمومی از طریق انتقال دقیق، صحیح و سریع 
اخبار و اطالعات تاکید کرد و از تمامی رسانه ها و صاحبان 
تریبون خواست در انتشار مطالب و بیان مواضع اقتصادی 
منافع ملی و حقوق مردم را به طور جدی رعایت کنند.

رحمانی فضلی در این جلسه با اشاره به تالطم غیر واقعی 
بازار ارز و سکه تصریح کرد: با تصمیمات مناسبی که در 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته 
شد، شاهد سامان یابی وضعیت بازار و سیر نزولی قیمت ارز 
و سکه خواهیم بود و الزم است تمامی رسانه ها و صاحبان 
تریبون مصالح عمومی را در نظر داشته باشند و همسو با 
سیاست های شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
اقدام کنند.مقرر شد اولین جلسه ستاد به زودی با حضور 

تمام نمایندگان دستگاه های عضو برگزار شود.

مسدود شدن اموال وزارت 
اطالعات ایران در فرانسه

 فرانسه اعالم کرد که آن چه اموال وزارت اطالعات 
را  عنوان شده  این کشور  در  ایرانی  مرد  دو  و  ایران 
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  است.به  کرده  مسدود 
خبرگزاری فرانسه ادعا کرد که  دولت فرانسه در نشریه 
داخلی خود اعالم کرد که اموال متعلق به دو ایرانی و 
ایران در فرانسه خوانده  اموال وزارت اطالعات  آن چه 
شده را مسدود کرده است که یکی از این افراد اسداهلل 
اسدی دیپلمات ایرانی است که چندی پیش به اتهام 
دست داشتن در طرح حمله به تجمع گروهک منافقین 
در پاریس، توسط پلیس آلمان در حالی که در وین به  سر 
می برد، بازداشت شد.همزمان با این دیپلمات ایرانی یک 
زن و مرد نیز در بلژیک به دلیل همراه داشتن حجم قابل 
توجهی از مواد منفجره بازداشت شدند که پلیس بلژیک 
مدعی است قصد کمک به اسداهلل اسدی برای حمله به 
تجمع ماه ژوئن منافقین در پاریس را داشتند.روز دوشنبه 
یک دادگاه در آلمان اعالم کرد که با در خواست بلژیک 
برای استرداد این دیپلمات ایرانی موافقت کرده است.

دادگاه منطقه ای بامبرگ با اعالم این حکم تصریح کرد 
که حکم بازداشت اروپایی برای اسداهلل اسدی را تائید 
می کند و حکم می دهد که اسدهلل اسدی به این علت که 
در تعطیالت به سر می برده و در کشور محل مأموریتش 
یعنی اتریش حضور نداشته، فاقد مصونیت دیپلماتیک 

است و می توان او را محاکمه کرد.

خبرخبر

آگهی مزایده
به فروش یک  نظر دارد نسبت  اردبیل در  استان  شرکت شهرکهای صنعتی 
دستگاه خودروی سواری پژو GLX مدل 1383 و یک دستگاه خودروی وانت 

پیکان مدل 1385 از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
عالقمندان می توانند جهت بازدید از خودروها از تاریخ درج آگهی لغایت 97/7/17 واقع در 
اردبیل مجتمع اداری بعثت شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل مراجعه و جهت دریافت 

اسناد مزایده و شرکت در مزایده به سامانه  www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
روبط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبيل

آگهی مناقصه عمومی شماره 97-59
از طریق  را  ترانسفورماتورهای مشروحه ذیل  دارد  نظر  در  استان هرمزگان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 

برگزاری مناقصه عمومی از تولید کنندگان واجد شرایط خریداری نماید:

لذا کلیه تولید کنندکان می توانند پس از تاریخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه به مدت پنج روز جهت خرید اسناد مناقصه با در دست داشتن 
قبض واریز مبلغ پانصد هزار )500.000( ریال به حساب سپهر شماره )0102164357002( نزد بانک صادرات شعبه گلشهر بندرعباس ، به آدرس 
ذیل و یا شبکه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir مراجعه نمایند.و تصویر فیش واریزی خرید اسناد خود 

را در مدت زمان تعیین شده در خصوص خرید اسناد به کارشناس مناقصه تحویل یا فکس نمایند.
-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق 
هرمزگان تلفن: 33512344-076، فاکس: 33512336-076 - به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضا ء 

مدت مقرر در آگهی واصل مي شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. - هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
راهنمای دانلود اسناد از سایت:

روابط عمومی شرکت توزیع نيروی برق هرمزگان

آگهی مزایده عمومی
به استناد مجوز شماره 75/ش 97/6/12 شورای محترم اسالمی شهردر نظر دارد  شهرداری نظرآباد 
محوطه ضلع غربی پارک شهر از ابتدای بلوار شهید سلطانی )نبش خیابان مدرس(تا ابتدای شهر بازی را 
جهت راه اندازی کترینگ محلی به مدت سه سال ازطریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید . 

لذا متقاضیان می توانند با واریز سپرده شرکت در مزایده قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده

1(شرکت کنندگان در مزایده مبلغ 100/000/000 را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سیبا به شماره0104746757008 
نزد بانک ملی شعبه شهرداری به نام این شهرداری واریزو یا معادل آن ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تهیه و ارائه نمایند.

 2(سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری وهرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرار داد 
نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

3(پیشنهادات به صورت مکتوب باشد و به پیشنهادات فاقد سپرده مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر 
واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از این پیشنهادات مختار است.

4( جهت دریافت اوراق مناقصه به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500/000ریال می 
باشد که باید به حساب010453402100 به نام درآمد شهرداری نظرآباد واریز گردد.

5(سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
6( متقاضیان می بایست حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 97/7/23 پیشنهادات خودرا تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

7(کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
داریوش یگانه مظهر - شهرداری نظرآباد

نوبت اول: 97/7/4  نوبت دوم:97/7/11

 نوبت دوم

شرکت شهرکهای 
صنعتی استان اردبیل

شرکت توزیع نیروی برق 
استان هرمزگان

متن آگهی 
در پرونده كالسه 96١0٤066١١0١2٤67 آقای علی همت حاجی مهر به اتهام تهديد و 
توهين موضوع شکايت آقای بهزاد علی پناهی فرزند حسين تحت تعقيب می باشند به 
لحاظ عدم شناسايی در نشانی اعالمی از سوی شاكی وفق ماده ١7٤ قانون آيين دادرسی 
كيفری مراتب در روزنامه آگهی تا در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای خرم آباد حاضر و 
از اتهام انتسابی دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر يك ماه پس از نشر 

آگهی رسيدگی و اظهار عقيده به عمل می آيد . 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد –مصیب بازوند . 

متن آگهی
دادسرای عمومی و انقالب شهركرد به موجب كيفر خواست شماره 97١0٤338١200١7٤٤ 
آگهی در پرونده كالسه 970502 برای آقای علی طاهری   فرزند حيدری به اتهام سرقت 
سه بسته نان شيرمال تقاضای  كيفر نموده است كه رسيدگی  به  موضوع به اين شعبه 
ارجاع ووقت رسيدگی برای مورخه ١397/8/26 ساعت 9 صبح تعيين گرديده لذا با 
توجه به مجهول المکان بودن و دسترسی به متهم دراجرای ماده 3٤٤ قانون آئين دادرسی 
در امور كيفری به نامبرده ابالغ می گردد در وقت مقرر جهت رسيدگی و اخذ آخرين 
دفاع در دادگاه حاضر شوند درصورت عدم حضور دادگاه وفق مقررات اقدام به صدور 

رای خواهد نمود ضمنا متهم حق انتخاب وكيل را دارد. 
دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرکردـ  موسی علیان

ابالغ
شاكی محمد علی جويا شکايتی به طرفيت متهم صباح شيركش غالمرضا پولچی به اتهام 
فروش مال غير تقديم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان كرج نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه ١05 دادگاه كيفری 2 كرج ارجاع و به كالسه 9٤١202 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی 
آن ١397/08/22 و ساعت 00: 9 تعيين شده است. به علت مجهول المکان متهم و درخواست 
شاكی و به تجويز ماده 3٤٤ از قانون آيين دادرسي كيفری مصوب ١392 و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يکی از جرايد كثير االنتشار آگهي مي شود تا متهم پس از نشر آگهي و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

حاضر گردد.  ١5١69 م/الف
متصدی امور دفتری شعبه 105 دادگاه کیفری دو کرج- صحرایی

دادنامه
پرونده كالسه 97099838557002٤8 شورای حل اختالف شماره١ شهرستان اردل  

تصميم نهايی شماره 9709973855700390   
خواهان : آقای جمعه نادری فرزند اله مراد به نشانی چهارمحال و بختياری ـ  اردل 

ـ خيابان باهنر ـ كوچه نبوت منزل هومان خسروی  
خواندگان : ١ ـ آقای عباس مهری به نشانی مجهول المکان

 2 ـ آقای صفدر اكبری  به نشانی مجهول المکان
 خواسته : الزام  به تنظيم سند خودرو 

به تاريخ 5/5/ 97در وقت فوق العاده جلسه شورای حل اختالف به تصدی امضاء 
كننده ذيل تشکيل است پرونده كالسه 970266 تحت نظر قرار دارد با عنايت به 
محتويات پرونده و عدم حصول سازش فی مابين و اينکه موضوع مختومه از حيث 
صدورحکم در صالحيت شورا می باشد لذا در اجرای ماده 26 قانون شوراهای حل 

اختالف نظريه خويش را به شرح ذيل اعالم می نمايد. 
» رای قاضی شورا «: در خصوص دعوای خواهان : آقای جمعه نادری فرزند اله 
الزام  خواسته  به  مهری  عباس  ـ  اكبری  صفدر  آقای   خواندگان  طرفيت  به  مراد 
يکدستگاه خودروخاوربه شماره ١850١١3/١8/97  تنظيم سند رسمی  به  خوانده 
قبال  در  موثری  دفاع  و  نگرديده  در جلسه حضوری حاضر  خواندگان  اينکه   و 
دعوای خواهان به عمل نياورده لذا شورا با احراز وقوع بيع دعوی خواهان را ثابت 
تشخيص و به استناد مواد ١0 ـ 2١9 ـ 220 ـ 22١ ـ 222 قانون مدنی حکم به 
محکوميت خواندگان به حضور در يکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظيم سند رسمی 
يکدستگاه خودرو خاور به شماره انتظامی ١3 ع 752 ايران 73 بنام خواهان صادر 

و اعالم می نمايد. 
قاضی  شورای حل اختالف شماره 1 اردل ـ عنایت اله محمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  سکينه شاهدی فر     دارای شناسنامه شماره   ٤796   بشرح دادخواست به 
كالسه97١32١/ش3  اين دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنين 
تاريخ ١8/97/6  در  بشناسنامه 30789  فر  كه شادروان حسين شاهدی  داده  توضيح 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/١- بابك شاهدی 
فر فرزند  حسين –ش ش9760 خوی –پسر متوفی/2-  سيامك شاهدی فر فرزند  
حسين   -ش  ش    2790١0350١ خوی-پسر متوفی/3- سکينه شاهدی فر  فرزند 
حسين   -ش  ش  ٤796    –خوی-دختر متوفی/٤-  نارنج عسگرلو  فرزند امير   - ش 
ش   ٤١8  -خوی-همسر  متوفی/ اينك با انجام تشريفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در يك نوبت پی در پی ماهی يك مرتبه آگهی می نمايد تا هركسی اعتراض دارد و 
يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا 

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

 نوبت اول
 نوبت اول

 اجرای 1973 پروژه عمرانی در رزمایش بزرگ عاشورایی بسيج  
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه 
هشت هزار گروه جهادی در رزمایش سپاهیان 
پروژه   ۱97۳ اجرای  به   2 رسول اهلل  محمد 
عمرانی پرداختند، گفت: 60 درصد اعتبارات 

این پروژه ها توسط مردم تامین شد.
سردار  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رزمایش  داشت:  غیب پروراظهار  غالمحسین 
بزرگ عاشورایی بسیج تحت عنوان سپاهیان 
حضرت محمد رسول اهلل 2 از روز 9 شهریور 
آغاز شد که دو بخش داشت. وی افزود: بخش 
مراکز  در  بسیج  گردان  رزمایش ۱000  اول 
استان ها و بخش دوم بحث خدمت رسانی بود 
که اتفاقات بسیار خوبی رخ داد. در این بخش 
خودجوش  داوطلب  جهادی  گروه  هزار   ۸
به میدان آمدند و در نقاط مختلف کشور به 
خدمت رسانی پرداختند و ۱97۳ پروژه عمرانی 
انجام شد.وی با بیان اینکه 60 درصد اعتبارات 
مورد نیاز این پروژه ها توسط مردم تامین شد، 
وجود  با  مردم  می دهد  نشان  این  داد:  ادامه 
و  عرصه شدند  وارد  دارند  که  گرفتاری هایی 
مشارکت فعالی در پروژه های عمرانی داشتند.

سردار غیب پرور در تشریح اقدامات بسیج در 
قالب رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج، گفت: 
دندان  حوزه  در  پزشکی  خدمت  هزار   ۱60
پزشکی و دیگر حوزه ها ارائه شد و در بخش 
فرهنگی 26 هزار خدمت فرهنگی ارائه گردید، 

در این حوزه با تجهیز خودرو، فیلم هایی برای 
مردم در روستاها اکران شد.وی افزود: در بخش 
اقتصاد مقاومتی ۱۱۸7 پروژه مربوط به اقتصاد 
بسته  هزار  و ۳62  شد  اندازی  راه  مقاومتی 
معیشتی، جهیزیه و بسته های آموزشی در 
سراسر کشور توزیع شد و ۳27 تیم تخصصی 
از بسیج مهندسین کشاورزی به سراسر کشور 
اعزام شدند.رئیس سازمان بسیج گفت: اقداماتی 
در حوزه کارگری با عنوان شیفت ایثار در 562 
کارخانه با حضور حدود 5۱ هزار کارگر صورت 
گرفت که در این پروژه 209 هزار ساعت کار 
جهادی انجام شد.کارگران ما با وجود شرایط 
فعلی اقتصاد کشور وارد میدان شدند و ساعاتی 
به مردم کار  برای خدمت  رایگان  را بصورت 
کردند.وی ادامه داد: در همین یک ماه در هزار 

و ۸7 محله و روستای کشور ۴۱29 مدیر و 
و  کردند  شرکت  خدمت  میز  در  مسئول 
۴2۴۳0 نفر از مردم به این میزهای خدمت 
مراجعه و مشکالت خود را با مسئوالن مطرح و 
بخش اعظمی از مشکالت آنها حل شد.سردار 
غیب پرور به اقدامات بسیج اصناف کشور در 
رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج اشاره کرد و 
اصناف طرح »یک کاسب یک  بسیج  گفت: 
دانش آموز« را پیاده کرد و هرکدام از کسبه 
یک دانش آموز را حمایت کرده و موارد مورد 
نیاز آنها را تامین کردند.وی خدمات انجام شده 
امیدوار  و  بسیار گسترده  را  رزمایش  این  در 
کننده دانست و تصریح کرد: اینها نشان می دهد 
ظرفیت خدمت در کشور بسیار باالست و کار 
بسیار بزرگی در سراسر کشور توسط بسیج و 

مردم قابل انجام است.
وی افزود: روز پنجشنبه روز پایان این رزمایش 
با تجمع بیش از 700 هزار بسیجی سازمان 
یافته در سراسر کشور است که 600 هزار نفر 
در مراکز استانها و یک صد هزار نفر در تهران 
کرد؛  خواهند  اجتماع  آزادی  ورزشگاه  در  و 
است که  این  روزه  رزمایش ۳5  این  خالصه 
با امید و نشاط و امید به آینده می توان به 
جلو حرکت کرد.سردار غیب پرور اظهارداشت: 
اجتماع روز پنجشنبه آغازی برای دوران بعد 
تا  است  ایران  اسالمی  انقالب  سالگی  از ۴0 
به دشمن اعالم می کنیم برخالف آنچه انها 
تصور می کنند ما با امید و اعتماد ۴0 سال دوم 

انقالب را شروع می کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدام 
بسیج در کشف محل های احتکار کاال اشاره 
کرد و گفت: بسیج در سراسر کشور با هماهنگی 
قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی فعالیت گسترده 
ای را جهت کشف و اعالم محل احتکار کاال 
و مقابله با گران فروشی در دست انجام دارد.

جوانان  پررنگ  حضور  به  پرور  غیب  سردار 
در قالب رزمایش عاشورایی بسیج اشاره کرد 
و گفت: بیش از ۸0 درصد شرکت کنندگان 
و بسیجیان حاضر در این رزمایش و شرکت 
کنندگان در اقدامات جهادی را جوانان تشکیل 
می دهند که غالب آنها زیر ۳0 سال سن دارند.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه  با 
نشریه آمریکایی »نیویورکر« درباره دیپلماسی با آمریکا، 
در پاسخ به این سوال که آیا باب دیپلماسی همچنان 
گشوده است؟ گفت: چشم انداز گفت و گو را مردود نمی 
دانم منوط به اینکه، شرط الزم قابل اعتماد بودن طرف 

مقابل، فراهم شود.
با  ازایرنا، ظریف در مصاحبه  به نقل  به گزارش زمان 
این نشریه آمریکایی تصریح کرد: »قابل اعتماد بودن« 
متفاوت از »اعتماد کردن« است. قابل اعتماد بودن به 
این معناست که وقتی شما سندی را امضا می کنید، 
به آن متعهد بمانید. پایبندی به توافق  ها، مبنای روابط 
بین المللی است. در غیر این صورت دیگر سنگ روی 
سنگ بند نمی شود. ما در انتظار درصدی واقع گرایی 
هستیم.وزیر امور خارجه ایران، دیپلماسی با آمریکا را به 

فیلم »50 قرار اول« تشبیه کرد و افزود: ما در دنیای 
احتماالت زندگی می کنیم. بنابراین هیچ چیز غیر ممکن 
نیست ولی باید ببینیم چه پیش می آید. اگر قرار باشد 
راه حلی حاصل شود، باید مبتنی بر داشته های فعلی باشد.

ظریف با اشاره به فیلم »50 قرار اول« محصول سینمای 
آمریکا که روایتگر داستان فردی مبتال به اختالل حافظه 
است، گفت:ما ]برخالف دنیای سینما[ نمی توانیم هر بار 
از اول شروع کنیم. چنین کاری شدنی نیست. روابط 
باید بنیاد و شالوده مشخصی داشته باشد. وی با اشاره 
به برجام ادامه داد: ما سندی داریم که نه دو صفحه، 
بلکه بالغ بر ۱50 صفحه است. کنایه ظریف درباره سند 
دو صفحه ای، اشاره به توافقنامه میان رئیس جمهوری 
آمریکا و رهبر کره شمالی در ماه ژوئن )خرداد( است 
که امضا کرده بودند.نیویورکر در همین ارتباط همچنین 

گفت وگوی کوتاهی هم با حجت االسالم 
والمسلین »حسن روحانی« رئیس 

کرده  منتشر  ایران  جمهوری 
است. روحانی در پاسخ به سوال 
خبرنگار این نشریه درخصوص 
فشارهای داخلی علیه برجام 
گفت: )از توافق( پشیمان و 
متاسف نیستم. ما به نقطه 
به  یافتیم؛  مثبتی دست 
دنیا نشان دادیم که مایل 
مذاکره  و  وگو  گفت  به 
که  زمانی  و  هستیم 

آن  به  شد،  امضا  توافقی 
پایبند می مانیم. 

محمد جواد ظریف عنوان کرد: 

چشم انداز گفت و گو با آمریکا را مردود نمی دانم
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با حضور مدیر کل محترم نوسازی مدارس استان صورت گرفت:
افتتاح مدرسه خّیری در تالش

100 میلیارد تومان اعتبار احداث بیمارستان 
سوانح و سوختگی اهواز

منکویی- رشت: مدرسه خيّرساز روستای 
محترم  كل  مدير  حضور  با  تالش  دريابن 
به  و  افتتاح  گيالن  استان  مدارس  نوسازی 

بهره برداری رسيد.
اسالم  دريابن  روستای  خيّرساز  مدرسه 
شهرستان تالش با حضور مدير كل محترم 
نوسازی مدارس استان گيالن،معاون عمرانی 
آموزش  ،مدير  اسالم  بخشدار  فرماندار، 
و  مسئولين  از  جمعی  و  تالش  پرورش  و 
خيرين افتتاح شد. گفتنی است مدرسه فوق 

كه» رحمت « نام گذاری شده با دو كالس 
با  مترمربع   78 بر  بالغ  زيربنای  با  و  درس 
انديش  هزينه85 ميليون تومان توسط نيك 
بهار  آغاز  در  و  احداث  نوری  ارجمندعلی 
دانش و فصل شکوفايی دانايی تقديم دانش 
ذكر  شايان   . شد  دريابن  روستای  آموزان 
است ١2دانش آموزان اين مدرسه، پيش از 
ساخت آن، در كانکس تحصيل می كردند 
در  به خصوص  آموزان  دانش  برای  اين  و 

روزهای سرد زمستان بسيار سخت بود.

وحیدی فر-اهواز: معاون وزير راه و شهرسازی با 
بيان اين كه برای احداث ساختمان بيمارستان ١١0 
تختخوابی سوانح و سوختگی اهواز بيش از ١00 
ميليارد تومان هزينه شده است، گفت: اين بيمارستان 
به مردم استان خوزستان و 5 استان همجوار خود 

خدمات پزشکی الزم را ارائه خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی 
خوزستان، محمد جعفر عليزاده، در خصوص افتتاح 
بيمارستان ١١0 تختخوابی سوانح و سوختگی اهواز 
اظهار كرد: با توجه به اين كه استان خوزستان يك 
استان صنعتی است و در بخش های مختلف مانند 
صنعت نفت شاهد حادثه هايی هستيم، نياز بود تا 
يك بيمارستان تخصصی برای بحث سوختگی در 

اين استان احداث شود.
وی افزود: در اين راستا احداث بيمارستان سوانح و 
سوختگی اهواز در دستور كار قرار گرفت و اكنون 
با كمك وزارت نفت كه حدود ١5ميليارد تومان 
به ساخت اين بيمارستان كمك كرد، اين بيمارستان 

تکميل شده است.
معاون وزير راه و شهرسازی با بيان اين كه فضاهايی 
كه مورد نياز است تا به بيماران خدمات جامع ارائه 

شود، در اين بيمارستان به خوبی مهيا شده است، 
ادامه داد: در اين بيمارستان 6 اتاق عمل وجود دارد 
كه از اين تعداد 3 اتاق عمل غير عفونی، 2 اتاق عمل 

عفونی و يك اتاق عمل در اورژانس وجود دارد.
عليزاده عنوان كرد: در احداث اين بيمارستان بحث 
درمانگاه، اورژانس، خدمات تشخيصی و خدمات 
آزمايشگاهی ديده شده و در اين بخش ها تالش 
شده است تا همه مراكز خدمات را برای بيمارستان 
سوانح و سوختگی اهواز به صورت كامل در نظر 
بگيريم تا بتوانيم خدمات خوبی را به مردم ارائه 
بدهيم. وی گفت: در نقاط مختلف استان خوزستان 
بيمارستان ساخته شده است اما هميشه نگرانی در 
استان  در  سوختگی  تخصصی  مركز  يك  بحث 
وجود داشت كه خوشبختانه با احداث بيمارستان 
سوانح و سوختگی اهواز اين نگرانی نيز بر طرف 
بيان  با  شده است. معاون وزير راه و شهرسازی 
اين كه برای احداث ساختمان اين بيمارستان بيش 
از ١00 ميليارد تومان هزينه شده است، خاطرنشان 
كرد: اين بيمارستان به مردم استان خوزستان و 5 
استان همجوار خود خدمات پزشکی الزم را ارائه 

خواهد كرد.

برگزاری نمایشگاه نقاشی آثار شهباز 
سلمانی در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: همزمان با افتتاح نمايشگاه نقاشی 
آثار شهباز سلمانی در گالری گلستان، سرپرست اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر روز جمعه 6 مهر 
ماه از نمايشگاه مذكور بازديد نمود.  به گزارش روابط 
عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، وحيد 
مهدی پور ضمن تمجيد از آثار ارائه شده ، تالش های 
صورت گرفته در راستای اعتالی هنرهای تجسمی 
شهرستان را قابل توجه دانست .  الزم به ذكر است: در 
اين نمايشگاه تعداد ١8 اثر از آثار هنرمند اسالمشهری با 
تکنيك تركيب مواد در ابعاد  ١20*١80 و 80*60 در 
معرض ديد عالقمندان قرار گرفت .   اين نمايشگاه تا 
١١ مهر ماه همه روزه از ساعت ١6 الی 20 بجز پنج 
شنبه ها در گالری گلستان به نشانی : تهران ، دروس 
، خيابان شهيد كماسايی ، پالك 3٤ برپا خواهد بود. 
گفتنی است: اين سومين نمايشگاه پياپی شهباز سلمانی، 
مسئول انجمن هنرهای تجسمی اسالمشهر، در گالری 
گلستان می باشد كه با استقبال گسترده عموم عالقمندان 

و دوستداران هنر مواجه شده است. 

فارغ التحصیلی  نخستین دانشجوی 
بیوشیمی بالینی از دانشگاه تبریز

نخستين دانشجوی رشته كارشناسی ارشد بيوشيمی بالينی 
با دفاع از پايان نامه خود تحت عنوان بررسی و مقايسه 
تاثير ضدسرطانی مخلوط آرتميزينين - آهن، آرتميزينين 
رده  روی  بر  سولفيرام  دی  آرتميزينين-مس  –مس، 
دامپزشکی  دانشکده  از   7-MCF سرطانی  سلولی 
دانشگاه تبريز فارغ التحصيل شد. به گزارش زمان به 
نقل از روابط عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبريز 
حميده خباز اولين دانشجوی فارغ التحصيل اين رشته از 
دانشگاه تبريز پايان نامه خود را تحت راهنمايی مشترك 
دكتر حسين طايفی نصرآبادی و دكتر مجيد مهدوی و به 
مشاوره دكتراميرعلی شهبازفر به پايان رساند.سرطان سينه 
از شايع ترين سرطان ها در بين زنان بوده كه سلول های 
MCF-7يك رده از سلول های سرطان سينه محسوب 
می شود كه كاربرد فراوانی در مطالعات سرطان شناسی 
دارد كه نتايج اين تحقيق می تواند در درك بهتر مکانيسم 
و  آن  از  استفاده  پيشنهاد  و  آرتميزينين  ضدسرطانی 
تركيبات مورد مطالعه در اين تحقيق به صورت داروی 
جايگزين در درمان سرطان مفيد باشد. به گفته رييس 
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبريز رشته كارشناسی ارشد 
بيوشيمی بالينی در سال ١389 در شورای برنامه ريزی 
آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در اين 

رشته تاسيس شده است.

خبر

تهیه اطلس گردشگری کرج منطبق  با پتانسیل های 
اکوتوریسمی 

معاون استاندارالبرز و فرماندار ويژه شهرستان كرج برضرورت تدوين اطلس 
جامع اكوتوريسم و گردشگری استان البرز و شهرستان كرج تأكيد كرد. 

كرج؛  شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
»مهندس سيروس شفقی« با اشاره به نامگذاری پنجم مهرماه بعنوان روز 
جهانی جهانگردی و گردشگری، بر ضرورت تدوين هر چه سريعتر بسته 
جامع ظرفيت های اكوتوريسم طبيعی مناطق گردشگری كرج تأكيد كرد و 
اظهارداشت: اقليم و گستره جغرافيايی جوان ترين استان كشور ثبت 500 
اثرتاريخی شناخته شده و جاذبه های طبيعی و فرهنگی در مسير جاده پرتردد 
كرج - چالوس ضرورت تهيه طرحی جامع در حوزه گردشگری را می طلبد. 
 فرماندار شهرستان كرج با تأكيد بر ضرورت توسعه تبليغات داخلی و خارجی 
در اين زمينه خاطرنشان كرد: همين ظرفيت ها در كنار آبشارهای طبيعی و بکر، 
وجود رودخانه جاری كرج، دامنه های سربه فلك كشيده كوهستانی با انواع 
گونه های طبيعی و دارويی خود پتانسيل خفته ای از اكوتوريسم است كه تا 
كنون آنگونه كه بايد و شايد به آن پرداخته نشده است. فرماندار شهرستان كرج 
با قدردانی از اقدامات اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
استان در اين رابطه گفت: الحمداهلل اقدامات خوبی توسط مديريت ميراث 
فرهنگی استان در اين زمينه صورت گرفته است كه در كنار آن ورود جدی در 
زمينه شناسايی مناطق مختلف استان البرز و ايجاد زيرساخت ها و سکونت گاه 
ها، مطابق با بوم ساخت هر منطقه در كنار پيش بينی فراهم ساختن خوراك 
بومی و سنتی و امکان سهولت در تردد گردشگران تحول بزرگی را در صنعت 
گردشگری و ايجاد درآمدهای پايدار در مناطق روستايی البرز ايجاد خواهد 
كرد و به طور يقين تهيه اطلس جامع اكوتوريسمی هم می تواند گام مهمی در 

جهت رونق گردشگری در اين استان باشد.

 ماموران نیروي انتظامي، آمران به معروف 
و ناهیان  از منکر

سلیمانی- گلستان: سرهنگ »مسعود فروزان« با بيان اينکه فلسفه وجودي پليس 
خدمت به مردم است،گفت: يکي از موضوعاتي كه در اصل جامعه محوري 
پليس مورد تاكيد است، كسب اعتماد عمومي براي افزايش مشاركت مردمي در 
برقراري نظم و امنيت در جامعه است. وي با بيان اينکه شرايط ناجا در كشور 
رضايت بخش و مطلوب است، گفت: رمز موفقيت پليس اعتماد عمومي است 
و سازماني مي تواند موفق باشد كه در ارائه خدمات مورد نياز به مردم، اعتماد و 
رضايتمندي را در آنها ايجاد كند. سرهنگ فروزان با اشاره به اظهار رضايتمندي 
مقام معظم رهبري از عملکرد ناجا، عنوان كرد: رضايت فرمانده معظم كل قوا 
از اقدامات نيروي انتظامي بزرگترين سرمايه و مايه مباهات است و بايد تالش 
ها را براي جلب رضايت رهبر انقالب و مردم ارتقاء دهيم. اين مقام انتظامي 
امر به معروف و نهي از منکر را زمينه ساز پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در 
جامعه دانست و ادامه داد: فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر بايد در جامعه 
نهادينه و به يك موضوع همگاني تبديل شود. وي پليس را الگوي رفتاري در 
جامعه دانست و گفت: پليس به عنوان مجري قانون بايد به عنوان الگوي نظم و 
انضباط در جامعه باشد تا بتواند به نحو احسن در مأموريت هاي خود موفق شود. 
سرهنگ فروزان تصريح كرد: رعايت حقوق شهروندي و تکريم ارباب رجوع را 
به عنوان دو مؤلفه نهادينه شده در مجموعه ناجا عنوان كرد و اظهار داشت: امروز 

مردم شاهد پليس قانونمدار و اخالق مدار در جامعه هستند.

خبر

رييس  هيأت مديره ی بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايی 
فرمان حضرت امام)ره(، يکی از مسائل مغفول مانده در 
پس از زلزله ی سال گذشته كرمانشاه را توجه به اشتغال 
كسانی كه ابزار كار و كسب درآمدشان در زلزله از بين 
رفته بود يا سرپرست خانواده شان از كار افتاده يا فوت 

شده بودند ذكر كرد.
دكتر محمود عسکری آزاد با بيان اين مطلب تصريح 
كرد: بعد از زلزله ی آبان ماه سال گذشته در كرمانشاه، 
دولت، دستگاه های حمايتی و مردم برای تأمين نيازهای 
مواردی  كه  دادند  انجام  زيادی  اقدامات  زلزله زده ها 
اقالم  توزيع  و  دايم  اسکان  موقت،  اسکان  هم چون 
خوراكی و بهداشتی، از جمله ی اين اقدامات بود اما 
يکی از مسايلی كه مغفول ماند، توجه به اشتغال و 
محل درآمد كسانی بود كه ابزار كار و كسب درآمدشان 
سرپرست  كه  كسانی  يا  بود  رفته  بين  از  زلزله  در 
خانواده شان از كار افتاده يا فوت شده بودند.  وی افزود: 
در اين زمينه، به طور مشخص سازمان يا نهادی ورود 
پيدا نکرده بود و اين دسته از هم وطنان طبق قاعده بايد 
مستمری بگير سازمان های حمايتی می شدند. از طرفی، 
فرمان حضرت  اجرايی  ستاد  به  وابسته  بركت  بنياد 
امام)ره(، تجربه ی موفقی در اشتغال زوده بازده، به ويژه 
در روستاها و مناطق محروم داشت. بنياد بركت در 

اين زمينه دو طرح »آسمان« )آيين نامه ی سرمايه گذاری 
مردمی و اشتغال  نيروی انسانی( و »آفتاب« )آيين نامه ی 
حال  در  كه  دارد  را  بركت(  توان افزايی  و  فقرزدايی 

حاضر در حال اجرا در نقاط مختلف كشور است. 
رييس  هيأت مديره ی بنياد بركت در خصوص اين 
طرح های اشتغال زايی زودبازده توضيح داد: در طرح 
»آسمان« خانواده های روستايی شناسايی و سازمان دهی 

شده، آموزش می بينند و تسهيالت در اختيار آن ها قرار 
می گيرد. اين طرح در واقع با توانمندسازی اقتصادی 
و اجتماعی روستاييان، مشاغل خانگی در روستاها و 
مناطق محروم را  توسعه می دهد. در طرح آفتاب هم، 
از روستاييانی كه مشاغل خانگی ايجاد كرده يا توسعه 
داده اند، در حوزه ی بسته بندی، بازاريابی، برندسازی و 

... حمايت می شود. 

دكتر عسکری آزاد ادامه داد: از آن جا كه اين دو طرح 
در چند منطقه از كشور اجرا و به نتايج موفقيت آميزی 
منجر شده بود، با دستور رييس ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام)ره( قرار شد، اين طرح ها برای پوشش 
آسيب های شغلی به مردم زلزله زده ی غرب كشور در 
دستور كار قرار بگيرد. از اين نقطه بود كه گروه بررسی 
ما در منطقه، تحقيقات خود را آغاز كرد. تحقيقاتی كه با 
هدف استخراج آمار خانواده هايی كه سرپرست شان در 
زلزله از كار افتاده شده، خانواده هايی كه سرپرست شان 
را از دست داده بودند و كسانی كه ابزار و لوازم كارشان 

را از دست داده بودند، انجام می شد. 
وی با بيان اين كه با امکانات محلی و همکاری نهادهايی 
چون كميته ی امداد امام خمينی)ره( و بهزيستی منطقه، 
اقدام به شناسايی اين خانواده ها كرديم، خاطرنشان كرد: 
از آن جا كه پيش از ما به اين حيطه ورود نشده بود، 
اطالعات به شکل متمركز وجود نداشت. با همکاری 
نهادهای يادشده، نهايتاً توانستيم 30١ خانواده را در 
شهرها و روستاهای مختلف استان كرمانشاه شناسايی 
كنيم و در اولويت اشتغال زايی حمايتی قرار دهيم. از 
تعداد 30١ خانواده ی شناسايی شده، در ١26 خانواده، 
سرپرست خانواده، مرد و در ١75 خانواده، سرپرست 

خانواده، زن بود. 

اشتغال زایی حمایتی برای مردم زلزله زده ی کرمانشاه توسط بنياد برکت

آگهی ابالغ وقت رسيدگی 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  علی  حق  فرزند  دالوند  علی  شمس  آقای  خواهان 
آقای مرتضی صدری فرزند غالمعلی به خواسته مطالبه وجه 5 فقره سفته به شماره 
مبلغ  به  – 073٤٤٤٤ جمعا   073٤٤٤6 –  073٤٤٤5 – های ١87859- 073٤٤٤7 
300/000/000 ريال بانضمام كليه خسارات تاخير تاديه تا پايان اجرای حکم و هزينه 
های دادرسی و حق الوكاله وكيل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
97099866١0١0022١  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  خرم 
آباد ثبت و وقت رسيدگی مورخ ١397/08/23 ساعت09:00تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثير االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند . 

آگهی مفقودی 
برگ سبز –كارت ماشين و بيمه نامه خودرو سواری سيستم پژو ٤05 مدل ١39١ رنگ 
 NAAMخاكستری –متاليك به شماره موتور ١2٤9029703٤ به شماره شاسی  ١١
CAXCE 298١١8 و به شماره پالك 3١-989 د 83 به نام مرتضی خسروی فرزند 

گردالی به شماره ملی ٤060202959 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان – خرم آباد  

متن آگهی
محکوم له:سازمان منطقه آزاداروند.محکوم عليه:خانم زهرامزرعه وآقای رضاشهيدی.

رضاشهيدی  وآقای  زهرامزرعه  خانم  به  درجرايدبدينوسيله  منتشره  های  پيروآگهی 
فرزندعبدالکاظم كه مجهول المکان می باشدابالغ می شودطبق اجرائيه صادره ازشعبه 
موجب  9609986١٤١300١32به  كالسه  خرمشهردرپرونده  شهرستان  حقوقی  سوم 
حقوقی  سوم  ازشعبه  صادره  شماره9609976١٤١3009٤6مورخ١396/7/30  دادنامه 
شهرستان خرمشهرمحکوم عليه محکوم به پرداخت مبلغ يکصدوپنجاه ميليون ريال بابت 
اصل خواسته ونيزپرداخت خسارت تاخيرتاديه مبلغ مذكورازتاريخ١396/2/١3 لغايت 
زمان اجرای حکم وپرداخت مبلغ چهارميليون وهفتصدوهفتادهزارريال بابت خسارات 
ناشی ازهزينه دادرسی درمرحله بدوی درحق محکوم له می باشد.پرداخت نيم عشرحق 
اجراونيزهزينه های اجرائی برعهده محکوم عليه می باشد.بديهی است باتوجه به غيابی 
بودن حکم،اجرای حکم غيابی منوط به معرفی ضامن معتبريااخذتامين متناسب ازمحکوم 
نوبت  يك  صادره  باشدلذامفاداجرائيه  می  عليه  محکوم  به  اجرائيه  واقعی  له،ياابالغ 
دراجرای ماده73آ.د.م وماده9قانون اجرای احکام مدنی در يکی ازجرايدكثيراالنتشاردرج 
می گرددتاظرف ده روزپس ازانتشارآگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام گردد.

اجرائيه  مدلول  اجرای  به  نسبت  مقررات  طبق  احکام  واحداجرای  درغيراينصورت 
ووصول هزينه اجرايی اقدام خواهدنمود.        شماره م.الف)9/6٤٤(

منشی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمدغزلی

آگهی دادنامه
فراش  زادعلی  محسن  آقای  بانمايندگی  دزفول  وامورخيريه  اوقاف  خواهان:اداره 
فرزندكرمعلی به نشانی دزفول ميدان مقاومت بلوارجمهوری اداره اوقاف وامورخيريه.
چك.رای  وجه  نشانی.خواسته:مطالبه  فرزندمجيدبه  محمدبنالد  علی  خوانده:آقای 
علی  آقای  طرفيت  به  دزفول  خيريه  وامور  اوقاف  اداره  دعوی  دادگاه:درخصوص 
خسارات  احتساب  با  ميزان٤2/000/000ريال  به  وجه  مطالبه  خواسته  محمدبنالدبه 
باتقديم  خواهان  پرونده  اوراق  به  باتوجه  تاخيرتاديه.دادگاه  وخسارت  دادرسی 
دادخواست به دادگاه وشركت درجلسه دادرسی دادگاه مدعی شدمستندابه يك فقره 
چك بالمحل به شماره505829عهده بانك انصاردزفول خوانده به ميزان وجه مدعی به 
مديون خواهان است وچون سرموعدنامبرده ازپرداخت وجه امتناع نموده است بشرح 
فوق درخواست صدورحکم نمودوازطرفی خوانده عليرغم ابالغ قانونی بدون ارسال 
اليحه درجلسه دادگاه شركت ننمودلذاباتوجه به طرح دعوی خواهان وتصاويرمصدق 
اسناداستنادی وعدم دفاع موثرخوانده دادگاه دعوی خواهان رامحرزتشخيص ومستندابه 
ماده2وتبصره الحاقی به ماده2قانون صدورچك وماده واحده قانون استفساريه مربوط 
به تبصره مزبورومواد١98،5١5و5١9قانون آئين دادرسی مدنی خوانده رااوالبه پرداخت 
پرداخت هزينه دادرسی  ثانيابه  بابت اصل خواسته  ميزان ٤2/000/000ريال  به  وجه 
بارعايت بند١2ماده3قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعين 
وپرداخت تاخيرتاديه ازتاريخ سررسيد الی يوم االدابه ميزان تورم به نرخ روزحسب 
شاخص اعالمی ازبانك مركزی ايران بابت خسارات قانونی درحق خواهان محکوم می 
نمايد.اين رای غيابی بوده وظرف بيست روزبعدازابالغ قابل واخواهی دراين دادگاه بوده 

سپس قابل تجديدنظردرمركز خوزستان است.
رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی دزفول-حجت ا...بقائی

آگهی ابالغ
 وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فيروز عبدكوند فرزند حسين و افسانه 

چوب تراش 
خواهان آقای صيد عباس چوب تراش دادخواستی به طرفيت خواندگان  به خواسته 
پرونده كالسه  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  شناسنامه  به صدور  الزام 
97099866١0800595   شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  خرم 
آباد ثبت و وقت رسيدگی مورخ ١397/8/١٤ ساعت١١:00تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثير االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور

دادنامه 
پرونده كالسه 9709986656٤00١65 شعبه ١٤ شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد تصميم نهايی شماره 9709976656٤00205 خواهان : آقای صيد 
مراد محمدی دوست فرزند حسن به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد شهرك 
حکمت كوچه نبوت ١ –خوانده : آقای مسعود پازوكی به نشانی استان لرستان –

شهرستان خرم آباد –شهرداری منطقه 3 – خواسته :تامين خواسته 
قرار تامين خواسته : در خصوص درخواست صيد مراد محمدی دوست فرزند حسن به 
طرفيت مسعود پازوكی داير بر صدور قرار تامين خواسته به ميزان ٤0/000/000 ريال با 
عنايت به اينکه خواهان مبلغ خسارت احتمالی را طی فيش شماره 6663١3 به حساب 
سپرده دادگستری واريز كرده است لذا مستندا به بند د ماده ١08 قانون آيين دادرسی 
مدنی قرار تامين خواسته به ميزان ٤0/000/000 ريال از اموال بالمعارض و خارج از 
مستثنيات دين خوانده را صادر و اعالم می نمايد قرار صادره ظرف ١0 روز از تاريخ 

ابالغ قابل اعتراض در همين مرجع می باشد و قبل از ابالغ قابل اجرا است .
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی . 

آگهی حصروراثت
آقای قاسم دمسازنام پدرمشکی بشناسنامه 666١صادره از دزفول درخواستی بخواسته 
دمساز  كه 970398مرحوم مشکی  داده  توضيح  و  تقديم  صدورگواهی حصروراثت 
اقامتگاه دائمی فوت ورثه  بشناسنامه 292صادره دزفول درتاريخ 97/5/29در دزفول 
بشناسنامه١228١شوش3-سعيد دمساز  باال2-اكبر دمساز  متقاضی  اش عبارتنداز ١- 
بشناسنامه 309دزفول ٤- حميد دمساز بشناسنامه 3٤9دزفول)پسران متوفی(5-زينب 
دمساز بشناسنامه ١2280شوش 6- فاطمه دمساز بشناسنامه 8شوش)دختران متوفی(7-
زهرا زبيدی بشناسنامه 3١انديمشك )زوجه متوفی(و الغير. اينك باانجام تشريفات 
قانونی مراتب مزبوررادريك نوبت آگهی می نمايدتاهركس اعتراض دارديا وصيت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاريخ نشرآگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاريخ  بعدازاين  كه  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصيت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی دزفول-مرتضی سواری متن آگهی 

يحيی فالوندی  آقايان  فرزند علی رضا در خصوص شکايت  قادری  خانم شکوفه 
فرزند باقر و خانم ناهيد محمدی پورفرزند رحيم و مسعود حاجيان فرد عليه شما 
آباد به شماره پرونده  بازپرسی دادسرای خرم  اينترنتی در شعبه 6  داير كالهبرداری 
97099866١١7002٤١ ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر اين آگهی مهلت داريد جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در اين شعبه حاضر در غير اينصورت وفق مقررات در خصوص 

پرونده اتهامی شما قرار صادر خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد.

آگهی ابالغ
 وقت رسيدگی واستماع گواهی گواهان خواهان و دادخواست و ضمائم به آقای مسعود 

پازوكی 
خواهان آقای صيد مراد محمدی دوست فرزند حسن  دادخواستی به طرفيت خوانده 
آقای مسعود پازوكی به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9709986656٤00١65   شعبه ١٤ شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد واقع درخرم آباد خيابان انقالب –شيرخوارگاه خيابان معرفت نبش 
كوچه شهيد گل ميرزايی ثبت و وقت رسيدگی و استماع گواهی گواهان خواهان مورخ 
١397/8/١9 ساعت09:00 صبح تعيين شده است و مفاد دادخواست بدين شرح اعالم 
می گردد كه خواهان تقاضای مطالبه وجه )تقاضای رسيدگی و صدور حکم مبنی بر 
مطالبه وجه با احتساب كليه هزينه های دادرسی و خسارت ناشی از تاخير تاديه ( به مبلغ 
٤0/000/000 ريال را نموده است  كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يکی از جرايد كثير االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهی به دفترشعبه ١٤ شورای حل اختالف خرم آباد  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی و استماع گواهی گواهان خواهان در شعبه ١٤ شورای حل اختالف خرم 

آباد حاضر گردد در صورت عدم حضور خوانده غيابا اتخاذ تصميم می گردد. 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –معصومه حسینی . 

آگهی فقدان مدرک تحصيلی )نوبت اول(
مدرك تحصيلی اينجانب  ندا ايرجی فرزند عين اله به شماره شناسنامه 2790١90879 
از واحد  بدنی صادره  تربيت  پيوسته  رشته  كاردانی  از خوی   در مقطع   صادره  
دانشگاهی دانشگاه  آزاد اسالمی واحد خوی- آموزكده فنی وحرفه ای سما  با شماره 
3700  مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی به نشانی  آذربايجان غربی  -خوی- كيلومتر 5 جاده 

خوی به سلماس ارسال نمايند

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
خواهان هوشنگ كالنتر افشار  فرزند محمد  دادخواستی به طرفيت خواندگان ١- 
جمال افشار مقدم فرزند محمد 2- سهيال افشار مقدم فرزند سليم 3- زهرا رنجبر 
فرزند هوشنگ به خواسته اعالن بطالن معامله )ابطال سند رسمی شماره ٤0590 مورخ 
١396/3/3١ دفتر خانه اسناد رسمی ١02 مشکين دشت نسبت به سه دانگ مشاع سهمی 
آقای هوشنگ كالنتر افشار و اسناد مالکيت برگی صادره از اداره ثبت مبتنی بر شماره 
025258 و 025259 و 025260 و 02526١ و 025262 و 025263 همگی از پالك 
ثبتی 3297 فرعی از اصلی ١63 مفروز و مجزی شده از ٤70 و ٤7١ فرعی از اصلی 
مذكور قطعه يك تفکيکی( اعالم بطالن معامله ) بطالن سند رسمی شماره ١١8639 
مورخ ١396/3/3١ دفتر خانه شماره يك كرج نسبت به سه دانگ سهمی آقای هوشنگ 
كالنتر افشار( ابطال سند ) بطالن صلح نامه عادی مورخه ١390/0١/١9 و 27/١390/0١ 
نسبت به سه دانگ سهمی آقای هوشنگ كالنتر افشار( اعالم بطالن معامله )بطالن سند 
رسمی شماره ١١5666 مورخ ١39١/١١/26 دفتر خانه شماره و ابطال سند تك برگی 
شماره 568909 صادره مبنی بر اين انتقال ) نسبت به سه دانگ سهمی آقای هوشنگ 
كالنتر افشار ( مطالبه اجرت المثل اموال ) به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ 
صدور سند انتقال  اجرايی بنام موكل به تاريخ 23/١0/87 لغايت اجرای حکم( با جلب 
نظر كارشناس ابطال سند ) بطالن وكالتنامه رسمی شماره 76939 مورخ 28/١/١390 
دفتر خانه اسناد رسمی ١80 تهران و ابطال سند مالکيت المثنی به شماره چاپی 7662٤3 
اداره ثبت فرديس نسبت به سه دانگ سهمی آقای هوشنگ كالنتر افشار ( بانضمام 
كليه خسارات دادرسی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان فرديس نموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فرديس واقع در استان البرز- 
شهرستان فرديس- جاده مالرد- كانال شرقی - دادگستری- شهرستان فرديس ارجاع 
و به كالسه 9609983030800785 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن ١397/08/28 
ساعت 08:30 تعيين شده است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان و در خواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثير االنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردند./ و 78١
مدیر دفتر شعبه  3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- حسن قصاب زاده 

آگهی مزایده اموال غير منقول نوبت اول
شماره پرونده اجرايی: 97١030 ب ج ١ به موجب دادنامه شماره 9١١0090٤0٤30١١36 

– صادره از: شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اردبيل
محکوم عليه: بنام آقای ميرداماد شاكر شندرشامی ساكن: اردبيل- آخر ميراشرف جنب 
موزائيك سازی- نانوايی لواش پزی ميرداماد شاكر به پرداخت مبلغ 300/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ١٤/٤١0/000 ريال بابت هزينه دادرسی حق الوكاله كه 
خسارت تاخير تاديه نيز محاسبه خواهد شد در حق محکوم له، بنام آقای شاكر پناهی و 
مبلغ ١5/000/000 ريال بابت نيم عشردولتی در حق صندوق دولت محکوم شده است 
و با توجه به معرفی اموال توسط محکوم عليه مبنی بر توقيف و فروش اموال جهت 
استيفای محکوم به و حقوق دولت، اموال مزبور توقيف و به كارشناس رسمی ارجاع 
كه بصورت ذيل توصيف و تعرفه شده كه عبارتند از : از ارزيابی ششدانگ پالك ثبتی 
29٤/١07 اصلی، بخش سه اردبيل با مالکيت آقای ميرداماد شاكری شندرشامی و با 
كاربری مرغداری )در حال حاضر با تغييراتی به پرورش قارچ اقدام شده است( واقع 
در سه راهی روستای معصوم آباد اردبيل، به استحضار می رساند پالك 29٤/١07 اصلی 
واقع در بخش سه ارديبل به مساحت 2١02 مترمربع و اعيانی اوليه به مساحت 595 
مترمربع با كاربری مرغداری كه در سال های اخير پس از انجام عمليات ثبتی حدود 80 
مترمربع به عرصه و حدود ١٤0 مترمربع نيز به اعيانی پالك مذكور افزوده شده است لذا 
مساحت عرصه 2١82 و مساحت اعيانی 735 مترمربع بوده و حدود اربعه آن عبارت از 
شماال امتداد ديوار و دربی است به راه عمومی، شرقا ديواريست به جزيی از پالك ١07، 
جنوبا ديوار و دربی است به راهئ عمومی و غربا نيز دواريست است به جزيی از پالك 
١07، رياست محترم ارزش ششدانك پالك 29٤/١07 اصلی مذكور صرف نظر از ميزان 
بازداشتی هايی كه در نظريه اوليه مورد اشاره قرار گرفته است با در نظرگيری موقعيت، 
راه دسترسی مساحت عرصه و اعيانی تغيير كاربری و امتيازات آن )برق سه فاز، جاده 
نيمه عميق و گاز( حدودآ 2/750/000/000 ريال معادل دويست و هفتاد و پنج مييلون 
تومان تعيين و برآورد می گردد. توضيح اينکه برابر نامه شماره ١٤6٤١/95/0605 مورخه 
02/09/95 بانك ملت، قسمتی از ملك مذكور از طريق مزايده اداره اجرای اسناد رسمی 
اردبيل بصورت مشاعی )٤2 شعير و 52 صدم يك شعير( در تملك بانك مذكور قرار 
گرفته است و از طريق اسناد رسمی بصورت مشاعی شماره 3 اردبيل در مرحله تنظيم 
سند رسمی می باشد لذا مساحت با مبلغ ريال ارزيابی و برآورد گرديده است. بنابراين 
جلسه مزايده به روز يکشنبه 97/07/29 ساعت ١0 الی ١١ صبح در اتاق اجرای احکام 
مدنی شعبه اول واقع در شهرك كارشناسان ساختمان دادگاه عمومی حقوقی اردبيل در 
حضور نماينده محترم دادسرا برگزار خواهد شد و مزايده از مبلغ معينه كارشناسی شروع 
و به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته خواهد شد. طالبين می توانند در موعد مقرر 
فوق در جلسه مزايده شركت نموده و قيمت پيشنهادی خودشان را اعالم نمايند. مورد 
مزايده به باالترين قيمت پيشنهادی واگذار خواهد شد و از برنده مزايده در صورت عدم 
پرداخت كل ثمن معامله فی المجلس ١0% اخذ و نسبت به پرداخت مابقی آن حداكثر 
يکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واريزی در مهلت مقرره درصد واريزی به 

نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا كليه مخارج بعهده محکوم عليه می باشد.
دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اردبیل- شاهویردی زاده

رو نوشت آگهي حصروراثت
شرح  به  امير  فرزند  رستمی  رسولی  جهانگير  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادخواست تقديمی ثبت به كالسه 9709983855700٤١2 از اين دادگاه  درخواست 
امير رسولی رستم  گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
اقامتگاه   آبادی فرزند علی به  ش ش  255 سرانجام در تاريخ ١376/١0/25 در 

دائمی خود  بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
١ـ جهانگير رسولی رستمی  فرزند امير به ش ش  9 )  فرزند متوفي(
2 جهانبخش رسولی رستمی فرزند امير به ش ش 6 )  فرزند متوفي(
3 نصير رسولی رستمی فرزند امير به ش ش  926 )  فرزند متوفي(
٤ سرور رسولی رستمی فرزند امير به ش ش  ١5 )  فرزند متوفي(

5 رسول رسولی رستمی فرزند امير به ش ش ١009 )  فرزند متوفي(
6 دلبر رسولی رستمی  فرزند امير به ش ش ١7 )  فرزند متوفي(

7 زينت رسولی رستمی  فرزند امير به ش ش ١5  )  فرزند متوفي(
8 روانبخش رسولی رستمی  فرزند امير به ش ش ١١8٤  )  فرزند متوفي(
9 نوربخش رسولی رستمی  فرزند امير به ش ش ١2١2 )  فرزند متوفي(

١0 يزدان رسولی رستمی فرزند امير به ش ش ١379 )  فرزند متوفي(
١١ كرامت رسولی فرزند امير به ش ش ٤6800١8٤73 )  فرزند متوفي(

١2 شهامت رسولی رستم آبادی فرزند امير به ش ش ١3٤)  فرزند متوفي(
١3  زييبا رسولی رستم آبادی فرزند امير به ش ش ١٤82 )  فرزند متوفي(

١٤ منيژه رسولی رستم آبادی فرزند امير به ش ش38 )  فرزند متوفي(
١5 سميه رسولی رستم آبادی فرزند امير به ش ش 28)  فرزند متوفي(

١6 ملوس سلطانی  فرزند جانمراد به ش ش ١5١)  همسر متوفي(
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور در يك نوبت آگهي مي گردد 
از  باشد  او  نزد  متوفي  از  ای  نامه  ياوصيت  و  دارد  اعتراضي  چنانچه شخصی  تا 
تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد و اال گواهي صادر 

خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی 
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 دختران مجرد مشمول بیمه زنان
 خانه دار مي شوند

 به گزارش پيام زمان از سازمان تامين اجتماعی دختران مجرد هم 
می توانند به عنوان مشموالن بيمه زنان خانه دار از خدمات اين سازمان 
بهره مند شوند.تمام زنان ١8 تا 50 سال می توانند با مراجعه به شعب 
تأمين اجتماعی سراسر كشور از حمايت های مقرر در قانون بيمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره مند شوند و برخورداری از اين 
حمايت ها نيازمند تأهل و سابقه بيمه پردازی نيست.بيمه زنان خانه 
دار از جمله حمايت هايی است كه به آسانی به زنان ارائه می شود و 
فرآيند ورود به جمع بيمه شدگان تأمين اجتماعی بر اساس اين قانون 
به سادگی انجام می شود.مشموالن اين قانون تمام زنان ١8 تا 50 ساله 
هستند و در مورد افراد باالی 50 سال نيز ميزان سابقه بيمه پردازی قبلی 

به حداكثر سن مورد نظر اضافه می شود.
از ديگر ويژگی های خاص بيمه زنان خانه دار امکان انتخاب نرخ 
پرداخت حق بيمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بيمه است. متقاضيانی 
كه كمتر از پنج سال دارای سابقه پرداخت حق بيمه هستند، می توانند 
دستمزد مبنای پرداخت حق بيمه خود را بين حداقل دستمزد مصوب 
شورای عالی كار تا حداكثر دستمزد مصوب انتخاب كنند. در سال 
جاری حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بيمه معادل 370 

هزار و ٤23 ريال و حداكثر آن نيز هفت برابر حداقل دستمزد است.
نرخ پرداخت حق بيمه زنان خانه دار برای برخورداری از حمايت 
های بازنشستگی ١٤ درصد، بازنشستگی و فوت )پرداخت مستمری 
به بازماندگان واجد شرايط( ١6 درصد و بازنشستگی، فوت و از 
كارافتادگی 20 درصد است. ضمناً 2 درصد نرخ های مذكور سهم 

دولت است.

توافق همکاری با بانک جهانی در حوزه کاهش 
آلودگی هوا

پورسيدآقايی معاون شهردار تهران خواستار همکاری بانك جهانی در 
انتقال تجربيات بين المللی در حوزه كاهش آلودگی هوا شد.

به گزارش پيام زمان از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداری تهران؛ نمايندگان بانك جهانی با سيدمحسن پورسيدآقايی، 
معاون شهردار تهران ديدار و درباره زمينه های همکاری در زمينه 

كاهش آلودگی هوا گفت وگو كردند. 
هگر و فيرنر، نمايندگان بانك جهانی از واشنگتن آمريکا كه به تهران 
آمده اند، با اشاره به شکست اجرای طرح زوج و فرد در شهرهای 
مختلف جهان، اعالم آمادگی كردند كه گزارش اين تجربه ها و علت 
موفق نبودن طرح زوج و فرد را در اختيار شهرداری تهران قرار دهند.

همچنين در اين ديدار، درخصوص برآورد منتشر شده از سوی بانك 
جهانی درباره خسارات اقتصادی آلودگی هوا به شهروندان تهرانی 
بحث شد. پورسيدآقايی از نمايندگان بانك جهانی خواست مبانی 
علمی روش محاسبه اين خسارات را اعالم كنند. آنها نيز ضمن تشريج 
جزئيات شيوه محاسبه هزينههای اقتصادی آلودگی هوا برای شهر 
تهران، بر صحت محاسبات اقتصادی تاكيد و اعالم آمادگی كردند كه 

در اين باره پاسخگوی سواالت كارشناسان باشند.
بانك جهانی اخيرا گزارشی در خصوص آلودگی هوای تهران منتشر 
كرده است كه در آن، هزينه آلودگی هوای تهران به صورت ساليانه 2.6 
ميليارد دالر برآورد شده و راهکارهايی نظير نوسازی ناوگان، نصب 
فيلتر دوده، منطقه كم انتشار آاليندگی به عنوان پيشنهادهای اثربخش در 

كوتاه مدت برای كنترل آاليندگی خودروها مطرح شده است. 

خبر

٢هزار و ٧٦٥ مورد کودک آزاری در 
یک سال

  دبير علمی سی  و پنجمين همايش ساالنه انجمن 
علمی روانپزشکان ايران با اشاره به2هزار و 765 
مورد كودك آزاری در سال 95 گفت: طبق تعريف 
سازمان جهانی بهداشت، كودك آزاری عبارت است 
از آسيب يا تهديد جسم و روان يا سعادت و رفاه 
و بهزيستی كودك به دست والدين يا افرادی كه 

نسبت به او مسئوليت دارند.
 به گزارش پيام زمان ،دكتر كتايون رازجويان در 
ارتباط با برگزاری سی  و پنجمين همايش ساالنه 
انجمن علمی روانپزشکان ايران، اظهار داشت: اين 
همايش 26 تا 29 مهرماه سال جاری همزمان با هفته 
بهداشت روان در سالن شهيد غرضی بيمارستان 
ميالد با حضور اساتيد و صاحبنظران برجسته در 

حوزه روانپزشکی برگزار می شود. 
وی افزود: همايش امسال به موضوعات مختلف 
علمی از جمله روانپزشکی كودكان و نوجوانان،  
سالمندان،  روانپزشکی  اعتياد،  روانپزشکی 
جامعه نگر  روانپزشکی  نظامی،  روانپزشکی 
و  می پردازد  پسيکوسوماتيك  روانپزشکی  و 
سمپوزيوم های دارويی و اجتماعی –روانی  می 

پردازد. 
دبير علمی سی  و پنجمين همايش ساالنه انجمن 
علمی روانپزشکان ايران ادامه داد: از ويژگی های 
اين همايش دو برنامه جايزه دكتر داويديان و جايزه 
دكتر يدالهی است. در برنامه اول روانپزشکان و 
پزشکان جوان و اعضا گروه های پيراپزشکی كه 
مقاالت و كارهای ارزشمندی در زمينه روانپزشکی 
و بهداشت روان انجام داده اند كانديد شده و پس 
از بررسی به نفرات برتر جايزه اعطا خواهد شد. 
در جايزه دكتر يدالهی٬ افراد غير پزشکی كه قدم 
های مهمی در جهت بهداشت روان و آموزش در 
سطح جامعه برداشته اند توسط تمام روانپزشکان 
و رای حداكثر آرا كانديد دريافت جايزه و لوح 

خواهند شد. 
رازجويان به روانپزشکی كودكان و نوجوانان اشاره 
كرد و گفت: يکی از مباحث مهمی كه در همايش 
امسال مورد بحث قرار خواهد گرفت و در حال 
حاضر در جامعه شايسته توجه بيشتری می باشد 
مساله كودك آزاری در فرم های فيزيکی٬ عاطفی 
و جنسی است كه برای پيشگيری و تشخيص به 
موقع و اقدامات درمانی اجتماعی مناسب نيازمند 
آگاه سازی و همکاری نهادهای مختلف از  جمله 
وزارت بهداشت٬  بهزيستی٬ آموزش و پرورش و 

مراجع قانونی است.
 وی افزود: طبق تعريف سازمان جهانی بهداشت، 
كودك آزاری عبارت است از آسيب يا تهديد جسم 
و روان يا سعادت و رفاه و بهزيستی كودك به 
دست والدين يا افرادی كه نسبت به او مسئوليت 
دارند. اين تعريف آسيب جسمانی، روانی، جنسی 

و بهره كشی از افراد زير ١8 سال را دربرمی گيرد.

خبر

وزير بهداشت با بيان اينکه 70 كشور دنيا هنوز 
به اهدای خون جايگزين و پولی وابسته اند و 
متوسط اهدای خون داوطلبانه در منطقه مديترانه 
شرقی، 5١ است، گفت: در ايران از سال 87 تا 
كنون، ١00 درصد نياز كشور به خون، از طريق 
تامين  چشمداشت  بدون  و  داوطلبانه  اهدای 

می شود.
دكتر سيدحسن هاشمی در چهارمين كنگره بين 
المللی طب انتقال خون و چهاردهمين كنفرانس 
ساالنه انجمن آسيايی طب انتقال خون، اظهار 
دنبال  به  و  پيش  دهه  از حدود چهار  داشت: 
آوری،  جمع  خون،  انتقال  سازمان  تاسيس 
فرآوری، كنترل، نظارت، توليد و توزيع خون و 
فرآورده های آن به صورت متمركز تحت نظارت 

وزارت بهداشت درآمد.
وزير بهداشت تصريح كرد: سازمان انتقال خون 
ايران در چهار دهه گذشته به ويژه در سال های 
كه  داشته  چشمگيری  موفقيت های  اخير، 
مهم ترين آنها، دستيابی به شاخص اهدای ١00 
درصد داوطلبانه خون و رسيدن به استانداردهای 
مطلوب بين المللی در زمينه كفايت و سالمت 

خون است.

هاشمی با اشاره به رتبه اول ايران از نظر كفايت 
و سالمت خون در بين كشورهای منطقه، يادآور 
ايران  خون  انتقال  سازمان  پيشرفت های  شد: 
سبب شده كه فاصله ايران با ساير كشورهای 

منطقه در حد قابل مالحظه ای افزايش يابد. 
بنابر اعالم وبدا، وزير بهداشت با اشاره به آمار 
اهدای خون در جهان، گفت: سهم كشورهای 
عضو منطقه مديترانه شرقی از اين ميزان، حدود 

9 ميليون و 900 هزار اهدای خون است كه ايران 
با اهدای بيش از دو ميليون مورد در سال، حدود 
2١ درصد از كل خون های اهدايی در 2١ كشور 
عضو اين منطقه را به خود اختصاص داده است.
وزير بهداشت افزود: ميانگين نرخ اهدای خون 
درآمد  با  در كشورهای  نفر  هزار  هر  ازای  به 
متوسط رو به باال ١٤.١ درصد و در كشورهای 
منطقه مديترانه شرقی ١٤.9 درصد است، در 

حالی كه اين نرخ در ايران حدود دو برابر و 
معادل 27 درصد است.

درصد   85 از  بيش  كرد:  خاطرنشان  هاشمی 
تبديل  جهان  سطح  در  اهدايی  خون های  از 
نرخ  اين  كه  می شوند  خونی  فرآورده های  به 
در  درصد،   97 باال  درآمد  با  كشورهای  در 
كشورهای با درآمد متوسط رو به باال 92 درصد، 
در كشورهای با درآمد متوسط رو به پايين 59 
درصد، در كشورهای با درآمد پايين 50 درصد، 
در كشورهای منطقه مديترانه شرقی 65 درصد 
و در ايران بيش از 97 درصد است كه ايران را 

در رده كشورهای با درآمد باال قرار داده است.
هاشمی با اشاره به تعرفه گذاری خدمات انتقال 
انتقال خون محافظه كارانه و مديريت  خون، 
در  ما  همکاران  گفت:  ايران،  در  بيمار  خون 
سازمان انتقال خون در سال گذشته اعتبارسنجی 
900 بانك خون بيمارستانی را انجام دادند و اين 
ارزيابی و اعتبارسنجی ساليانه، يکی از معيارهای 
اصلی تداوم فعاليت بيمارستان ها و مراكز درمانی 
كشور است. وزير بهداشت در پايان يادآور شد: 
بيش از 60 درصد از داروهای مشتق از پالسما 

در كشور با پالسمای ايرانی تهيه می شود.

وزیر بهداشت خبرداد:

 وابستگی 7۰ کشور دنيا به اهدای خون پولی

ليال جودان در ديدار با سرپرست وزارت رفاه به مناسبت 
روز جهانی سالمند گفت: حدود 700 ميليون نفر دارای 
جمعيت باالی 60 سال در دنيا هستند كه اين آمار در سال 
2050 به 2 ميليارد نفر می رسد و در واقع 20 درصد از 

جمعيت جهان را سالمندان تشکيل خواهند داد.
گفت:  ايران  در  ملل  سازمان  جمعيت  صندوق  رئيس 
افزايش سالمندی سريع ترين اتفاقی است كه در دنيا در 
افتادن است و حتی در كشورهای توسعه يافته اين  حال 
افزايش سن  كه  اين  می پيوندد. ضمن  وقوع  به  موضوع 
در  و  افتاد  خواهد  اتفاق  نيز  ايران  و  آسيا  در  سالمندی 
آينده جمعيت سالمندی ايران نيز رو به افزايش خواهد 

بود.
تقريبًا يك سوم جمعيت  آينده  در  كرد:  تصريح  جودان 
كشور را سالمندان تشکيل خواهند داد به طوری كه تعداد 
زنان سالمند از مردان بيشتر خواهد بود و براساس آخرين 
سرشماری انجام شده 8١ درصد از سالمندان در ايران با 
اعضای خانواده زندگی می كنند، اما تعداد آنهايی كه بدون 
همسر و خانواده زندگی می كنند نيز رو به افزايش است.
وی ادامه داد: 50 درصد از زنان سالمند، زنان سرپرست 
كه  هستند،  خانواده  اعضای  و  همسر  بدون  و  خانوار 
درصد قابل توجهی از آنها در 3 دهك پايين جامعه قرار 

دارند.

 روند رو به رشد ساملندی 
در کشور

سخنگوی  نوروزی  حسن  والمسلمين  حجت االسالم 
به نشست  اشاره  با  قضايی و حقوقی مجلس  كميسيون 
اين  در  كرد:  اظهار  كميسيون،  اين  مدنی  حقوق  كميته 
نشست، پيشنهاداتی برای جرم زدايی و حبس زدايی در 
قالب لوايح و طرح  با حضور كارشناسان و حقوق دانان 
مطرح شد كه يکی از آن ها اين بود كه تمام جرائم ماده 
به جای  موارد  اين  و  )8( تخلف محسوب شود  )7( و 

دادگاه در سازمان تعزيرات حکومتی بررسی شود.
 ١5 كاهش  قضايی  كميسيون  تصميم  اينکه  بيان  با  وی 
درصدی پرونده های كيفری است، گفت: موضوع جرائم 
ماده )7( و )8( مربوط به تخلفات حوزه بهداشت، محيط 
 ١5 حدود  تصميم  اين  با  است،  طبيعی  منابع  و  زيستی 
اين  كه  می شود  كاسته  كيفری  پرونده های  از  درصد 
موضوع پس نهايی شدن در كميته در كميسيون قضايی 

بررسی خواهد شد.
سخنگوی كميسيون قضايی و حقوقی مجلس بيان كرد: 
در رابطه با مسائل حقوقی نيز مباحث مهمی مطرح شد 
كه در رابطه با موضوع مهريه با توجه به افزايش قيمت 
سکه موارد با قانون اجرای احکام مدنی عمل شود كه با 
توجه به بررسی درآمدهای شخص، متأهل بودن يا نبودن 
فرد، تا يك چهارم مهريه پرداخت  شود كه منجر به آزادی 

بسياری از زندانيان مهريه خواهد شد.

 طرح مجلس كاهش مهريه 
ات يک چهارم 

سرپرست بهزيستی استان تهران از وجود ١9000 معتاد 
به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر  تهران  استان  در  متجاهر 
همه  گذشته،  سال  اواخر  از  تهران  استانداری  مصوبه 
موظف  فيروزكوه  جز  به  تهران  استان  شهرستان های 
پذيرش  برای  نفر   300 ظرفيت  سال  پايان  تا  هستند 

معتادان متجاهر فراهم كنند.
متجاهر  معتادان  ساماندهی  مورد  در  نژاد  بيات  داريوش 
همزمان با آغاز فصل پاييز و زمستان از فعاليت سه مركز 
ماده ١6 در تهران خبر داد و گفت: اين سه مركز به طور 
حرفه ای در بحث درمان معتادان متجاهر مشغول فعاليت 
هستند و تاكنون نزديك به 8 هزار نفر را پذيرش كرده اند.
وی با بيان اينکه طی يکی دو هفته آينده نيز برای 700 
ظرفيت از مراكز، معتادان متجاهر ساماندهی و غربالگری 
می شوند، افزود: بر اساس آمارها نزديك به ١9000 معتاد 
متجاهر در سطح استان تهران و ١5000 معتاد متجاهر در 
شهر تهران حضور دارند و برنامه ريزان و تصميم سازان 
سرپرست  دارند.  جدی  تصميم  آنها  ساماندهی  برای 
فضای  اختصاص  اينکه  بيان  با  تهران  استان  بهزيستی 
نيازمند همکاری شورای  معتادان  برای ساماندهی  بيشتر 
هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداری و وزارت 
بايد  كه  دارند  وجود  فضاهايی  كرد:  اظهار  است  كشور 

آماده سازی شوند و نيازمند بازسازی و مرمت هستند.

 وجود ١٩ هزار معتاد متجاهر
  در هتران

رونوشت اگهی حصر وراثت
آقای شهرداد شجاعی فرزند صفت اله  به شماره شناسنامه 28١23  به استناد شهادت 
نامه و گواهی فوت و فتوكپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ٤٤2/١/97/ح  تقديم 
اين شورا نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان آقای هدايت اله شجاعی    به 
شماره شناسنامه ٤26 در تاريخ  ١325/3/١0 دراقامتگاه دائمی خود درشهرستان طالقان 
در گذشته و ورثه حين الفوت وی عبارت است از: ١-اقای صفت اله شجاعی   متولد 

١309 به شماره شناسنامه  ١صادره از ساوجبالغ   نسبت پسر متوفی
2- اقای حجه اله شجاعی  متولد ١29٤  به شماره  شناسنامه ٤27صادره از طالقان 

نسبت  پسر  متوفی
3- اقای  هبت اله شجاعی   متولد ١3١2  به شماره شناسنامه ١٤0صادره از طالقان  

نسبت  پسر متوفی
٤- خانم معصومه شجاعی متولد ١296  به شماره شناسنامه ٤28 صادره از ساوجبالغ  

نسبت  دختر متوفی
5-خانم صديقه شجاعی متولد ١300 به شماره شناسنامه ٤29 صادره از ساوجبالغ  

نسبت دختر متوفی
6-خانم مدينه شجاعی متولد ١3١6 به شماره شناسنامه 50 صادره ازساوجبالغ نسبت 

دختر متوفی
7-خانم سکينه شجاعی متولد ١276 به شماره شناسنامه ٤30 صادره از طالقان نسبت 

همسر متوفی
و چون ماترك حين الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالياتی بيش از مبلغ سی ميليون ريال 
ميباشد اينك با انجام تشريفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند آخر ماده 
36٤ امور حسبی يك مرتبه آگهی می نمايد تاهر كس اعتراض دارد و يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نصب اگهی ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد واال 

گواهی صادر می گردد. م.الف:٤8٤6       تاريخ انتشار : ١١/97/7
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  يوسفعلی خليل زاده دارای شناسنامه شماره ١093 بشرح دادخواست به كالسه 
97١356/ش3 اين دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنين توضيح داده 
كه شادروان محمد علی خليل زاده بشناسنامه 3   در تاريخ 96/6/25 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/١-  اسماعيل خليل زاده فرزند 
محمد علی –ش ش١١80 خوی –پسر متوفی/2-  اميد خليل زاده فرزند محمد علی 
-ش  ش   ١283خوی-پسر متوفی/3- بهزاد خليل زاده فرزند محمد علی  -ش  ش 
28–خوی-پسر متوفی/٤- صالح  خليل زاده فرزند محمد علی - ش ش   69  -خوی-
پسر متوفی/5-   يوسفعلی خليل زاده فرزند محمد علی -  ش ش  ١093خوی- پسر 
متوفی/6- ابراهيم  خليل زاده فرزند محمد علی -ش ش ١١8١   خوی –پسرمتوفی/7- 
رقيه  خليل زاده فرزند محمد علی -ش ش  ١١82خوی -دختر متوفی/8-   عصمت 
زاده    قلی  متوفی/9-سکينه  علی  -ش ش96 خوی-دختر  فرزند محمد  زاده  خليل 
فرزندحسنقلی    -ش ش 6   خوی – همسر متوفی/اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در يك نوبت پی در پی ماهی يك مرتبه آگهی می نمايد تا هركسی 
اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 

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

دادنامه
خواهان: آقای مختار محمدی فرزند عزيز با وكالت آقای سروش تنهايی –جوانرود –

روبروی دادگستری  09١88886388
خوانده: آقای مهدی قاسم لواردبيلی فرزند عظيم فعال مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه چك و خسارت تاخير تاديه و هزينه های دادرسی
با توجه به محتويات پرونده و مالحظه نظريه مشورتی شورا ختم رسيدگی اعالم و به 

شرح زير اقدام به صدور رای می نمايد:
رأی شورا

در خصوص دعوای آقای مختار محمدی ا وكالت آقای سروش تنهايی بطرفيت آقای 
مهدی قاسم لواردبيلی بخواسته مطالبه وجه يك فقره چك بشماره 089585١0/9٤ 
عهده بانك سپه بانك ايران شعبه ستارخان  به مبلغ 50/000/000 ريال تقديمی از ناحيه 
خواهان داللت بر استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول 
مستندات مذكور در يد مدعی داللت بر بقای دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن را دارد، لذا چون خوانده دليلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه 
نکرده است  مستندا به مواد ١98 و 5١5 و 5١9 ق.آ.د.م و تبصره ماده 2 قانون صدور 
چك دعوا را وارد دانسته و رای بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000  
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 690/000 ريال بابت هزينه های دادرسی و حق الوكاله 
وكيل برابر تمبر باطل شده و خسارت تاخير تاديه از تاريخ ١396/٤/20 لغايت زمان 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد.رای صادره غيابی و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و پس از انقضای مدت واخواهی 

قابل اعتراض در محاكم عمومی و حقوقی جوانرود می باشد.
قاضی شعبه  چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود-صفرخانی

اگهی ابالغ
 وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به اقای /خانم ابوالفضل رضايی محمد ابادی فرزند
خواهان اقای /خانم رقيه قره حسن پور  دادخواستی به طرفيت خوانده اقايان غالمرضا 
بکان و ابوالفضل رضايی محمد ابادی به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو مطرح كه به 
اين شعبه  ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709983053١00765 شعبه ١شورای حل 
اختالف چهار باغ ثبت و وقت رسيدگی مورخ ١397/8/١5 ساعت١0:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثير النتشار اگهی می 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود ،نسخه ثانی دادخواست ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. تاريخ انتشار ١١/97/7
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف چهار باغ-محمد حسن پور  

رو نوشت آگهي حصروراثت
شرح  به  خون  امير  فرزند  پدرام  بداغی  قلی  امير  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادخواست تقديمی ثبت به كالسه 9709983855700386 از اين دادگاه  درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اميرخون بداغی پدرام 
فرزند علی محمد به  ش ش ٤5٤ سرانجام در تاريخ١395/١0/30 در اقامتگاه  دائمی 

خود  بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
١ـ شاه قلی بداغی فرزند امير خون به ش ش  ١١36)  فرزند متوفي(

2ـ امير قلی  بداغی پدرام فرزند امير خون به ش ش ١١35 )  فرزند متوفي(
3ـ  ماه زاده  بداغی فرزند همت علی به ش ش ١8)  فرزند متوفي(

اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور در يك نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و ياوصيت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهي ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
ـ فاطمه اسدی  متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردل 

آگهی ابالغ اجرائيه
 ماده ١8 –آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تيرماه ١355 )اصالحی 

مورخه ١١/87/6(
بدينوسيله به اقای هادی نصيری نام پدر علی به كدملی2803٤١293٤ صادره از خوی 
به نشانی خوی –كوی وليعصر –كوچه نسترن2   ابالغ ميشود كه :آقای عبداهلل مشهدی 
قاسمی  برای وصول مبلغ -50/000/000 ريال بموجب چك شماره ١١6570  مستند  
پرونده اجرائی970059١  كه ازطريق اجرای ثبت خوی اجرائيه صادر نموده  چون طبق 
گزارش مورخ 96/6/١5  مامور ابالغ  ادرس شما بشرح فوق شناخته نشده و بستانکار 
هم نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائيه معرفی نمايد لذا  طبق در خواست وارده بشماره 
١397050١3٤٤7005938 -97/7/9 بستانکار و باستناد ماده ١8 –آئين نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تيرماه ١355 )اصالحی مورخه 87/6/١١(  مفاد اجرائيه 
يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار اگهی ميشود و ١0 روز پس از انتشار اگهی عمليات 
اجرائی پايان خواهد يافت  وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمائيد عمليات اجرائی پيگيری خواهد شد وجز اين اگهی اگهی ديگری منتشر 

نخواهد شد
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک خوی-پرویز سلیمانپور

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   ١/٤20/97 كالسه  پروند  حکايت  به 
جوانرود آقای صابرزارعی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
بيان داشته شادروان آمنه بابايی نژاد در تاريخ95/5/3١  در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
١.صابر زارعی   زايچه: 330-١3٤2 كدملی: 59595١995١

2.برهان زارعی  زايچه: 36١-١3٤8 كدملی: 595-952026-5
3.محمدزارعی  زايچه: 3٤7-١357  كدملی: 595-9826585 
٤.پروين زارعی  زايچه: 3٤6-١353  كدملی: 5959826577

اينك مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا هر كس 
اعتراضی دارد يا وصيت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاريخ نشر اين آگهی 
ظرف مدت يك ماه به اين شورا اعالم نمايد در غير اين صورت شورا گواهی را 
صادر و هر گونه اعتراضی يا وصيت نامه ای جز سری يا رسمی بعد از اين مورد 

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

آگهی ابالغ
 وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم  اقای/خانم بيشار خليل زاده  

خليل  بيشار  آقای  طرفيت  به  دادخواستی  ميرزالو   علی  مسعود   آقای  خواهان  
كالسه  پرونده  بشماره  و  ارجاع  شعبه  اينکه  به  كه   مطرح  مطالبه  خواسته  به  زاده 
970998٤63500073٤  شعبه ١0 شورای حل اختالف  شهرستان خوی  ثبت و وقت 
رسيدگی مورخ ١397/8/9 ساعت9  تعيين كه حسب دستور دادگاه  طبق  موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و در خواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار  آگهی ميگردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت  ودر وقت مقرر فوق جهت رسيگی 

در دادگاه حاضرگردد.
رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان خوی- محمدرضا شیبانی

متن آگهی
كالسه پرونده 970079 ح ١ 

خواهان : هادی محمد عليزاده  فرزند رمضانعلی با وكالت مالك درخشان به نشانی 
واحد  دوم  طبقه  رضا  مجتمع  ملی  بانك  روبروی  جعفرزاده  شهيد  خيابان  سامان 

سمت راست 
خواندگان  : حسين خدائی  فرزند احمد به نشانی مجهول المکان 

خواسته : مطالبه وجه چك ـ خسارات دادرسی  
وقت رسيدگی : ١379/8/2١ ساعت ١0  

خواهان در تاريخ 97/2/3 دادخواستی با خواسته باال بطرفيت خوانده فوق تقديم 
ثبت   ١ به كالسه 970079 ح  و  ارجاع  اول  شعبه  به  كه  است  نموده  دادگاه  اين 
با عنايت   . تعيين شده است  برای مورخ١397/8/2١ ساعت ١0  ووقت رسيدگی 
به اعالم خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده آقای حسين خدائی فرزند 
احمد و دستور دادگاه محترم مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه 
از روزنامه های  يکی  در  نوبت  برای يك  مدنی  امور  در  انقالب  و  های عمومی 
ظرف  آگهی  نشراين   تاريخ  از  موصوف  خوانده  تا  گردد  می  آگهی  كثيراالنتشار 
بيست  روزبه دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری سامان مراجعه و آدرس دقيق و 
كامل محل سکونت خود را اعالم و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت 
غير  در  و  گردد  حاضر  دادگاه  جلسه  در  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و 

اينصورت دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  
میرزایی ـ مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سامان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   فهيمه حقير فقيهی دارای شناسنامه شماره  ١0 بشرح دادخواست به كالسه    
97١3١8/ش3 اين دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنين توضيح 
داده كه شادروان ابراهيم علی نوه سی بشناسنامه 37850  در تاريخ97/6/١5 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/١-   فاطمه علی نوه سی 
فرزند  ابراهيم    –ش ش 279١05٤٤72  خوی –دختر متوفی/2-  زهرا علی نوه 
سی فرزند  ابراهيم  -ش  ش   279١386009 خوی-دختر متوفی/3-  فهيمه حقير 
فقيهی فرزندمحمد قلی -ش  ش  ١0 –خوی-همسر  متوفی/٤-   فضه بدالنی مقدم 
فرزندحسين  - ش ش  786    -خوی-مادر  متوفی/ اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در يك نوبت پی در پی ماهی يك مرتبه آگهی می نمايد تا هركسی 
اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 

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

آگهی ابالغ اجرائيه 
 ١355 تيرماه  مصوب  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  –آئين   ١8 ماده 

)اصالحی مورخه ١١/87/6(
نام پدر  به اسامی١- عفت محبتی  به تمامی وراث مرحوم اصغر محبتی  بدينوسيله 
اصغر  تاريخ تولد ١360/0٤/١5 شماره ملی 2802999265 شماره شناسنامه  2١ به 
نشانی خوی –خيابان امام –كوچه آقاسی –گذر سوم –زنبوری پالك 2٤ /2-فاطمه 
الياس زاده  نام پدرحسن تاريخ تولد١30١/06/02 شماره ملی28006٤٤3٤6 شماره 
شناسنامه9٤2 به نشانی خوی –خيابان امام –كوچه آقاسی –گذر سوم –زنبوری پالك 
3/2٤ -فريبا محبتی نام پدر اصغر  تاريخ تولد١353/0١/25 شماره ملی2802650890 
شماره شناسنامه ١٤02 به نشانی خوی –خيابان امام –كوچه آقاسی –گذر سوم –
زنبوری پالك ٤/2٤ - فرناز  محبتی نام پدر اصغر  تاريخ تولد  ١355/0١/0١ شماره ملی  
2802665723 شماره شناسنامه3٤ به نشانی خوی –خيابان امام –كوچه آقاسی –گذر 
سوم –زنبوری پالك5/2٤ - فرهاد   محبتی نام پدر اصغر  تاريخ تولد ١352/03/20  
شماره ملی 28026267١١ شماره شناسنامه  2١6 به نشانی خوی –خيابان امام –كوچه 
آقاسی –گذر سوم –زنبوری پالك 2٤/ 6 -شيرين   محبتی نام پدر اصغر  تاريخ 
تولد ١36١/06/22 شماره ملی2802827286  شماره شناسنا مه  ١926 به نشانی خوی 
–خيابان امام –كوچه آقاسی –گذر سوم –زنبوری پالك2٤/ ابالغ ميشود كه :خانم 
رباب قريب زاده فرزند اكبر به كد ملی 280237905٤ برای وصول مبلغ دويست هزار 
ريال وجه )بدون محاسبه شاخص بها( بموجب  سند نکاحيه  بشماره ترتيب ١9١0-
١3٤9/١١/١0 دفتر ازدواج  ١0 خوی مستند  پرونده اجرائی9700569  كه ازطريق 
اجرای ثبت خوی اجرائيه صادر نموده  چون طبق گزارش مامور ابالغ  اداره پست 
ادرس شما بشرح فوق شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائيه 
معرفی نمايد لذا  طبق در خواست وارده بشماره١397050١3٤٤7005706 و باستناد 
ماده ١8 –آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تيرماه ١355 )اصالحی 
مورخه 87/6/١١(  مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار اگهی ميشود و ١0 روز 
پس از انتشار اگهی عمليات اجرائی پايان خواهد يافت  وچنانچه  پس از ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائيد عمليات اجرائی پيگيری خواهد شد وجز اين اگهی 

اگهی ديگری منتشر نخواهد شد
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک خوی-پرویز سلیمانپور

متن آگهی
كالسه پرونده 960998 ح ١ 

خواهان : زهرا هاشم زاده فرزند عبداهلل با وكالت مالك درخشان به نشانی سامان 
خيابان شهيد جعفرزاده روبروی بانك ملی مجتمع رضا طبقه دوم واحد سمت راست 

خوانده : ولی اهلل باقرزاده فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان 
خواسته : طالق به درخواست زوجه 

وقت رسيدگی : ١397/8/29 ساعت ١١ 
خواهان در تاريخ 96/١١/3 دادخواستی با خواسته باال بطرفيت خوانده فوق تقديم 
اين دادگاه نموده است كه به شعبه اول ارجاع و به كالسه 960998 ح ١ثبت ووقت 
رسيدگی برای مورخ ١397/8/29 ساعت ١١ تعيين شده است . با عنايت به اعالم 
دادگاه  دستور  و  باقرزاده  اهلل  ولی  خوانده  بودن  المکان  مجهول  بر  مبنی  خواهان 
محترم مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی برای يك نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده موصوف از تاريخ نشراين  آگهی ظرف بيست  روزبه دفتر شعبه اول 
را  حقوقی دادگستری سامان مراجعه و آدرس دقيق و كامل محل سکونت خود 
اعالم و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی و استماع شهادت شهود خواهان در جلسه دادگاه حاضر گردد و در غير 

اينصورت دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  
میرزایی ـ مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سامان
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کاهش 1.۳ میلیارد لیتری مصرف 
گازوییل نیروگاه ها

مصرف سوخت مايع نيروگاه ها در تابستان امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با يك ميليارد و 

300 ميليون ليتر كاهش همراه بوده است.
مهدی  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جمشيدی دانا- مدير ديسپچينگ اين شركت درباره 
گازرسانی به نيروگاه ها در تابستان امسال اظهار كرد: 
تعهد تامين گاز نيروگاه ها در تابستان به طور كامل 
ميليارد  آن، 2  بر  افزون  و  داده شده است  پوشش 
مترمکعب گاز بيش از برنامه مصوب نيز به بخش 
نيروگاهی گازرسانی كرده ايم. به گفته وی، اين آمار 
نشان دهنده صرفه جويی در مصرف يك ميليارد و 
300 ميليون ليتر گازوييل و 0.٤ ميليارد ليتر مازوت 
ميليارد   0.3 همچنين  افزود:  جمشيدی دانا  است. 
برنامه  به  نيروگاه ها نسبت  اضافه مصرف سوخت 
مصوب هم تأمين شده است. وی در مقايسه ميزان 
مصرف سوخت نيروگاه ها در سه ماهه تابستان سال 
97 نسبت به مدت مشابه پارسال توضيح داد: تابستان 
از  بيشتر  گاز،  مترمکعب  ميليارد   3 حدود  امسال، 
همين بازه زمانی در سال گذشته، به بخش نيروگاهی 
تحويل شد و در نتيجه، مصرف سوخت مايع در 
نيروگاه ها نيز يك ميليارد و 300 ميليون ليتر كمتر 

بوده است.

توزیع مجدد بنزین سوپر در تهران

توزيع بنزين سوپر كه برای مدتی در سراسر كشور 
متوقف شده بود، از روز دوشنبه در تهران آغاز شد.

زيبا اسماعيلی- سخنگوی شركت ملی پااليش  و 
پخش فراورده های نفتی ايران درباره توزيع بنزين 
سوپر در تهران گفت : با برنامه ريزی های انجام شده 
)ره(  امام خمينی  پااليشگاه  در  سوپر  بنزين  توليد 
شازند آغاز شده و به دنبال تامين اين نوع بنزين، 
توزيع آن در تهران آغاز شد. وی افزود: در برخی 
بنزين  نوع  اين  مصرف كننده  كه  نيز  كالن شهرها 
هستند، توزيع بنزين سوپر به تدريج انجام می شود. 
بر اساس اين گزارش، حدود سه ماه است كه شاهد 
سراسر  جايگاه های  برخی  در  سوپر  بنزين  كمبود 
كشور بوديم كه علل مختلفی برای اين كمبود ليست 
شده است. گاهی گفته شد علت اين موضوع قطع 
واردات بنزين سوپر به دليل خودكفايی كشور در 
توليد اين بنزين است و گاهی علت كمبود بنزين 
سوپر تعميرات پااليشگاه شازند اعالم شد.  بر اين 
اساس  شركت ملی پااليش و پخش فرآورده های 
نفتی هفته گذشته از آغاز  توليد بنزين سوپر خبر داده 
بود كه طی اطالعيه ای كه منتشر كرد از توزيع اين 

فراورده در تهران خبر داد.

کوتاه از انرژی

افزایش ٦٥ درصدی واردات نفت ژاپن از ایران

واردات نفت ژاپن از ايران در ماه آگوست امسال با 65 درصد افزايش 
نسبت به پارسال، به ١77 هزار و ٤75 بشکه در روز رسيد.

طبق اطالعات وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن، واردات نفت 
اين كشور از ايران در ماه آگوست امسال برای چهارمين ماه پياپی 
افزايش يافت.همچنين ميانگين واردات نفت ژاپن از ايران در ماه های 
ژانويه تا آگوست امسال به ١١66 هزار و 890 هزار بشکه در روز رسيد 

كه ٤.8 درصد نسبت به پارسال بيشتر بوده است.
پااليشگران ژاپنی از دولت اين كشور خواسته اند برای دريافت معافيت 
از تحريم های آمريکا ضد صادرات نفت ايران تالش كند، زيرا اين 

پااليشگران تمايل دارند كه به واردات معمول نفت ايران ادامه دهند.

 تولید نفت ایران 1۴0 هزار بشکه
 در روز کاهش یافت 

توليد نفت ايران در ماه اوت با كاهش ١٤0 هزار بشکه در روز 
به 3.36 ميليون بشکه در روز رسيد كه پايين ترين حد از اوايل 

سال 20١6 است.
با  ميالدی  گذشته  ماه  در  اوپك  توليد  گزارش،  اين  اساس  بر 
جدی تر شدن نبود نفت ايران به علت وضع دوباره تحريم های 

آمريکا ، توسط ساير اعضای اوپك افزايش يافت.
طبق يك نظرسنجی از مقامات و تحليل گران و اطالعات ردياب 
ميليون   32.83 سپتامبر  ماه  در  اوپك  كشور عضو   ١5  ، كشتيها 
بشکه در روز نفت توليد كردند ، يعنی 30 هزار بشکه بيش از 

ماه گذشته.
  توليد نفت ايران در ماه اوت با كاهش ١٤0 هزار بشکه در روز 
به 3.36 ميليون بشکه در روز رسيد كه پايين ترين حد از اوايل 
سال 20١6 است. اما عربستان سعودی ،آنگوال و ليبی اين كمبود 
آغاز  با  نوامبر  ماه  در  ايران  نفت  توليد  كردند.كاهش  جبران  را 
نفت  بيشتر هم خواهد شد. خريداران عمده  ها  تحريم  رسمی 
ايران به دنبال يافتن منابع ديگری هستند.عالوه بر وخامت اوضاع 
از دست دادن نفت آن  اقتصادی و  به علت بحران  در ونزوئال 
كشور، تحريم های آمريکا بر ايران هم قيمت نفت خام را تا بيش 
از 80 دالر در هر بشکه در لندن باال برده است. با اينکه ترامپ 
از ساير كشورهای عضو اوپك خواسته شيرهای نفت خود را باز 
كنند ، ولی آنها تا حاال محتاط بوده اند و يا اين كه توانايی اين 
كار را ندارند.گر چه عربستان سعودی قول داده تمام كمبودها را 
جبران كند ولی اين كار تدريجی خواهد بود. اين كشور توليدش 
را در ماه اوت 80 هزار بشکه در روز باال برده و به ١0.53 ميليون 
بشکه در روز رسانده است. آنگوال روزانه 90 هزار بشکه اضافی 
دليل  به  كه  را  توليدی  ميزان  هم  ليبی  و  نيجريه  می كند.  توليد 

منازعات داخلی قطع كرده بودند، دوباره احيا كردند.
روسيه كه در ائتالفی بزرگ در 20١6 شريك اوپك شد ، در حال 
به 36.١١  آن  توليد  ماه گذشته  است.  نفت خود  توليد  افزايش 
ميليون بشکه در روز رسيد كه به گفته يك مقام دولتی، پس از 
فروپاشی اتحاد جماهير شوروی يك ركورد بوده است. اين بدان 
معناست كه اين كشور كاهش توليد ی را كه سال گذشته اعمال 

كرده بود برعکس كرده و به دنبال افزايش بيشتر توليد است.

نفت در جهان

وزیر نیرو خبر داد:

امضای توافق ۴۱۱ میلیون یورویی با سوریه

وزير نيرو از امضای تفاهم نامه ای درخصوص 
مگاواتی  تركيبی 5٤0  سيکل  نيروگاه  ساخت 
الذقيه خبر داد و گفت: طی مذاكرات صورت 
گرفته با وزير برق سوريه قرار است شركت های 
خصوصی و فعال ايران در زمينه برق همانند 
گذشته فعاليت هايی را انجام دهند. به گزارش 
زمان به نقل از ايسنا، رضا اردكانيان در حاشيه 
مراسم امضای اين تفاهمنامه در جمع خبرنگاران 
اينکه در گذشته 900 مگاوات نيروگاه  با بيان 
شرايط  در  ايرانی  شركت های  از  يکی  توسط 
شد،  داده  تحويل  و  ساخته  كشور  اين  جنگ 
اظهار كرد: طبق برآوردهای صورت گرفته ارزش 
تفاهمنامه ای كه امروز بين دو وزير به امضا رسيده 

است، حدود ٤١١ ميليون يورو برآورد می شود.
به گفته وی، بخش دولتی ايران تنها تسهيل كننده 
فعاليت شركت های خصوصی ايران است و در 
واقع اين شركت های خصوصی ايرانی هستند كه 
در حوزه برق، آبفا و ساير بخش های روسيه فعال 

می شوند.
راهبردی  موافقت نامه  اين كه  بيان  با  نيرو  وزير 
بلندمدت بين دو كشور ايران و و سوريه نهايی 
شده و آماده امضاء است، گفت: با امضای اين 
بين دو كشور توسعه  موافقت نامه همکاری ها 

بيشتری پيدا می كند، اما قبل از انجام مذاكرات نيز 
بين وزارت برق جمهوری عربی سوريه و ايران 

ارتباط قوی وجود داشت.
وی همچنين از تاكيد دو دولت برای احداث 
نيروگاه ١05 مگاواتی گاز در منطقه حلب خبر 
داد و گفت: مذاكرات در اين خصوص نيز نهايی 

شده و به تاييد رسيده است.
از  جديدی  عرصه  اين كه  بيان  با  اردكانيان 
همکاری ها مورد بحث و تبادل قرار گرفته است، 
ادامه داد: قرار شده تا اين دو كشور در راستای 
همکاری  نيز  تجديدپذير  نيروگاه های  توسعه 
داشته باشند. وزير نيرو با بيان اين كه مقرر شد تا 
احداث يك نيروگاه 50 مگاواتی بادی در دستور 
كار قرار گيرد، گفت: در حال حاضر مذاكرات 

انجام شده در حال پيشرفت است.
نيروگاه های  مگاوات   800 اين كه  بيان  با  وی 
مختلف در كشور سوريه در مرحله  بازسازی و 
تعميرات به ايران معرفی شده است، ادامه داد: 
قرار شده كار شركت تعميرات نيروگاهی ايران 
و ساير ظرفيت های تخصصی موجود در كشور 
در اين خصوص اعالم آمادگی كرده اند و در اين 
زمينه ها كارها را به مراحل نهايی و امضای قرارداد 

برسانند.

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

تولید مجتمع های پتروشیمی به ۲۷ میلیون تن رسید

مديركنترل توليد شركت ملی صنايع پتروشيمی 
گفت: توليد مجتمع های پتروشيمی كشور تا پايان 
شهريورماه امسال به حدود 27 ميليون و 500 

هزار تن رسيد.
به گزارش زمان به نقل از شركت ملی صنايع 
پتروشيمی، قدرت ا... فرج پور با تشريح عملکرد 
مجتمع های پتروشيمی كشور در 6 ماه نخست 
ميليون و  توليد حدود 27  ميزان  امسال گفت: 
500 هزار تنی مجتمع های پتروشيمی در حالی 
است كه بسياری از مجتمع ها در تعميرات اساسی 
زيادی  تعداد  هرچند  افزود:  وی  داشتند.  قرار 
در  پتروشيمی  باالی  ظرفيت  با  واحدهای  از 
ماه های گذشته تعميرات اساسی و توقف توليد 
مقدار  اين  شاهد  اما  داشتند،  شده  برنامه ريزی 
توليد بوديم. مديركنترل توليد شركت ملی صنايع 
پتروشيمی با اشاره به اين كه پتروشيمی مارون، 
متانول و اوره آمونياك سوم پتروشيمی شيراز، 
متانول فناوران، پتروشيمی خارك و متانول دوم 
زاگرس، در مرحله تعميرات اساسی قرار داشتند، 
تصريح كرد: افزون بر مجتمع های مورد اشاره، 
نيز  پتروشيمی آرياساسول و پتروشيمی پارس 

تعميرات اساسی را انجام داده اند.
فرج پور عنوان كرد: با وجود اين تعميرات گسترده 

در نيمه نخست امسال، آمار و ارقام اميدواركننده 
است و تاكنون موفق شده ايم نزديك به 80 درصد 
ظرفيت اسمی را پوشش دهيم كه رقم خوبی 
است. وی با اشاره به اين كه توليد حدود 27 و 
نيم ميليون تنی نيمه نخست امسال در مقايسه 
با پارسال 2 درصد رشد نشان می دهد، گفت: با 
توجه به اين كه به طور معمول در نيمه دوم سال 
تعميرات اساسی كمتری خواهيم داشت، انتظار 
می رود در  نيمه دوم امسال درصد توليد نسبت 
به ظرفيت اسمی بيشتر از نيمه نخست سال باشد.

آگهی صورتجلسه مزایده
مزايده:-محل  اول-مال  مزايده:نوبت  مزايده:١397/8/١-نوبت  برگزاری  زمان 
غيرمنقول:درراستای  اموال  خرمشهر.مزايده  مدنی  احکام  مزايده:اجرای  برگزاری 
حقوقی  اول  ازشعبه  9609976١٤١300265صادره  های  شماره  به  احکام  اجرای 
وشماره9609976١٤١3003١6له  نژاديان  هردوصالحی  عبدالرضاومحسن  خرمشهرله 
نژاديان  ناصرصالحی  وشماره9٤09976١٤١30١276له  نژاديان  صالحی  كاظميه 
و9609976١٤300267له موناورجا سدره زاده همگی عليه هادی صالحی نژاديان كه 
محکوم است به پرداخت30١١72١30١ريال درحق محکوم لهم كه باتوجه به توقيف 
اموال ازجانب محکوم لهم بامشخصات ذيل وباتوجه باارزيابی طريق ارجاع به كارشناس 
واجرای  طرفين  اعتراض  وعدم  كارشناس  نظريه  ابالغ  به  وباتوجه  قيمت  وتعيين 
تشريفات مقرر،درجلسه١397/8/١ساعت١0صبح به مزايده گذاشته می شودكه مزايده 
ازقيمت كارشناسی شروع وبه باالترين مبلغ پيشنهادی به فروش می رسد.خريدارمکلف 
به پرداخت ده درصد )١0%(ازقيمت پيشنهادی فی المجلس والباقی ظرف مدت يك ماه 
می باشدكه درصورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزايده درمهلت مقررده درصد)١0%(
ازقيمت توديعی ضبط می گرددوضمنا هزينه نقل وانتقال به عهده خريداراموال است 
وخريدارمی تواندجهت رويت اموال تاپنج روزقبل از تاريخ مزايده بامراجعه به اجرای 
احکام حقوقی دادگستری خرمشهراقدام نمايد.مشخصات ملك:پالك ثبتی١66اصلی 
بخش2ناحيه٤خرمشهربه نشانی خرمشهر-بلوارمقبل-خيابان ساسان ساكی-جنب بانك 
كشاورزی سابق-به مساحت عرصه3٤9/70مترمربع كه بصورت يك واحدمسکونی 
دريك طبقه قديمی سازبااسکلت آجری)سنتی(وسقف طاق ضربی وفاقدنمامی باشدكه 
دارای چهاراتاق خواب-هال وپذيرايی-آشپزخانه-حمام وسرويس بهداشتی وهمچنين 
دارای اشتراك های آب،برق می باشد.مساحت عرصه پس ازرعايت عقب نشينی به 
)سه  ملك3/١20/000/000ريال  كل  ارزش  واعيان١80مترمربع  ميزان30٤/٤5مترمربع 

ميليارد ويکصدوبيست ميليون ريال(ارزيابی واعالم می گردد.شماره م الف:9/653
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر -مطوریان

آگهی
از  آقای علی صباغ كلجاهی طبق وكالت 2٤766-93/5/١3 دفترخانه 8 هشتگرد 
مالك ميترا اسدی ضمن تسليم دو برگ استشهاديه تصديق شده اعالم نموده است 
كه سند مالکيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسکونی ومساحت 88/٤6مترقطعه 
در  واقع  فرعی   ١٤7١ پالك  از  مفروز  اصلی   6 از  فرعی   7٤5١ بشماره  مربع   6
اراضی نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت ١0١263 صفحه  ١78 
دفترجلد 869 امالك بنام ميترا اسدی ثبت وصادر گرديده وبرابر سند قطعی شماره 
-دفترخانه - به متقاضی منتقل شده وبموجب سند رسمی شماره 33١١٤-٤/١/92 
بانك ملی می باشد بعلت  و١8070-92/١2/25 دفترخانه ١6 ساوجبالغ در رهن 
-  مفقود گرديده ودرخواست سند المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره 
يك اصالحی به ماده ١20 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهی ميشود تاچنانچه 
كسی  مدعی وجود سند مالکيت  نزد خود ويا انجام معامله نسبت به ملك مذكور 
ارائه سند  را ضمن  اعتراض خود  ده روز  بمدت  آگهی  اين  انتشار  ازتاريخ  باشد 
مالکيت به اين اداره تسليم تا وفق مقررات عمل گردد. بديهی است چنانچه ظرف 
نگردد  ارائه  اعتراض اصل سند  ويا درصورت  نشود  اعتراضی واصل  مقرر  مدت 
 ١١١3 م.الف:  شد.  خواهد  تسليم  متقاضی  به  مقررات  طبق  المثنی  مالکيت  سند 

تاريخ چاپ:١١/١397/7
 منصور هدایتکار  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

 دادنامه 
پرونده كالسه960998١96٤200599 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور تصميم 
نهايی شماره 970997١96٤2005٤5خواهان اداره كل اموال و امالك بنياد مستضعفان استان 
مازندران با نمايندگی آقای حسن بهبود آهنی  فرزند حسين به نشانی مازندران نوشهر ميدان 
همافران خيابان خ ش  خيريان جنب اداره پست خوانده آقای رحيم آقازاده به نشانی مجهول 

المکان  خواسته اعتراض به ثبت 
رای دادگاه دعوای اداره كل اموال و امالك بنياد مستضعفان استان مازندران به طرفيت آقای 
رحيم آقازاده به خواسته اعتراض به تقاضای ثبت خوانده ابطال رای هيئت موضوع قانون 
تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ اعيان 
يك قطعه زمين به مساحت 6٤5/8٤مترمربع تحت پالك ١97٤ فرعی از ١7٤ فرعی از يك 
اصلی  قريه  رويان با احتساب كليه خسارت دادرسی مقوم  به مساحت 20/000/0١0مترمربع 
بدين توضيح  خواهان در دادخواست خود اظهار داشت به موجب سوابق ثبتی موجود در 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نور و ساير اسناد و مدارك استنادی قريه  رويان تحت  
پالك ١ اصلی به ميزان 6 دانگ عرصه و اعيان در مالکيت نهاد متنوع قرار دارد نظر به اينکه 
خوانده بدون استيذان شرعی و قانونی از اين بنياد و قبل از جلب رضايت نهاد متبوع  تقاضای 
ششدانگ اعيانی  قسمتی از اراضی قريه مذكور تحت پالك ١97٤ فرعی از ١7٤ فرعی از يك 
اصلی مرقوم را جهت اخذ سند مالکيت نموده است كه اين موضوع موجب تضيع حقوق نهاد 
متبوع به عنوان مالك ششدانگ عرصه و اعيان مذكور می باشد لذا تقاضای رسيدگی به وصول 
حکم به شرح ستون خواسته را دارد با عنايت به مراتب فوق و با توجه به محتويات پرونده 
خصوصاً سوابق ثبتی و پاسخ استعالم داللت دارد به اينکه پالك يك از جمله پالك های فرعی 
مجزا شده موضوع دعوی سابقه تملك توسط شاهان معدوم پهلوی داشته كه پالك ١ اصلی 
نيز نهايتاً به اداره حسابداری اختصاصی سابق منتقل شد و مالکيت پالك اشاره شده نيز در 
اجرای قانون بازگشت امالك و مستغالت شاه فقيد پهلوی به محمدرضا شاه معدوم برگردانده 
شد و بنياد خواهان قانون جانشين بنياد علوی و بنياد علوی جانشين بنياد پهلوی و بنياد پهلوی 
نماينده و متصدی امالك و مستغالت شاهان مخلوع و معدوم پهلوی جانشين اداره حسابداری 
اختصاصی سابق بوده و از طرفی ديگر فرمان حکومتی حضرت امام خمينی ره و دادنامه 
شماره 29 مورخه 97/3/7 صادره از دادگاه اصل ٤9 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 
استان مازندران داللت بر ضبط و مصادره شش دانگ پالك های ١ و 2 اصلی قريه و مرتع  
رويان خود ثبت نور به نفع بنياد مستضعفان انقالب اسالمی دارد و در اين خصوص مکاتبات 
از سوی دادگاه اصل و با توجه به نظريه كارشناسی منتخب دادگاه كه داللت بر واحد بودن 
پالك  ثبتی موضوع خواسته با ملك خواهان دارد و خوانده به دليل مجهول المکان  بودن از 
طريق انتشار آگهی در مطبوعات دعوت گرديد كه حاضر نشد و ايراد و دفاعی در قبال دعوی 
مطروحه به عمل نياورده است لذا با عدم استحقاق خوانده جهت درخواست ثبت در اداره 
ثبت اسناد و امالك نور نسبت به ملك  موضوع خواسته ندانسته است و نمی تواند پالك های 
موصوف  را تملك نمايد لذا ضمن احراز مالکيت خواهان نسبت به شش دانگ پالك يك  
اصلی قريه علمده  رويان دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد بند 6 ماده ١٤7 اصالحی 
قانون ثبت اسناد و امالك كشور و مواد ١98 و 5١5 و 5١9 قانون آيين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مصوب ١379 بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای 
دولت و مصرف آن در موارد معين حکم به ابطال عمليات ثبتی راجع به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ اعيان يك قطعه زمين به مساحت 6٤5/8٤مترمربع تحت پالك ١97٤ فرعی از ١7٤ 
فرعی از يك اصلی قريه  رويان خوانده را به پرداخت مبلغ 800٤600ريال بابت هزينه ابطال 
تمبر در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ايران و نيز مبلغ 6 ميليون ريال بابت دستمزد 
كارشناسی در حق خواهان محکوم می نمايد رای دادگاه غيابی ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين دادگاه سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در دادگاه 

تجديد نظر استان مازندران می باشدم. الف ٤77/97 
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نور یوسف رضایی

مفقودی
 سند كمپانی موتور سيکلت پرواز مدل ١393 با شماره پالك 587-63976و شماره موتور 
0١25N2N329727و شماره تنه١25R93200٤7 ***  N2N بنام محسن كوچك زاده 

مشهد سری مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند كمپانی MVM530مدل ١393رنگ سفيد ش پالك255ص72ايران 82ش موتور

MVM٤8٤FFFE025086ش شاسی MATJAVFVE١025١69مفقود گرديده و از 
 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای فيض نبی پور سيد زين العابدينی  فرزند عزيز به شرح درخواستی كه به شماره 372-

97 اين شورا ثبت گرديده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه 
پرويز نبی پور سيد زين العابدينی فرزند لطف اله به شماره شناسنامه ١5 صادره از جويبار 
در تاريخ ١٤/8/١388 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جويبار فوت نموده و ورثه و وراث 
حين الفوت وی عبارتند از:  ١- عزيز نبی پور سيد زين العابدينی فرزند پرويز به شماره 
شناسنامه ٤ فرزند ذكور متوفی 2- حسن نبی پور سيد زين العابدينی فرزند پرويز به شماره 
شناسنامه ١33 فرزند ذكور متوفی 3- ثريا نبی پور سيد زين العابدينی فرزند پرويز به شماره 
شناسنامه 9٤ فرزند اناث متوفی ٤- فاطمه زهرا نبی پور سيد زين العابدينی فرزند پرويز به 

شماره شناسنامه ١60 فرزند اناث متوفی
والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كس اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ 
انتشار آگهی ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال گواهی صادر خواهد شد .

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

آگهی فقدان سند مالکيت ) موضوع ماده 12۰(
آقايان محمد محبی جم خرمی فرزند محمد به شناسنامه شماره ٤068 صادره از باغ بهادران  
وكيل مالك به استناد وكالتنامه شماره ٤66٤2  مورخ ١397/06/25 دفتر با تسليم يك برگ 
استشهاديه و در خواستی به شماره وارده ١٤628 مورخ ١397/7/2  اعالم داشته نسبت به 
ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسکونی پالك ١٤20٤ فرعی از ٤6 اصلی 
قطعه 7 تفکيکی مفروز و مجزی شده از ١6٤92 فرعی از اصلی مذكور واقع در اسالمشهر 
بمساحت 7١/33 متر مربع واقع در طبقه 3 بانضمام يك واحد انباری بمساحت ١/36 متر 
مربع واقع در همکف قطعه 7 بخش ١2 تهران ذيل ثبت دفتر ١3962030١059025907 بنام  
محمد محبی چم خرمی  ثبت و سند چاپی 685336 صادر و تسليم شده است سپس وكيل 
تقاضای صدور سند المثنی به پالك  مذكور  را نموده است ملك مذكور ثبت شده در رهن 
نبوده و بازداشت ندارد و حسب االظهار بعلت نقل و انتقال مفقود گرديده لذا تقاضای صدور 
سند مالکيت المثنی را نموده است در همين راستا وفق مقررات ماده ١20 آئين نامه اصالحی 
قانون ثبت مصوب ١380/١١/8 مراتب در يك نوبت آگهی می گردد  تا چنانچه كسی مدعی 
حقی برای خود بوده يا اعتراضی داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف  مدت ١0 روز 
به اين اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله اعتراض خود را تسليم 
نمايد بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و يا عدم ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله  سند المثنی  پالك مذكور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم  

خواهد شد.م/الف ١5١٤
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

آگهی
شکايت آقای مهدی كاردگر عليه متهم آقای ولی اله دهقانی به اتهام كالهبرداری كه جهت 
رسيدگی به شعبه ١0١ دادگاه كيفری دو شهرستان جويبار ارجاع و به كالسه ١0١/970566  
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن ١5/8/١397 و ساعت9:30 تعيين شده است .به علت 
مجهول المکان بودن متهم و به تجويز ماده 3٤٤ قانون آيين دادرسی كيفری و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی ميشودتا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردند.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان جویبار- سید کاظم مهدی زاده

دادنامه
 شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی مشخصات ابالغ شونده حقيقی   ناصر غالمی 

اين ابالغيه و نسخه از تصميم نهايی شماره 970997١2١0300739 صادره از سوی اين شعبه 
برای شما به سامانه ابالغ ارسال گرديده است 

شهرستان آمل عيسی رضوانی. پرونده كالسه 960998١2١0300808 شعبه 3 دادگاه عمومی 
با وكالت آقای  اقتصاد نوين  بانك  نهايی شماره خواهان  حقوقی شهرستان آمل تصميم 
غالمرضا يوسف پور  فرزند غالمحسين به نشانی استان مازندران شهرستان آمل شهر آمل 
اسپه كال. روبروی مدرسه كوشا كوچه طلوع فرعی دوم سمت راست درب سفيد طبقه سوم 
خواندگان. ايمان سپهری فرزند ايرج، خانم الهام سپهری فرزند ايرج همگی به نشانی استان 
مازندران شهرستان آمل شهر آمل خيابان امام خمينی آفتاب 6٤. آقای مهدی سپهری فرزند 

ايرج به نشانی استان مازندران شهرستان آمل شهر آمل آفتاب 6٤. كوچه اول پ 3 راست 
آقای ناصر غالمی، خانم فاطمه صفری همگی به نشانی. 

آقای شركت بخار البرز به نشانی استان مازندران شهرستان آمل، آمل جاده قديم بابل. شهرك 
صنعتی بابکان واحد ١05. خواسته ها. مطالبه وجه بابت.، تامين خواسته، مطالبه خسارت. 
رای دادگاه در خصوص دعوای بانك اقتصاد نوين با وكالت غالمرضا يوسف پور. به طرفيت 
الهام سپهری. ايمان سپهری ناصر غالمی، مهدی سپهری، فاطمه صفری. شركت بخار البرز 
به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 2١١096١99١ ريال و خسارت آن نظريه به اينکه دليل ارائه 
شده از سوی خواهان قرارداد شماره 7/385١982/0/333١می باشد كه اين قرارداد پايان 
يافت و قرار داد جديدی به شماره 333١١١6385١9822 به تاريخ 95/6/١تنظيم گرديد كه 
اعضای جديد هيت مديره آنرا تنظيم كردند و قرارداد جديد موضوع خواسته نميباشد بنابراين 
خواهان از حهت قرارداد ارائه شده طلبی ندارد و به همين جهت خواسته خواهان را وارد 
و ثابت ندانسته رای بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره حضوری و 
ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض وتجديد نظر خواهی در دادگاه محترم 

تجديد نظر استان مازندران می باشد 
رئیس شعبه سوم حقوقی آمل. عیسی رضوانی. م الف 2501

آگهی
خانم ريحانه و طيبه قربانزاده وسطی با وكالت جواد نيك زاد دادخواستی كه به شماره بايگانی 
970332 شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
كه شادروان يزدان قربانزاده فرزند حسين به شماره شناسنامه 256. صادره از آمل در تاريخ 
١397/5/١8. در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه / وارث حين الفوت وی عبارتند از 
/ عبارت است از فرزندان بخشعلی، نوروز، علی، مدينه، ريحانه، طيبه، طاهره، گلثوم همگی 
قربانزاده وسطی و الغير،  اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتی در خواست مزبور را 
يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كس اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاريخ انتشار آگهی ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال گواهی 

صادر خواهد شد 
عیسی رضوانی قاضی شعبه ششم حصر وراثت شورای حل اختالف آمل 

فالح زاده مسوول شعبه ششم حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان آمل. م الف 2513

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای سيد مهدی حسينی نيا فرزند سيد حسن به شرح  درخواستی كه به شماره970633 
اين شعبه ثبت گرديده  و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه 
سيد حسن برخ فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 6 صادره از بابلسر در تاريخ 92/١١/27در 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان فريدونکنار فوت نموده و ورثه حين الفوت وی  عبارت اند از

١- سيد هادی حسينی نيا فرزند سيدحسن به شماره شناسنامه ٤98009293٤پسر متوفی 
2-سيد مهدی حسينی نيا فرزند سيدحسن به شماره شناسنامه ٤989959١59پسر متوفی
3- سيد زليخا حسينی نيا فرزند سيدحسن به شماره شناسنامه ٤98895762دختر متوفی 
٤-سيد مريم حسينی نيا فرزند سيدحسن به شماره شناسنامه 2١٤3000١٤6دختر متوفی

5- سيد خديجه حسينی نيا فرزند سيدحسن شماره شناسنامه ٤989668286دختر متوفی 
6-شهری كاردل  فرزند حسين به شماره شناسنامه 66١ همسر متوفی 

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت يك مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

آگهی
شعبه 3  دادگاه عمومی حقوشهرستان آمل 

دادنامه شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی مشخصات ابالغ شونده حقيقی  فاطمه صفری 
اين ابالغيه و نسخه از تصميم نهايی شماره 970997١2١0300739 صادره از سوی اين شعبه 

برای شما به سامانه ابالغ ارسال گرديده است 
شهرستان آمل عيسی رضوانی. پرونده كالسه 960998١2١0300808 شعبه 3 دادگاه عمومی 
با وكالت آقای  اقتصاد نوين  بانك  نهايی شماره خواهان  حقوقی شهرستان آمل تصميم 
غالمرضا يوسف پور  فرزند غالمحسين به نشانی استان مازندران شهرستان آمل شهر آمل 
اسپه كال. روبروی مدرسه كوشا كوچه طلوع فرعی دوم سمت راست درب سفيد طبقه سوم 
خواندگان. ايمان سپهری فرزند ايرج، خانم الهام سپهری فرزند ايرج همگی به نشانی استان 
مازندران شهرستان آمل شهر آمل خيابان امام خمينی آفتاب 6٤. آقای مهدی سپهری فرزند 

ايرج به نشانی استان مازندران شهرستان آمل شهر آمل آفتاب 6٤. كوچه اول پ 3 راست 
آقای ناصر غالمی، خانم فاطمه صفری همگی به نشانی. 

آقای شركت بخار البرز به نشانی استان مازندران شهرستان آمل، آمل جاده قديم بابل. شهرك 
صنعتی بابکان واحد ١05. خواسته ها. مطالبه وجه بابت.، تامين خواسته، مطالبه خسارت. 
رای دادگاه در خصوص دعوای بانك اقتصاد نوين با وكالت غالمرضا يوسف پور. به طرفيت 
الهام سپهری. ايمان سپهری ناصر غالمی، مهدی سپهری، فاطمه صفری. شركت بخار البرز 
به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 2١١096١99١ ريال و خسارت آن نظريه به اينکه دليل ارائه 
شده از سوی خواهان قرارداد شماره 7/385١982/0/333١می باشد كه اين قرارداد پايان 
يافت و قرار داد جديدی به شماره 333١١١6385١9822 به تاريخ 95/6/١تنظيم گرديد كه 
اعضای جديد هيت مديره آنرا تنظيم كردند و قرارداد جديد موضوع خواسته نميباشد بنابراين 
خواهان از حهت قرارداد ارائه شده طلبی ندارد و به همين جهت خواسته خواهان را وارد و 
ثابت ندانسته رای بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره حضوری و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض وتجديد نظر خواهی در دادگاه محترم تجديد 

نظر استان مازندران می باشد رئيس شعبه سوم حقوقی آمل. عيسی رضوانی. م الف 2502
شعبه 3  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل 

اجرایيه 
مشخصات محکوم له. علی ساروی مقدم. نام پدر مسيب نشانی. آمل روستای هلومسر . 
مشخصات محکوم عليه. فرهاد مهدی زاده. نشانی. آمل خ طالب آملی. دريای 75 منزل 

استيجاری. غالمی. 
بموجب رای شماره 788 تاريخ ١396/09/27 شعبه يازدهم شورای حل اختالف شهرستان 
آمل. ورای شماره تاريخ شعبه دادگاه عمومی آمل كه قطعيت يافته است محکوم عليه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 88١0000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 200000 ريال. وجه التزام 
روزانه از مورخ ١396/09/22 لغايت اجرای حکم در حق محکوم له. ونيم عشر دولتی در 

حق صندوق دادگستری. 
به استناد ماده ١9. آيين نامه اجرايی ماده ١89. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی. محکوم عليه مکلف است پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد ومفاد رای بدهد 
در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه يا دادگستری محل 
تحويل خواهد شد. مسئول دفتر شعبه يازدهم حل اختالف آمل. ابراهيمی. قاضی شورا. 

ونوش بندپی. م الف. 2١73
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان آمل 

پس انداز  بازنشستگی،  صندوق های  رئيس 
و رفاه كاركنان صنعت نفت با اشاره به آغاز 
در  ايران  اتيلن  توليد  جديد  طرح  ساخت 
با سرمايه  عسلويه، اعالم كرد: طرح جديد 

گذاری 7٤0 ميليون يورويی و با استفاده از 
خوراك اتان فاز ١2 پارس جنوبی ساخته می 

شود.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 

كارفرمائی صنعت پتروشيمی، پس از ساخت 
و بهره برداری از پنج واحد توليد اتيلن در 
آريا  پليمر  جم،  كاويان،  پتروشيمی  قالب 
طرح  پنجمين  ساخت  مرواريد،  و  ساسول 
توليد اتيلن عسلويه و در قالب تکميل زنجيره 

ارزش اتان فاز ١2 پارس جنوبی آغاز شد.
اتان  جداسازی  هدف  با  اساس  اين  بر 
توليدی فاز ١2 پارس جنوبی در قالب طرح 
پتروپااليش كنگان قرار است خوراك اتان اين 
فاز مشترك گازی ابتدا به اتلين و سپس به پلی 

اتيلن و انواع اتيلن گاليکول ها تبديل شود.
»افخم زروانی« در تشريح جرئيات سرمايه 
گذاری جديد حدود دو ميليارد و 500 ميليون 
يورويی تکميل زنجيره ارزش اتان توليدی فاز 
١2 پارس جنوبی، گفت: طرح پترو پااليش 
كنگان با سرمايه گذاری بالغ بر 600 ميليون 
يورو در حال ساخت بوده كه پيشرفت اجرای 

اين طرح به حدود 75 درصد رسيده است.
رئيس صندوق های بازنشستگی، پس انداز و 
رفاه كاركنان صنعت نفت با اعالم اينکه پيش 
بينی می شود اين طرح تا بهمن ماه سال آينده 

در مدار بهره برداری قرار بگيرد، تصريح كرد: 
همزمان با ساخت اين طرح اتان ريکاوری، تير 
ماه امسال عمليات اجرايی يك طرح جديد 

توليد اتيلن هم كنگان آغاز شده است.
با  اتيلن  توليد  طرح  اين  مسئول  مقام  اين 
سرمايه گذاری 7٤0 ميليون يورويی ساخته 
می شود، بيان كرد: زمان بهره برداری از اين 

پروژه اولفينی هم سال ١٤02 است.
وی در ادامه با اشاره به برنامه تکميل زنجيره 
واحدهای  اساس  اين  بر  كرد:  بيان  اتيلن، 
پليمری با سرمايه گذاری حدود ١.2 ميليارد 

يورويی در دستور كار قرار گرفته است.
رئيس صندوق های بازنشستگی، پس انداز و 
رفاه كاركنان صنعت نفت، خاطرنشان كرد: 
پلی اتيلن  اين راستا، احداث يك واحد  در 
سبك و سنگين به ظرفيت 700 هزار تن، 
مونو اتيلن گاليکول با ظرفيت 500 هزار تن، 
دی اتيلن گاليکول با ظرفيت 50 هزار تن 
و تری اتيلن گاليکول با ظرفيت 3/٤ هزار 
تن در سال در برنامه تکميل زنجيره اتيلن 

گنجانده شده است.

با سرمایه گذاری 740 میلیون یورویی؛

ساخت طرح جدید توليد اتيلن صنعت پتروشيمی 
آغاز شد
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 ضرورت امروز:
 مجازات بی پروای مفسدین اقتصادی

* یلدا راهدار 

چنان چه مردم شاهد عملکرد شفاف از سوی مسئولين باشند اعتماد به جامعه 
بازمی گردد و مردم نيز با حکومت همراه می شوند. تنها راه نجات كشور از 
اين شرايط بحرانی، صداقت و شفافيت مسئولين با مردم و مبارزه و مجازات 

بی پروای مفسدين اقتصادی است.
امروز شرايط ايران وضعيت مناسبی ندارد و تقريبا در همه حوزه ها اعم از 
اقتصادی، سياسی، اجتماعی و زيست محيطی و ... دچار بحران هستيم. از 
بحران ارزی و بانکی گرفته تا تحريم های بين المللی و سياست های غلط 
داخلی، همه و همه دست به دست هم داده تا وضعيت نابسامان فعلی را 
رقم بزند. هر چند ايران در عرصه بين المللی و سياست های اقتصادی شرايط 
مطلوبی ندارد اما می توان گفت عمده اين مشکالت از شرايط داخلی كشور 
ناشی می گردد. در كنار همه مسائل كه خود به تنهايی معضلی مهم است، رانت 
و فساد و عدم شفافيت و عدم پاسخ گويی مسئولين بدنه حکومت اوضاع را 
وخيم تر كرده است. همه عوامل مذكور باعث شده كه جو نااطمينانی و بی 
ثباتی جامعه در بين مردم حاكم شود و خود مردم نيز بحران را جدی تر نمايند. 
سياست ارزی دولت بارزترين نمونه بی تدبيری تيم اقتصادی دولت است. هر 
چند بحران ارزی فعلی ريشه در سياست های غلط دولت های گذشته نيز دارد 
اما كليد رفع بحران تا حدود زيادی به دست مسئولين بوده است. سياست 
پايين نگه داشتن دستوری نرخ ارز و عدم اجازه رشد آن همگام با تورم نه تنها 
صادرات را در برابر واردات ضعيف نموده و توليد را به مخاطره انداخته، بلکه 
باعث بروز بحران ارزی نيز شده است. دولت پس از بروز اين بحران به جای 
تصميم صحيح از ابتدا با در پيش گرفتن سياست نرخ ارز ثابت و پس از آن با 
بخشنامه های پی در پی و اغلب غيركارشناسی هم فعاالن اقتصادی را دچار 
سر در گمی نمود و هم به نابسامانی وضعيت بازار ارز دامن زد. در حالی كه 
اگر در اين تصميم گيری های عجوالنه و صدور بخشنامه های پشت سر هم 
با متخصصين و فعاالن اقتصادی مشورت نموده بودند شايد امروز كشور در 
اين بحران گرفتار نشده بود.يکی از دستاوردهای دولت يازدهم كنترل تورم 
بود كه متاسفانه اكنون با گذشت تنها يك سال از دولت دوازدهم اين دستاورد 
از بين رفته است. هر چند برخی به اين نحوه دستيابی به اين سياست انتقاد 
داشته و ايراداتی وارد كرده اند اما به هر حال در حال حاضر تورم بار ديگر 
دو رقمی شده است. در حال حاضر نرخ تورم شهريور ماه ١397 نسبت به 
نرخ تورم همين ماه در سال ١396، 25.7 درصد رشد داشته است. همچنين 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهريور ماه ١397 به ١١.3 درصد رسيده 
كه نسبت به همين مدت در ماه قبل )9.7 درصد(، ١.6 واحد افزايش يافته 
است. اين افزايش مداوم سطح عمومی قيمت ها ريشه های مختلف از جمله 
افزايش نرخ ارز و تالطم بازار ارز، تحريم های بين المللی و شکل گيری 
انتظارات تورمی، احتکار، واردات رانتی، نقدينگی و تنگناهای بانکی، دخالت 
های حاكميتی و ... است كه برای حل رشد فزاينده تورم الزم است به همه 
ابعاد آن هم زمان و به طور كالن نگريسته شود.دولت يازدهم شعار خصوصی 
سازی و كوچك سازی دولت را در پيش گرفت اما پس از روی كار آمدن 
در اين راستا اقدام مهمی انجام نداد. عالوه بر اين در واگذاری ها نيز شفافيت 
وجود نداشت و بسياری از آنها در واقع واگذاری خصولتی بوده است. اگر 
چه اقتصاد بيمار كشور شرايط الزم برای جراحی اقتصادی و آزادسازی قيمت 
ها و حذف سياست های حمايتی پرداخت يارانه ها را نداشته و برخی كه از 
اقتصاد رانتی بهره می برند در برابر اين مسئله مانع تراشی می كنند، اما بايد 
گفت سياست های اقتصادی در مجموع باعث توزيع رانت و افزايش قاچاق 
شده است و حتی سياست های حمايتی دولت نيز با اين روش به نتيجه 
مورد نظر نرسيده است.متاسفانه همه مشکالت فوق در كنار انحصار رسانه 
ها باعث شده كه مردم نتوانند از مجرای درست مطالبات بر حق خود را به 
گوش مسئولين برسانند. رسانه ها رسالت اصلی خود را كه همانا روشنگری 
و پرسشگری است از ياد برده و به جای نشان دادن وضع موجود و پيگيری 
خواسته های مردم، تنها سياست هايی را دنبال می كنند كه در راستای اهداف 
بخش محدودی از رجل سياسی كشور و نهادها و احزاب است. انحصار 
رسانه باعث شده مردم به رسانه های ملی اعتماد نداشته و به رسانه های بيگانه 
رجوع كنند و مطالبات خود را از بيگانگان بخواهند. رسانه های موظفند وعده 
ها و شعارهای مسئولين را پيگيری كرده و به صورت كارشناسانه و كامال بی 
طرف عملکرد آنها را ارزيابی نمايند و در مواقع ضعف عملکرد به دنبال پاسخ 
صريح و روشن باشند.با توجه به برخی معضالت گفته شده كه هر كدام به 
تنهايی می تواند كشور را سال ها به عقب براند، بايد گفت كه همه مسئولين 
و نه تنها قوه مجريه، و نه تنها مسئولين فعلی، نمی توانند اشتباهاتی را كه سال 
هاست مرتکب شده اند، منکر شوند و پاسخ قانع كننده ای برای معضالت 
به وجود آمده بدهند. بهترين پاسخ، پذيرفتن اشتباهات رخ داده و عزم جزم 
برای جبران مافات است. مسئولين در هر يك از قوا و ساير نهادهای وابسته به 
حکومت بايستی مسائل و مشکالت مبتال به كشور را شناخته و شرايط را واقع 
بينانه برای مردم تشريح نمايند. چنان چه مردم شاهد عملکرد شفاف از سوی 
مسئولين باشند اعتماد به جامعه باز می گردد و مردم نيز با حکومت همراه می 
شوند. تنها راه نجات كشور از اين شرايط بحرانی صداقت و شفافيت مسئولين 
با مردم و مبارزه و مجازات بی پروای مفسدين اقتصادی است. از سوی ديگر 
مسئولين بايستی در جهت بهبود اوضاع در همه زمينه ها اقدامات گام به گام 
انجام دهند به طوری كه نتيجه آن برای مردم ملموس بوده و در واقع گامی در 

جهت هموار كردن معضالت جامعه باشد.

یادداشت

 ورود بانک مرکزی به بازار
غیر رسمی ارز

 سومين جلسه رئيس كل بانك مركزی با اقتصاددانان در 
بانك مركزی برگزار شد.

به گزارش زمان به نقل ازايسنا، در اين جلسه كه تركيبی 
از ديدگاه های مختلف اقتصادی در آن حضور داشتند 
در ابتدا رئيس كل اهم اقدامات و تدابير بانك مركزی 
طی يك ماهه اخير جهت اطالع اساتيد حاضر و كسب 
نظر آنها مطرح كرد.سپس اساتيد حاضر در جلسه پس 
از طرح موضوعاتی مختلف، ضرورت ديدگاه واحد 
اقتصادی و هماهنگی سياستی را واجد اهميت دانستند 
و بر يك صدايی دراقتصاد تاكيد كردند.تداوم تدبيرهای 
هدف  با  ارز  عرضه  شبکه  مديريت  برای  جاری 
جلوگيری از التهابات مقطعی، ضرورت ريزش نرخ ارز 
غير رسمی، ورود بيشتر بانك مركزی به بازار غير رسمی 
ارز، هماهنگی سياست های داخلی و خارجی، اهميت 
سامانه نيما و ضرورت رفع مشکالت آن و هدفمند 
كردن تخصيص ارز برای واردات، بررسی صادرات غير 
نفتی و آثار انتظاری آن و ضروت تقويت ذخاير ارزی 
از موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود.همچنين 
اقتصاددانان در اين جلسه شرايط موجود بازار ارز و 
عوامل موثر بر آن و نيز بازار پول و مسئله نقدينگی 
به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفت و اقتصاددانان 
نظرات خود در اين خصوص را جداگانه مطرح كردند.

از نمایشگاه دستاوردهای  طرح جامع 
مالیاتی بازدید شد

سرمايه  سازمان  كل  رئيس   و  اقتصاد  وزير  معاون 
گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ايران از نمايشگاه 

دستاوردهای طرح جامع مالياتی بازديد كرد.
به گزارش زمان به نقل از رسانه مالياتی ايران، سازمان 
امور مالياتی كشور ميزبان دكتر محمد خزائی، معاون 
وزير اقتصاد و رئيس  كل سازمان سرمايه گذاری و 
كمك های اقتصادی و فنی ايران بود كه برای بازديد از 
نمايشگاه دستاوردهای طرح جامع مالياتی در اين محل 

حاضر شده بود.
در جريان اين بازديد كه با حضور سيدكامل تقوی 
نژاد، رئيس كل سازمان امور مالياتی كشور، معاونين 
وی و تعدادی از مديران كل سازمان برگزار شد، عالوه 
بر تشريح سه هدف اصلی اين طرح يعنی افزايش 
درآمدها، كاهش هزينه های وصول و رضايت ذينفعان، 
ديگر مزيت ها و ويژگی های برجسته و بارز طرح مذكور 
همچون نقش  محور بودن سيستم يکپارچه مالياتی، 
سيستمی شدن تمامی منابع و فرايندهای مالياتی، كشف 
فرار مالياتی و تحقق عدالت مالياتی، ميزان پيشرفت و 
پياده  سازی طرح و همچنين نحوه گردآوری و پردازش 
اطالعات موردنياز سامانه  های اطالعات مالياتی مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت. معاون وزير اقتصاد و 
رئيس  كل سازمان سرمايه گذاری و كمك های اقتصادی 
و فنی ايران نيز نقش ماليات را در عرصه اقتصادی مهم 
خواند و گفت: طرح جامع مالياتی می تواند ظرفيت 

های نظام مالياتی را در اين زمينه تسهيل نمايد.

جا به جایی روزانه ٢8 میلیارد تومان 
در پیام رسان »بله«

در تابستان امسال پيام رسان »بله« با ثبت روزانه 28 
ميليارد تومان انتقال پول و بيش از 70 هزار تراكنش 

كارت به كارت موفق، بار ديگر ركوردشکنی كرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانك ملی 
ايران، در تابستان 97 ميزان تراكنش های مالی انجام 
شده در بله با 9.8 ميليون تراكنش مالی از رشد 76 
درصدی نسبت به فصل بهار برخوردار شد. همچنين 
در مدت مذكور بيش از شش ميليون تراكنش موفق 
كارت به كارت از طريق اين پيام رسان انجام شده 
است كه نسبت به سه ماه قبل از آن )فصل بهار( رشد 
95 درصدی را نشان می دهد. پيام رسان بومی و ملی 
»بله« برای نخستين بار زمينه انجام خدمات بانکی بر 
بستر شبکه های مجازی در كشور را فراهم كرد و 
اكنون عالوه بر بانك ملی ايران، ١8 بانك ديگر به اين 

شبکه متصل هستند.

خبر

قيمت انواع خودروهای داخلی متأثر از كاهش 
قيمت دالر ١ تا ١2 ميليون تومان ارزان شد.

به گزارش زمان به نقل ازتسنيم، همزمان با روند 
معامالت  بازار،  در سطح  دالر  قيمت  كاهشی 
خريد و فروش خودرو نيز متأثر از اين موضوع 
شاهد كاهش قيمت در انواع خودروهای داخلی 
و وارداتی است.البته در طول دو ماه گذشته قيمت 
خودروهای داخلی افزايش قابل توجهی داشت 
كه می توان گفت با كاهش قيمت دالر مردم بايد 
به روند كاهشی بيشتر قيمت خودروهای داخلی 
اميدوار باشند.به اعتقاد فعاالن بازار در معامالت 
امروز خريدار است كه حرف نهايی را مطرح 
می كند به نحوی كه به جای فروشنده خريدار 
قيمت نهايی خودرو را تعيين و اين فروشنده 
است كه با قيمت پيشنهادی موافقت يا مخالفت 
كند. در بازار ديروز، خودروی استپ وی كه رقم 
١36 ميليون تومانی را به خود اختصاص داده بود 

با كاهش ١2 ميليون تومانی با قيمت ١25 ميليون 
تومان، 207 دنده با كاهش 7 ميليون تومانی با 
قيمت 85 ميليون تومان، سمند دوگانه سوز با 
ميليون  قيمت 57  با  تومانی  ميليون  كاهش 6 

ميليون  با كاهش 6  ايکس  ال  تومان و سمند 
فروش  به  تومان  ميليون  قيمت 5٤  با  تومانی 
می رسيد. يکی از فعاالن بازار خودرو در مورد 
تأثير كاهش قيمت دالر بر بازار خريد و فروش 

عرضه  خودروسازان  اگر  می گويد:  خودرو، 
محصوالت خود به بازار را افزايش دهند در كنار 
روند كاهشی قيمت دالر ما می توانيم به ارزانی 
بيشتر خودرو در بازار اميدوار باشيم البته تأثير 
كاهش قيمت دالر بر خودروهای وارداتی نيز 
قابل توجه است به نحوی كه اسپورتيج از 580 
ميليون تومان، ديروز با قيمت 530 ميليون تومان 
فروخته می شد.وی با اعالم اينکه هنوز عرضه 
خودرو توسط خودروسازان به بازار افزايش پيدا 
نکرده است، گفت: اين نکته را بايد عنوان كنم كه 
پيش فروش های اخير نيز نتوانسته تأثير مثبتی بر 
بازار بگذارد چرا كه مردم امروز ثبت نام كرده و 
سال آينده خودروهای خود را تحويل می گيرند.
قيمت  كرد:  تصريح  خودرو،  بازار  فعال  اين 
پيدا  افزايش  معقول  غير  داخلی  خودروهای 
كرده بود كه بايد با همکاری خودروسازان روند 

كاهشی قيمت ها افزايش بيشتری داشته باشد.

خودروهای خارجی تا 50 میلیون تومان ارزان شدند؛ 

سقوط تا 12 ميليونی قيمت خودروهای داخلی 

مفقودی 
شماره پالك٤83ع٤7ايران١7.شماره هوشمند2367678. ١92١با  بنز  هوشمند  كارت 

مدل63مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای علی عابديان فرزند علی محمد به شرح درخواستی كه به شماره 970638اين  شعبه 
ثبت گرديده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه محبوبه 
عابديان  فرزند علی به به شماره شناسنامه ١77 صادره از بابلسر در تاريخ 96/8/29در اقامت 

های دائمی خود شهرستان بابلسر فوت نموده و ورثه حين الفوت وی عبارتند از 
١-علی عابديان فرزند علی محمد به شماره شناسنامه ٤9802793٤١پسر متوفی

2- بی بی خانم عابديان فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه ٤988٤9732١مادر متوفی 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت يك مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار 

آگهی
در پرونده كالسه 970998١295١00279اين شعبه آقای امير ذكريايی به اتهام تخريب اتومبيل 
و تهديد با چاقو تحت تعقيب قرار گرفته است ، با عنايت به مجهول المکان بودن متهم ودر 
اجرای مقررات ماده ١7٤ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری به 
نامبرده ابالغ ميگرددتا ظرف مهلت 30 روز از انتشار اين آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در اين شعبه حاضر گردد.درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی بعمل خواهد آمد.

بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار- مهدی بی نیاز

آگهی
در پرونده كالسه 970998١295١00323 اين شعبه آقای شهاب امينی فرزند عباس به اتهام ضرب 
و جرح عمدی با چاقوو فحاشی تحت تعقيب قرار گرفته است.با عنايت به مجهول المکان بودن 
متهم ودر اجرای مقررات ماده ١7٤ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور كيفری 
به نامبرده ابالغ ميگرددتا ظرف مهلت 30 روز از انتشار اين آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در اين 

شعبه حاضر گردد.درصورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسيدگی بعمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار- مهدی بی نیاز

آگهی اموال غير منقول نوبت اول
مبلغ8٤9١82١7 ريالو در   آقايی   آقای مهدی  پرونده كالسه 900١88 محکوم عليه   در 
پرونده كالسه 900268 به پرداخت مبلغ ١٤353١5١0ريال و در پرونده 900١95پرداخت 
مبلغ 930028١0ريال محکوم به آقای محمد توكلی و در پرونده به كالسه 90027١ محکوم 
عليه آقای مهدی آقايی به پرداخت ١238036٤3ريال در حق محکوم له حجت  توكلی و 
در پرونده به كالسه 900١09 محکوم عليه مهدی آقايی روح اهلل صفر پور عباس صفرپور به 
پرداخت مبلغ ١00797728ريال و در پرونده به كالسه 900١٤8 محکوم عليه ها مهدی آقايی 
روح اهلل صفرپور عباس صفرپور به پرداخت مبلغ78١27١75 ريال در حق محکوم له آقای 
احسان نظری و در مجموع محکوم عليها در هر پرونده به پرداخت معادل 5 درصد محکوم به 
به عنوان هزينه اجرايی در حق دولت محکوم می باشند بابت تاديه  طلب ها ثالث خانم زينب 
عموزاده توسط همسرش آقای مهدی آقايی نسبت به معرفی زمين واقع در روستای مرزنگو 
اقدام كه معرفی را در زمان توقيف مورد تاييد قرار داده است و كارشناس در نظريه تکميلی 
خود آن را با ميزان 300 ميليون ريال مورد ارزيابی قرار داده است و زمين دارای كاربری 
كشاورزی و تحت كشت برنج در زمان بازديد كارشناس می باشد آدرس ملك روستای 
مرزنگو خيابان شهيد شکری كوچه مسجد امام جعفر صادق عليه السالم انتهای كوچه آفتاب 
9 می باشد مساحت زمين 2١6 متر مربع و از شمال ١8/67متر به زمين هادی آقايی و كوچه  
پنج متری و از شرق به ١0/08متر به قطعه ١7 نقشه تفکيکی از جنوب به طول ١9/29متر به 
نهر آب و زمين رحمان برديده  و از غرب به طول ١2/90متر به زمين مرحوم حاج قربان آقا 
يی محدود و فاقد حصار می باشد زمين فاقد سند ميباشد اجرای احکام دادگاه دابودشت ملك 
مورد نظر را از طريق مزايده حضوری و در 97/7/22روز يکشنبه از ساعت 9 الی ١2 در محل 
اجرای احکام دادگاه عمومی دابودشت و با شروع  از قيمت كارشناسی به فروش برسانند 
برنده مزايده كسی است كه باالترين قيمت را پيشنهاد و می بايست ١0 درصد مبلغ پيشنهادی 
را فی المجلس  پرداخت و الباقی را ظرف مدت يك ماه توديع  نمايد در غير اينصورت ١0 
درصد مبلغ پيشنهادی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد  ميگردد طالبين و  خريداران می 
توانند تا 5 روز قبل از انجام مزايده با هماهنگی اين اجرا از مورد مزايده بازديد به عمل آورند 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه دابودشت 

آگهی  درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای عليرضا يوسفی فرزند يوسف به شرح درخواستی كه به شماره 9705١١اين شورا ثبت 
گرديده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت كه يوسف يوسفی 
فرزند عقيل به شماره شناسنامه ١53 صادره از ايزدشهر در تاريخ 97/5/٤در اقامتگاه دائمی 

خود شهرستان خود فوت نموده و ورثه حين الفوت وی عبارتند از
١- منور خواجوند  فرزند مجيد به شماره شناسنامه 225 صادره از نور همسر متوفی 

2-پروانه يوسفی فرزند يوسف به شماره شناسنامه ١8 صادره از نور فرزند متوفی
3- پروين يوسفی فرزند يوسف به شماره شناسنامه ١5 صادره از نور  فرزند متوفی 

٤-تقی  يوسفی فرزند يوسف به شماره شناسنامه 29 صادره از نور فرزند متوفی
5- مهين يوسفی فرزند يوسف به شماره شناسنامه ١٤ صادره از نور فرزند متوفی

6- علی اصغر يوسفی فرزند يوسف به شماره شناسنامه 2١ صادره از نور فرزند متوفی 
7-شهين  يوسفی فرزند يوسف به شماره شناسنامه 6 صادره از نور فرزند متوفی 

8-نقی يوسفی فرزند يوسف شناسنامه ١55١ صادره از نور فرزند متوفی 
9-سهراب يوسفی فرزند يوسف به شماره شناسنامه ١723 صادره از نور فرزند متوفی 

١0-عليرضا يوسفی فرزند يوسف و شماره شناسنامه 95 صادره از نور فرزند متوفی 
١١-كبری يوسفی فرزند يوسف به شماره شناسنامه  ٤279 صادره از نور فرزند متوفی 

١2-علی اكبر يوسفی فرزند يوسف به شماره شناسنامه ٤278 صادره از نور فرزند متوفی
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت يك مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف ٤78/97
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نور یوسف رضایی 

آگهی
شورای حل اختالف شهرستان آمل شماره پرونده 97/693/١ 

مرجع رسيدگی، شعبه اول شورای حل اختالف آمل 
موسوی  منصوره  سيده  وكالت  با  ويردی  امام  فرزند  حبيبی  رضا  خواهانها   / خواهان. 

سوادكوهی، پل سفيد، روبرو دادگستری.، جنب اداره راه ترابری 
خوانده، خواندگان رضا نائيجی فرزند محمود، مرتضی امامی، ١ و2، آمل. خ، امام، آفتاب 23 

پ،١2 منزل محمود نائيجی ك،پ ٤6١573575٤   خواسته، مطالبه وجه چك 
خواهان دادخواستی، در خواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده داشته كه پس از ارجاع 
به اين شورا و ثبت به كالسه فوق وجری تشريفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر حوزه 
بتصدی امضا كنندگان ذيل تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبدل 

ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای شورا 
مبلغ  به  وجه  خواسته  به  خوانده  طرفيت  به  خواهان  مطروحه  دعوی  خصوص  در 
70000000 ريال بابت صدور ا فقره چك عهده بانك كشاورزی جاری به شماره وسررسيد 
9٤/١2/7٤67١66٤0،١0. گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال عليه نظر به اينکه 
مستند دعوی خواهان سند تجاری. است بقای اصل سند در يد دارنده نشان از بقای دين 
در ذمه خوانده. صادر كننده،  داردو از سوی ديگر،  خوانده با ابالغ و استحضار از طرح 
دعوی دفاعی در قبال ادعای مدعی نداشته و دليلی بر برائت ذمه خويش ارائه نکرده است 
شورای حل اختالف خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 3١3/3١0. 
قانون تجارت ١98. و5١9. و522. قانون آيين دادرسی مدنی حکم تضامنی به محکوميت 
خواندگان. رضا نائيجی فرزند محمود، مرتضی امامی به پرداخت 70000000 ريال بابت 
اصل خواسته و ١/830/000. ريال هزينه دادرسی و همچنين حق الوكاله و خسارت تاخير 
تاديه از زمان سررسيد چك لغايت در حق خواهان صادر و اعالم می دارد، رای صادره غيابی 
است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديد نظر خواهی در محاكم محاكم عمومی آمل می باشد. 
قاضی شعبه اول حل اختالف شهرستان آمل جعفری. م الف 2512

اجرایيه 
محکوم له  روزبه ايزدی فرزند جعفر قلی به نشانی مازندران نور چمستان خيابان امام 
روبروی بانك تجارت فروشگاه پوشاك ايزدی محکوم عليه  رضا ميری دار نژاد مجهول 
المکان  محکوم به بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
970997206١7002٤5محکوم عليه  محکوم است به پرداخت مبلغ ١7/٤39/000ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 392/988ريال به عنوان هزينه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجرای حکم در حق خواهان  و پرداخت نيم 

عشر ديوانی كه  اجرای احکام محاسبه ميگردد
محکوٌم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:

١- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 3٤ قانون اجراي احکام مدني(2- ترتيبي 
براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي كند كه اجرا حکم و استيفا محکوٌم به از آن 
ميسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز كليه اموال 
خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل 
بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي 
دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود)مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراي محکوميت مالي ١39٤(.٤- خودداري محکوم عليه از اعالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 3٤ قانون 
اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده ١6 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي ١39٤( 
5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال 
براي پرداخت ديون كافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل 
نصف محکوم به يا هر دو مجازات مي شود. )ماده 2١ قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 
١39٤(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکٌوم عليه از 
زندان منوط به موافقت محکوٌم له يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محکوٌم عليه خواهد 

بود.)تبصره ١ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي ١39٤(م. الف ٤83/97
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بخش چمستان سید احمد اصغری

از زلزله هولناك سرپل ذهاب كرمانشاه زمان زيادي 
نگذشته است؛ زلزله پنج ريشتري كه عالوه بر 
شهرهاي  و  باباجاني،ازگله  ذهاب،ثالث  سرپل 
ديگر همچون تهران، اهواز، تبريز، بغداد و كويت 

را لرزاند.
به گزارش خبرنگار زمان - محبوبه اشرفي پيمان، 
ساختمان های ويران شده  كرمانشاه تداعي زلزله 
١٤سال پيش بم بود؛ ساختمانهاي بلندي كه در 
عرض چند دقيقه تبديل به خرابه  شدند و جان 
هزاران نفررا گرفتند. هنوز كه هنوز است از اتفاقات 
اينچنينی با عنوان نصيب و قسمت ياد مي شود! در 
اين ميان هر زلزله چند ريشتري هشداري است 
برای ساختمان و برج هاي سر به فلك كشيده  كه 
ناخواسته بر روی گسل های بزرگی قرار گرفته اند 
و هر بار كاسه چه كنم چه كنم، به دست گرفته 
و باهزاران وعد و وعيد پايتخت رادر مقابل زلزله 
پيشگويي شده به ظاهر ايمن ميسازيم! برج هاي 
سر به فلك كشيدي كه نه تنها نفس پايتخت را بند 
آورده  است ؛ بلکه امروز با بلندای صدايی شروع 
به لرزيدنهاي خفيف مي كنند و تركهايی بر پيکر 
بلند خودشان ميزنند ؛ ساختمان هايي كه  از ايمني 
بويي نبرده و بدون هيچ ترسي بر روي گسل هاي 

بزرگ و كوچيك پايتخت جا خوش كرده اند. 
عضو  نژاد  جعفر  شاهين  مهندس  ميان  اين  در 
سازمان مهندسی استان تهران عيب بزرگ و در 
عين حال ساده ساختمان های كشور را مهندس 

ساز نبودن آنها مطرح می كند و می افزايد: حدودا  
درصد بسياري از ساختمان های تهران و شهرهای 
ديگر ايران مهندس ساز نيستند .شاهين جعفرنژاد  
به كيفيت ساخت و ساز ساختمان در  با اشاره 
كشور، اظهار كرد: يکی از داليلی  كه امروز شاهد 
افت كيفيت ساخت و ساز در كشور هستيم اين 
است كه مهندسان ساختمان نمی  سازند و افراد 
از هر صنفی اجازه ورود به اين حرفه را دارند. 
افراد غيرمتخصص  وی خاطر نشان كرد: ورود 
به حوزه ساختمان سازی  باعث ايجاد اين مشکل 
شده است. هرچند كه پارامترهای مختلفی از جمله 
مصالح استاندارد و صاحب صالحيت در ارتقاء 
كيفيت ساختمان نقش دارند .جعفر نژاد با تاكيد 
به اين موضوع كه ساختمان هاي ساخته شده بايد 
»بيمه تضمين كيفيت« داشته باشد، عنوان كرد:يك 
ساختمان به لحاظ بازرسي و كارشناسي از همه 
لحاظ بايد »گواهي سالمت فني« دريافت كند تا 
بتواند مورد بهره برداري قرار بگيرند. جعفر نژاد 
با اشاره به حادثه تلخ پالسکو به ايمني ساختمان 
 : كرد  نشان  خاطر  و  كرده  اشاره  تجاري  هاي 
ايمني ساختمان ها به لحاظ مسائل اتش نشاني و 
آسانسور و... بايد مورد بررسي و نگاه كارشناسي 
قرار بگيرد. عضو سازمان مهندسي تهران در گفتگو 
با خبرنگار ما اظهار كرد:اگر به دغدغه صنفي بودن 
در سازمان نظام مهندسي توجه شود؛مطمئنا شاهد 
بود  رشد كيفي و روندساخت وسازها خواهيم 

. وی در رابطه با ايمن سازي ساختمان بعد از 
ساخته شدن  به خبرنگار پيام زمان گفت : ايمن 
سازي ساختمان بعد ازساخته شدن كاري بسيار 
سخت است اما شدني ؛با اين وجود  بهتراست  
اين ايمن سازي به هنگام ساخته شدن ساختمان 
جغرافياي  شرايط  مورد  در  وی  بگيرد.  صورت 
گسل  روي  ما  كشور  كرد:متاسفانه  اظهار  ايران 
هاي متعددي قرار گرفته و از قرار پايتخت هم 
از وجود اين گسل ها در امان نبوده است ؛ايمن 
سازي ساختمان ها در مقابل گسل هاي مشخص 
شده پايتخت مي تواند راهکار عاقالنه ای براي 
باشد. احتمالي  ناخوشايند  پيامدهاي  با  مقابله 
مهندس جعفر نژاد در رابطه با ساخت و سازهاي 
اطراف گسل ها عنوان كرد:متاسفانه ساختمان هاو 
واحدهاي مسکوني  وجود دارند كه روي گسل 
ساخته شده اند؛در اين بين ناگفته نماند ساخت 
وسازهای واحدهاي مسکوني قانونا در محدوده  
عنوان  ادامه  در  است.وي  بوده  ممنوع  ها  گسل 
كرد:يکي از گسل ها خطرناك در منطقه يك تهران 
قرار دارد كه به دليل وجود مافياي مسکن به اين 
موضوع چندان توجه نمي شود.مهندس جعفر نژاد  
دررابطه با گسل هاي پايتخت خاطر نشان كرد:بايد 
در اين زمينه از طريق رسانه ها علي الخصوص 
رسانه ملي اطالع رساني صورت بگيرد؛همچنين  
در هنگام خريد ساختمان  و واحد مسکوني به 
امتيازات آن توجه كنيد. اين امتيازات در قالب رتبه 

بندي ساختمان در 3سطح عالي،متوسط و ضعيف 
مي تواند مشوقي باشد براي خريداران و سازندگان 
ساختمان ؛تا دنبال رتبه كيفي عالي در جهت ايمني 
واحدهاي  نوسازي  به  باشند.وی  ها  ساختمان 
فرسوده پايتخت اشاره و عنوان كرد: شهرداري و 
بانك مسکن تسهيالتي در راستاي نوسازي واين 
واحدها ارائه مي دهد،اگر اين تسهيالت متناسب 
باشد مي  اقتصادي كشور  وتغييرات  با شرايط  
تواند اقدام موثري در جهت نوسازي بافت هاي 
فرسوده كه اين روزها در كشور كم نيستند باشد.
مهندس جعفر نژاد در پايان در مورد مسکن مهر كه 
امروز در اكثر مناطق كشور مشکالتي ايجاد كرده 
اشاره كرد و عنوان كرد:مسکن مهر نوعی سرمايه 
گذاري راكد است  كه نياز به زير ساختهاي از 
جمله بيمارستان،مدرسه و فضای سبز و...دارد. به 
جهت ايمنی در مقابل  زلزله  مورد تاييد نيستند. كه 
نمونه بارز آن را در سال گذشته در زلزله كرمانشاه 

مشاهده كرديم.

گفتگوی مهندس شاهین جعفر نژاد، عضو سازمان مهندسی استان تهران با زمان؛

بـالياي طـبيعي يـا انـساني؟!

 سهم بیش از ۲0 درصدی صنایع معدنی
 در صادرات غیرنفتی

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
 20 سهم  با  معدنی  صنايع  و  معدن  حوزه 
درصدی در صادرات غير نفتی، نقش بسزايی 
در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال و ارزآوری 

در كشور دارد.
»مهدی  ازايرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
كرباسيان« ديروز در نخستين همايش »چشم 
های  فناوری  و  ايران  غيرآهنی  صنايع  انداز 
المللی  بين  های  همايش  مركز  در  وابسته« 
صدا و سيما، افزود: يکی از افتخارات وزارت 
صنعت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنايع معدنی ايران )ايميدرو( در دولت های 
يازدهم و دوازدهم، ارتقای جايگاه معدن و 
صنايع معدنی در بين مردم، سياستگذاران و 
تصميم گيران است.به گفته اين مقام مسئول، 
در پنج سال گذشته معدن و صنايع معدنی 
كشور،  توسعه  و  اقتصاد  در  آن  جايگاه  و 
اكنون بيش  به طوری كه  جدی گرفته شده 
از 23 درصد ارزش بورس كشور متعلق به 

شركت های معدنی و صنايع معدنی است.
معدنی  كشوری  ايران  داد:  ادامه  كرباسيان 
پيش  از  بيش  می تواند  جايگاه  اين  و  است 
های  تحريم  باوجود  افزود:  يابد.وی  ارتقا 
آلومينيوم  از  نامبرده شدن  و  آمريکا  ظالمانه 
حوزه  اما  اقتصادی،  تحريم های  در  مس  و 
معدن و صنايع معدنی می تواند با وجود همه 
معتقديم  بايستد؛  خود  پای  روی  مشکالت 
توجه  صورت  در  حوزه  اين  پذيری  ضربه 
های صنعتی  ساير حوزه  به  نسبت  تدبير  و 
و اقتصادی كمتر است.وی بر لزوم توجه به 
صادرات در اين حوزه نيز تاكيد كرد و هشدار 
داد: هرگونه كم توجهی به صادرات می تواند 
اين بخش را وارد ركود و چالش های جدی 
كند.وی يادآور شد: فراموش نکنيم 50 درصد 
توليد انواع محصوالت معدنی در جهان در 
همکاری  با  می توان  و  هاست  چينی  اختيار 
با چين و اخذ تصميم های منطقی، تحريم ها 

را كم اثر كرد.

حمایت صندوق کارآفرینی امید از فعالیت های 
دانش بنیان

صندوق  تجاری سازی  و  تسهيالت  معاون 
نوآوری و شکوفايی با اشاره به همکاری اين 
صندوق با صندوق كارآفرينی اميد، گفت: اين 
صندوق بخشی از منايع خود را به حمايت از 
شركت های دانش بنيان اختصاص داده است.

به گزارش زمان به نقل ازايسنا، دكتر حميدرضا 
قرارداد  امضای  مراسم  در  ديروز  شاهوردی 
همکاری ميان صندوق نوآوری و شکوفايی 
با بيان اينکه نهادهايی مانند صندوق ها، دارای 
ساختار مالی و ماموريت محور هستند، اظهار 
و  توسعه كسب  در فضای  نهادها  اين  كرد: 
كارهای فناورانه سال ها است كه اقداماتی را 
نوآوری  رو صندوق  اين  از  كردند،  اجرايی 
و شکوفايی همواره به دنبال همکاری با اين 
به  اشاره  با  وی  است.  بوده  مالی  نهادهای 
همکاری اين صندوق با صندوق كارآفرينی 
در  تفاهم نامه  اين  كرد:  نشان  خاطر  اميد، 
شاهوردی  دارد.  قرار  نهايی  قرارداد  مرحله 
كارآفرينی  صندوق  ويژگی های  به  اشاره  با 

اين صندوق، پراكنشی در  يادآور شد:  اميد، 
سطح استان های كشور به ويژه در استان های 
محروم دارد و تاكنون در جهت حمايت از 
كسب و كارهای خرد و كوچك اقدام كرده 
است. اين مقام مسوول اضافه كرد: با تعدد 
اميد می تواند در  كارآفرينی  شعب، صندوق 
از  در جهت حمايت  ما  ماموريت های   كنار 
معاون  بردارد.  گام  دانش بنيان  شركت های 
نوآوری  صندوق  تجاری سازی  و  تسهيالت 
از  بانکی  مجوزهای  بودن  دارا  شکوفايی  و 
صندوق  مزايای  ديگر  از  را  مركزی  بانك 
كارآفرينی اميد نام برد و ادامه داد: از اين رو 
همکاری با اين صندوق، كاهش هزينه هايی 
را برای صندوق نوآوری و شکوفايی به دنبال 
دارد. وی اضافه كرد: با اعتباری كه صندوق 
صندوق  اختيار  در  شکوفايی  و  نوآوری 
اين  است،  كرده  واگذار  اميد  كارآفرينی 
صندوق می تواند اعتباراتی را به شركت های 

دانش بنيان اختصاص دهد.



برای آزادی ضروری نیست زمین و آسمان را 
بخرید، تنها خودتان را نفروشید.

نلسون ماندال

سخن حکیمانه

گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند
 گفتا به چشم، هر چه تو گوی چنان کنند

گفتم خراج مصر طلب می کند لبت
 گفتا درین معامله کمتر زیان کنند

امروز با حافظ

 ترجمه رمان جدید »دن براون«
 منتشر شد

»خاستگاه«  رمان  ترجمه 
نوشته دن براون با محوريت 
رابرت  پرفسور  شخصيت 
انتشارات  توسط  لنگدان 
كتابسرای تنديس منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
براون  دن  نوشته  »خاستگاه«  رمان  مهر،  گزارش  به 
به تازگی و طی چند روز گذشته با ترجمه حسين 
شهرابی توسط انتشارات كتابسرای تنديس منتشر و 

راهی بازار نشر شده است.
اين كتاب مدتی معطل مجوز چاپ بود و فرايند انتشار 
و صحافی اش به سرعت پس از اخذ مجوز انجام شد. 
در نتيجه »خاستگاه« از دوشنبه 9 مهر منتشر و عرضه 
با عنوان  اين كتاب سال گذشته  شد. نسخه اصلی 
»Origin« همزمان در ١3 كشور جهان منتشر شد. 
مترجمان مختلف كتاب در اين ١3 كشور، مانند روال 
بازگردانی كتاب های پيشين اين نويسنده، تحت تدابير 
امنيتی و در حالی كه دو ماه در خانه ای در بارسلون به 

سر بردند، كار ترجمه را انجام دادند.
دن براون نويسنده سرشناس آمريکايی است كه او 
را با رمان های »كد داوينچی«، »فرشته ها و شياطين«، 
»دوزخ« و »نماد گمشده« می شناسيم كه تا به حال فيلم 
سينمايی اقتباسی 3 عنوان »كد داوينچی«، »فرشته ها و 
شياطين«، »دوزخ« ساخته و اكران شده اند. شخصيت 
اصلی اين رمان ها، پروفسور رابرت لنگدان نمادشناس 
آمريکايی و استاد دانشگاه هاروارد است كه ايفاگر 
بوده  تام هنکس  اشاره،  فيلم های مورد  او در  نقش 
است. در »خاستگاه«، لنگدان برای شركت در برنامه ای 
مهم به موزه گوگنهايم در بيلبائو واقع در اسپانيا می رود. 
موضوع برنامه، اعالم كشفی است كه گفته شده علم 
را زير و رو خواهد كرد. ميزباِن لنگدان، مردی به نام 
ادموند كِرش است؛ يك آينده شناس و ميلياردر كه 
اختراعات و پيش بينی هايش باعث شده شخصيت 
دانشجويان  از  پيش  سال ها  كرش  بشود.  مشهوری 
پروفسور لنگدان در هاروارد بوده و حاال قرار است 
باعث رقم زدن پيشرفت بزرگی در دنيای علم و فلسفه 
بشر بشود. اين پيشرفت قرار است جواب دو پرسش 

مهم و بنيادی بشر را درباره اصل وجودی اش بدهد.
ترجمه اين رمان با 768 صفحه و قيمت 70 هزار 

تومان منتشر شده است.
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اوقات شرعی

 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت نگاه
 جناحی و سیاسی ندارد

به گزارش خبرنگار پيام زمان،نشست خبری 
پانزدهمين دوره جشنواره بين المللی فيلم 
مقاومت با حضور محمد خزاعی دبير اين 
رويداد و جمعی از اهالی رسانه در تاالر اسوه 
بنياد روايت برگزار شد. يزدان عشيری مدير 
روابط عمومی جشنواره مقاومت گفت: دهه 
اول آذرماه و همزمان با شروع هفته بسيج، 
اميدوارم  و  می شود  برگزار  جشنواره  اين 

بتواند بهترين خروجی را داشته باشد.
وی افزود: مقاومت واژه و محتوای پرباری دارد؛ بخصوص در دنيای كنونی كه سلطه 
گری و ظلم بيداد می كند. پس جشنواره مقاومت تداعی گر و روايتگر دوران دفاع مقدس 
و مقاومت های كنونی است. به عنوان يك منتقد می گويم جشنواره مقاومت می تواند يك 
رويداد جهانی و تاثيرگذار باشد. اميدوارم با مهر دستگاه های مرتبط مفهوم مقاومت زنده 

بماند و اين جشنواره هم به بهترين شکل برگزار شود.
در اين مراسم  محمد خزاعی دبير اين جشنواره گفت: جشنواره مقاومت از لحاظ ماهيتی 
و هويتی اهميت دارد. در دهه شصت بچه های جنگ به فکر برگزاری آن افتادند و اهميت 
آن در اين است كه در دوران انقالب اسالمی اتفاق افتاد. امسال به دليل همزمانی با ماه 

محرم تصميم گرفتيم جشنواره را در آذر ماه برگزار كنيم.
وی افزود: هر سال جشنواره هايی با موضوع مقاومت هستند در دنيا برگزار می شود؛ 
اما بررسی های مقدماتی نشان می دهد آن ها نهايتا با آثاری برگزار می شوند كه با ماهيت 
جشنواره مقاومت ما همخوانی ندارند. تنها چهارده جشنواره از ده هزار جشنواره جهانی 
با ماهيت اصلی مقاومت همخوانی دارد. جشنواره مقاومت در كشور ما نيز يکی از با 
اهميت ترين هاست. اگر گزافه نگوييم برگزار نشدن اين رويداد فرهنگی هنری يعنی 
پذيرش شکست. ما سعی كرديم در برگزاری جشنواره با كمترين هزينه و با كيفيت باال 
پيش برويم. خزاعی درباره اهميت توليد فيلم در عرصه مقاومت و دفاع مقدس گفت: به 
نظر می رسد در بحث توليد فيلم های مقاومت با مشکل روبرو هستيم. البته كه فروش 
خيلی خوب سينمای مقاومت و دفاع مقدس در شش ماه اول سال حائز اهميت است. 
دبير جشنواره مقاومت درباره جزئيات آثار رسيده به اين رويداد فرهنگی بيان كرد: در 
مجموع امسال يازده بخش رقابتی در جشنواره داريم و هشت بخش جنبی و پژوهشی. 
بخش هايی مانند انيميشن، تله فيلم، فيلم های تلويريونی و ... از جشنواره امسال حذف 
شد. امسال ١650 اثر داخلی و خارجی به دبيرخانه رسيد كه 7٤٤ اثر ايرانی است. بخش 
دولتی 533 و بخش خصوصی 2١١ اثر ارسال كردند.  657 اثر توسط مردان و 87 زن 
فيلمساز داريم كه اين نيز اتفاق مناسبی در حوزه زنان است.  ٤73 اثر از تهران و 27١ اثر 
از شهرستان ها به دست ما رسيده است. او درباره موضوعات فيلم های جشنواره امسال 
گفت: مضامينی كه در اين دوره جشنواره پيگيری می شود، بحث فتنه داعش، جانبازان، 
خانواده های شهدا، عراق و ... است. هيات انتخاب از پانزدهم شهريور آغاز به كار كرده 
و تا پانزدهم مهر آثار جشنواره را اعالم می كند.  امسال بخش روايت برای فيلم اولی ها 
به جشنواره اضافه شده است كه انفاق بسيار خوبی برای جوانان و مستعد ها خواهد بود.
وی افزود: در بخش بين الملل 906 اثر از 73 كشور متقاضی حضور در جشنواره بودند. 
فرانسه، كانادا، سوئد، نروژ، عراق، روسيه و ... از جمله كشور های متقاضی هستند. بحث 
آموزش در حوزه بين الملل را از دوره يازدهم جشنواره داشتيم؛ در اين زمينه 270 هنرجو 

از اقصی نقاط دنيا آموزش ديدند و اثر توليد كردند.

گزارش پیام زمان از نشست خبری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت؛

اخير  سال های  در  مجازی  فضای 
به عنوان يك پايگاه مهم برای عرض 
اظهار نظراتشان  و  سلبريتی ها  اندام 
از  فارغ  جامعه  مسائل  همه  درباره 
هرگونه اطالعات و آگاهی شده است.

فضای مجازی توانسته در سال های 
غيرقابل  و  عميق  تأثيرات  اخير 
جبرانی را در جامعه بگذارد. حضور 
و فعاليت سلبريتی ها اعم از بازيگران، 
مدل ها، ورزشکاران، خواننده ها و... را 
می توان به عنوان يکی از اركان مهم در 
شبکه های اجتماعی معرفی كرد. در 
تمام دنيا يکی از جذابيت های اين فضا 
به اشتراك گذاشتن زندگی روزمره و 
فعاليت های حرفه ای سلبريتی هاست 
كه دست بر قضا توانسته اند طرفداران 

ميليونی را برای خود داشته باشند.
تا اين جای قضيه شايد اين مسائل 
برای جامعه امروزی خيلی عادی و 

طبيعی تلقی شود.
اما اين روزها ديگر فعاليت اين قشر 
ختم  موارد  اين  به  شبکه ها  اين  در 
جامعه  در  اتفاقی  ديگر  نمی شود. 
اظهارنظرهای  شاهد  ما  كه  نمی افتد 
اعتراض،  نباشيم.  قشر  اين  متفاوت 
يك  عملکرد  از  تمجيد  و  تعريف 
هنرمند يا سياست مدار، انتقاد از برخی 
آداب و سنن رايج، حمايت از برخی 
ارگان ها و نهادها، حتی دعوا و بگو 
به  با يکديگر كه برخی مواقع  مگو 
می انجامد،  هم  افشاگری  و  توهين 
مواردی است كه هنرمندان در فضای 
از  ابايی  هيچ گونه  بدون  و  مجازی 
نااميدی  رواج  می كنند.  صحبت  آن 
دادن  نشان  تمسخرآميز،  ادبيات  و 
در  مردم  به  قشر  اين  مرفه  زندگی 

مقابل  در  و...  اقتصادی  بد  شرايط 
كمك ها و حمايت های مثبت برخی 
از اين هنرمندان و به نوعی ايجاد اعتماد 
كاربردی  پيشنهادی های  اجتماعی و 
موجود،  مسائل  برخی  حل  برای 
همگی از تأثيرات مستمر سلبريتی ها 

در فضای مجازی است.
جامعه شناس،  بخارايی  احمد  دكتر 
درباره چرايی پيدايش سلبريتی زدگی 
ايرناپالس  با خبرنگار  در گفت وگو 
گفت: سلبريتی الگوست و می تواند 
موفق  و  پيشرو  فردی  به عنوان 
طبيعتًا  گيرد.  قرار  افراد  موردتوجه 
ايجاد  جاذبه هايی  هم  مسير  اين  در 
می شود و افراد جامعه طبق راهی كه 
حركتشان  به  است،  رفته  الگويشان 
ادامه می دهند. اين خود فی نفسه اتفاق 
مثبتی است. از جايی اين بحث جنبه 
آسيب شناسی پيدا می كند كه فرد و آن 
الگو از وزن الزم برخوردار نباشد. به 
فرم و  بيشتر صورت  عبارت ديگر، 
ظاهر مدنظر باشد تا محتوا. يك زمان 

قالبش، ظاهرش،  است كه سلبريتی 
محتوايش  به  ژستش  و  صورتش 
می چربد. مثاًل در عالم هنر چه كسی 
موجه  شخص  می شود؟  سلبريتی 
مثل  حاشيه ای  بدون  و  حرفه ای  و 
پرويز پرستويی يا هنرپيشه هايی كه از 
ژست، شکل و شمايل و حالت های 
ويژه ای برخوردارند؟ بخارايی با اعالم 
اينکه داستان سلبريتی زدگی در عالم 
سياست هم اتفاق می افتد، خاطرنشان 
كرد: در عالم سياست هم تحليلگران 
سياسی كه تحليل های جدی و عميقی 
مبتنی بر آمار و ارقام دارند، درجه دو 
اهل  كه  كسانی  اما  می شوند.  تلقی 
شعار هستند، از سوی طرفداران خود 
بزرگ و صاحب تريبون هم می شوند. 
شعارزدگی همان صورت گرايی است 
كه در سلبريتی ها هم گسترش پيدا 

كرده است.
انتخاب  اينکه  اعالم  با  امعه شناس 
الگو يك نياز درونی است، بيان كرد: 
رفتارهايشان  افراد  كه  جامعه ای  در 

هيجانی و احساسی است، بيشتر به 
سمت سلبريتی های قالبی و صورتگرا 
يعنی  می روند.  شعارزدگی  همان  يا 
است  مهم  طرفداران  برای  صورت 
يك  سراغ  وقتی  محتوايشان.  تا 
ظاهربين  و  صورت گرا  سلبريتی 
می زند،  حرف  شعاری  كه  می روند 
ژست قشنگی هم دارد برای مخاطب 
به  موارد  اين  همه  می شود.  دلنشين 
خاطر اين است كه عينکی كه با آن 
نگريسته می شود، عينك هيجانی و 
قالب گرايی است. حال اين طرفداران 
يا به عبارت ديگر اين افراد، محصول 
يك تاريخ و فرهنگ هستند. داستان 
و  فرهنگی  مشکل  ما  كه  است  اين 
اين  نمی توانيم  ما  داريم.  تاريخی 
كنيم.  اصالح  راه  وسط  از  را  مسير 
متأسفانه فرهنگ ما فرهنگ ظاهربينی، 
هيجانی و تقديرگرايی است. تظاهر و 
ظاهربينی به رفتار هيجانی می انجامد 
و رفتار هيجانی هم قالب گرا می شود. 
اكثر اين افراد سراغ آدم هايی می روند 

و  قالبشان  صورتشان،  ژستشان،  كه 
شعارشان زيباست. 

احمد بخارايی درباره اعتماد به نفسی 
كه اين قشر برای اظهار عقيده و نظر 
در مورد همه اتفاقات جامعه دارند، 
گفت: وقتی همه ما در مقابل آيينه قرار 
شخصيت  از  كه  ارزيابی  می گيريم، 
خود داريم همگی از جامعه می آيد. 
مِن سلبريتی هيجانی و شعاری كه در 
هر زمينه ای هم می خواهم نظر بدهم 
و حرف های كلی بزنم كه خيلی هم 
عميق نيست، به يك باره با طرفداری 
هم  را  من  كه  هواداران  عظيم  خيل 
تأييد می كنند و برايم كف می زنند، 
مواجه می شوم؛ اين عمل همان علت 

پيدايش اعتماد به نفس است. 
درآمدزايی  درباره  جامعه شناس  اين 
برخی از اين سلبريتی ها كه از طريق 
مجازی شان  صفحات  در  تبليغات 
به دست می آورند، اظهار كرد: وقتی 
می شود،  تأييد  سلبريتی  يا  شخصی 
يك  كه  پايگاه  می كند.  پيدا  پايگاه 
امر  به  است  غيرمادی  معنوی  امر 
مادی تبديل می شود. اين فرد وقتی 
طرفدارهايش بيشتر می شود، استقبال 
بيشتری هم از آن خواهد شد. درواقع 
آدم  آن  كه  است  باطل  دور  در يك 
هيجانی، سلبريتی را تأييد می كند. آن 
سلبريتی به واسطه اين قدرت، باالتر 
هيجانی،  جامعه  آيينه  در  و  می رود 
خود را تأييد می كند و در يك رفت 
و برگشت اين اتفاقات می افتد. انگار 
باخت  بازی  وارد  عقالنی  جامعه 
باخت شده است و در يك دور باطل 
سلبريتی بزرگ و بزرگ تر، قدرتمندتر، 

پولدارتر و محبوب تر می شود.

کاریکاتور

فيلم سينمايی »آستيگمات« به كارگردانی مجيدرضا مصطفوی 
داشت.  خواهد  آسياپاسفيك حضور  سينمايی  جايزه  در 
پوستر خارجی اين فيلم برای حضور در اين جايزه سينمايی 
نيز منتشر شد. فيلم سينمايي »آستيگمات« به تهيه كنندگي و 
كارگرداني مجيدرضا مصطفوی در دوازدهمين دوره جايزه 

سينماي آسياپاسيفيك )آسپا( حضور دارد.
مراسم اعطای دوازدهمين دوره جايزه سينماي آسياپاسيفيك 
در روز هشتم آذر در شهر بريسبان استراليا برگزار خواهد 
بازبينی  اين جايزه درحال  انتخاب  اكنون هيات  شد. هم 
فيلم هايي از ٤6 كشور منطقه بوده و در روز چهارشنبه 25 
مهر )١7 اكتبر( نامزدهای پنج گانه رشته های مختلف براي 

دريافت جوايز مهم سينمايي را اعالم خواهند كرد.
امسال براي اولين بار جايزه بهترين موسيقي فيلم نيز به اين 
جوايز اضافه شده است. پيش از اين »آستيگمات« در بخش 
مسابقه جلوه گاه شرق جشنواره جهاني فيلم فجر به نمايش 

درآمد و مورد تحسين منتقدان و مخاطبين قرار گرفت.
هادی  كوثری،  باران  كيايی،  محسن  نصيرپور،  مهتاب 
حجازی فر، حسين پاكدل، سيامك صفری، بهنوش بختياری، 
حسام محمودی، محمد شاكری و نيکی كريمی بازيگران 

اين فيلم هستند.

 ابران كوثری وهادی حجازی فر
 بر روی پوسرت يك فيلم

سقوطهمزماندالرومفسدیناقتصادی

سلبریتی زدگی؛ محصول فرهنگ هيجانی و ظاهربينی
*هنگامه ملکی

ژاله صامتی قصد دارد نمايش »محبوبه ها« را به زودی در 
تماشاخانه مهرگان روی صحنه ببرد.

ژاله صامتی كه در سال 95 نمايش »يادم تو را فراموش« را 
در تماشاخانه ايرانشهر به صحنه برده بود، قرار است نمايش 

»محبوبه ها« را در آينده ای نزديك اجرا كند.
اين كارگردان تئاتر در اين باره گفت: نمايش »محبوبه ها« با هفت 
پرسوناژ زن به نويسندگی نوشين تبريزی آبان ماه در تماشاخانه 
مهرگان روی صحنه خواهد رفت كه خودم نيز در آن نقشی را 
ايفا می كنم. »محبوبه ها« اثری زنانه است در آينده ای نزديك 

اسامی ديگر بازيگران كار نيز اعالم می شود.
»محبوبه ها« نمايشی كمدی نيست اما لحظاتی را برای مخاطب 
در قالب طنز به تصوير می كشد. اين اثر، نمايشی رئاليستی است 
كه درباره روابط و اتفاقات اجتماعی و انسانی سخن می گويد. 
عوامل ديگر اين اثر عبارتند از امير توسلی آهنگساز، جهانگير 
ميرزاجانی طراح صحنه، مهرنوش سليمی طراح گريم، مهرداد 
مهدی زاده امور مالی، فتاح مينوبخش دستيار كارگردان و برنامه 
ريز، نياز سنجری دستيار دوم كارگردان، رضا نصيری نيا مدير 
توليد، ميثم مرادی مدير صحنه، آزاده سعيدی منشی صحنه، 
محمدرضا غفاری طراح پوستر و بروشور، محسن كرمانی 
عکاس، سارا حدادی مشاور رسانه ای و مدير روابط عمومی 

youstudio، ايليا شمس مدير تبليغات - تئاتر بازها.

 ابزگشت ژاله صامیت
اب  »محبوبه ها« 

گروه توليد فيلم »لواسان« با اميرمحمد زند و خاطره حاتمی 
برای حضور در اين پروژه به توافق نهايی رسيدند.

به  »لواسان«  فيلم  پروژه،  رسانه ای  مشاور  از  گزارش   به 
كارگردانی سميرا رجبی و تهيه كنندگی عزت اهلل جامعی ندوشن 
در حال حاضر در مراحل پايانی پيش توليد قرار دارد و با 
دوربين  مقابل  زودی  به  بازيگران  و  عوامل  كامل  انتخاب 
خواهد رفت. پس از قطعی شدن حضور عباس غزالی، گروه 
توليد به تازگی با اميرمحمد زند و خاطره حاتمی نيز برای 
حضور در اين پروژه به توافق نهايی رسيدند. سميرا رجبی 
ديگر بازيگر اين فيلم است. اين فيلم چند بازيگر ديگر نيز 
دارد كه ظرف چند روز آينده انتخاب خواهند شد. فيلمبرداری 
»لواسان« در تهران و اطراف لواسان انجام می شود و برخی از 
لوكيشن ها نيز تاكنون انتخاب شده است. اين فيلم مضمونی 
اجتماعی دارد و در خالصه داستانش آمده است: جوانی در 
مخمصه روحی – روانی قرار گرفته است. وی در اين شرايط 
و در ضمير ناخوداگاه خود قصد خروج از كشور را دارد اما 
در اين ميان اتفاقاتی رخ می دهد كه. »لواسان« اولين فيلم بلند 
سميرا رجبی محسوب می شود. اين كارگردان فارغ التحصيل 
فوق ليسانس فيلمسازی در خارج از ايران است و پيش از اين 
فيلم های كوتاه وی در خارج و داخل ايران و در جشنواره های 

مختلف به نمايش درآمده است.

 امیرمحمد زند و خاطره حامتی
 در »لواسان« 

آلبوم The long march )راه پيمايی( كاری از 
واترز و محمد  راجر  با صدای  و  برادارن »جبران« 

معتمدی منتشر شد.
يکی  ايرانی  شناخته شده  خواننده  معتمدی  محمد 
The long march)راه  آلبوم  خوانندگان  از 
پيمايی( است. او درباره اين اثر می گويد: اين آلبوم 
متعلق به گروه »تريو جبران« است كه اعضايش را 
برادران فلسطينِی جبران به نام های سمير، ويسام و 
اكتبر)20   ١2 است  قرار  و  می دهند  تشکيل  عدنان 
رونمايی  رسمی  به صورت  آلبوم  اين   )١397 مهر 
موسيقی  معتبر  در سايت های  از هم اكنون  اما  شود 

در سراسر دنيا قابل خريداری است.
معتمدی ادامه می دهد: من در اين آلبوم يك قطعه 
خوانده ام كه نامش The long march است و 
نام همين قطعه را هم برای آلبوم انتخاب كرده اند. 
برای اين قطعه من شعری از اشعار خواجوی كرمانی 
انتخاب كرده ام و به صورت آوازی بر روی قطعه ای 

از تريو جبران و در »بيات اصفهان« خوانده ام.
مبنای  می دهد:  ادامه  ايرانی  موسيقی  خواننده  اين 

متون  و  اشعار  قطعه هايش  و  آلبوم  اين  نام گذاری 
شاعر معروف فلسطينی »محمود درويش« است كه 
اين نام ها برمبنای واژگاِن شعرِی »محمود درويش« 
انتخاب شده است. در واقع خط ربِط قطعه های اين 
معتمدی  است.  درويش  محمود  سروده های  آلبوم، 
مردم  ميان  در  درويش«  »محمود  جايگاه  درباره 
مبارزی  آدم  درويش  محمود  می گويد:  فلسطين 
بوده و در ميان فلسطينيان و حتی در ميان يهوديان 

چهره ی قابل احترامی است.
عنوان  با  آلبوم  اين  قطعه های  از  يکی  همچنين 
carry the earth را »راجر واترز« خوانده كه 
شعرش از سروده های خودِ واترز است. اين خواننده 
كه جايگاهی جهانی در موسيقی دارد، اين قطعه را 
به يادِ چهار پسر بچه ای ساخته كه در سال 20١٤ در 
سواحل غزه، توسط رژيم صهيونيستی كشته شدند.

اين آلبوم با صدای محمود درويش شروع می شود و 
در قطعه دوم اثری با صدای محمد معتمدی شنيده 
نوازندگان  ُهبِيش  يوسف  و  مفتاح  حبيب  می شود. 

سازهای كوبه ای در اين آلبوم هستند.

 جام باشگاه های کتابخوانی 
کودک و نوجوان را بهتر بشناسید

سومين جام باشگاه های كتابخوانی كودك و نوجوان به 
همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با مشاركت 
مديريت امور كتابخانه ها و ترويج فرهنگ كتابخوانی 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود. 
به گزارش پيام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی 
باشگاه های  جام  سومين  تهران،  شهرداری  هنری 
كتابخوانی كودك و نوجوان به همت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در سراسر كشور برگزار می شود و دبيری 
بخش تهران اين جام به عهده مديريت امور كتابخانه ها 
هنری  فرهنگی  سازمان  كتابخوانی  فرهنگ  ترويج  و 
شهرداری تهران است. اين نخستين دوره اين جام است 
كه در تهران نيز برگزار خواهد شد و طرح در دوره های 
پيشين به صورت آزمايشی در چند شهر از كشور اجرا 

شده است.
مروجان  و  معلمان  مربيان،  نخست  طرح،  اين  در   
كتابخوانی به عنوان تسهيلگر برای تشکيل باشگاه های 
كتابخوانی با حضور در كارگاه هايی آموزش می بينند. 
سپس با كمك آنها گروه های دست كم ١2 نفره كودك 
يا نوجوان يك باشگاه كتاب خوانی تشکيل می شود. 
پرورش  كانون  مراكز  كتابخانه ها،  در  باشگاه ها  اين 
مراكز  مساجد،  مدارس،  نوجوانان،  و  كودكان  فکری 
فرهنگی  كانون های  بهزيستی، مجتمع های مسکونی، 
و هنری، سراهای محله، فرهنگ سراها و ديگر مراكز 
تجمع كودكان و نوجوانان در شهرها و روستاها زير نظر 
دبيرخانه شهر تهران در سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
مروجان  و  معلمان  مربيان،  می كند.  فعاليت  تهران 
باشگاه  ايجاد  به  تمايل  تهران كه  كتابخوانی در شهر 
https://goo.gl/كتابخوانی دارند، می توانند به نشانی
forms/PYGRAFCEo0GRtOVA3 مراجعه 
همچنين  كنند.   نام  ثبت  آموزشی  كارگاه های  در  و 
كودكان و نوجوانان عالقه مند به شركت در باشگاه های 
كتابخوانی كودك و نوجوان می توانند به نزديك ترين 
كتابخانه محل سکونت خود كه فهرست آن متعاقباً اعالم 
خواهد شد، مراجعه كنند.  برای دريافت اطالعات بيشتر 
از جام باشگاه های كتابخوانی كودك و نوجوان می توانيد 

به نشانی bookpromotion.irمراجعه كنيد.

خبر

 »راه پيمایی«
 مشترک محمد 
معتمدی و راجر واترز 
در بازار موسيقی


