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سرمقاله

2+2 هنوز هم 4 است!

نگاه روز

جو روانی عامل گرانی
 و ارزانی دالر

معادالت  ابتدای  از 
امروز،  به  تا  ریاضی 
مدارس  تمام  در  هنوز 
و  ها  آموزشگاه  و 
و  حساب  به  هرآنچه 
هندسه منوط و مربوط 

با 4 است  به عالوه 2 مساوی  می شود، 2 
و هیچ قاعده و قانونی نتوانسته با فرضیاتی 
مکنون از علم و حساب و عصر اتم و عنصر، 
این اصل را َحَجر بخواند و 2 به عالوه 2 را 

5 یا 6 جمع بزند.
بی شک وقتی قاعده ای متقن و اصولی باشد 
هیچ بنای زبردست و جدیدی نمی تواند آن 
آن عمارت  از  ها  اگر سال  و  کند  نقص  را 
بگذرد تنها بر اصالتش ُمهر محکم کوبیده می 
شود. اما امروزه گویا فرهنگ و ادب ما، در 
دو راهِی تخریب معمارِی اصیلش به دست 
بعضی بناهای معاصر افتاده و اصالت فرهنگی 
مان، نقش کودکی ُگریز پای از مکتب را به 
عصر  دوگانگِی  و  وادی  در  و  گرفته  خود 

مدرنیته و اصالت ایستاده است. 

2 الهام آمرکاشی

»FATF«امروز؛ نشست ویژه مجلس برای بررسی

مخالفان FATF چه در سر دارند

با وجود کاهش قیمت ارز،

نرخ بلیت هواپیما پایین نیامد

كاهش13 درصدي 
»ازدواج« و »طالق«

 رو به رشد

به گزارش زمان ، در حالیکه چندی پیش رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از توقف رشد 
جهشی طالق طی ۳ تا 4 سال اخیر و کنترل آمار طالق در کشور خبر داد، رئیس انجمن 
مددکاری اجتماعی ایران ضمن رد این موضوع گفت: نه تنها هیچ نشانه ای دال بر کنترل 
روند طالق وجود ندارد، بلکه رشد 6 درصدی در سال گذشته داشته است.سید حسن 
موسوی چلک  با بیان اینکه نرخ طالق سال ۹6 نسبت به ۹5 روند افزایشی داشته است، 
گفت: اگر فراوانی طالق را بررسی کنیم باز هم شاهد روند افزایشی آن هستیم. طالق در 
سال ۹6 نسبت به سال ۹5 بیش از 6 درصد افزایش داشته و نرخ ازدواج نیز بین ۱۱ تا ۱۳ 

درصد کاهش را نشان می دهد.
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رایزنی و بررسی های نهایی نمایندگان مجلس برای 
تصویب لوایح مرتبط با پیوستن به »گروه ویژه اقدام 
مالی« )FATF( در حالی صورت می گیرد که تالش 

مخالفان نیز به اوج خود رسیده است.
پیش  ماه  چند  از  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مالی  اقدام  ویژه  گروه  به  ایران  پیوستن  موضوع 
و  گرفته  قرار  مجلس  نمایندگان  بررسی  دست  در 
طی روزهای آینده تکلیف آن مشخص خواهد شد. 
اقدام مالی مستلزم برداشتن  پیوستن به گروه ویژه 
چهار گام عملی یا به عبارتی تصویب لوایح چهارگانه 
سازمان  کنوانسیون  به  ایران  الحاق  که الیحه  است 
ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی 
)پالرمو(، اصالح قانون پولشویی، اصالح قانون مبارزه 
با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون 
مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT ( از آن جمله 
قانون  اصالح  الیحه  کلیات  مجلس  تاکنون  است. 
با تأمین مالی تروریسم، الیحه اصالح قانون  مبارزه 
مبارزه با پولشویی و همچنین الیحه مبارزه با جرائم 
سازمان یافته فراملی )پالرمو( را مورد تایید و تصویب 
قرار داده و حال نوبت به الحاق ایران به کنوانسیون 
تا  )CFT(رسیده  تروریسم  مالی  تامین  با  مقابله 

سرنوشت پیوستن ایران به FATF مشخص شود.در 
چنین شرایطی، مخالفان نیز از هر ابزاری برای به بن 
بست کشاندن الحاق ایران به FATF بهره می گیرند 
که تبلیغات گسترده رسانه ای، پیامک های تهدید 
کننده و هشدارآمیز به نمایندگان مردم و همچنین 
تجمع در مقابل مجلس از آن جمله به شمار می رود. 
در این میان اما سخنان اخیر آیت اهلل »محمدعلی 
موحدی کرمانی« دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در 
دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسالمی 
دانشجویان بیش از هر موضعی انعکاس یافته است. 
وی اظهار داشته »به اعتقاد بنده در مرحله ابتدایی 
مجلس باید هوشیار باشد و دقت کند تا این الیحه 
مطمئن  من  کند  تصویب  هم  اگر  نشود،  تصویب 
هستم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد...شورای 
نگهبان هم که رد کند به مجمع تشخیص مصلحت 
کامال  مجمع  این  معتقدم  من  و  آمد  خواهد  نظام 
به  تغییراتی دهد ولی من  بیدار است، ممکن است 
هم  نگهبان  شورای  به  البته  هستم،  امیدوار  مجمع 
به سرنوشت خوبی  معاهده  این  ان شاهلل  و  امیدوارم 
تمام خواهد شد.«با انتشار سخنان دبیر کل جامعه 
به  حقوقی  و  سیاسی  تحلیلگران  مبارز،  روحانیت 

هایی  استدالل  و  مواضع  دست  این  ابعاد  بررسی 
جمله  از  پرداختند.   FATF تصویب  حرمت  چون 
»محمدعلی وکیلی« نماینده مجلس و فعال سیاسی 
فتوای حرمت  مبنای  واقع  در  نوشت:  یادداشتی  در 
تصویب FATF محل ابهام است؛ اوال در مملکتی که 
نظامش مبتنی بر والیت فقیه است، حوزه سیاسی و 
عمومی تابع فتوی نیست و در صورت ضرورت، حکم 
ولی فقیه فیصله بخش است و در دیگر موارد با وجود 
شورای نگهبان که مسئولیت تشخیص شرعیت و یا 
غیر آن را عهده دار است نیز محلی برای ورود دیگر 

مراجع به این حوزه وجود ندارد.
 وی افزود: به نظر می رسد ورود و صدور فتوای این 
)خصوصاً  عمومی  و  سیاسی  حوزه های  در  مراجع 
برای  مشخصی  مکانیزم  نظام  که  مواردی  در 
بر  حاکم  دکترین  به  توجه  با  و  دارد  تصمیم گیری 
نظام این تصمیمات حکم احکام عمومی می یابند که 
واجب االطاعه اند(، به تشویش و آشفتگی راهبردی 
اسالمی  امت  و  نظام  مصالح  خالف  لذا  می انجامد؛ 

است.                
   ادامه در صفحه 3

»FATF«امروز؛ نشست ویژه مجلس برای بررسی

مخالفان FATF چه در سر دارند

با وجود کاهش قیمت ارز،

نرخ بلیت هواپیما پایین نیامد
نرخ بلیت هواپیماها با وجود کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر هنوز تغییری نکرده 

است به تبع آن نیز سفرهای داخلی و خارجی همچنان گران هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، تورهای گردشگری و سفرهای هوایی داخلی و 
خارجی حتی بعد از اینکه نرخ های ثابتی برای پروازها از سوی سازمان هواپیمایی 
اعالم شد، باز هم گران است و آمار سفرها به شدت کاهش یافته و در این اوضاع 
هنوز کسی اقدامی جدی برای این موضوع انجام نداده است.علی اصغر مونسان 
رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز در انتظار پاسخ نامه ای است که چند ماه 
پیش به معاون اول رئیس جمهور نوشت و پیشنهاد کرد: با قید فوریت کمیته ای 
مشترک با عضویت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت 
راه و شهرسازی )سازمان هواپیمایی کشوری( و بانک مرکزی تشکیل شود تا ابعاد 
مختلف موضوع، بررسی و کارشناسی شده و راهکارهای عملیاتی برون رفت از 
چالش های پیش رو به صورت واقع گرایانه احصاء و اجرایی شود.سوم شهریور امسال 
سازمان هواپیمایی در پی اعتراض نسبت به افزایش ناگهانی بلیت ها، نرخ هایی 
را به صورت ثابت در مسیرهای پر تردد اعالم کرد اما قیمت های اعالم شده، باز 
هم رضایت مردم را در پی نداشت. به همین دلیل مونسان گفت که نرخ کاهش 
یافته بلیت ها همچنان گران است و این موضوع به شرکت های هواپیمایی ضرر 
می رساند.اکنون تنها برخی از اوقات می توان بلیت چارتری در برخی مسیرهای 
محدود را با نرخ متعادل تری پیدا کرد اما همچنان قیمت ها نجومی است. ایرالین 

ها اگر مسافر هم نداشته باشند حاضر به کم کردن نرخ های سیستمی نیستند.به 
عنوان مثال اکنون نرخ پرواز تهران به فرانکفورت با هواپیمای ایرانی چهار میلیون 
تومان و با هواپیمای غیرایرانی ۶ میلیون تومان است. مسیر تهران به پاریس نیز از 
۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به باال فروخته می شود. این افزایش قیمت ها تنها 
در مسیرهای خارجی نیست بلکه مسیرهای داخلی نیز همچنان گران هستند. 
مانند مسیر تهران به مشهد که کمتر از ۲۵۰ هزار تومان فروخته نمی شود و یا 
بلیت تهران به اهواز که در یک مسیر ۲3۰ هزار تومان و در دو مسیر ۴۵۰ هزار 
تومان قیمت دارد.در این باره، حرمت اهلل رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت: باید نرخ بلیت ها کاهش یابد، اما همچنان 
تغییری در نرخ ها دیده نمی شود و نرخ سیستمی و چارتری گران هستند.وی ادامه 
داد: در هیچ مسیری کاهش قیمت نداشتیم. اکنون نرخ بلیت هواپیما را با دالر ۱۴ 
هزار و ۷۰۰ تومان محاسبه می کنند. این درحالی است که اکنون در لوسیزن قرار 
داریم در چنین مواقعی معموال نرخ ها کاهش می یافت. امیدوارم آنقدر به مردم 
فشار نیاید که به قیمت باال عادت کنند و هواپیمایی ها دیگر نخواهند قیمت ها 
را پایین بیاورند.پیرو همین مشکالت و کاهش تعداد سفرهای داخلی و خارجی، 
رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی قرار است با رئیس سازمان میراث فرهنگی و 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره این موضوع بازهم جلسه بگذارد. جلسه ای 

که شاید سازمان هواپیمایی را متقاعد به کاهش قیمت بلیت کند.

نرم افزار رسیدگی به شکایت های مردم راه اندازی می شود
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس 
تلفن  افزاری  نرم  برنامه  گفت:  ایران  رادیویی 
مشترکان  شکایت  به  رسیدگی  برای  همراه 
ارتباطات و فناوری اطالعات با قابلیت اطالعات 

دهی و اطالعات گیری راه اندازی می شود.
حسین  محمد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تلفن  افزاری  نرم  برنامه  افزود:  جوشقانی  فالح 
تا  دارد  را  قابلیت  این  موبایلی(  )اپ  همراه 
مشترکان کمبودهای پوشش شبکه اپراتورهای 
تلفن همراه را در لحظه گزارش کنند و عالوه بر 
آن از تحت پوشش بودن هر نقطه اطالع کسب 

کنند.وی ادامه داد: مشترکان می توانند شکایت 
از  لحظه  به  لحظه  به صورت  نیز  را  خود  های 
اپراتورها در این برنامه ثبت کرده و گزارش آن 
را دریافت کنند.معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
افزاری  نرم  برنامه  اطالعات خاطرنشان ساخت: 
تلفن همراه در کنار سامانه ۱9۵ که مبتنی بر 
نقشه است، تالش دارد شفایت بیشتری در بخش 
خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد کند.

فالح جوشقانی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی در راستای تحقق دسترسی 
آزاد به اطالعات بهمن ماه سال گذشته به سامانه 

پیوسته  اطالعات  به  آزاد  دسترسی  و  انتشار 
است.رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی ایران در باره نتیجه نهایی رسیدگی به 
تخلفات شرکت های ارزش افزوده گفت: اکنون 
شکایتی در این زمینه تنظیم و به مرجع قضایی 
داده شده است که در دست پیگیری بوده و به 
محض به نتیجه رسیدن درباره آن اطالع رسانی 
می شود.به گفته وی، اکنون عمده حقوق ضایع 
شده مشترکان چیزی حدود 33 میلیارد تومان 
به آنان برگشت داده شده است و بقیه نیز انجام 

می شود.
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2+2 هنوز هم 4 است!
* الهام آمرکاشی

از ابتدای معادالت ریاضی تا به امروز، هنوز در 
تمام مدارس و آموزشگاه ها و هرآنچه به حساب 
و هندسه منوط و مربوط می شود، 2 به عالوه 2 
مساوی با 4 است و هیچ قاعده و قانونی نتوانسته 
با فرضیاتی مکنون از علم و حساب و عصر اتم 

و عنصر، این اصل را َحَجر بخواند و 2 به عالوه 2 را 5 یا 6 جمع بزند.
بی شک وقتی قاعده ای متقن و اصولی باشد هیچ بنای زبردست و جدیدی 
نمی تواند آن را نقص کند و اگر سال ها از آن عمارت بگذرد تنها بر 
اصالتش ُمهر محکم کوبیده می شود. اما امروزه گویا فرهنگ و ادب ما، در 
دو راهِی تخریب معمارِی اصیلش به دست بعضی بناهای معاصر افتاده و 
اصالت فرهنگی مان، نقش کودکی ُگریز پای از مکتب را به خود گرفته و در 
وادی و دوگانگِی عصر مدرنیته و اصالت ایستاده است. قصد این مقال، بنای 
این نکته نیست که اصالت و مدرنیته در یک راستا نمی توانند قرار بگیرند اما 
پرواضح، مشخص است آنچه از دیرباز، کهن الگوی اصالِت فرهنگ ایرانیان 
محسوب می شده و می شود، فاصله و ناهمخوانی بسیاری با مدرنیته های 
فرهنگِی جدید دارد و رفتارهایی که امروزه در رسانه های مجازی شکل 

گرفته و بسیار باب شده هیچ معنا و مترادفی با عصر اتم و هنر ندارد.
پِیرنگ تاریخی و عصاره فرهنگی ایرانی مان تا حدی لبریز از اصول و 
چهارچوب است که الزم به بیان مکرر در این خصوص نیست اما جایز 
است از فرهنگ معین، وام گرفته و به بیان مترادِف دو واژه  فرهنگ و ادب 

بپردازیم تا بی مدرک، سخن نگفته باشیم.
فرهنگ در لغتنامه معین، این چنین معنا گشته: تربیت و دانش- علم و 
معرفت و )وزارت فرهنگ، وزارت خانه ای که امور تعلیم و تربیت افراد 
ممکلت را به عهده دارد در اواسط قاجاریه به نام وزارت علوم نامیده شده 
است( که پُر واضح است شناسنامه فرهنگی مان حداقل از دوره قاجار دارای 
اصل و اعتباری وزین است که از آن هنگام، وزارتخانه ای مسئول آموزش 
گشته است. َو اما ادب در فرهنگ معین این چنین معنا شده: فرهنگ، هنر، 
ُحسن معاشرت، آزرم و حیا. بی شک هنوز هم فرهنگ و ادب نمی تواند 
جز این معانی، زیر مجموعه های دیگری را در پرانتزِ کلمات خود جای 
دهد. اما متأسفانه به تازگی در مجامع و محافل روزه مره )مخصوصا رسانه 
های مجازی( شاهد ورود حجم افسار گسیخته ای از فرهنگ و ادِب 
وام گرفته ازغریبان تازه به دوران رسیده ای هستیم که نه تنها مقاربت و 
همخوانی با اصل و نژاد اصیل فرهنگی مان ندارد که صد البته مخالف و 
مغایر با عقاید و شعایر مذهبی مان نیز است. به عنوان مثال در کجای فرهنگ 
امروزه، برهنگی یک زن در گروههای مختلف مجازی، مدرنیته را ثابت می 

کند؟ مگر ما از همان نسل نجابت و حیای باستانی نیستیم!
در جامعه کنونِی ما با تمام اسباب مهیا شده آسایش، کدام ابزارِمجازی، شیک 

بودن و فرهنگ داشتن را به پای عدم حجاب زنانه معنا می کند!
یعنی اگر مِن نوعی عکسی را با پوششی که شاید تنها یک درصد جامعه آن 
را بر خود و خانواده شان می پسندند در یکی  از گروه-های مجازی منتشر 
کنم و شاهد نهایت صد ُمهر و امضاء تایید شده و به عبارتی الیک، پای آن 
باشم از هویت امروزی بودن برخوردار می شوم! نگاهمان بی شک به بیراهه  
می رود اگر به خود نیامده، همچنان سنِگ ندانستن را به دل بکوبیم و َچشم 
بسته از راهی برویم که عده ای َچشم باز و به عمد آن را پیموده و مسیر را 
برایمان هموار کرده اند.  از خود شروع کنیم. تلنگری باشیم برای هویت و 
شخصیت خودمان...  وقتی مطهری می نویسد: »حجاب مصونیت است نه 
محدودیت«، از کدام زاویه و با کدام ممارست ذهنی بر این جمله دقیق شده 

که امروزه، کاربران مجازی عدم آن را ثابت می کنند!
متأسفانه لحظه به لحظه در جامعه، رکوردار رکود فرهنگی هستیم که هیچ 
تناسبی با فرهنگ و حریم شخصی مان ندارد. دیگر نه تنها از روش و 
پوشش غربی ها گرته برداری نمی کنیم، بلکه صریح و ممتد، وام دار لغات 
و آراسته پیراستگی ازغربیان شده ایم که در نگاه ابتدایی به ضعِف شخصیت 
خود صحه می گذاریم.  نگذاریم ادب و اصالت فرهنگمان مثل میوه های 
درهم، دستخوش افکار مسموم شود؛ باور داشته باشیم هنوز هم اصالت 

ایرانی دستچین تمامی فرهنگ هاست.
elhamamerkashi@ymail.com

دستور جهانگیری برای رسیدگی 
به سیل زدگان گیالن و مازندران

 معــاون اول رئیس جمهور بر بســیج همگانی و به 
کارگیری همه امکانات در اســتان های مازندران و 
گیالن به منظور کمک رســانی و جلوگیری از بروز 
خسارت به زیرساخت ها و شبکه خدمات شهری تاکید 
کرد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور دیروزدر تماس های تلفنی 
جداگانه با استانداران مازندران و گیالن، ضمن اطالع از 
آخرین وضعیت خسارات ناشی از بارش شدید باران و 
وقوع سیل در این دو استان، خواستار آماده باش کامل 
نیروهای امدادی جهت رسیدگی فوری و امدادرسانی 
به مصدومین و خســارت دیدگان شــد.معاون اول 
رئیس جمهور همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده 
جانباختگان، مصدومین و خسارت دیدگان، از استاندار 
و سایر مدیران استانهای مازندران و گیالن خواست با 
به کارگیری تمام ظرفیت های استان و نیز استان های 
همجوار، هرچه سریعتر اقدامات الزم را در جهت رفع 
آبگرفتگی معابر و مدیریت اوضاع تا زمان بازگشــت 

شرایط به حالت عادی انجام دهند.

ایران حمله تروریستی در »استان 
باتمان ترکیه« را محکوم کرد

 سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن 
حمله تروریستی در استان باتمان ترکیه که به کشته 
و مجروح شدن چند نظامی این کشور منجر شد، با 
دولت، ملت و خانواده جان باختگان و مجروحان ابراز 
همدردی کرد.به گــزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام 
قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم 
کردن حمله تروریستی در استان باتمان ترکیه که 
به کشــته و مجروح شــدن چند نظامی این کشور 
منجر شد، با دولت، ملت و خانواده جان باختگان و 

مجروحان ابراز همدردی کرد.

گزینه های وزارتخانه های کار و 
اقتصاد مشخص شدند

دبیرکل حزب اسالمی کار از مشخص شدن گزینه های 
پیشنهادی تصدی دو وزارتخانه کار و اقتصاد از سوی 
دولــت خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازتســنیم، 
حســین کمالی دبیرکل حزب اسالمی کار با اشاره 
به گزینه های تصدی وزارتخانه هــای کار و اقتصاد 
و دارایی گفت: براســاس اخباری که بنده از هیئت 
دولت گرفته ام، آقای "محمد شریعتمداری" از سوی 
رئیس جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار و 
امور اجتماعی و آقای "فرهاد دژپسند" به عنوان گزینه 
پیشنهادی برای وزارت اقتصاد و دارایی انتخاب شدند.

اخبار

سرمقاله

کسی که در کار کوتاهی کند 
به غم و اندوه دچار می شود

کالمامیر

ادامه از صفحه۱
»بهمن کشاورز« حقوقدان و رئیس پیشین اتحادیه 
ایران  دادگستری  وکالی  کانون های  سراسری 
)اسکودا( اظهار داشته »باید مخالفت ها را ناشی 
از سه امر دانست؛ نخست اینکه امکان دارد برخی 
افراد آگاهی و اشراف کافی به مسائل نداشته و در 
عین حال مخالفت کنند. دوم موضوع سیاسی و 
جناحی است که البته از دیدگاه صرفا سیاسی که 
افرادی بخواهند از این مخالفت ها برداشت هایی به 

نفع خود داشته باشند.
دقت  با  باید  رسد  نظر می  به  که   مطلب سوم 
بیشتری به آن توجه داشت این است که تحریم و 
مسائل پیچیده مالی همیشه به عده ای این اجازه و 
امکان را داده که در کوتاه مدت ثروت های زیادی 
را بدست آورند. بنابراین بیشتر باید به این بعد قضیه 
توجه داشت زیرا شاید افرادی وجود دارند که هر 
غیر  های  زیان  و  باعث ضرر  مالی  نوع شفافیت 
قابل جبرانی برای آنها خواهد شد؛ بنابراین بدیهی 
است که از شفافیت گریزان باشند.« این کارشناس 

مسائل حقوقی با برشمردن فوائد اقتصادی، سیاسی 
و حقوقی لوایح تاکید کرد: آنچه مسلم است این 

که با توجه به وضعیت فعلی کشور و همچنین 
نیز  عملی  قطعا  که  هایی  تحریم  موضوع  وجود 

خواهد شد، اضافه کردن باری به این مجموعه به 
نظر کار درستی نیست. به عبارت دیگر مشکالتی 
که در مبادالت بانکی و مالی کشور به علت تحریم 
ها ایجاد شده و خواهد شد، به اندازه کافی سنگین 
هست و نباید برخی مشکالت دیگر را نیز به آن 
اضافه کرد و تسهیالت معمول و عادی را که برای 
مبادالت بین المللی وجود دارد، از دست داد. به باور 
ناظران، افزون بر نگاه ها، منافع و اهداف سیاسی و 
شاید اقتصادی، مسائل دیگری نیز در مخالفت با 
پیوستن ایران به FATF وجود دارد که عدم آگاهی 
و اشراف به موضوع و بدبینی نسبت به غرب از آن 
جمله اند. باید به این نکته توجه داشت در شرایطی 
که آمریکا زیر فشارهای بین المللی قرار گرفته و 
متحدان دیرینه واشنگتن از مواضع یکجانبه گرایانه 
»دونالد ترامپ« علیه ایران دوری می گزینند، پشت 
پا زدن تهران به FATF و ماندن در لیست سیاه 
این سازمان بین دولتی نه تنها گرهی از مشکالت 
نخواهد گشود که برخی کالف های در هم تنیده را 

پیچیده تر خواهد ساخت. 

آگهی مفقودی
سند کمپانی موتورسیکلت سپند CDI۱25 متعلق به اینجانب محمد اسماعیل علی زاده 
لمراسکی به شماره پالک 587-28252 و شماره موتور۱56FMI *۱2۱70024و شماره 

تنه NB5 *** ۱25S۹0۳2۱۹۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد مالئی فرزند رجبعلی مالئی به شرح دادخواست به کالسه ۹/۹7/2۹7 
از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رجبعلی مالئی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۱۳6 
صادره از بهشهر در تاریخ ۱۳۹۳/6/۳0 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-معصومه قربانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 26۳ متولد ۱۳08 همسر متوفی
فرزند  متولد ۱۳۳۱  شناسنامه ۱256  به شماره  رجبعلی  فرزند  مالئی  2-عباسعلی 

متوفی
۳-خاتون مالئی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 78۹ متولد ۱۳۳2 فرزند متوفی

4-علی مالئی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه ۱۳ متولد ۱۳۳5 فرزند متوفی
5-زهرا مالئی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 2۱ متولد ۱۳40 فرزند متوفی

6-محمد مالئی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه ۹۳5 متولد ۱۳44 فرزند متوفی
7-صدیقه مالئی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 642 متولد ۱۳54 فرزند متوفی
8-فاطمه مالئی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 7۱4۳ متولد ۱۳45 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  می 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
م الف: 97/20/6819    رئیس شعبه نهم شورای حل اختالف بهشهر

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مرتضی غالمپور متی کال دارای شناسنامه شماره 205085۹678 به شرح دادخواست 
به کالسه ۱/65۳/۹7 از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان انوشیروان غالمپور به شماره شناسنامه 667 در تاریخ ۹7/6/۳0 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: ۱-رضا غالمپور متی کال ش ش 20504۹۱085 فرزند انوشیروان و 

خدیجه متولد ۱۳72 پسر متوفی 
2-مرتضی غالمپور متی کال ش ش 205085۹678 فرزند انوشیروان و خدیجه متولد 

۱۳77 پسر متوفی
۳-خدیجه  فیروزجایی ش ش 78۳ فرزند عابدین و صلحیه متولد ۱۳50 همسر متوفی

4-حضرت قلی غالمپور متی کال ش ش ۳ فرزند رمضان و سید مریم متولد ۱۳۱8 پدر 
متوفی

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

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
به شرح  ملی ۳7۳27686۱۹  و شماره  دارای شماره شناسنامه 5  آقای حسین حسینی 
دادخواست به کالسه ۹7082۱/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رضا حسینی به شناسنامه ۳5 و شماره ملی ۳7۳۱0282۳۹ 
الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ ۹/6/۱۳۹۳ در  در 
مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: ۱. فاطمه فتحی آقبالق ش ش ۱۳۳55 ت ت 

6/۱2/۱۳۱0 و شماره ملی ۳7۳0۱۳257۱ همسر متوفی
2. حسن حسینی ش ش ۱۳7 ت ت 28/۱0/۱۳۳4 و شماره ملی ۳7۳۱0۳8808 پسر متوفی

۳. حسین حسینی ش ش 5 ت ت ۱0/۳/۱۳4۹ و شماره ملی ۳7۳27686۱۹ پسر متوفی
4. سید عالالدین حسینی ش ش ۱ ت ت ۳/2/۱۳5۱ و شماره ملی ۳7۳2768805 پسر 

متوفی
5. شریفه حسینی ش ش ۱۳6 ت ت ۱2/6/۱۳۳0 و شماره ملی ۳7۳۱0287۹4 دختر متوفی
6. عزیزه حسینی ش ش ۱۳8 ت ت ۱8/۹/۱۳۳4 و شماره ملی ۳7۳۱0288۱6 دختر متوفی

7. سعادت حسینی ش ش ۱8۹ ت ت 2/۱0/۱۳45 و شماره ملی ۳7۳۱02۹۳۳2 دختر 
متوفی

8. حمیرا حسینی ش ش ۱۹0 ت ت ۳/۱۱/۱۳47 و شماره ملی ۳7۳۱02۹۳40 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 7419 - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی مفقودی
سندوبرگ سبزخودرو وانت پیکان تیپ۱600OHVمدل ۱۳۹0به رنگ سفید شیری-
CNG)روغنی شماره پالک ایران۱4-۱6۳م۹۳نوع سوخت بنزین-گاز)دوگانه سوز
شاسیNAAA46AAXBG۱77۳75به  ۱۱48۹0۹۳0۹8شماره  موتور  شماره 
ملی  شناسنامه ۱۳252کد  پدرفرج محل صدوراهواز شماره  نام  بهادری  نام صادق 

۱752۹4۹48۱کدپستی6۱4۳۱84۱۹7مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

متن آگهی
عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  اول  کالسه۹70۹۹86۱68۱00۱4۱شعبه  پرونده 
شماره۹70۹۹76۱68۱00465.خواهان:آقای  نهایی  تصمیم  گتوند  شهرستان 
احمدابراهیمی فرزندعلی جان به نشانی استان خوزستان-شهرستان گتوند-شهرگتوند-

خیابان امام-خیابان حافظ-منزل شخصی.خواندگان:۱-خانم فاطمه سادات موسوی 
حکیمه  بی  بی  فرزندسیدحسن۳-خانم  سیدمحمدموسوی  فرزندسیدحسن2-آقای 
المکان4-خانم  مجهول  نشانی  به  فرزندسیدمحمدجوادهمگی  الجزائری  موسوی 
ساره موسوی زاده فرزندسیدمحسن باوکالت خانم اسماء عسکری فرزندمندنی به 
کشاورزی-جنب  بانک  استقالل-روبروی  خوزستان-گتوند-گتوند-خیابان  نشانی 
دفترخانه اسنادرسمی شماره۳۳8.خواسته ها:۱-اعساراز پرداخت هزینه دادرسی2-
طرفیت۱- به  جان  فرزندعلی  احمدابراهیمی  آقای  دادگاه:دعوی  وجه.رای  مطالبه 

سیدمحمد2-فاطمه سادات شهرت هردوموسوی فرزندسیدحسن۳-بی بی حکیمه 
موسوی الجزائری فرزندسیدمحمدجواد4-بی بی ساره موسوی زاده فرزندسیدمحسن 
به  مبلغ2۹۹/۹۱8/۳08ریال  دائربرمطالبه  موسوی  سید حسن  مرحوم  وراث  همگی 
حکم  اجرای  ازسال82تازمان  تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی  خسارات  انضمام 
ادعای  به  اوال:راجع  وارداست  آتی  دالئل  بنابه  دادرسی  هزینه  واعسارازپرداخت 
می  بازنشسته  نامبرده  اینکه  به  باتوجه  دادرسی  هزینه  ازپرداخت  اعسارخواهان 
باشدوحقوق بازنشستگی وی ناچیزبوده وزیرخط فقراست ومنبع درآمددیگری هم 
نداردودرحال حاضرماهیانه مبلغی قریب به7/500/000ریال قسط وام پرداخت می 
نمایدواین وام هم به منظورتسویه ی بدهی مورث خواندگان اخذشده است ووکیل 
خوانده ردیف چهارم دعوی نیزدلیلی بررداعسارخواهان اقامه ننموده وسایرخواندگان 
نیزدرجلسه دادرسی حاضرنشده اندنتیجتادادگاه خواهان رادرپرداخت هزینه دادرسی 
معسرتشخیص داده ومستندابه مواد504و505و506و507و5۱۱و5۱۳و5۱4قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم براعسارنامبرده ومعافیت موقت وی ازپرداخت هزینه دادرسی 
شودوازاعسارخارج  واقع  له  محکوم  خواهان  که  دارددرصورتی  می  صادرواعالم 
گرددمکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نماید.ثانیا:راجع به اصل 
صادرات  ۹7/2/27بانک  شماره۳68۱/4مورخ  گواهی  به  باتوجه  خواهان  خواسته 
آن  ودریافت  خواسته  موضوع  برکسرمبلغ  داللت  شوشترکه  خمینی  امام  شعبه 
ازخواهان به عنوان ضامن بابت بدهی مرحوم سیدحسن موسوی،مورث خواندگان 
داردوباعنایت به گواهی حصروراثت شماره۱۱75مورخ۹4/۳/۱7که مبین وجودرابطه 
است،دادگاه  گیرنده)مرحوم سیدحسن موسوی(وخواندگان دعوی  وام  بین  توارث 
70۹و۱257و۱258قانون  مواد  ومستندابه  تشخیص  راواردوثابت  خواهان  دعوی 
مدنی ومواد۱۹4و۱۹8و5۱5و5۱۹و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت 
خواندگان دعوی به پرداخت مبلغ2۹۹/۹۱8/۳08ریال وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
دادرسی  خسارات  انضمام  به  حکم  اجرای  دادخواست)۹7/2/۳0(تازمان  تقدیم 
صادرمی  موسوی  سیدحسن  مرحوم  متوفی  ترک  ازما  آنان  االرث  سهم  نسبت  به 
نمایدومطالبه خسارت تاخیرتادیه ازسال۱۳82رابه لحاظ اینکه خواهان دلیلی براثبات 
نامبرده  ادعای  از  قسمت  نتیجتااین  ننموده  سال)۱۳82(اقامه  درهمان  آن  مطالبه 
به  نسبت  صادره  داردرای  می  صادرواعالم  وی  حقی  بربی  وحکم  راواردندانسته 
خواندگان ردیف اول الی سوم غیابی وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی 
دراین مرجع ونسبت به خوانده ردیف چهارم حضوری وظرف بیست روزپس ازابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان خوزستان است.  شماره 

م.الف)۱6/۱۱6(
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گتوند

آگهی حصروراثت
بانوفریبا نوری زاده،نام پدرغالمحسین،بشناسنامه 62۳۱7صادره از دزفول درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم میرزاعلی دهقان 
اقامتگاه دائمی  دناکی بشناسنامه 58574صادره دزفول درتاریخ ۱۳۹4/۹/۱۱دردزفول 
دناکی  دهقان  متوفی(2-ریحانه  باال)زوجه  متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  خود 
بشناسنامه ۱۹۹۱۱8۳828دزفول۳-شکوفه دهقان دناکی بشناسنامه ۱۹۹۱07560۱صادره 
ازدزفول)مادر  425۹7صادره  بشناسنامه  دیاپور  گل  متوفی(4-هیل  ازدزفول)دختران 
متوفی(و الغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه8دزفول

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین سلطانی 

به طرفیت خوانده  دادخواستی  فرزند سیدربیع  آقای سید مختار مهدوی  خواهان 
آقای حسین سلطانی به خواسته الزام به فک پالک خودرو بشماره 854ل 26 ایران 
82 و دستور موقت توقیف پالک فوق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده  کالسه ۹70۹۹8۱۹82600640 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
تعیین  فریدونکنار ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/07/۱5 ساعت ۹:۳0 صبح 
که حسب دستور دادگاه و طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی و به 
در  نوبت  مراتب  یک  و درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  علت مجهول 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  ظرف یک ماه  پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  مریم تبریزی دهنو ساکن ...که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   میالد ذوقی به 
وکالت جواد منصورکیایی      دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه      به استناد  فتوکپی کاال 
و شهادت شهود به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه ۱45/۹7شعبه  دوم  ثبیت و وقت 
دادرسی   بروز چهارشنبه ۹7/8/2 ساعت  ۹۹/۳0صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست    
وکیل خواهان        و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی با 
انتشار یک نوبت آگهی   وقت رسیدگی  در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر 
این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد 

فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود.  
     مدیر  دفتر شعبه  دوم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت 

به عاطفه علی امیر آبادی    ساکن مشهد که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود 
مهران عزیزی 

    دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه   به استناد فتوکپی چک و گواهی عدم پرداخت      
،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه426/۹7شعبه  دوم  ثبت و وقت دادرسی  به 
روز سه شنبه  ۹7/8/۱5  ساعت ۱0صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست     خواهان      
و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی   وقت رسیدگی  در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( 
مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه 
غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه دوم   شورای حل اختالف تنکابن

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  زینب زنجره     دارای شناسنامه شماره  26 بشرح دادخواست به کالسه  
۹7۱۳۹0/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
دائمی  اقامتگاه   86/8/24 تاریخ  در   7۹0 بشناسنامه  عادلی  اکبر  شادروان  که  داده 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  محدثه عادلی  فرزند 
اکبر    –ش ش27۹۱22865۹ خوی –دختر متوفی/2- مائده عادلی فرزند  اکبر  
-ش  ش     27۹۱۳2۱۹6۹    خوی-دختر متوفی/۳- زینب زنجره فرزندعباس   
-ش  ش  26  –خوی- همسر متوفی/4-   صفیه عادلی فرزند علی  - ش ش  
۳5۹    -خوی-مادر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

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

اگهی ابالغ 
وقت دادرسی و نسخه ثانی اخطاریه و دادخواست و ضمائم 

بدینوسیله به اقای هادی ترابی فرزند حسین فعال مجهول المکان ابالغ می گردد 
اقای جهانبخش حاجیان فرزند فتحعلی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک 
به طرفیت نامبرده تسلیم دادگاه طالقان نموده که پس از ثبت به کالسه ۹70۳8۳ 
حقوقی برای روز ۹7/۱0/۳ ساعت ۱۱ صبح تعیین وقت گردیده است .لذا مراتب 
کثیر  از جراید  نوبت در یکی  دادرسی مدنی یک  آئین  قانون  ماده 7۳  اجرای  در 
النتشار درج تا نامبردگان جهت دریافت نسخه ثانی اخطاریه و ضمائم به دفتر دادگاه 
عدم  .در صورت  دادگاه حاضر شود  رسیدگی  در جلسه  مراجعه  طالقان  عمومی 
حضور دادگاه غیابا رسیدگی خواد نمود . م / الف :485۳  تاریخ انتشار :۹7/7/۱5   

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان –یوسف اسحاقی

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی صورت گرفت؛

تصویب سیاست های هماهنگی در عرضه كاال و مقابله با احتکار

»FATF«امروز؛ نشست ویژه مجلس برای بررسی

مخالفان FATF چه در سر دارند

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سیاست های الزم برای 
هماهنگی در عرضه کاال و مقابله با احتکار و اختفاء کاالها 

را تصویب کرد.
ریاست  رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با حضور  این شورا که  جمهوری، در جلسه دیروز شنبه 
سران قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت االسالم 

والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، پیشنهادهای دستگاه 
های اجرایی و قضایی برای اطمینان از عرضه مناسب کاالها 
و هماهنگی در مقابله با احتکار و اختفاء به نحوی که موجب 
شفافیت، تسریع و تسهیل بیشتر در فرآیند تامین و توزیع 
کاال و همچنین دسترسی مناسب مردم به کاالهای مورد 
نیازشان شود، بررسی و سیاستهای اجرایی و طرح تقسیم کار 

و هماهنگی نهادهای ذیربط، تصویب شد.همچنین پیشنهاد 
سازمان برنامه و بودجه در خصوص تامین و تخصیص بسته 
معیشتی ویژه دولت برای حمایت از خانواده های کم درآمد 
نیز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث و 
تصمیم گیری قرار گرفت و مقرر شد با تصویب طرح عملیاتی 

آن در جلسات آینده دولت طرح به اجرا گذارده شود.

»FATF«امروز؛ نشست ویژه مجلس برای بررسی
منظور  به  ایران  الحاق  ابعاد  بررسی  برای  اسالمی  شورای  مجلس  ویژه  جلسه 

پیوستن به کنوانسیون )FATF( امروز برگزار می شود.
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  رضایی،  ابراهیم  محمد 
به کنوانسیون  ایران  الحاق  بررسی  به آخرین وضعیت  اشاره  با  شورای اسالمی 
به  مجلس  هیئت رئیسه  سوی  از  که  آنچه  طبق  مجلس،گفت:  در   )FATF(
نمایندگان اعالم شده، امروز )یکشنبه، 15 مهر( جلسه ویژه پارلمان برای بررسی 
)FATF( در صحن بهارستان تشکیل می شود.وی افزود: مجلس امروز از ساعت 
 ،)FATF( 8 صبح جلسه علنی دارد و نمایندگان نیز از ساعت 14 برای بررسی
پس از پایان جلسه علنی در صحن پارلمان تشکیل جلسه می دهند. قرار است 
در این جلسه کارشناسانی از سه قوه برای برای تبیین مزایا و معایت پیوستن 
ایران به کنوانسیون )FATF( در مجلس حضور یابند.عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قرار است در این جلسه، نمایندگان موافق و 
مخالف نیز درباره وضعیت پیوستن ایران به )FATF( نظرات و دیدگاه های خود 

را مطرح کنند.
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جو روانی عامل گرانی و ارزانی دالر

بازار ارز طی هفته گذشته، روند معکوسی را طی کرد و یکباره ضرب افزایشی آن 
گرفته شد که به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران گرانی و ارزانی سریع و شدید 
ارز در بازار، خارج از منطق اقتصادی بوده و عامل روانی دارد که ثبات و آرامش 
آن نیازمند بازگشت اعتماد عمومی و پیش بینی پذیر کردن بازار برای فعاالن 
اقتصادی است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طی هفته گذشته بازار ارز روند 
معکوسی داشت و برخالف افزایش بی سابقه و عجیب و غریب دالر و یورو، در 
هفته ای که گذشت روند کاهشی را تجربه کرد و دالالن را متعجب و عصبانی.

در پی این کاهش قیمت، کارشناسان اقتصادی و بازرگانان مختلف اظهاراتی 
درباره ی آینده بازار ارز و قیمت آن در ایران ارائه کردند و برخی مانند آل اسحاق 
- رییس سابق اتاق بازرگانی تهران - معتقدند که »قیمت واقعی دالر ۷۰۰۰ 
تومان است و دولت باید بازار ارز را به سمت آن هدایت کند«. اما کسانی که 
زندگی خود را وارد قمار بازار ارز کرده اند خسارات فراوانی کرده و باید بدانند بازار 
ارز بازار سوداگری نیست و نباید سرمایه های خودشان را با این قمار خطرناک 
از بین ببرند.بسیاری از مسئوالن دولتی معتقدند که روند کاهشی قیمت ارز در 
هفته جاری و روزهای پیش رو ادامه خواهد داشت و باید نرخ انواع ارز منطقی و 
معقول شود؛ به گونه ای که محمدباقر نوبخت - رییس سازمان برنامه و بودجه 
- در این باره اعالم کرد که این سازمان با بسته هایی برای جبران مدیریت بازار 
ارز وارد عمل شده است. همچنین جمشید انصاری - معاون رییس جمهور و 
رییس امور استخدامی - نیز در این باره گفت که از بحران تغییرات نرخ ارز 
در حال عبور هستیم و برآوردها نشان می دهد که قیمت ارز باید زیر ۷۰۰۰ 
تومان قرار بگیرد.بسیاری از مسئوالن و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در 
این زمینه می گویند که دولت باید نقش خود را در راستای تعادل و آرامش در 
بازار ارز ایفا کند چون اقتصاد ایران طی شش ماه اخیر تاوان سنگینی پرداخته 
و دچار افسار گسیختگی ارزی شده که ناشی از سرکوب ارزی و بی تدبیری 
بوده است، در حالی که نرخ معقول دالر نباید از ۷۰۰۰ تومان عبور کند.حاال 
که دولت عزمش را برای کاهش و ثبات قیمت ارز در بازار جزم کرده به نظر 
می رسد روند کاهشی نرخ ارز در بازار همان گونه که مجیدرضا حریری - نایب 
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین – گفته، ادامه دار باشد و به همان 
علت هایی که هیچ منطق اقتصادی پشتش نبود و باعث باالرفتن بی جهت دالر 
در ماه های اخیر شد، سبب پایین آمدن آن هم شده است.در این راستا رییس 
اتاق بازرگانی ایران نیز به غیراقتصادی بودن تحوالت اخیر بازار ارز معتقد است.

غالمرضا شافعی اظهار کرد: درباره بازار ارز باید گفت که افزایش قیمت آن در 
ماه های اخیر و کاهش شدیدش در هفته گذشته دارای منطق اقتصادی نبوده 
و نیست و عامل روانی دارد که بعضا به آن دامن زده می شود. البته مهم ترین 
مساله در این زمینه نااطمینانی نسبت به آینده است.وی افزود: در این شرایط 
همه تصور می کنند که آینده نامطمئنی دارند و میزان سرمایه و نقدینگی که 
در اختیار دارند به شدت در حال کاهش است، لذا برای جلوگیری از آن چنین 
مسائلی به وجود می آید. از سوی دیگر برنامه ریزی های اقتصادی به نحوی است 
که امروزه کسی برای انجام کارهای مولد مایل به سرمایه گذاری نیست.وی 
با بیان این که آینده سرمایه گذاری بلندمدت در کشور مشخص نیست، ادامه 
داد: نقدینگی ها و سرمایه ها به جای سرازیر شدن در کارها و فعالیت های مولد 
به کارهای زودبازده و به ویژه داللی وارد می شود و این سیل عظیم نقدینگی 
به هر سمت و سویی از جمله بازار مسکن، ارز و طال برود مشکالت متعدد و 
غیرمعقولی به وجود می آورد.شافعی تاکید کرد: مهم ترین کاری که مسئوالن در 
این دوره زمانی باید انجام دهند تا ثبات و آرامش به بازار ارز بازگردد این است که 
آینده را برای فعاالن اقتصادی پیش بینی پذیر کنند، نااطمینانی را از بین ببرند 
و اعتماد را به مردم برگردانند. در غیر این صورت هر اقدامی انجام شود موقتی 

بوده و در بلندمدت نمی تواند امتداد پیدا کند.

مراقبت ازعظمت سپاه در گرو 
اطاعت از تدابیر رهبری

 رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مراقبت از عظمت 
سپاه، در گرو رفتار سنجیده در همه امور و اطاعت کامل از 

تدابیر فرمانده معظم کل قواست.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، علی الریجانی دیروز با 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حاجی صادقی نماینده 
ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی دیدار کرد.در 
این دیدار، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گزارشی از 
برنامه های جدید نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی برای ارتقاء سطح آگاهی دینی پاسداران 
و بسیجیان ارائه کرد و با اشاره به سوابق پاسداران در 
انقالب  ابتدای  از  ایدئولوژیک  مباحث  به  عالقمندی 
اسالمی، کوشش فعلی را در راستای افزایش بصیرت دینی 
آن ها، افزایش فضای معنوی در سپاه و دوری گزینی از وارد 
شدن به دسته بندی ها و جناح بندی های سیاسی عنوان 
از  تاکید کرد: وظیفه سپاه پاسداران، حراست  کرد.وی 
دستاوردهای انقالب اسالمی در برابر برنامه های دشمنان 
انقالب است.در ادامه، رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن 
تأکید بر اهمیت جایگاه واالی سپاه، حفظ این نهاد را از 
اولویت های همه دوستان و یاران انقالب اسالمی دانست 
و مراقبت از عظمت سپاه را در گرو رفتار سنجیده در همه 
امور و اطاعت کامل از تدابیر فرمانده معظم کل قوا و وارد 
نشدن به امور خرد و به خصوص به گروه ها و جناح های 
به  شدن  وارد  خدشه  موجب  که  نظام  درون  سیاسی 
موقعیت برجسته و ممتاز سپاه خواهد شد، برشمرد.رئیس 
مجلس شورای اسالمی بهره گیری از آثار شهید مطهری 
و سایر بزرگان حوزه اندیشه اسالمی را برای افزایش بنیه 

دینی و اخالقی پاسداران، امری مطلوب دانست.

افزایش کشفیات قاچاق
 در ۵ماه ابتدایی سال

 طی ۵ ماه ابتدایی سال جاری، 3.3 میلیارد تومان کاالی 
قاچاق کشف شده که خودرو، لوازم خانگی و مسکرات، 

بیشترین حجم کشفیات را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بر اساس بررسی های صورت 
گرفته، حجم کشفیات قاچاق در پنج ماه اول سال جاری 
حدود 33۱۴9 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل حدود ۲ برابر )۱۲3 درصد( افزایش داشته است.

سه قلم عمده کشفیات قاچاق در پنج ماه اول سال جاری، 
لوازم  ریال،  میلیارد  ارزش ۸۲۵۴  با  خودرو  از  عبارتند 
خانگی با ارزش ۴۰۲3 میلیارد ریال و مسکرات با ارزش 
۱۴۸۱ میلیارد ریال که حدود ۴۰ درصد از کل کشفیات 
قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده اند.در مدت مورد 
بررسی، کاالهای منتخب حدود ۷۵ درصد از کل کشفیات 

قاچاق را به خود اختصاص داده است. 

نگاه روزخبر

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 شركت توزیع نیروی برق هرمزگان

شرکت توزیع نیروی برق 
استان هرمزگان

آگهی نوبت دوم
دفتر رسمی ازدواج و طالق ۱4۳/۱42 جویبار

سردفتر : محمد معلمی
دعوتنامه:  با توجه به مراجعه خانم طیبه رزاقی طالشی فرزند مختار و تسلیم گواهی 
قطعیت دادنامه به شماره ۹70۹۹7۱2۹۳۱00۱70به تاریخ ۱5/2/۱۳۹7 مبنی برصدور 
حکم طالق از سوی شعبه اول دادگستری شهرستان جویبار تقاضا دارد در اولین 
فرصت پس از انتشار این آگهی به مدت یک هفته جهت اجرای صیغه شرعیه طالق 

خلع به این دفتر مراجعه نمایند.
محمد معلمی  سردفترازدواج و طالق 14۳/142 جویبار

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت 

به بهنام سیروسی  ساکن ...که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود میالد ذوقی 
با وکالت جواد منصورکیایی 

دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه   به استناد فتوکپی مصدق فاکتور کاال و شهادت 
شهود     ،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه۱46/۹7 شعبه  دوم  ثبت و وقت 
دادرسی  به روز چهار شنبه  2/8/۹7 ساعت ۹صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست   
وکیل  خواهان      و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
با انتشار یک نوبت آگهی   وقت رسیدگی  در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ 
میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. 
منبعدابالغی  چنانچه  نمود.  رسیدگی خواهد  غیاباً  دادگاه  عدم حضور  در صورت 

بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه دوم   شورای حل اختالف تنکابن

مفقودی
 برگ سبز پراید یشمی مدل ۱۳80 با شماره پالک ۱55ص۹۳ ایران 82 با شماره 
مفقود  لنگوری  ابراهیم  موتور 002۳5058و شماره شاسی s۱4۱2280707۱20بنام 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای صادق حبیبی  فرزنداحسان  به شرح درخواستی که به شماره ۹7056۱این 
شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که مرحوم زینب محمدی فرزند رستم به شماره شناسنامه ۱57 صادره از نور در 
تاریخ ۹5/8/۱در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از
۱- خانم رعنا حبیبی فرزنداحسان  به شماره شناسنامه 2 صادره از نور دختر متوفی 
2-آقای صادق حبیبی فرزنداحسان  به شماره شناسنامه 2۳5 صادره از نور پسر متوفی
۳- جهانبخش حبیبی فرزند احسان  به شماره شناسنامه 258 صادره از نوع پسر متوفی 
از نور دختر  به شماره شناسنامه 25۹ صادره  4-خانم پروانه حبیبی فرزند احسان 

متوفی 
از نور پسر  5-آقای جهانمر حبیبی فرزند احسان به شماره شناسنامه ۳25 صادره 

متوفی
6- آقای جواد حبیبی فرزند احسان به شماره شناسنامه ۳26 صادره از نوع پسر متوفی 
7-آقای فرهاد حبیبی فرزند احسان به شماره شناسنامه ۳4۱ صادره از نور که پسر 

متوفی 
8-خانم پروین حبیبی فرزند احسان به شماره شناسنامه 40۳ صادره از نور دختر 

متوفی
۹- آقای عماد حبیبی فرزند احسان به شماره شناسنامه 402 صادره از نور پسر متوفی 
۱0-خانم فتانه حبیبی فرزنداحسان به شماره شناسنامه 427 صادره از نوردختر متوفی
۱۱- آقای مراد حبیبی فرزند احسان به شماره شناسنامه 442 صادره از نور پسر متوفی 
۱2-آقای جابر حبیبی فرزنداحسان  به شماره شناسنامه 67 صادره  از نور  پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. 

الف ۹7/486 
قاضی شعبه اول شورای حل اخالف شهرستان نور 

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای صباح حسینی فرزند محمد جمال نظر به اینکه طی پرونده کالسه ۹7056۱ 
شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی سنندج اتهام شما نگهداری مواد مخدر شامل ۱5 
کیفری مصوب  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۱74  استناد  به  باشد  می  سانت هروئین 
۱۳۹2 به شما ابالغ می گردد که در مورخه ۹7/۱0/۱8 ساعت ۱۱ صبح در جلسه 

دادگاه حاضر شوید در غیر اینصورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف: 7409  رئیس شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی سنندج

رای دادگاه
 ۹7۱04۳87۱2۹0۱524 شماره  کیفرخواست  حسب  فوق  ی  کالسه  پرونده  در 
مورخه ۹7/۳/۳0 آقای آرش شاه محمدی فرزند نبی با وکالت آقای محمود لطیفی 
به اتهام ۱- توهین 2- تهدید و خانم مریم احمدی به اتهام ایراد ضرب و جرح 
عمدی تحت تعقیب قرار گرفته اند. با عنایت به اینکه عناوین مذکور قابل گذشت 
می باشند و شاکی طی الیحه ای گذشت منجر خویش را اعالم نموده است لذا 
آیین  قانون   ۱۳ ی  ماده  به  مستندا  موضوع  سقم  یا  از صحت  نظر  دادگاه صرف 
دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب را صادر و اعالم می نماید و اما در خصوص 
اتهام دیگر متهمین دائر بر ایجاد رابطه ی نامشروعف با عنایت بر عدم کفایت ادله 
اثباتی دادگاه اتهام را وارد ندانسته و مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و 
اصل ۳7 قانون اساسی رای بر برائت نامبردگان را صادر و اعالم می نماید این رای 
حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قایل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 

محترم تجدیدنظر استان کردستان می باشد.
م الف:7411 رئیس شعبه 109 دادگاه کیفری دو سنندج

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
شماره  به  بگ  عیدی  فرزند  آرا  کریمی  اعظم  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه ۱۱0 صادره از خرم آباد مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر 
–نر افزار صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد بروجرد با شماره 84/57/۱0۹68 
می شود  تقاضا  یابنده  .از  باشد  می  اعتبار  فاقد  و  است  مفقود گردیده   )88/5/4(
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد به نشانی مجتمع امام خمینی 

ارسال نماید . 
لرستان –خرم آباد 

آگهی وقت ابالغ دادرسی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای طهمورث نظری فرزند کورش 

آقای  خوانده  طرفیت  به  ای  شکوائیه  پورفرزندقباد   گلی  اسکندر  آقای   : شاکی 
به  ارجاع و  این شعبه  به  اتهام سرقت مطرح که  به  طهمورث نظری فرزندکورش 
شماره پرونده کالسه ۹60۹۹8۳8۱280۱044 شعبه ۱04 دادگاه کیفری دو شهرستان 
شهرکرد ) ۱04 جزایی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ۱۳۹7/8/22 ساعت 00 
:۱0 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی  مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 104 دادگاه  کیفری دو شهرستان شهرکرد ) 104 جزایی 

سابق ( ـ سید اسفندیار هاشمی

دادنامه
 پرونده کالسه ۹60۹۹8۳8۱۳00058۳ شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد 

)۱0۱( جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹7۳8۱۱۱0۱0۱2 
شاکی : آقای علی ملک احمدی فرزند اسمعیل به نشانی استان چهارمحال و بختیاریـ  

شهرستان شهرکردـ  شهر شهرکردـ   خیابان تختیـ  کوچه 4ـ  پالک ۹ 
متهم آقای علی حسین ملک احمدی به نشانی شهرکردـ  پشت مسجد ابو محمد خیابان 

ملت .  اتهام ها : ۱توهین به اشخاص عادی 2ـ  تهدید  
رای دادگاه: در خصوص کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
شهرکرد به تاریخ ۹7/5/6 علیه متهم آقای علی حسین ملک احمدی فرزند علی مبنی بر  
توهین و تهدید به قتل موضوع شکایت آقای  علی ملک احمدی با عنایت به مجموع 
اوراق و محتویات و مضامین پرونده محاکماتی و شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده 
و اظهارات گواهان و مطلعین و مفاد قرار جلب به دادرسی وکیفرخواست صادره و عدم 
حضور متهم در جلسه دادگاه علی رغم ابالغ وقت رسیدگی و ماال عدم ارائه دفاعی از 
خویش و سایر اوضاع و احوال و قراین و امارات مندرج و منعکس در پرونده محاکماتی 
و لذا اقناع وجدانی بر بزهکاری متهم حاصل و بزه انتسابی  نسبت به نامبرده محرز و مسلم 
دانسته و دادگاه مستنداً به مواد 608 و 66۹ از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده 
مصوب سال ۱۳75 متهم را از حیث بزه توهین به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و از 
حیث بزه تهدید به قتل به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم می گردد. و از میان 
مجازاتهای تعزیری مقرره مجازات اشد قابل اجراست.  رای صادره غیابی است  وظرف 
20 روزازتاریخ ابالغ قابل  واخواهی در این دادگاه و پس آن ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظر خواهی در نزد محاکم محترم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود. 
مهدی عسگریـ  رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرکرد

دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱0۱ شعبه   ۹60۹۹8۳8۱۳۱00۳5۳ کالسه  پرونده   

شهرکرد )۱0۱( جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹7۳8۱۱۱0۱0۱7 
شاکی : خانم آذر ستاری قهفرخی فرزند ستاربه نشانی استان چهارمحال و بختیاری 
ـ شهرستان شهرکردـ  شهرفرخ شهرـ  بلوار مطهریـ  روبروی مصلیـ  نبش خیابان 
و  چهارمحال  نشانی  آقانصیربه  فرزند  ممزائی  گشول  رضا  محمد  آقای    : متهم 

بختیاری ـ شهرکرد ـ مجهول المکان  
اتهام ها :۱ ـ توهین به اشخاص عادی و افترا2 ـ مزاحمت تلفنی  

انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  خواست  کیفر  خصوص  در  دادگاه:  رای 
شهرستان شهرکرد به تاریخ ۹7/۳/27  علیه متهم آقای محمد رضا گشول ممزائی 
فرزند آقانصیرمبنی بر توهین و ایجاد مزاحمت از طریق تلفن و افتراء از طرق انتساب 
عناوین مجرمانه موضوع شکایت خانم آذر ستاری ، با عنایت به مجموع اوراق و 
محتویات و مضامین پرونده محاکماتی و شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و 
پرینت ریز مکالمات از شماره همراه متهم و پاسخ استعالم صورت گرفته از شرکت 
مخابرات و ارسال پیامک از طریق خط به شماره 0۹۱۳6585208 از جانب متهم برای 
شاکی و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق 
نشر آکهی و مفاد قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادره و سایر اوضاع و 
احوال و قراین و امارات مندرج در پرونده محاکماتی و لذا اقناع وجدانی بر بزهکاری 
متهم حاصل و دادگاه مستندا به مواد 608 و 6۹7 و 64۱ از قانون تعزیرات و مجازات 
های بازدارنده مصوب سال ۱۳75 متهم را بابت بزه توهین به تحمل  74 ضربه شالق 
تعزیری بابت بزه ایجاد مزاحمت از طریق تلفن به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 
بابت بزه افتراء به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید و از میان مجازات 
های مقرره مجازات اشد قابل اجرا است ورای صادره غیابی است و ظرف 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل  واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید 
نظرخواهی در نزد محاکم محترم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود. 

مهدی عسگری ـ رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرکرد 

آگهی وقت ابالغ دادرسی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای  فرزند سعیدبهروزنیا فرزندمحمدباقر

طرفیت  به  ای  شکوائیه  نکویی  فاطمه  وخانم  رضاحیدری  علی  آقای   : شاکی 
نامشروع  ازطریق  مال  :تحصیل  اتهام  به  فرزندمحمدباقر  سعیدبهروزنیا  آقای 
پرونده   شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ۳4۹78068ریال  مبلغ  به 
کالسه۹60۹۹8۳8۱۳۳00826 شعبه ۱04 دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد ) ۱04 
جزایی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/8/2۳ ساعت 00 : ۹ تعیین که 
به علت  مدنی  دادرسی   آئین  قانون  ماده  7۳  دادگاه طبق موضوع  حسب دستور 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 104 دادگاه  کیفری دو شهرستان شهرکرد ) 104 جزایی 

سابق ( ـ سید اسفندیار هاشمی  

انتخابات  به  اشاره  با  نگهبان  شورای  دبیر 
مسیر  در  نباید  گفت:  مجلس  آینده  سال 
تایید صالحیت هیچگونه نقطه ضعفی باشد 
و مطابقت همه مراحل با قانون ضروری است 

و هرگز در این زمینه خدا را فراموش نکنید.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل احمد 
جنتی در همایش روسا و سرپرستان دفاتر 
نظارت بر انتخابات استان های شورای نگهبان، 
با عرض تسلیت ایام سوگواری ساالر شهیدان 
کار  از  قبل  داشت:  اظهار  اهلل  آل  اسارت  و 
تشکیالتی ما باید رابطه خود با خدا را بهتر 
کنیم و بدانیم در محضر خدا هستیم و به 
فرموده امام راحل عالم محضر خداست و در 
محضر خدا گناه نکنیم.وی در ادامه به مراحل 
مختلف شکل گیری انقالب اسالمی بدست 
امام خمینی)ره( اشاره کرد و گفت: اگر نبود 
حمایت خداوند متعال چگونه این انقالب با 
همه عداوت های طاغوت و حمایت بیگانگان 
به پیروزی می رسید.دبیر شورای نگهبان با بر 
شمردن چالش های انقالب اسالمی در طول 
طبس،  واقعه  جمله،  از  گذشته  سال  چهل 
تحریم های  و  ساله  هشت  تحمیلی  جنگ 
استکبار  شوم  های  نقشه  دیگر  و  گوناگون 
جهانی افزود: اگر این نظام اسالمی به خداوند 

متعال متکی نبود، به گفته خود دشمنان ۶ 
ماه هم دوام نمی آورد.آیت اهلل جنتی با بیان 
اینکه استکبار تحمل دیدن ۴۰ ساله شدن 
الهی  به فضل  ندارد گفت:  را  اسالمی  نظام 
ایران عزتمند نقشه ها و خواب شوم دشمنان 
اسالم در عراق، سوریه و  لبنان را بر آب کرده 
استکبار  اگرچه  اینکه  به  اشاره  با  است.وی 
در ۱۰ سال گذشته در توهم براندازی نظام 
اسالمی بوده است گفت: امروز صبرشان تمام 
کردن  متالشی  پیگیر  علنی  و  است  شده 

اقتدار ما هستند.
دبیر شورای نگهبان با بر شمردن مشکالت 
از جمله گرانی، بیکاری، تعطیلی کارخانجات 
تولیدی گفت: مهمترین حربه دشمن تزریق 
نباید  ناامیدی و یأس در جامعه است و ما 
اجازه دهیم دشمن در این مورد موفق شود.

مادی،  دید  با  اینکه  بیان  با  جنتی  آیت اهلل 
نابود  باید  اول  سال  چند  همان  ما  انقالب 
شده بود گفت: اما از منظر خداباوران اگر خدا 
حامی باشد، چالش های صد برابر بیشتر از 

این هم نمی تواند در برابر نصرت الهی موفق 
شود.وی با تاکید بر برخورد با فساد سازمان 
که  مسئوالن  برخی  استفاده  سو  و  یافته 
آنان شده  نجومی  ثروت های  موجب کسب 
است، اضافه کرد: اگر در این زمینه کوتاهی 
کنیم باید منتظر نزول عذاب الهی باشیم.دبیر 
اقتصادی  شرایط   ادامه  در  نگهبان  شورای 
را  و سکه   ارز  نوسان  ویژه  به  فعلی کشور 
حاصل سوءمدیریت و ضعف مدیریت دانست.

آیت اهلل جنتی با تاکید بر ضرورت گفتگوی 
مسئوالن با مردم در زمینه برنامه های خود 
گفت: رویه فعلی اداره کشور به صورتی است 
که برخی مردم احساس می کنند کشور رها 
شده است.وی با اشاره به برگزاری انتخابات 
مجلس در سال آینده تاکید کرد: در ضمن 
اینکه باید قداست شورای نگهبان حفظ شود، 
نباید در مسیر تایید صالحیت هیچگونه نقطه 
همه  مطابقت  و  باشد  داشته  وجود  ضعفی 
مراحل با قانون ضروری است و هرگز در این 
زمینه خدا را فراموش نکنید.آیت اهلل جنتی با 
بر شمردن برخی تدابیر داهیانه مقام معظم 
رهبری، وجود ایشان را نعمت بزرگ خداوند 
متعال دانست و بر قدردانی از این نعمت الهی 

تاکید کرد.

آیت اهلل جنتی: نباید در مسیر تأیید صالحیت نامزدها هیچگونه نقطه ضعفی باشد

مهمترین حربه دشمن تزریق نا امیدی و یاس در جامعه است

مدیرعامل متواری شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به »سکه ثامن« دستگیر 
با صدور اطالعیه  انتظامی  نیروی  ازپایگاه خبری پلیس،  به نقل  شد.به گزارش زمان 
ای اعالم کرد: »فرهاد زاهدی فر« مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف 
به »سکه ثامن« که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در 
اقدامات فنی، عملیاتی و  با  بود  از کشور متواری گردیده  چند استان کالهبرداری و 
اطالعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا 
و قوه قضائیه بازداشت و شب گذشته ازطریق فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( به 
کشور بازگردانده شد.در این اطالعیه تاکید شده است: به حول و قوه الهی، سرپنجه 
های نظام جمهوری اسالمی ایران با هماهنگی و هوشمندی هر روز قوی تر از گذشته 
اجازه فعالیت های مجرمانه را به هیچکس نخواهند داد و با توکل به خداوند قادر متعال 
و به پشتوانه این توانایی و همکاری مردم فهیم و مومن، مجرمان و غارتگران بیت المال 
از مرزهای میهن اسالمی شناسایی،  را در هر مخفیگاهی حتی خارج  اموال مردم  و 
دستگیر و برای تحمل مجازات قانونی، استرداد اموال و احقاق حق مال باختگان به 

کشور باز خواهند گرداند. 

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: وزارت بهداشت در سال 9۶ تعداد ۱۱ هزار و ۴۰۸ 
مورد شکایت داشت که نسبت به سال 9۵ رشد ۶۲ درصدی داشته است و این آمار 

نگران کننده ای است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم و المسلمین محمد کاظم بهرامی ضمن 
ابراز خرسندی از تعامالت خوب و سازنده دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت، گفت: 
تعداد ورودی پرونده های وزارت بهداشت رو به افزایش می باشد و با توجه به روابط 
خوب این دو نهاد باید تالش مضاعف در کاهش پرونده ها صورت گیرد.وی با اشاره به 
اینکه یکی از افتخارات بزرگ قانون اساسی، اصل ۱۷3 و شکایت مردم از دستگاه های 
دولتی می باشد، افزود:  در سال 9۶ تعداد شکایت ها در دیوان نسبت به سال 9۵ به 
میزان ۲۱/۸ درصد افزایش داشته است. وزارت بهداشت نیز در سال 9۴ تعداد 9 هزار و 
۱۵۲ مورد شکایت داشته که در سال 9۵ این رقم به ۷ هزار و ۱۷ پرونده رسید و کاهش 
۲3 درصدی نسبت به سال گذشته اش پیدا کرد. اما متأسفانه این رقم در سال 9۶ به 
تعداد ۱۱ هزار و ۴۰۸ مورد رسید که نسبت به سال 9۵ رشد ۶۲ درصدی داشته است 

و این آمار نگران کننده ای است.

مدیرعامل متواری »سکه ثامن« 
دستگیر شد

رشد ۶2 درصدی شکایات
 از وزارت بهداشت
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 مساعدت شرکت گاز استان اصفهان
 با گلخانه داران تیران

 اجرای باالترین سطح نظام ارجاع کشور
 در گیالن

بهادری- اصفهان: مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره 
گاز شهرستان تیران که با حضور  فرماندار این 
شهرستان برگزار شد،گفت: 60 گلخانه ای که گاز 
مصرفی آنها قطع شده است پس از پرداخت ۳0 
درصد از بدهی گازبهای مصرفی، گاز آنها مجدداً 

وصل خواهد شد.
راستای  در  داشت:  بیان  علوی،  مصطفی  سید 
کاهش  محیطی،  زیست  های  طرح  از  حمایت 
میزان آلودگی هوا ، حمایت از تولید و صنعت سبز 
کشور گازرسانی به گلخانه در سطح استان همانند 
صنایع دیگر انجام گرفته است، اما از سال گذشته تا 
کنون تعدادی از صاحبان این صنعت چندین بدهی 
گاز بها ی معوق شده داشتند که پس از چند بار 
اعالم و اخطار، در چهارچوب قوانین، گاز مصرفی 
آنها قطع گردید.  مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، گفت: گاز طبیعی یک سوخت پاک و 
جایگزین بسیار مناسب برای سوخت ها ی آالینده 
می باشد، در صورتی که این انرژی پاک عالوه 
بر مصارف خانگی مصارف ۱00درصدی سوخت 
صنایع را تامین کند حجم بسیاری از آلودگی ها به 
ویژه استان اصفهان که از واحدهای صنعتی زیادی 

برخوردار است کاهش خواهد یافت.

نقش  تاثیرگذاری  به  اشاره  با  ادامه،  در  وی، 
فرمانداری در توسعه فرهنگ و اجرای قوانین در 
سطح شهرستان گفت: از فرماندار شهرستان تیران 
تقاضا داریم در فرهنگ سازی مصرف بهینه و 
ایمن گاز، کماکان از شرکت گاز حمایت کند و 
با این شرکت در جهت وصول مطالبات خود از 
مشترکین و بروز رسانی معوقات گاز بهاء بویژه در 

بخش صنعت همکاری نماید.
سید مصطفی علوی، افزود: این شرکت به تعهدات 
خود در حوزه گازرسانی به شهرها ، روستا ها و 
صنایع تا کنون با باالترین کیفیت و استانداردهای 
الزم جامه عمل پوشانده  و همواره آماده خدمت 

رسانی به مشترکین است.
وی خاطر نشان ساخت: تمامی مبالغ قبوض گاز 
بهایی که به دست مردم می رسد مستقیماً به خزانه 
دولت واریز می شود و دولت با همین مبلغ، یارانه 
ماهانه مردم را تامین می کند لذا انتظار می رود 
همه مشترکین گاز طبیعی به ویژه بخش خانگی 
با پرداخت به موقع گاز بهاء ی مصرفی، شرکت 
را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند. لذادر صورت 
عدم پرداخت به موقع، این شرکت مجبوراست 
نسبت به قطع گاز مشترکین با اعالم قبلی اقدام 

نماید.

منکویی- رشت: رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن در جلسه شورای راهبردی، نتایج نهایی 
ارزیابی نظام ارجاع را مایه افتخار گیالن دانست 
و افزود: در حال حاضر، مهمترین برنامه وزارت 
بهداشت نظام ارجاع است و گیالن با استقرار 
این برنامه تا سطح ۳ باالترین سطح اجرا را در 

کشور به خود اختصاص داده است. 
راهبردی  شورای  جلسه  ششمین  و  هفتاد 
دانشگاه، با حضور صاحبان فرایند و مسووالن 
دانشگاه برگزار شد. دکتر شاهرخ یوسف زاده 
چابک- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 
ضمن تقدیر از دست اندرکاران استقرار برنامه 
نظام ارجاع در شرایط سخت اقتصادی، آن را 
مهم ترین برنامه حال حاضر وزارت بهداشت 
خواند و افزود: از زمان استقرار نظام ارجاع تا 
کنون ) طی ۳ ماه اخیر(، در ارزیابی های انجام 
گرفته از ۱7۱2 مورد ثبت ارجاع، 600 مورد ثبت 
بازخوراند در استان اتفاق افتاده که مایه افتخار 

گیالن است.
وی راه اندازی پزشک خانواده را از زیرساخت 
های نظام ارجاع دانست و تصریح کرد: هزینه 
در  ارجاع  نظام  استقرار  برای  خانواده  پزشک 
کشور بود که متاسفانه در سطح کشور اجرای 

آن موفقیت آمیز نبود، در این راستا استان گلستان 
توانست با استقرار یک سامانه به اسم »ناب« 
موفق به استقرار این نظام تا سطح دو شود اما 
گیالن در تابستان جاری توانست با تکیه بر نرم 
افزار وزارت بهداشت »سامانه سیب«، و بدون 
نیاز به زیر ساخت های جدید، نظام ارجاع را 
در باالترین سطح) سطح ۳(، در استان مستقر، 
نماید. در این زمینه گیالن تنها استان کشور است 
که موفق به استقرار این نظام تا سطح ۳ شده 

است.
دکتر یوسف زاده با بیان این مطلب که گیالن 
پیشتاز نظام ارجاع در سطح کشور است، گفت: 
پایش فرایند درمان، سامان دهی مقوله بیماری 
های غیر واگیر؛ بیماران خاص و سرطانی بحث 
وزارت  های  برنامه  از  فراتر  که  است  هایی 
بهداشت، در برنامه دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
این  است.  شده  بینی  پیش  ارجاع  نظام  برای 
یک تجربه بزرگ برای دانشگاه است و در این 
خصوص، یکپارچه شدن فعالیت های دو حوزه 
بهداشت و درمان، بسیار حایز اهمیت می باشد.

وی تاکید کرد: مدیران در سرلوحه فعالیت های 
خود باید به منافع مردم بیاندیشند و پاسخگوی 

وجدان خود باشند.

انعقاد تفاهم نامه استاندارد با سازمان 
نظام مهندسي البرز

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز و اداره 
کردند  امضا  ماده  در۳  اي  نامه  تفاهم  استاندارد  کل 
که براساس آن بازرسي کیفیت مصالح ساختماني در 
زمان استفاده در کارگاه ها به طور پیوسته و به صورت 
مشترک کنترل مي شود. به گزارش زمان به نقل از 
،  به  البرز  اداره کل استاندارد استان  روابط عمومي 
موجب این تفاهم نامه فرهنگ سازي و اطالع رساني 
در حوزه مصالح استاندارد ساختمان همراه با آموزش 

تولیدکنندگان و مجریان در اولویت خواهد بود.
نامه سازمان نظام مهندسي  این تفاهم    به موجب 
ساختمان استان البرز تالش گسترده اي را در جهت 
الگوسازي  و  ساختماني  مصالح  کیفیت  افزایش 
ساختمان هاي استاندارد آغاز کرده و با همکاري اداره 
کل استاندارد ضمن انتشارمنظم فهرست  شرکت هاي 
تولید کننده مصالح استاندارد، موضوع تاسیس شرکت 
اعضاي  توسط  ساختماني  مصالح   بازرسي  هاي 
سازمان نظام مهندسي ساختمان را نیز پیگیري خواهد 
 )Random(  کرد تا به صورت دوره اي یا سرزده

از این واحدها بازدید و گزارش تهیه شود. 
 

آغاز ساخت ۱۳۰ واحد مسکونی ویژه 
مددجویان شهرستان دیر  

احمدی- بوشهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( 
شهرستان دیر گفت: با همکاری سپاه و استانداری 
بوشهر ساخت ۱۳0 واحد مسکونی برای واگذاری به 
مدد جویان کمیته امداد شهرستان دیر آغاز شده است. 
اجرایی  مسئوالن  و  آموزان  دانش   ، انیژپور  مسلم 
جانبه  همه  همکاری  از  قدردانی  با  دیر  شهرستان 
مردم خیر و نیکوکار دیری در رسیدگی به مشکالت 
نیازمندان اظهار داشت: در شهرستان دیر تعداد 2 هزار 
و 200 خانوار در قالب 5 هزار نفر تحت پوشش کمیته 
ارائه  افراد  این  به  گوناگون  خدمات  که  امداداست 
می شود. وی با اشاره به برگزاری جشن عاطفه ها در 
دو مرحله بیان کرد: هدف از برگزاری جشن عاطفه ها 
ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری و کمک به نیازهای 
تحصیلی دانش آموزان  است که در این زمینه مردم 
نیکوکار در مرحله نخست جشن عاطفه ها در ۱5و ۱6 

شهریور  یک میلیارد ریال کمک کردند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان دیربا اشاره 
اینکه این کمک ها بال فاصله به مدیران مدارس  به 
تحویل و بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد گفت: 
عالوه بر کمک های نقدی در آستانه سال تحصیلی 
دانش آموزان  بین  البسه  و  لوازم التحریر  بسته   600
نیازمند شهرستان دیر توزیع شده است. وی با بیان 
اینکه در مرحله دوم جشن عاطفه ها ۱0هزار پاکت 
در مدرسه های این شهرستان بین دانش آموزان توزیع 
شدافزود: میزان کمک های جمع آوری شده در بین 
توزیع  مدرسه  همان  در  بی بضاعت  آموزان  دانش 

می شود.

خبر

 برگزاری چهاردهمین یادواره
 شهدای شرکت گاز مازندران

ساری- سامان علیزاده: در چهارمین روز از بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
در  مازندران  استان  گاز  شرکت  گرانقدر  شهدای  یادواره  ،چهاردهمین 
نمازخانه اداره مرکزی برگزار شد. حسین محمدرضائی »جانشین فرمانده 
سپاه کربال مازندران« در این مراسم با اشاره به لزوم پاسداشت خون پاک 
شهیدان انقالب اسالمی ایران، عنوان کرد: هدف از برگزاری یادواره شهدا 
این است که ما به سیره شهدا برگردیم. وی با بیان اینکه هدف از زنده نگه 
داشتن شهدا تنها زنده نگه داشتن نام و یاد آنان نیست، افزود: همه ما باید 
سیره، عمل، مرام و نیت خالص شهدا را نصب العین خودمان قرار دهیم. 
شهدای واالمقام خالصانه در راه خدا جهاد کردند و به مقام رفیع شهادت 
رسیدند.رضائی، با اشاره به مقام و منزلت شهدا، گفت: همه ما می دانیم 
که شهدا از چه مقامی نزد خداوند متعال برخوردار هستند، اما مهم اسوه 
و الگو قرار دادن شهداست. در واقع باید در زندگی فردی و اجتماعی و 
سیاسی خودمان به شهدا تاسی بجوییم.جانشین فرمانده سپاه کربال مازندران 
، بصیرت و زمان شناسی را ویژگی شهدا دانست و یادآور شد: بصیرت 
شهدا مثال زدنی است و لذا اگر همین ویژگی را در جامعه زنده نگه داریم، 
کشور و انقالب ما در مقابل فتنه ها و خباثت دشمنان اسالم بیمه می شود.
وی با بیان اینکه بصیرت یک امت در سایه رهبری بصیر محقق می شود، 
عنوان کرد: در دنیا انقالب های متعددی شکل گرفته و بسیاری از انسان ها 
در راه دفاع از مرزهایشان جان فدا کردند، اما اهداف مختلف بوده است لذا 
آنچه که شهدا و رزمندگان ما را از سایرین متمایز می کند، محور بودن خدا، 
دین خدا، اسالم، انقالب و والیت است.رضائی، یکی از مهمترین اهداف 
شهدا را حفظ والیت دانست و ادامه داد: امروز دنیای استکبار از والیت 
می ترسد؛ در غیر این صورت اسالم جدا از والیت در بسیاری از کشورها 
وجود دارد.وی اضافه کرد: عملکرد مسئوالن می تواند مایه تقویت نظام و 
والیت و در نهایت دلگرمی خانواده های شهدا باشد، اما اگر خدای ناکرده 
مسئوالن عملکرد خوبی نداشته باشند، بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری، 

موجب دلسردی مردم نسبت به انقالب می شود.

 پایان حفاری طوالنی ترین تونل خاورمیانه 
در آزادراه تهران-شمال

 ایسنا؛ عملیات حفاری تونل شرقی البرز به عنوان طوالنی ترین تونل 
جاده ای خاورمیانه به طول 6400 متر در منطقه دو آزادراه تهران- شمال 
بنیاد مستضعفان و  رئیس سازمان  و  راه و شهرسازی  با حضور وزیر 
استاندار البرز به اتمام رسید. مراسم اتمام عملیات حفاری تونل شرقی 
البرز واقع در منطقه دو آزادراه تهران-شمال با حضور عباس آخوندی 
وزیر راه و شهرسازی، محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان، محمدعلی 
نجفی استاندار البرز و خیراله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 

زیربناهای حمل و نقل در محل پروژه برگزار شد.
قرارداد حفاری و الینینگ این تونل سال 8۹ منعقد شد اما اقدامات ویژه ای 

از دهانه شمالی و جنوبی در اواخر سال ۹۳ به وقوع پیوست.
مجموعه تونل البرز شامل سه رشته تونل طولی به طول 6 هزار و 400 متر 
شامل تونل های رفت و برگشت و دسترسی است. در قسمت تونل های 
متر   500 هر  و  نفررو  دستک های  متر   600 هر  فواصل  در  دسترسی 
دستک های ماشین رو قابل رویت است. قطر تونل اصلی ۱۳ متر و هر 500 
متر پارکینگی درنظر گرفته شده است؛ از ویژگی های این تونل می توان به 
کاهش زمان و مصرف سوخت اشاره کرد به طوری که ارتفاعات کندوان 
به طور کامل حذف می شود؛ از طرفی این تونل دارای سقف دوم کاذب 

برای جداسازی هوای پاک از آلوده است.

خبر

سلیمانی- گلستان: معاون فرهنگی کانون پرورش 
فکری کودکان ونوجوانان گلستان گفت: آموزش 
از  یکی  به عنوان  اجتماعی  و  زندگی  مهارت های 
مهم ترین فعالیت های کانون در دوره جدید مورد 
توجه و تاکید قرار گرفته است که باید در این حوزه 
اقدام های جدی صورت بگیرد و از همه سازمان ها 
و دستگاه های مرتبط در این حوزه به عنوان شریک 
یاری  کانون  سیاست های  تحقق  برای  فرهنگی 
برای  آیین که  این  بگیریم.محمدرضا زمردیان در 
به عنوان  رجب نسب آقامحلی«  »محبوبه  معرفی 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  جدید  مدیرکل 
نوجوانان استان در گرگان برپاشده بود تاکید کرد: 
این مجموعه مرجع اصلی فعالیت های فرهنگی در 
حوزه کودکان و نوجوانان است که هدف اصلی 
آن تربیت و پرورش نسل آینده ساز کشور است.
زمردیان ابراز داشت: مبنای اصلی کار کانون ترویج 
فعالیت هایی است که بر تخیل و خالقیت ذهن بنا 

گذاشته شده است.
 وی ضمن بیان این موضوع که ترویج کتاب خوانی 
و قصه گویی برای خالقیت فکر و تخیل کودکان و 
نوجوانان با هدف زندگی بهتربسیار مهم است اذعان 
کرد: کانون قدمت دیرینه دارد اما نگاه اساسی باید 
این باشد که آیا تفکر، تخیل و خالقیت به تنهایی 

می تواند ما را به مقصود برساند.وی اظهارکرد: کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان باید به پاتوق 
هنرمندان و خانه اهالی فکر و اندیشه تبدیل شود 
به حوزه  افراد عالقه مند  تا  ایجاد شود  فضایی  و 
کودک و نوجوان کانون را خانه خود بدانند.معاون 
فرهنگی کانون در پایان از تالش های عبدالرحیم 

سیفی استرآبادی مدیرکل سابق استان قدردانی کرد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان در این 
مراسم گفت: یکی از انتظارهای ما از کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در سطح استان توجه به 

مناطق حاشیه نشین است که کمتر مورد توجه بوده و 
در معرض خطر و آسیب قرار گرفته اند.

جدید  شرایط  به  توجه  با  کرد:  تأکید  چراغعلی 
جامعه خدمت در حوزه اجتماعی اقدامی جهادی 
و شبانه روزی است که امید است با همکاری کانون 

اقدامات خاصی هم در این حوزه داشته باشیم.
محبوبه رجب نسب مدیرکل جدید کانون گلستان 
تمامی  کتاب خوانی  فرهنگ  ترویج  در  افزود: 
تشکل ها  و  پژوهش  حوزه  در  فعال  دستگاه های 

می توانند به کانون کمک کنند.

مدیرکل جدید کانون پرورش فکری گلستان یکی 
از مشکالت همه جوامع را موضوع محیط زیست 
مثال در جهان  به عنوان  یادآور شد:  و  عنوان کرد 
امروز زباله به عنوان طالی سیاه محسوب می شود و 
می تواند منبع درآمدزایی برای کشور باشد و اقتصاد 
مقاومتی را که مقام معظم رهبری به آن تأکید دارند 
نهادینه کند اما این پرسش مطرح است که چه میزان 
این مفاهیم را برای کودکان آموزش دادیم و تفکیک 

از مبدا را در جامعه نهادینه کردیم.
محبوبه رجب نسب به شعار سال اشاره کرد و گفت: 
چطور می توانیم از جوان بخواهیم تولید داخل داشته 
باشد اما زیرساخت آن فراهم نباشد در واقع برای 
تحقق شعار سال الزم است کودک کارآفرین تربیت 
کنیم.مدیرکل سابق کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان گلستان در این مراسم اظهار کرد: خداوند 
را شکر می کنم که بخشی از خدمات قریب به ۳2 
ساله را در کانون پرورش فکری کودکان قرار داد و 
اعتراف می کنم طی این مدت با وجود تمام سختی ها 
شیرین ترین لحظات را در کنار مربیان، کودکان و 
نوجوانان صرف کردم. در این مراسم از تالش های 
»عبدالرحیم سیفی« تقدیر و قدردانی شد و »محبوبه 
رجب نسب« به عنوان مدیرکل جدید کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان گلستان معرفی شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان گلستان:

كودک كارآفرین تربیت كنیم

دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱ شعبه   ۹70۹۹8۳0۳0600۳5۹ کالسه  پرونده 

فردیس  تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹7۳0۳0600756
خواهان: ۱- آقای محمد رضا عاشور زاده فرزند محمود  به نشانی : استان البرز - 
شهرستان کرج - شهر کرج - فردیس جاده مالرد گلستان 56 خیابان طالقانی کوچه 

کربالیی حسنی ساختمان رونیکا 58 واحد ۱۱ 
خواندگان : 

۱-آقای نیما احمدی 2- خانم شراره غیاثی مقدم ۳- آقای کیا احمدی 4- آقای 
محمد شعبان اصفهانی همگی  به نشانی : مجهول المکان 

اله  بهنام کرمی فرزند مرد علی  6- خانم مینا صالحی زاده فرزند ولی  5- آقای 
همگی به نشانی : استان البرز - شهرستان کرج - شهر کرج -فردیس - جاده مالرد 

- شهرک طالقانی - کوچه کربال حسنی - ساختمان رونیکا - واحد ۱۱  
2-آقای سعید مولوی تبریزی ۳-آقای کوروش قمصری همگی به نشانی :  مجهول 

المکان 
خواسته: 

۱- مطالبه خسارت دادرسی2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۳- الزام به ایفای 
تعهد ) غیر مالی ( مبنی بر

4-الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
5- الزام به اخذ پایان کار

))رای دادگاه((
مینا  به طرفیت خواندگان ۱-  زاده   عاشور  آقای محمد رضا  ادعای  درخصوص 
صالحی زاده 2- بهنام کرمی ۳-محمد شعبان اصفهانی 4- شراره غیاثی مقدم 5- 
نیما  6- کیا هر دو احمدی  به خواسته  الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس 
تفکیکی و الزام  به تنظیم سند رسمی انتقال واحد مسکونی پالک 6522۳/۱6۳ و 
اخذ مفاصا حساب و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه پاسخ 
استعالم  ثبتی نشان می دهد واحد مسکونی موضوع پرونده دارای  صورتمجلس 
تفکیکی و پایان کار و مفاصا حساب است و فقط خوانده ردیف سوم  و مورث 
خواندگان ردیف چهارم تا آخر در آن پالک دارای مالکیت رسمی بوده اند در نتیجه 
در خصوص اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و مفاصا حساب و در خصوص 
خواندگان ردیف اول و دوم ) مینا صالحی زاده و بهنام کرمی( قرار رد دعوا صادر 
و اعالم می شود و در خصوص  خواسته دیگر و خواندگان دیگر از آنجایی که آن 
واحد مسکونی به صورت شرعی و قانونی به خواهان واگذار شده  و خواندگان 
ردیف اول و دوم در مقابل این ادعا دفاعی موثر نکرده اند و سایر خواندگان با 
ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده اند و الیحه یا دلیلی  بر تکذیب این 
ادعا ارایه نکرده اند بنابراین خواسته خواهان در این قسمت درست و قانونی است 
و خواندگان ردیف سوم تا آخر به تنظیم سند رسمی انتقال واحد مسکونی قطعه ده 
تفکیکی پالک ثبتی  شماره ی 6522۳ فرعز ایز ۱6۳  اصلی  با  متعلقات مشاعی 
آن موضوع قرارداد عادی شماره ی ۱420۱784 مورخ ۹5/7/26 واقع در فردیس 
حافظیه شمالی بابت اصل خواسته ملزم و مجبور و به پرداخت مبلغ یک میلیون 
و هشتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی هر یک به نسبت مالکیت خود ) محمد 
شعبان اصفهانی پنج دانگ و خواندگان ردیف چهارم تا آخر همگی یک دانگ  برابر 
سهم االرث خود ( در حق خواهان محکوم می شوند . این رای غیابی و از تاریخ 

ابالغ تا بیست روز قابل واخواهی  در همین شعبه است. / ز 807
 دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فردیس- احمدی

رای هیئت /نوبت دوم 
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹760۳0۱060002624 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات 
مالکانه  ثبت ملک ورامین تصرفانه  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
بشماره  سلطانعلی  فرزند  اصل  زاده  جعفر  ابراهیم  اقای///  متقاضی  بالمعارض 
مساحت  ///به  خانه  ب  با  ///یک  ششدانگ  در  هشترود  از  صادره   48 شناسنامه 
۱24/۱5 متر مربع پالک 505 فرعی از ۳ اصلی واقع در... قریه کهریزک ورامین ....

خریداری از مالک رسمی //خانم ... سیده اشرف سیرکی ...  محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹7/7/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹7/7/۱5

م.الف ۳25¬¬¬ ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به الهیار صفر بیرانوند 

خواهان ایمان بیرانوند با وکالت اکرم یساری دادخواستی به طرفیت خوانده الهیار 
به شماره  ارجاع و  این شعبه  به  به خواسته مطالبه طلب مطرح که  بیرانوند  صفر 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱۳ شعبه    ۹70۹۹86656۳0025۱ کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/8/۱5 ساعت 0۹:00 
تعیین که مفاد دادخواست بدین شرح می باشد مطالبه وجه بابت )مبلغ ۱7 میلیون 
تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه ( 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده الهیار صفر بیرانوند و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
در  مقرر فوق جهت رسیدگی  دریافت و در وقت  را  دادخواست و ضمائم  ثانی 

دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1۳ شورای حل اختالف مجتمع خانواده 

شهرستان خرم آباد –شیرین اکبری .

آگهی ابالغ
نژاد فرزند  اقای محمد حسین سیوانی   وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  

علی عسگر
خواهان بانک مسکن با مدیریت عاملی آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی با وکالت مینا 
معینی فرد  دادخواستی  به طرفیت خواندگان محمد حسین سیوانی نژاد فرزند علی 
عسگر و حسن بهجتی ومحمد اسکندری  به خواسته اعالم بطالن معامله )دعوی 
تقابل( تقاضای رسیدگی و صدور حکم  به اعالن بطالن قراردادهای عادی مورخه 
86/۱2/2۳ و 87/4/22 و 87/5/20 فیمابین خواندگان و نیز پرداخت  هزینه های 
دادرسی  و حق الوکاله نماینده حقوقی مستندا  به ماده  واحده قانون اجازه  پرداخت 
حق الوکاله  نمایندگان حقوقی مصوب ۱۳44( مقوم به  2۱0/000/000  ریال مطرح 
شعبه    ۹70۹۹844۳5۳004۳8 پرونده کالسه  بشماره  و  ارجاع  شعبه  این   به  که 
سوم دادگاه عمومی )حقوقی(  دادگستری شهرستان خوی  ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ۱۳۹7/0۹/۱4 ساعت۱۱ تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق  موضوع ماده 
7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و در خواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار  آگهی میگردد تا خوانده 
انتشار آگهی  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  ظرف یک ماه پس از تاریخ 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت  ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسیگی در دادگاه حاضرگردد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خوی-گلوانی –

شهرستان خوی بلوار مطهری

 ابالغ وقت 
دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای صمد عباسی فرزند عباس دادخواستی به خواسته 
اعتراض ثالث به طرفیت اصغر اسدی فرزند در این شعبه تسلیم نموده که پس از 
انجام مقدمات قانونی به کالسه 2/۳54/۹7 ثبت و برای مورخه۹7/8/۱۳ ساعت ۱0:۳0 
صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان  بودن خوانده و تقاضای 
خواهان و به استناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در  یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در 
شعبه دوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به 
دفتر شعبه دوم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده 

محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری بابل 

دادنامه 
کالسه  پرونده ۱۳/۱2۳/۹7شماره دادنامه447-۹7/4/۱6 خواهان بانک سینا با وکالت 
فرحناز فالحت بیشه به آدرس بابل میدان قاضی کتی جنب دفترخانه ۱۹8 ساختمان 
ایرانیان پالک 48 واحد 5 خوانده شرکت ره اورد کاریابی پارس به مدیرعاملی سینا 
رئیسی به آدرس بابل خیابان طالقانی پاسداران ۱۱ کوچه شهید میرزاپور البرز 2 پالک 
۱6 کدپستی4752۱54۱2۱ سینا رئیسی به آدرس فوق چنگیز زند سیالخور به آدرس 
مجهول المکان  عباس نعمت پور قمی  به آدرس بابل کمربندی شرقی گلستان 22 
جنب ساختمان مهر منزل مسکونی 2 واحدی ط  دوم کد پستی 47۱57645۹۱خواسته 
مطالبه وجه رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان بانک سینا با وکالت فرحناز 
به طرفیت شرکت ره آورد سینا رئیسی چنگیز زند سیالخور عباس  بیشه  فالحت 
نعمت پور قومی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ65/000/000 ریال به شرح مندرج 
در پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان فتوکپی مصداق یک فقره چک به شماره 
۱67۱25-۹6/۱0/25برعهده ۹6/۱0/25 و گواهینامه عدم پرداخت مربوط به آن می باشد 
که داللت بر اشتغال ذمه به خواندگان دارد و خواندگان با ابالغ اخطاریه و انتظار کافی 
در جلسه دادرسی شورا حاضر نگردیدند و هیچگونه دلیل موجه و محکمه پسندی در 
جهت ادعای خواهان مبنی بر برائت ذمه خویش و یا پرداخت دین ارائه ننموده است 
فلذا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات آن از خدشه  و تعرض دعوی مطروح را 
محمول بر صحت تشخیص و با استصحاب و بقاء دین بر ذمه خوانده و مستندا به مواد 
۱۹8 قانون آیین دادرسی مدنی و ۳۱4 و ۳۱0 و 24۹ قانون تجارت حکم به  محکومیت 
به صورت تضامنی خواندگان فوق الذکر به پرداخت مبلغ 65/000/000ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۱/640/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله وکیل 
و تعرفه در حق خواهان بانک سینا صادر و اعالم می نماید ضمنا در مرحله اجرای احکام 
مدنی نسبت به برآورد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها و دریافت آن از 
خواندگان به نفع خواهان اقدام نماید رأی صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت 20 
روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه های عمومی دادگستری بابل می باشد
 قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف بابل خیری زاده 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
مهری کرباسچی دارای شناسنامه شماره 70۱-206۳20468۳ به شرح در دادخواست 
به کالسه ۱0/65۱/۹7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داد که شادروان محسن کرباسچی و شناسنامه 5۳6 در تاریخ ۹7/6/۱5در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 
۱-- مهری کرباسچی فرزند محسن و منیره و شماره شناسنامه 70۱ متولد ۱۳40 محل 

تولد بابل دختر متوفی
2- ملیحه کرباسچی فرزند محسن و منیره به شماره شناسنامه ۳077۹متولد ۱۳42 

محل تولد بابل دختر متوفی 
۳-منیره اسالمی فرزند سید حسین و معصومه به شماره شناسنامه 255۳۹متولد ۱۳۱5 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی مزایده ملک غیر منقول نوبت اول
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه 
از ششدانگ عرصه و  اجرایی  در پرونده اجرایی کالسه ۹70776سه دانگ مشاع 
اعیان به مساحت پالک ثبتی 502 فرعی مفروز و مجزا شده از ۱8۱ فرعی از 2۳27 
اصلی بخش 2 غرب بابل متعلق به محکوم علیه آقای عبدالحمید طاهری اطاقسرا 
واقع در بابل خورشید کال را در روز چهارشنبه تاریخ ۹7/7/25ساعت ۱0 صبح در 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده به فروش برساند در پالک 
ثبتی فوق یک اعیانی دوبلکس با اسکلت فوالدی با یک اتاق خواب به صورت نیم 
طبقه و در همکف طبقه اول دوبلکس به مساحت ۹0 متر مربع با هال و پذیرایی 
با سرویس بهداشتی و در طبقه دوم دو اتاق خواب دارای پنجره های دوجداره و 
سرویس بهداشتی با امتیازات آب و برق و گاز احداث شده است کارشناس قیمت 
کل شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی مزبور را به مبلغ 5/۱00/000/000ریال سه 
دانگ مشاع را 2/550/000/000ریال تعیین نموده است که مزایده از قیمت پایه اعالم 
شده کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده 
۱0 درصد مبلغ را فی المجلس  و باقی ماندن ظرف یک ماه پس از مزایده پرداخت 
نماید و در صورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده ۱0درصد اخذ شده در حق 

دولت ضبط خواهد شد کلیه هزینه نقل و انتقال سند به عهده خریدار است 
مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بابل ولی اهلل اصغری آردی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
) موضوع ماده 120 آ.ق.ثبت(

ابادی )مالک( طبق درخواست به شماره وارده ۱4۹۳7 مورخ  آقای اسماعیل نصر 
۱۳۹7/7/4 اعالم داشته نظر به اینکه پالک ثبتی 47/4۳28 اصلی ) که عبارتست از 
سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین قطعه 66 تفکیکی بمساحت ۱20 متر مربع پالک 
با  الکترونیکی ۱۳۹520۳0۱05۹0۱۱26۳  4۳28 فرعی از 47 اصلی به شماره دفتر 
سریال چاپی 82۹07۱ ج ۹4  بنام  اسماعیل نصر ابادی ثبت و سند صادر شده است 
بعلت جا بجایی مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
است در همین راستا وفق مقررات ماده ۱20 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 
۱۳80/۱۱/8 مراتب در یک نوبت آگهی می گردد  تا چنانچه کسی مدعی حقی برای 
خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف  مدت ۱0 روز به 
این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله  سند المثنی  پالک مذکور طبق مقررات صادر 

و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.م/الف ۱5۳7
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

 آگهی مزایده اموال منقول
 دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی به کالسه 
۹50487له کاظم علی پور و به طرفیت حسن جعفرنیا یکسری اموال منقول به شرح 
فرش ماشین 4×۳ ۱2 تخته2-  فرش ماشینی ۹ متری 8 تخته ۳- فرش ماشینی ۳×2 
۱4 تخته4-  فرش ماشینی یک تخته 5-فرش ماشینی 4×۳دو عدد پادری 200 عدد 
چرخ صنعتی سردوزی فرش با مارک VAOHAVیکدستگاه متعلق به محکوم علیه 
دفتر  تاریخ ۹7/8/۱روز سه شنبه ساعت ۱۱ صبح در محل  به  مزایده  از طریق  را 
اجرایی دادگستری به فروش برساند مزایده از قیمت پایه ۱۳5/000/000ریال شروع 
به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار میگردد برنده مزایده باید ۱0 درصد بها را فی 
المجلس  و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت 
مبلغ واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا از محل 
نگهداری اموال به آدرس خوانده  واقع در بابل موزیرج ارشاد ۱0 سبحان  5 میباشد

 مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور

مفقودی 
روغنی  سفید  رنگ  به   ۱۳۹۱ X۳۳مدل  تیپ  ام   . وی  ام.  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  Z24۱402۹0Zو  موتور  شماره  6۹۹ط54و  پالک  شماره  با 

MVM484FAFA02۱604 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری هاچ بک پژو 206 مدل ۱۳۹7 با شماره پالک 5۳5ص7۱ ایران ۹۹ 
با شماره موتور ۱72b00۳6777و شماره شاسی NAAP۱۳FE۱JJ6764۱4بنام 

 بابل پادرا نجف تبار بیشه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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اهم توصیه های پلیس به دانش آموزان 

امروز آموزش و پرورش خط مقدم و سنگر مبارزه با جنگ نرم و خنثی کردن 
توطئه دشمنان است و تمام کسانی که در سنگر آموزش و پرورش فعالیت 
می کنند به عنوان افسران و سربازان مقابله با جنگ نرم جبهه استکبار به شمار 
می آیند. به گزارش پیام زمان به نقل از معاونت اجتماعی فاتب ، اداره آموزش 
همگانی شروع  سال تحصیلی جدید  فرصت مغتنمی دانسته و اهم توصیه 
های پلیسی در جهت حفاظت از این سربازان کوچک سرزمین به شرح ذیل 
ابالغ کرد: هنگام خروج از مدرسه عجله نکنید و از محل های مجاز به آن 
طرف خیابان بروید؛ محل های مجاز عبارتند از : پل هوایی، زیرگذر، محل 
خط کشی شده، محلی که تابلوی عابر پیاده دارد، از تقاطع زمانی که چراغ 

برای عابر سبز است.
۱.هنگام رفت وآمد درخیابان ها به تابلوها و عالئم راهنمایی توجه کنید.

2.قبل از گذر از خیابان در کنار جدول بایستید و به دقت به هر دو طرف 
نگاه کنید .

 ۳.در خیابان های باز شوخی ویا  مطالعه نکنید.
اگر با سرویس به مدرسه می روید این نکته ها را رعایت کنید:

۱.به موقع در محلی که سوار می شوید آماده باشید.
2.از شوخی و سرو صدا در داخل سرویس خودداری کنید.

۳.دویدن به دنبال سرویس خطر ناک است.
4.هنگام سوار و پیاده شدن عجله نکنید.

اگر با وسیله نقلیه عمومی )اتوبوس، تاکسی( به مدرسه می روید این نکات 
را به خاطر بسپارید:

۱.هنگام سوار وپیاده شدن نوبت را رعایت کنید .
2.از جلوی اتوبوس و مینی بوس به آن طرف خیابان نروید.

۳.قبل از توقف کامل وسیله نقلیه پیاده نشوید .
4.هنگام پیاده شدن از تاکسی از در سمت راست پیاده شوید.

5.برای سوار شدن به تاکسی در محل ایستگاه بایستید.
6.در حفظ وسیله نقلیه عمومی کوشا باشید.

هشدارهای انتظامی به والدین دانش آموزان
۱.نام، سن، تلفن، آدرس محل سکونت را به فرزندان بیاموزیم.

2.چنانچه کودک شما دچار عقب ماندگی ذهنی است نام، مشخصات، آدرس 
محل سکونت وشماره تلفن تماس را بروی قطعه کاغذی نوشته و جای 

مناسب همراه وی قراردهید.
۳ .رابطه خوب و دوستانه با فرزندانتان ضامن موفقیت و سالمت روان آنان 
است. 5.در مواقع اضطراری با شما و یا یکی از بستگان نزدیک ، کالنتری، 

آتش نشانی یا اورژانس تماس بگیرید.
6.وقتی در خانه تنهاست غریبه ها را به خانه دعوت نکند.

7.نسبت به موارد ترس فرزندانتان حساس بوده و از آنها بخواهید در این 
خصوص با شما صحبت کنند.

8.هیچگاه سوار اتوبوس افراد ناشناس نشوند.
۹.هیچگاه تنهایی جایی نروند و همیشه با دوستان خود بازی کنند و دعوت 
افراد ناشناس را برای بازی نپذیرند. ۱0.به فرزندان خود بیاموزیم که بتوانند به 
افراد بزرگتر از خود وقتی که از آنها می خواهند کار غلط انجام دهد نه بگویند.
۱۱.به فرزندان خود بیاموزیم که بزرگساالن به ندرت از بچه ها تقاضای کمک 
می کنند در صورت برخورد با چنین وضعیتی از انجام هرگونه کمکی به آنها 
خودداری کنید. ۱2.از غریبه ها هدیه قبول نکنید. ۱۳.هرگز در خانه های خالی 
و متروک ویا محل های خلوت ودورافتاده بازی نکنید. ۱4.همیشه تلفن همراه 

یا کارت تلفن برای تماس های تلفنی همراه داشته باشید. 

دیدگاه

فرمانده ناجا: 

در امنیت با کسي شوخي نداریم

سردار حسین اشتری در دومین روز هفته ناجا 
نیروی  یگانهای  مشترک  صبحگاه  مراسم  در 
انتظامی ضمن گرامیداشت یاد امام راحل و شهدا 
و تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: هفته 
نیروی انتظامی فرصتی برای ارتباط بیشتر با مردم 
و ارائه خدمات بیشتر به مردم عزیز کشور است.
فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: شعار امسال نیروی 
انتظامی، پلیس مقتدر امین مردم است، اقتدار در 
مقابل قانون گریزان و افرادی که به حقوق مردم 
تعدی می کنند، باید افرادی که مخل نظم و امنیت 
هستند با دیدن پلیس هراسان باشند و مردم با 
به لطف  کنند که  آرامش  پلیس احساس  دیدن 
باالترین  مردم  رضایتمندی  است،  اینگونه  خدا 
خدا  لطف  به  است،  انتظامی  نیروی  سرمایه 
نظرسنجی های صورت گرفته، حاکی از افزایش 

رضایت مردم به نیروی انتظامی است.
ما  به  باشد  ضعفی  کجا  هر  مردم  افزود:  وی 
باشد،  تقدیر  به  نیاز  کجا  هر  و  کرده  منعکس 
این کار را می کنند، در سایه همدلی و هماهنگی 
خوب بین مردم و پلیس در کشور انشاهلل بتوانیم 
نیروی  امروز  دهیم،  انجام  را  خود  ماموریتهای 
مرزها،  از  اعم  کشور  نقاط  اقصی  در  انتظامی 
روستاها، جاده ها و شهرها حضور دارد و مردم 
حس اعتماد به نیروی انتظامی را به این جهت 
روبه رو  خو  فرزندان  با  روز  هر  چون  دارند 

هستند.
اشتری تصریح کرد: یکی از راهبردهای نیروی 
انتظامی استفاده از فناوری های روز است و در 
طول سالهای گذشته توانسته از این ظرفیت در 
این  کند،  استفاده  انقالبی  و  متدین  نیروی  کنار 
خدا  لطف  به  امسال  و  گیرد  شتاب  باید  روند 
و  داریم  اهتمام  از گذشته  بیشتر  این سمت  به 
امیدواریم با استفاده از تکنولوژی روز بخشی از 
ماموریتها را انجام دهیم و سرعت و دقت داشته 
پیشگیری  باید هر چه می توانیم         قدرت  باشیم، 
را افزایش دهیم، پیشگیری در مسائل اجتماعی 
برای اینکه جرمی رخ ندهد، در اولویت نیروی 

انتظامی است.
نیروهای  زحمات  از  تقدیر  با  اشتری  سردار 
انتظامی، گفت: همکاران من یک سال پرکاری 
را پشت سر گذاشتند، همکاران در حوادثی که 
در دی ماه ۹6 و ما ه های گذشته رخ داد، خوش 
انتظامی  نیروهای  قرمز  امروز خط  درخشیدند، 
و نیروهای مسلح، امنیت مردم است، در حوزه 
امنیت با کسی معامله و شوخی نمی کنیم و تا پای 

جان برای آسایش مردم ایستاده ایم.

خبر

امور  رئیس سازمان  پیش  در حالیکه چندی 
اجتماعی کشور از توقف رشد جهشی طالق 
طالق  آمار  کنترل  و  اخیر  سال  تا 4   ۳ طی 
مددکاری  انجمن  رئیس  داد،  خبر  کشور  در 
اجتماعی ایران ضمن رد این موضوع گفت: 
نه تنها هیچ نشانه ای دال بر کنترل روند طالق 
وجود ندارد، بلکه رشد 6 درصدی در سال 

گذشته داشته است.
سید حسن موسوی چلک  با بیان اینکه نرخ 
افزایشی  روند  به ۹5  نسبت  سال ۹6  طالق 
داشته است، گفت: اگر فراوانی طالق را بررسی 
کنیم باز هم شاهد روند افزایشی آن هستیم. 
طالق در سال ۹6 نسبت به سال ۹5 بیش از 6 
درصد افزایش داشته و نرخ ازدواج نیز بین ۱۱ 

تا ۱۳ درصد کاهش را نشان می دهد.
بنابراین نمی توانیم بگوییم روند رشد طالق را 
کنترل کرده ایم، زمانی می توانیم بگوییم روند 
رشد طالق را کنترل کرده ایم که این وضعیت 
را نداشته باشیم.  وی افزود: همیشه باید ازدواج 
و طالق را با هم ببینیم. وقتی در جامعه ای تا 

۱۳ درصد ازدواج کاهش می یابد خود این یک 
پیام دارد و افزایش طالق هم یک معنی دیگر 
دارد. در هیچکدام وضع ما بهتر نشده است، 
نمی دانم از کجای کار می گوییم روند طالق را 
کنترل کردیم!. هیچ نشانه ای دال بر کنترل روند 
طالق وجود ندارد مگر آنکه بخواهیم از زاویه 

دیگری به این موضوع نگاه کنیم که دست کم 
من قدرت تشخیص آن را ندارم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی اظهار کرد: 
دلیل  بی  بپذیریم  باید  این است که  واقعیت 
نیست که طالق جزو پنج اولویت حوزه آسیب 
های اجتماعی محسوب می شود. یک جاهایی 

این نگرانی وجود دارد که اگر واقعیت ها را 
بگوییم، می گویند سیاه نمایی می کنید اما این 
نوع نگاه نسبت به حوزه آسیب های اجتماعی 
مثل این است که ما دماسنجی که شدت دمای 
بدن را نشان می دهد دستکاری کنیم. واقعیت 
این است که در ایران نه وضعیت ازدواج خوب 
است و نه وضعیت طالق؛ فکر می کنم باید در 
حوزه اجتماعی با مردم صادق تر و واقع بینانه تر 
برخورد کنیم. آمارهای خود ثبت احوال که به 
عنوان مرجع رسمی آمار وقایع حیاتی است را 
باید مبنا قرار دهیم. به گزارش ایرنا، موسوی 
چلک در ادامه   گفت: همچنان طالق در ایران 
بیش از 6 درصد رشد دارد. به ازای هر ۳.4 تا 
۳.5 ازدواج یک طالق به وقوع می پیوندد که 
قبال این وضعیت وجود نداشت. االن نسبت 
طالق به ازدواج به حدود 24 رسیده است حال 
آنکه قبال 22 بوده، لذا نشانه ای دال بر کنترل 
استان ها  بعضی  اگر در  نمی بینم حتی  طالق 
شاهد کنترل روند طالق باشیم اما در مجموع 

روند طالق رو به رشد است.

كاهش 13درصدي»ازدواج« و »طالق« رو به رشد

رئیس شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش، 
گلو، بینی و سر و گردن ایران گفت: همه افراد به ویژه کسانی که 
سن باال داشته و استعمال سیگار دارند باید حتماً گرفتگی صدا 
را جدی بگیرند. به گزارش پیام زمان ،دکتر مهدی خواجوی در 
آستانه برگزاری شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان 
گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران اظهار داشت: این کنگره 
هر دو سال یکبار به صورت بین المللی برگزار می شود و شامل 
قسمت های مختلف این رشته اعم از جراحی گوش، راینولوژی، 
جراحی قاعده جمجمه قدامی، جراحی حنجره و ... است که با 
حضور اساتید صاحب نام خارجی و داخلی برگزار می شود . وی با 
بیان اینکه این کنگره 6 تا ۹ آذرماه سال جاری در مرکز همایش های 
روش  آموزش  کارگاه های  افزود:  می شود،  برگزار  تهران  رازی 
جراحی نیز در این کنگره برگزار خواهد شد چرا که هر روز شاهد 
روش های جدید دسترسی به گوش، قاعده جمجمه، بینی، حنجره 
و ... هستیم. خواجوی عنوان کرد: یکی از شایع ترین نشانه های 
سرطان حنجره گرفتگی صدا است به ویژه زمانی که سرطان روی 
طناب های صوتی باشد. گفتنی است؛ شانزدهمین کنگره بین المللی 
انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران6 تا 
۹ آذرماه سال جاری در مرکز همایش های رازی تهران با حضور 
صاحبنظران بین المللی و اساتید دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 

کشور  برگزار می شود.

 »رسطان حنجره « 
در کمین سیگاریها 

از ممنوعیت تدریس دبیران مردان در  وزیر آموزش و پرورش 
مدارس دخترانه خبر داد و گفت: استفاده از دبیر مرد در مدارس 

دخترانه به هیچ عنوان توجیه ندارد.
سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در خصوص اینکه 
هنوز در برخی مدارس دخترانه معلم مرد تدریس می کند، اظهار 
کرد: متأسفانه این موضوع را تأیید می کنم. وی ادامه داد: در یک 
سال هایی در مورد تأمین دبیر خانم در مدارس دخترانه واقعاً با 
مشکل مواجه بودیم یعنی نیروی متخصص در بین بانوان وجود 
نداشت یا خیلی کم بود اما امروز باید عرض کنم که نه تنها دبیر 
خانم کمتر از آقایان نداریم بلکه در بعضی از رشته ها، دبیر خانم به 

مراتب بیش از آقایان وجود دارد.
 بطحایی با بیان اینکه استفاده از دبیر مرد در مدارس دخترانه به هیچ 
عنوان توجیه ندارد، تصریح کرد: این موضوع مشکالتی را هم برای 

دانش آموزان و هم برای معلمان ایجاد می کند.
وی اضافه کرد: بنابراین اصلح این است که در مدارس دخترانه 
همچنان که پیش از این نیز گفته شده است و در همه جا نیز نیروی 

خانم داریم، از معلمان خانم استفاده شود.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که »آیا در مناطقی 
که نیروی متخصص خانم نیست می توان از معلم مرد استفاده 
کرد؟«، گفت: استفاده از معلمان مرد در مدارس دخترانه ممنوع 

است و خیلی بعید است .

تدریس دبیران مرد در مدارس 
دخرتانه ممنوع است

مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به طرح جایگزینی مشق شب برای کالس های اول تا 
سوم ابتدایی گفت: خواندن و رونویسی را بنا به اقتضای پایه، 
حذف نمی کنیم اما رونویسی باید به گونه ای باشد که دانش آموز 
احساس تکرار و انجام کار بیهوده را نداشته باشد و از انجام آن 

لذت ببرد.
و  آموزش  اهداف  درباره  گفت وگویی  در  شکوهی  مرتضی 
پرورش از جایگزینی تکالیف مهارت محور به جای مشق شب 
و همچنین چگونگی اجرای آن توضیحاتی ارائه و بیان کرد: یکی 
از موضوعاتی که همواره در آموزش و پرورش برای خانواده ها، 
دانش آموزان و معلمان یک دغدغه بوده، تکالیف در منزل است.
وی افزود: با توجه به مطالعات انجام شده و تجارب قبلی، 
کاهش  منظور  به  به صورت خودجوش  معلمان  از  شماری 
آسیب تکالیف شب، اقداماتی را انجام داده اند. اما آموزش و 
پرورش برای آنکه بتواند در این زمینه یک برنامه منسجم را 
اجرا کند از سال گذشته مطالعاتی پیرامون چگونگی جایگزین 
کردن تکالیفی که چندان مفید نیستند و بچه ها انگیزه باالیی برای 
انجام آن ندارند را شروع کرد. مدیرکل دفتر آموزش دبستانی 
وزارت آموزش  و پرورش گفت: مدارس طبق این چارچوب 
در پایه اول تا سوم به جای مشق شب که انگیزه ای برای انجام 

آن ندارند، تکالیفی با رویکرد مهارت محور را انجام می دهند.

 رونوييس از مشق شب 
حذف منی شود

آگهی وقت ابالغ دادرسی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای همایون شیخ سامانی فرزند خسرو 

شاکی : آقای رحمت اله فدایی پاک به طرفیت خوانده آقای همایون شیخ سامانی 
فرزند خسرو به اتهام ۱ ـ غصب عناوین و شاغل 2 ـ جعل مدرک دانشگاهی ، 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده  کالسه ۹50۹۹8۳8۱2200۱6۱ 
شعبه ۱04 دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد ) ۱04 جزایی سابق ( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ ۱۳۹7/8/20 ساعت 00 : ۱0 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده  7۳ قانون آئین دادرسی  مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 104 دادگاه  کیفری دو شهرستان شهرکرد ) 104 جزایی 

سابق ( ـ سید اسفندیار هاشمی  

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به متهم 

حسب محتویات پرونده کالسه  ۹70755 ک ۱02 در اجرای ماده ۳44 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به آقای بهروز نوید اسدی 
فرزند محمد مجهول المکان ابالغ میشود می شود که در خصوص گزارش علیه 
شما  به اتهام عدم ثبت واقعه ازدواج  جهت دفاع در مورد اتهامات وارده در تاریخ 
۱۳۹7/8/۳0 ساعت 00 : ۱۱ صبح در شعبه ۱02 دادگاه کیفری دو شهرکرد حاضر 

شوید در صورت عدم حضور تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
دفتر شعبه یکصد و دو دادگاه کیفری دو شهرکرد 

دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱05 شعبه   ۹60۹۹8۳8۱۳0007۹۹ کالسه  پرونده   

شهرکرد )۱05 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹7۳8۱۱5007۹4 
و  چهارمحال  استان  نشانی  به  اسداله  فرزند  فر  زاهدیان  اسماعیل  آقای   : شاکی 
کوچه  ـ  دانشور  شهید  خیابان  ـ  شهر  شهرفرخ  ـ  شهرکرد  شهرستان  ـ  بختیاری 

عدل پالک 8 
متهم :  آقای احسان خلیل بگی خامنه  فرزند محسن به نشانی ـ  

اتهام  :کالهبرداری  
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای احسان خلیل بگی خامنه  فرزند محسن دائر 
آقای  شکایت  موضوع  ریال  میلیون  سی  مبلغ  به  بارایانه  مرتبط  برداری  کاله  بر 
اسماعیل زاهدیان فر فرزند اسداله-دادگاه باعنایت به محتویات پرونده وباالتفات 
شهرکرد-  شهرستان  وانقالب  عمومی  دادسرای  ازناحیه  صادره  کیفرخواست  به 
باشد  می  نامبرده  نام  به  که  الیه  منتقل  حساب  شاکی-استعالم  حساب  پرینت 
بیست  واسترداد  دادرسی  مقدماتی وجلسه  تحقیقاتی  درمرحله  وعدم حضورمتهم 
وهشت میلیون ریال ازمبلغ مذکور به حساب شاکی دادگاه بذهکاری وی رامحرز 
وعمل ارتکابی نامبرده رامنطبق باماده 74۱قانون مجازات اسالمی تشخیص ومتهم 
موصوف رابه پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت و رد 

دومیلیون ریال)مبلغ استردادنشده(درحق شاکی محکوم می نماید.
رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل  واخواهی در این شعبه 
و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در نزد محاکم محترم تجدید 

نظر استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود. 
غالمعلی نصیری  ـ دادرس  شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرکرد 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به متهم 

قانون   ۳44 ماده  اجرای  در   ۱02 ک   ۹70786 کالسه   پرونده  محتویات  حسب 
فرزند  صالحیان  جاسم  آقای  به  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادرسی  آئین 
قاسم مجهول المکان ابالغ میشود  می شود که در خصوص شکایت کاظم کمالی 
نسب فرزند براتعلی علیه شما  به  اتهام ایراد ضرب  و جرح عمدی جهت دفاع 
در مورد اتهامات وارده در تاریخ ۱۳۹7/8/۳0 ساعت 00 : 8 صبح در شعبه ۱02 
قانونی  تصمیم  عدم حضور  در صورت  شوید  شهرکرد حاضر  دو  کیفری  دادگاه 

دفتر شعبه یکصد و دو دادگاه کیفری دو شهرکرد اتخاذ خواهد شد. 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به متهم 

حسب محتویات پرونده کالسه  ۹70456 ک ۱02 در اجرای ماده ۳44 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به آقای رضا فریدونی مقصودیان فرزند امیر 
مجهول المکان ابالغ میشود می شود که در خصوص شکایت جمشید مقیمی علیه شما  به 
اتهام تغییر در ارقام پالک وسیله نقلیه موتوری زمینی جهت دفاع در مورد اتهامات وارده 
در تاریخ ۱۳۹7/8/۳0 ساعت 00 : ۹ صبح در شعبه ۱02 دادگاه کیفری دو شهرکرد حاضر 

شوید در صورت عدم حضور تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
دفتر شعبه یکصد و دو دادگاه کیفری دو شهرکرد 

دادنامه
 پرونده کالسه ۹50۹۹8۳8۱2۱007۹7شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد 

)۱0۱( جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹7۳8۱۱۱0۱0۳0 
شاکی : آقای محمد آرش فرزند کورش به نشانی استان چهارمحال و بختیاریـ  شهرستان 
شهرکردـ  شهر شهرکردـ   شمس آبادـ  خیابان شهید بهشتیـ  کوچه 7 تیرـ  پالک ۱0۹ 

متهمین: ۱ ـ آقای ایمان آبسته فرزند رمضان به نشانی استان چهارمحال و بختیاری ـ 
شهرستان شهرکردـ  شهر شهرکردـ  مهدیه بلوار رهبر ک ۳4 پ ۱44 

2ـ  آقای عباس جمالپور فرزند عزت اهلل به نشانی شهرکرد  خیابان ۱5 خرداد خیابان یاس 
کوی 55 پ 4 

۳ـ  آقای رشید قربانی جمالوئی فرزند حشمت اله با وکالت خانم اله رضائی اسد آبادی 
فرزند علی اکبر به نشانی استان چهارمحال و بختیاریـ  شهرستان شهرکردـ  شهر شهرکرد 

ـ فلکه آبی خیابان ۱2 محرم جنوبی پاساژ ولیعصر طبقه اول واحد ۱27
 اتهام ها :۱ـ  ضرب و جرح عمدی 2ـ  تخریب ۳ـ  توهین به اشخاص عادی  

رای دادگاه
در خصوص کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهرکرد به تاریخ 
۹6/۱0/۱8 علیه متهمان ۱ـ  عباس جمالپور فرزند عزت اهلل 2ـ  رشید قربانی جمالویی فرزند 
حشمت اله با وکالت خانم اله رضائی ۳ـ  ایمان آبسته فرزند رمضان مبنی بر متهم ردیف اول 
ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع بند ۱ و 2 نظریه پزشکی قانونی مورخ ۹5/۱0/۳0 به شرح 
برگ 8 پرونده و مشارکت در تخریب اموال منقول ) خودروی پراید به شماره 4۳ـ  72۱ ب 
57 ( و توهین و قدرت نمایی با سالح سرد ) قداره ( متهم ردیف دوم مشارکت در تخریب 
اموال منقول ) خوروی پراید ( و توهین متهم ردیف سوم ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع 
بند ۳ و 4 نظریه پزشکی قانونی  مورخ ۳0 /۹5/۱0 و مشارکت در تخریب اموال منقول ) 
خوروی پراید ( و توهین ،  با عنایت به مجموع اوراق و محتویات و مضامین پرونده محاکماتی 
و شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و اظهارات گواهان و مطلعین 
و عکس های  ماخوذه از خودروی پراید تخریب شده متعلق به شاکی و نظریه پزشکی قانونی 
و عدم  حضورمتهم ردیف اول در جلسه دادگاه علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طرق نشر 
آگهی و دفاعیات غیر موثر و غیر موجه متهمان ردیف دوم و سوم ووکیل متهم ردیف دوم 
نیز دفاعی موجهی اقامه ننموده و مفاد قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادره و سایر 
اوضاع و احوال و قراین و امارات منعکس و مندرج در پرونده محاکماتی و لذا اقناع وجدانی بر 
بزهکاری متهمان حاصل و بزه های انتسابی نسبت به نامبردگان محرز و مسلم دانسته و دادگاه 
مستنداً به مواد 608 و 6۱7 و 677 از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 
۱۳75 و مواد ۱۳4 و 448 و 44۹و450و558و55۹و462و488و702و7۱0 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال ۱۳۹2 متهم ردیف اول را بابت بزه ایراد ضرب و جرح عمدی به 
پرداخت ۱ـ  نیم درصد دیه بابت ارش حارصه در خلف کتف راست 2ـ  نیم درصد دیه بابت 
حارصه در کف پای راست دیه کامل مرد مسلمان بابت دیات و اروش مرقوم ظرف یک سال 
قمری از تاریخ وقوع جرم در حق شاکی و بابت بزه مشارکت در تخریب خودرو به تحمیل 
سه سال حبس تعزیری و بابت بزه توهین تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و بابت قدرت نمایی 
با سالح سرد ) قداره ( به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شالق تعزیری و متهم ردیف دوم 
را بابت مشارکت در تخریب خودرو به تحمل سه سال حبس تعزیری و بابت بزه و توهین به 
تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و متهم ردیف  سوم را بابت بزه ایراد ضرب و جرح عمدی به 
پرداخت ۱ـ  نیم درصد دیه بابت حارصه در مچ پای راست 2ـ  یک درصد دیه بابت حارصه 
در سر دیه کامل مرد مسلمان بابت دیه مرقوم ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم در 
حق شاکی و بابت بزه مشارکت در تخریب اموال منقول به تحمل سه سال حبس تعزیری و 
بابت بزه توهین به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید و از میان مجازات های 
تعزیری مقرره مجازات اشد قابل اجراء است رای صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی و 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل  واخواهی در این دادگاه و پس ازآن  ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهی درنزد محاکم محترم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری خواهدبود  
و نسبت به متهمان ردیف دوم و سوم حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهی در نزد محاکم محترم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود. 

مهدی عسگریـ  رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرکرد 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم کلثوم قاسم پور ولوکالیی به شماره شناسنامه ۱40۳ به استناد شهادت نامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه  درخواستی به شماره 4/427/۹7تقدیم دادگاه 
نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان نبی اهلل باباگل آهنگر به شماره شناسنامه 
2707 در تاریخ ۹7/7/4در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی 

عبارتند از
۱- علی بابا گل آهنگر فرزند نبی اهلل و کلثوم و شماره ملی 205۱020۹4۹متولد ۱۳7۹ 

صادره از بابل پسر متوفی 
نبی اهلل و کلثوم به شماره ملی205۱۱84۳۳۱ متولد  باباگل آهنگر فرزند  2-فاطمه 

۱۳8۱ صادره از قائمشهر دختر متوفی 
۳-کلثوم قاسم پور ولوکالئی فرزند نادعلی و محرم به شماره شناسنامه ۱40۳ متولد 

۱۳4۱ صادره از بابل همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت 

به عاطفه بیکواری حسین آباد   ساکن مشهد که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  
میشود مهران عزیزی 

    دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه   به استناد فتوکپی چک و گواهی عدم پرداخت      
،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه426/۹7شعبه  دوم  ثبت و وقت دادرسی  به 
روز سه شنبه  ۹7/8/۱5  ساعت ۱0صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست     خواهان      
و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی   وقت رسیدگی  در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم 

باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه دوم   شورای حل اختالف تنکابن

آگهی
اخطاریه وفق ماده ۱8آئین نامه  اجرا

 بدین وسیله با آقای نوراهلل خیری آهنگر فرزند شیداهلل  شناسنامه شماره ۳28 صادره 
از بابل ساکن بابل خیابان آیت اهلل طالقانی موزیرج ارشاد 5 ابالغ می شود که شهرداری 
028۳5۱0مورخ  شماره  چک  استناد  به  ۱/580/000/000ریال  مبلغ  وصول  جهت 
۹7/5/2۱علیه شما اجرایی صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹70۱006 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند  شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱8 آیین نامه اجرای مفاد اجراییه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهی که روز  ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننماید عملیات اجرایی جریان نخواهد یافت م. الف ۹7/۱00/4۱۳5
تاریخ انتشار ۹7/7/۱5

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهی اخطار اجرائیه 
پرونده کالسه: ۹6/۳۱0/۳

محکوم له: فیض اهلل آقا بابایی با وکالت علی شجاعی
محکوم علیه : محمدرضا جعفر پور به نشانی مجهول المکان 

محکوم به: مطالبه طلب
کالسه  پرونده  موضوع  دادنامه ۹6/6۱۹  بشماره  اجرای حکم  درخواست  بموجب 
۹6/۳۱0 صادره از شعبه سوم حل اختالف دادگستری جویبار محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 000/000/75ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/050/2 هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سرسید سفته ها ۱2/۳/۹۳و ۱2/4/۹۳و ۱2/2/۹۳ نهایت وصول آن قابل محاسبه 
در اجرای احکام مدنی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ ۳750000 ریال بعنوان نیم 
عشر اجرایی در حق دولت. آدرس محکوم له: بابلسر کله بست هادی 22 تعمیرگاه 

موتور سیکلت فیض اهلل آقا بابائی
دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی اصغر شاپوری فرزند اسمعیل
خواهان خانم فخرالملوک قرائی قره تپه فرزند تقی دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای علی اصغر شاپوری فرزند اسمعیل به خواسته الزام به بذل مدت متعه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده  کالسه ۹70۹۹8۱۹46400522 شعبه 4 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهشهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/08/22 
قانون   7۳ ماده  موضوع  طبق  و  دادگاه  دستور  که حسب  تعیین  ۱۱ صبح  ساعت 
آیین دادرسی مدنی و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  ظرف 
یک ماه  پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت فوق جهت  کامل خود  نسخه 

رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان میرداود موسوی  فرزند میرصادق  دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱- 
حسن قادریان  فرزند محمد 2- مریم حاجی براتی  فرزند حسین به خواسته الزام 
به فک رهن یک واحد آپارتمان به پالک ثبتی 787۱ فرعی از۱6۳  اصلی  قطعه 
۱7 تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور و مطالبه خسارات دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان فردیس نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس واقع در استان البرز- شهرستان فردیس- 
کالسه  به  و  ارجاع  فردیس  شهرستان  دادگستری-   - شرقی  کانال  مالرد-  جاده 
آن ۱۳۹7/0۹/۱7 ساعت  که وقت رسیدگی  ثبت گردیده   ۹70۹۹8۳0۳08004۹7
0۹:۳0 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان و در خواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند./ ز 8۱۳
مدیر دفتر شعبه  ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- حسن قصاب زاده  آگهی ابالغ وقت دادرسی

خواهان: اسماعیل گلستانی فرزند سیف اله
مجهول  آدرس:  حسین  فرزند  سری  دینه  امیری  اله  فتح   -۱ خوانده/خواندگان: 

المکان  2- ساناز امیری
خواسته: مطالبه وجه

فوق  خوانده/خواندگان  طرفیت  به  گلستانی  اسماعیل  آقای  دادخواست  پیرامون 
و  اول  ردیف  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  وجه  مطالبه  خواسته  به 
روزنامه  در  مشارالیه  اخطاریه  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  تجویز  به  دوم 
های کثیراالنتشار چاپ میگردد تا خواننده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز 
دوشنبه مورخ ۹7/8/2۱ راس ساعت ۱0 صبح در شعبه دوم شورای حل اختالف 
بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر 
شود صمنا در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد 
شد. همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید.
م الف:97/20/6826      مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   فیروز جهانسوز دارای شناسنامه شماره  50   بشرح دادخواست به کالسه  
۹7۱407/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه  تاریخ ۹7/6/2۹  بشناسنامه ۱0 در  داده که شادروان عصمت رستم زاده  
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- فیروز جهانسوز 
فرزند سیف اله   –ش ش 50   خوی –پسر متوفی/2-   پرویز جهانسوز فرزند  
سیف اله -ش  ش    744 خوی-پسر متوفی/۳- شهناز  جهانسوز فرزند سیف اله    
-ش  ش  640 –خوی-دختر متوفی/4-  کبری جهانسوز فرزند سیف اله    - ش 
ش  576 -خوی-دختر متوفی/5-  فرحناز جهانسوز فرزند سیف اله    -  ش ش   
۳80۱7 خوی- دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی
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قیمت نفت ایران در یک دوره یکساله 
2۵ دالر افزایش یافت

قیمت نفت خام سنگین ایران در 28 سپتامبر 20۱8 
) 6 مهر( نسبت به مدت مشابه پارسال، 25 دالر و 

۱4 سنت در هر بشکه افزایش یافت.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، قیمت نفت 
خام سنگین ایران در 28 سپتامبر 20۱8 بشکه ای 
7۹ دالر و 42 سنت معامله شد که نسبت به هفته 
قبل از آن )2۱ سپتامبر- ۳0 شهریور( رشد چهار 

دالر و ۳6 سنتی را نشان می دهد.
قیمت نفت در روزهای گذشته به بیش از 85 دالر 
برای هر بشکه رسید و رکورد جدیدی را پس از 
سال 20۱4 ثبت کرد. بر اساس گزارش مدیریت 
امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، 
قیمت نفت خام سبک عربستان نیز در 28 سپتامبر، 
نسبت به مدت مشابه پارسال 27 دالر و 22 سنت 

برای هر بشکه افزایش یافته است. 

افزایش تولید نفت کشورها نمی تواند 
جایگزین نفت ایران شود 

موسسه گلدمن ساکس اعالم کرده است با آغاز 
تحریم های نفتی علیه ایران ۱.5 میلیون بشکه نفت 
از بازار خارج می شود و جایگزین کردن این نفت 

کار مشکلی است.
به گزارش زمان به نقل از فارس، موسسه تحقیقاتی 
گلدمن ساکس در گزارش اخیر خود اعالم کرده 
است بازارهای جهانی نفت در اوایل سال 20۱۹ 
با وجود ظرفیت اضافی موجود در بازار اما شاهد 
افزایش تقاضا خواهد بود زیرا اطمینانی از شرایط 
بازار بعد از تحریم های نفتی علیه ایران طی ماه 
های آینده وجود ندارد. همچنین این  موسسه اعالم 
کرده است عربستان به دنبال افزایش تولید نفت در 
سه ماه پایانی سال 20۱8 خواهد بود و همچنین 
لیبی و نیجریه نیز قصد دارند تولید خود را به میزان 
۳00 هزار بشکه افزایش دهند هر چند که این میزان 
کفاف بازار نفت را نخواهد داد و نیاز است تا تولید 
نفت در سال 20۱۹ بیش از این میزان افزایش یابد.

به گفته گلدمن ساکس در سالهای اخیر با تغییر 
منطقه  نفت در  تولید  شرایط سیاسی در عراق 
اقلیم نیز رشد قابل مالحظه ای پیدا کرده است 
اما این میزان نیز نمی تواند جوابگوی کاهش نفت 
ایران را به دلیل تحریم های نفتی آمریکا علیه این 
کشور دهد. این موسسه پیش بینی کرده است با 
آغاز تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران موجب 
کاهش ۱.5 میلیون بشکه ای صادرات نفت ایران 

خواهد شد.

نفت در جهان

 »خاموشِی صفر« و »عدم قطع آب« 
محور برنامه های تابستان ۹۸ 

وزیر نیرو گفت: به هیچ وجه وزارت نیرو برای تأمین آب و برق مردم با 
شرایطی که پیش بینی نکرده باشد مواجه نمی شود.

در حاشیه  نیرو  وزیر  اردکانیان-  رضا  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب 
ایران اظهار کرد: کسری 8 هزار مگاواتی برق برای تابستان سال ۹8 نسبت 
به ظرفیت عملی تولید برق در تابستان ۹7، با افزایش ظرفیت در واحدهای 
حرارتی و مدیریت بخش تقاضا جبران خواهد شد و خاموشِی صفر، محور 
برنامه های صنعت برق برای تابستان ۹8 است. وی افزود: برنامه های مدونی 
برای تمامی بخش های تولید، انتقال، توزیع و حتی مدیریت مصرف در 
مجموعه وزارت نیرو در بخش برق تدوین و ابالغ شده و هر بخش وظیفه 
خود را برای آمادگی تابستان ۹8 می داند. وزیر نیرو عدم قطع آب را محور 
برنامه های تأمین آب شرب تابستان ۹8 دانست و گفت: سناریوهای مختلفی 
برای شرایط تنش آبی تابستان ۹8 دیده شده و در مجموعه وزارت نیرو از 
بدبینانه ترین شرایط تا خوشبینانه ترین شرایط با راهکارهای الزم برای هر 
کدام، دیده شده است، اما مدیریت تقاضا در بخش آب و اصالح الگوی 
مصرف بسیار حائز اهمیت است. وی افزود: تأمین آب شرب باکیفیت یک 
فرض اولیه در وزارت نیرو است و با وجود آزمایشگاههای متعددی که به 
صورت لحظه ای کیفیت آب شرب را در اقصی نقاط کشور مورد سنجش 
قرار می دهند، نگرانی از بابت کیفیت آب نداریم. این عضو کابینه دولت 
تصریح کرد: به هیچ وجه وزارت نیرو برای تأمین آب و برق مردم با شرایطی 
که پیش بینی نکرده باشد مواجه نمی شود و به عبارتی آنقدر مطالعه و بررسی 
و جلسات تخصصی برای آمادگی پیک تابستان ۹8 داشته ایم و در ادامه سال 

خواهیم داشت که در هیچ شرایطی غافلگیر نمی شویم.

طراحي سیستم کنترل توربین هاي تایفون توسط 
شرکتهاي دانش بنیان

انتقال نفت شهید  سیستم کنترل توربین هاي تایفون SGT۱00 در مرکز 
چمران با  همکاري یکي از شرکت هاي دانش بنیان طراحي و راه اندازي شد. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران، هوشیار مجدي رئیس خدمات مهندسي ابزاردقیق و کنترل شرکت با 
اعالم این خبر گفت: توربین  هاي EGT۱00  و SGT۱00 در مرکز انتقال 
نفت شهید چمران نصب شده بود که دو دستگاه توربین  EGT۱00  با تالش 
و همت کارکنان منطقه نصب و راه اندازي گردید. وي افزود: با توجه به قطع 
ارتباط و عدم همکاري سازنده اصلي و نیز عدم دسترسي به نقشه هاي سیستم 
کنترل توربین SGT۱00 مهمترین وجه تمایز این پروژه با سایر فعالیتها بود 
که با استفاده از تجارب یک شرکت دانش بنیان و همکاري کارکنان واحدهاي 
تعمیرات ابزاردقیق و مکانیک منطقه خوزستان و با اتکا به توان داخلي توانستیم 
این سیستم کنترل را طراحي نماییم. مجدي با بیان اینکه طراحي سیستم کنترل 
توربین SGT۱00 بر اساس مهندسي معکوس صورت نگرفته خاطرنشان 
ترین سازندگان  معروف  از  یکي   SGT۱00توربین کرد: شرکت سازنده 
توربین در جهان بوده که اولین توربین هاي خریداري شده از این شرکت، 
از سري توربین رستون بود. این شرکت چندین بار در پي تغییرات تجاري 
تغییر نام داده و به شرکت آلستوم و EGT و در نهایت به شرکت زیمنس 

تغییر نام داده است. 

کوتاه از انرژی

همزمان با احتکار گسترده محصوالت پتروشیمی 
انبارهای شرکت  توسط دالالن و سودگران در 
پتروشیمی، مدیریت بازرگانی هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس، اعالم کرد: خریداران محصوالت 
پتروشیمی ۱0 روز مهلت دارند تا محصوالت 
خریداری شده را بارگیری کنند. به گزارش زمان به 
نقل از انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، 
همزمان با احتکار گسترده محصوالت پتروشیمی 
و پلیمری خریداری شده در سایت و انبارهای 
هلدینگ  بزرگترین  پتروشیمی،  های  شرکت 
محصوالت  خریداران  برای  ایران  پتروشیمی 

پتروشیمی ضرب العجل ۱0 روزه بارگیری تعیین 
کرد. بر این اساس، مدیریت بازرگانی هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس با انتشار اطالعیه ای، اعالم 
کرد: خریداران محصوالت پتروشیمی ۱0 روز 
مهلت دارند تا محصوالت خریداری شده خود 
را بارگیری کنند. براساس این ابالغیه اگر مشتریان 
نتوانند محصوالت خود را بارگیری کنند، حواله 
آنها باطل می شود و ارزش قرار داد پس از اعالم 

شماره حساب عودت داده می شود.
این درحالی است که همزمان با افزایش تقاضا و 
خرید محصوالت پتروشیمی و پلیمری از بورس 

توسط سوداگران و دالالن، سودجویان با افزایش 
اقدامات کنترلی همچون مطابقت نشانی درج شده 
در بارنامه باربری و آدرس بهین یاب خریدار از 
طریق سازمان حمل و نقل جاده ای، سوداگران 
و دالالن حاضر به حمل محصوالت خریداری 
شده از پتروشیمی ها نیستند و این محصوالت در 
انبار شرکت های پتروشیمی به ویژه تولیدکنندگان 
پلی پروپیلن ذخیره شده به طوری که با پر شدن 
انبارها، شرکت های پتروشیمی مجبور به ذخیره 
محصوالت فروخته شده، به دالالن در کریدورها 
و مسیرهای عبوری سایت های پتروشیمی شده اند.

در این بین »احمد مهدوی ابهری« دبیرکل انجمن 
با  اخیرا  پتروشیمی  صنعت  کارفرمائی  صنفی 
ارسال نامه ای به »بیژن زنگنه« وزیر نفت خواستار 
تعیین تکلیف محصوالت ذخیره سازی شده در 
انبارها و کریدورهای عبوری سایت شرکت های 
پتروشیمی شده و تاکید کرده است: ذخیره سازی 
محصوالت از نظر مقررات و ضوابطHSE هم 

مشکالتی برای پتروشیمی ها ایجاد کرده است.
در بخشی از نامه دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی 

است:  آمده  نفت،  وزیر  به  پتروشیمی  صنعت 
»سودگران از حمل محصوالت خریداری شده 
خودداری می کنند و با توجه به حاشیه سود باالی 
محصوالت خریداری شده با رغبت کامل جریمه 
می کنند.«  پرداخت  هم  را  کاال  حمل  دیرکرد 
در ادامه این نامه نوشته شده است: »هم اکنون 
انبارهای پتروشیمی ها به ویژه تولیدکنندگان پلی 
پروپیلن پر شده و شرکت ها مجبور به نگهداری 
محصوالت فروخته شده در خیابان های سایت 
پتروشیمی شده اند که از نظرHSE مشکالتی 

را ایجاد می کند«.
در همین حال، با توجه به ذخیره سازی گسترده 
محصوالت پتروشیمی و پلیمری شده برخی از 
فعاالن صنعت پتروشیمی خواستار ابطال معامالت 
فروش محصوالت به سودگران و دالالن شده 
اند و تاکید می کنند، از نظر قانون امکان ابطال 
و  دارد  وجود  سودگران  به  فروش  معامالت 
انباشتگی محصوالت فروخته شده در  افزایش 
شرکت های پتروشیمی خطرآفرین بوده و ریسک 
تولید و رعایت ضوابط HSEرا افزایش می دهد.

ضرب العجل 10 روزه بارگیری محصوالت پتروشیمی ابالغ شد

دوره احتکار محصوالت پتروشیمی تمام شد

مدیر عامل بورس انرژی:

خـبری از بـورس نـفت نیـست

وزارت  گفت:  انرژی  بورس  عامل  مدیر 
نفت باید تمام ظرفیت خود را برای موفقیت 
مقطع  در  تا  گیرد  بکار  خام  نفت  عرضه 
زمانی خطیر ،عالئم و نشانه های مثبتی از 
توانمندی های ایران اسالمی برای غلبه بر 
موانع و مشکالت پیش رو ظاهر و آشکار 

شود. 
به گزارش زمان به نقل از فارس، سید علی 
حسینی- مدیر عامل بورس انرژی پیرامون 
بورس  اندازی  راه  برای  اقدامات  آخرین 
تاکید سیاست های  با وجود  انرژی گفت: 
ابالغی مقام معظم رهبری مبنی بر متنوع 
و  خام  نفت  فروش  روش های  سازی 
فراورده های نفتی و تکلیف  قانون برنامه 
ششم توسعه و همچنین اعالم معاون اول 
رئیس جمهور و تصویب سران سه قوه، هنوز 
برنامه زمان بندی مشخص و جزئیاتی درباره 
عرضه نفت خام در بورس توسط دستگاه 
ذیربط اعالم نشده است. وی افزود: یکی از 
موضوعاتی که ضروری است توسط شرکت 

ملی نفت ایران و بانک مرکزی  تعیین تکلیف 
شود رویه وصول و تسویه مبالغ فروش  و 
استفاده از ساز و کار مناسب و مطمئن  برای 
حضور بخش خصوصی در این معامالت 
است. وی ادامه داد: هر چند شرکت ملی 
نفت جلساتی را در این خصوص برگزار 
کرده ولی به نظر می رسد هنوز جمع بندی 
دقیقی در این خصوص وجود ندارد. حسینی 
گذاری  سپرده  شرکت  مذاکرات  آغاز  از 
دولتی و خصوصی  بانک  با چند  مرکزی 
درباره عملیات نقل و انتقال و تسویه ارزی 
خبر داد و افزود: امید می رود این بانک ها 
بتوانند راه حل های مؤثر و اطمینان بخشی را 
برای نقل و انتقال وجوه و تسویه در اختیار 
شرکت سپرده گذاری قرار دهند. مدیر عامل 
بورس انرژی با اشاره به تاکید مصوبه سران 
سه قوه بر استفاده از ظرفیت و توان بخش 
خصوصی ، یادآور شد: به نظر می رسد در 
ملی  است شرکت  کنونی ضروری  مقطع 
نفت طی چند جلسه کاری پیوسته از نزدیک 

نظرات مشورتی بخش خصوصی را اخذ و 
با آگاهی دقیق از ظرفیت این بخش نسبت 
به نهایی کردن روش عرضه و تسویه مالی 
تصمیم گیری نماید. این مقام مسئول تصریح 
کرد: باید به شرکت ملی نفت اجازه داد با 
انجام مذاکرات جدی و برگزاری جلسات 
همه  مشارکت  جلب  و  منظم  کارشناسی 
گروه های مؤثر در فرایند فروش نفت خام 
به یک طرح مشخص و عملی برای عرضه 
موفق نفت خام در بورس انرژی ایران دست 
یابد. حسینی افزود:به نظر می رسد با توجه به 
حمایت های قانونی کافی و استقبال فعاالن 
اقتصادی از موضوع راه اندازی بورس نفت، 
نفت  وزارت  بویژه  اندرکاران  دست  همه 
موفقیت  برای  را  خود  ظرفیت  تمام  باید 
عرضه نفت خام بکار گیرند تا در این مقطع 
زمانی خطیر، عالئم و نشانه های مثبتی از 
توانمندی های ایران اسالمی برای  غلبه بر 
موانع و مشکالت پیش رو ظاهر و آشکار 

شود.

 سهمیه بندی بنزین 
در دستور کار نیست

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: 
فعال سهمیه بندی بنزین در دستور کار نیست، اما به عنوان 
یک فرض احتمالش وجود دارد. علی ادیانی در پاسخ به 
این سوال که  آیا بنزین سهمیه بندی خواهد شد، بیان  کرد: 
ما امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و در شرایط جنگی 
به طور طبیعی باید شرایط را درک کنیم و برنامه ریزی ها را 
متناسب با شرایط انجام دهیم. تاکنون تصمیمی برای سهمیه 
بندی بنزین صورت نگرفته شده است، اما به عنوان یک 
فرض این احتمال وجود دارد. وی در ادامه  بیان  کرد: دشمن 
به دنبال تحت فشار قرار دادن اقتصاد کشور است که یکی 
از این حوزه ها مربوط به حامل های انرژی می شود. دولت و 
مجموعه نظام با هر عملی که منجر به اذیت مردم و اختالل 
در امور و معیشتی آنها شود مقابله می کند. نماینده مردم 
قائمشهر، تصریح کرد: اگر کشور به این نتیجه  برسد که برای 
مدیریت شرایط و کمک به مردم باید همانند دوره جنگ 
بنزین را سهمیه بندی کرد، تصمیم منطقی است. وی در پایان 
گفت: تاکنون نه مجلس شورای اسالمی و نه دولت به این 
سمت حرکت نکرده است، اما اگر قرار باشد سهمیه بندی 
صورت بگیرد، این که چقدر سهمیه باید داده شود و قیمت ها 

نیز چگونه باشد، ساز و کار خاص خود را می طلبد.

مفقودی
 کارت هوشمند کامیون بنزبه شماره پالک ۳6۱ع46ایران 7۹شماره کارت 4۱2۱556 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
767ج۱6  پالک  شماره  با   2007 مدل  آزرا۳۳00  هیوندای  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  G6DBS7A8۹7۹8۱و  موتور  شماره  با    ۹2 ایران 
KMHFC4۱DP7A۱48۱۹۳بنام عباس شایقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

 بابل ساقط می باشد

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره۱۳۹760۳۳۱05700۱0۳5هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محرمعلی 
عسگری فرزند مرادعلی بشماره شناسنامه ۱0 صادره از تاکستان در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱20/00 مترمربع پالک ۳2 فرعی از ۳62 اصلی واقع در 
محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای حسنعلی سبک روح محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۱۱۹۳۱ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/06/۳۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/07/۱5

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه
شاکر  یوسف  دادنامه4۳۳-۹7/5/28خواهان   ۳/26۳/۹7شماره  پرونده  کالسه   
زواردهی فرزند علی اصغر به آدرس بابل ۳5 متری کوچه دانشگاه بعث 6خوانده  
عیسی حبیبی  فرزند اسماعیل به آدرس بابل شهرک بذری 2روبروی مدرسه دکتر 

حسابی خواسته مطالبه وجه 
رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان یوسف شاکری زواردهی به طرفیت 
خوانده به خواسته مطالبه طلب به مبلغ ۳0 میلیون ریال به شرح مندرج در پرونده 
شماره های  به  سفته  فقره  سه  مصداق  فتوی  خواهان  دعوی  مستند  اینکه  به  نظر 
که  باشد  می  آن  به  مربوط  پرداخت  گواهینامه عدم  42787۳و427874و427875و 
داللت بر اشتغال ذمه به خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسی شورای هیچگونه 
دلیل موجه و محکمه پسندی در رد ادعای خواهان مبنی بر برائت ذمه خویش و یا 
پرداخت دین ارائه ننموده است لذا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات آن از 
خدشه دعوی  مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و یا استصحاب و بقاع دین 
بر ذمه خوانده و مستندا به مواد ۱۹8 قانون آیین دادرسی مدنی و ۳۱۳ و ۳۱0 و ۳۱5 
قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳0 میلیون ریال بابت اصل 
خواسته مستندا به مواد 5۱5 و 5۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مبلغ ۱/۱60/000ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان یوسف شاکر زواردهی صادر و اعالم می نماید 
ضمنا در مرحله اجرای حکم اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت تأخیر 
و تأدیه از تاریخ سررسید و دریافت آن از  خوانده به نفع خواهان اقدام نماید رأی 
صادره غیابی واز  تاریخ ابالغ ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در این شورا سپس 
ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی دادگستری بابل 

می باشد
 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بابل حسن پور

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
دادخواست  شرح  به   ۱65 شماره  شناسنامه  دارای  عربی  نژاد  باباجان  زهرا  خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  در  این  از  کالسه 72۱  به 
در  به شناسنامه 80  قاسمعلی محمد صالحی خردمردی  که شادروان  داده  توضیح 
تاریخ ۹7/6/26اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
ملی  کد   ۱65 شناسنامه  شماره  به  رمضانعلی  فرزند  عربی  نژاد  باباجان  ۱-زهرا 

4۹8۹۹2۱542همسر متوفی 
ملی  کد  شناسنامه  شماره  به  قاسمعلی  فرزند  خردمندی  صالحی  محمد  2-یلدا 

205۱۳648۹۳فرزند متوفی 
ملی  کد   ۱45۱ شناسنامه  شماره  ابراهیم  فرزند  صالحی  محمد  علی  ۳-محمد 

4۹88846۱05پدر متوفی
4- سید فاطمه حسینی گاوزنی فرزند سید علی اکبر به شماره شناسنامه 874 کد 

ملی4۹88۹776۹04 مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم ام  لیال یزدان خواه کناری فرزند نوروز علی به شرح  درخواستی که به شماره 
۹706۱4این شعبه ثبت گردیده  و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که شهر بانو ثمنی  فرزند رحیم به شماره شناسنامه ۱۳6 صادره از بابلسر 
در تاریخ ۹7/5/۳در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از 
۱-فاطمه یزدان خواه کناری فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه ۱25 دختر متوفی 
2-اما لیال یزدان خواه کناری فرزند نوروز علی و شماره شناسنامه ۱4 فرزند متوفی

۳- قربانعلی یزدان خواه کناری فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه 775 فرزند 
متوفی 

4-طوبی  یزدان خواه کناری فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه 4۹8۹6۱۹080فرزند 
متوفی 

5-خدیجه یزدان خواه کناری فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه ۳۱0 فرزند متوفی
6- کبری یزدان خواه کناری فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه ۳4 فرزند متوفی 
7-کریم یزدان خواه کناری فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه 4658 فرزند متوفی

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

آگهی
بدین وسیله به آقای ارسالن موسوی امیری فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 
6065 صادره از بابل ساکن بابل چهارراه شهربانی 50 متر بعد از پاساژ موالنا پیتزای 
بانکی شماره  استناد قرارداد  به  امیرکال  بانک سپه شعبه  ابالغ می شود که  فروشی 
انضمام  به  تاریخ۹7/2/۱  تا  ۹8/۳۱2/70۱ریال  مبلغ  وصول  ۱78607۹74جهت 
خسارت تاخیر متعلقه و تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه 
شما اجرایی صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه۹700525 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده ۱8 آیین نامه اجرای مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز  ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید 

عملیات اجرایی جریان خواهد یافت م. الف ۹7/۱00/4056 تاریخ انتشار ۹7/7/۱5
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت 

      به مرتضی پرتوی فرزند حسن     ساکن مشهد که فعال مجهول المکان میباشد  
اخطار  میشود .خواهان مهدی علیخانی     دادخواستی بطرفیت خوانده مجهوالمکان 
آقای مرتضی پرتوی   بخواسته  اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و.....مطرح که به این 
شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه ۹70۹۹8۱۱۱8200۱۱7 شعبه اول دادگاه عمومی 
بخش خرم آباد  استان مازندران  ثبت  و وقت رسیدگی  مورخ ۹7/8/26 ساعت 8 تعیین 
گردیده است . حسب دستور دادگاه   طبق موضوع  ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهوالمکان بودن  خوانده  و درخواست خواهان  مراتب    یک نوبت    در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد .تا خوانده   ظرف یکماه پس  از تاریخ انتشار آگهی 
بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود   نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم را دریافت  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد                                       

مدیر  دفتر شعبه اول دادگاه عمومی) حقوقی (بخش خرم آباد -سپیده لهراسبی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  رای شماره ۱۳۹760۳۳۱0570008۹۹هیات  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علمدار 
اکبری ده چشمه فرزند عسگر بشماره شناسنامه ۳ صادره از فارسان در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱76/2 مترمربع پالک ۱۹۱ فرعی از ۳62 اصلی واقع در 
محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای سید حسین اعالئی حسین آبادی محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

۹7/۱۱۹7۱م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/07/۱5 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/07/۳0

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی احضار متهم 
کالسه  پرونده  در  مبنی   ربیعی  اعظم  علیه  ایزدی  حمید  سید  شکایت  به  نظر 
۹70282مطروحه در این شعبه دایر بر سرقت گوشی نظر به اینکه به لحاظ مجهول 
المکان بودن غیر قابل دسترس بودن متهم فوق امکان ابالغ احضاریه به  وی وجود 
نداشته لذا با استناد ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه 
های کثیراالنتشار درج می گردد تا متهم  فوق ظرف یک ماه پس از انتشار به همراه 
مدارک و یا گواهان خود جهت رسیدگی به اتهام منتسبه خویش در این شعبه حاضر 
گردد در صورت عدم حضور این شعبه یا با اتخاذ تصمیم خواهد نمود م. الف ۹7/487

دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب نور نصیری 

دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱07 شعبه   ۹70۹۹887۱۳۱00202 کالسه  پرونده 

سنندج )۱07 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹787۱۱۹00747 
شهرستان   – کردستان  استان  نشانی  به  عزیز  فرزند  بهرامی  بهروز  آقای  شاکی: 
سنندج- خ انقالب کوچه کشتارگاه پایین تر از تکیه شیخ هادی منزل استیجاری 

مفاخری 
متهم: آقای ارسالن سلیمی فرزند اله محمد به نشانی کردستان – سنندج خ صفری 

باالتر از پیتزا شهروند داخل کوچه سمت چپ درب چهار یا پنجم 
اتهام ها: ۱- ضرب و جرح عمدی 2- توهین به اشخاص عادی 

شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱07 شعبه   ۹70۹۹887۱۳۱00202 کالسه  پرونده 
سنندج )۱07 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 

شاکی: آقای بهروز بهرامی فرزند عزیز به نشانی استان کردستان – شهرستان سنددج 
از تکیه شیخ هادی منزل  تر  پایین  انقالب کوچه کشتارگاه  – خ  – شهر سنندج 

استیجاری مفاخری 
متهم: آقای ارسالن سلیمی فرزند اله محمد به نشانی کردستان – سنندج خ صفری 

باالتر از پیتزا شهروند داخل کوچه سمت چپ درب چهار یا پنجم
اتهام ها: ۱- ضرب و جرح عمدی 2- توهین به اشخاص عادی

به تاریخ ۹7/6/26 دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده کالسه ۹70256 ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه – در خصوص اتهام آقای ارسالن سلیمی فرزند اله محمد فاقد سایر 
مشخصات و قرار تامین کیفری و متواری دائر بر ایراد ضرب و جرح بدنی عمدی 
موضوع شکایت آقای بهروز بهرامی فرزند عزیز که به موجب کیفرخواست شماره 
۹7۱04۳87۱2۹0۱7۳0 مورخ ۱۳۹7/4/4 دادسرای عمومی و انقالب سنندج کیفر 
وی شده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی 
و گواهی پزشکی قانونی و اظهرات گواه و متواری بدون متهم و عدم حضور وی 
در کلیه مراحل دادرسی بزه انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و 
به استناد ماده 448و44۹و488و6۱۹و622و706و7۱0و7۱4 قانون مجازات اسالمی 
مصوب ۱۳۹2 متهم را به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل انسان بابت کبودی 
زیر ناخن انگشت شست پای راست و نیم صدم دیه کامل انسان بابت خراشیدگی 
حارصه قدام ساق راست و بیست درصد از یک سوم از یک بیستم دیه کامل انسان 
بابت بیست درصد شکستگی دندان پیشین از قبل سیاه و به شدت پوسیده در حق 
شاکی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضتء مهلت واخواهی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کردستان می باشد.

م الف:7410    رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به ناز فرهادی نژاد 

ناز  به طرفیت خوانده  دادخواستی  یساری  اکرم  با وکالت  بیرانوند  ایمان  خواهان 
به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  که  مطرح  مطالبه طلب  به خواسته  نژاد  فرهادی 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱۳ شعبه    ۹70۹۹86656۳0025۱ کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/8/۱5 ساعت 0۹:00 
تعیین که مفاد دادخواست بدین شرح می باشد مطالبه وجه بابت )مبلغ ۱7 میلیون 
تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه ( 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مراتب یک  نژاد و درخواست خواهان  فرهادی  ناز  بودن خوانده  المکان  مجهول 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
در  مقرر فوق جهت رسیدگی  دریافت و در وقت  را  دادخواست و ضمائم  ثانی 

دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1۳ شورای حل اختالف مجتمع خانواده 

شهرستان خرم آباد –شیرین اکبری . 

آگهی ابالغ اجرائیه
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱۳۹70400۱0۱۳0004۱8اداره سوم اجرای اسناد رسمی 

تهران:
بدینوسیله به آقای مرتضی موسوی فرزند مصطفی کد ملی 4۱7287082۱ ش ش 
الیگودرز متولد ۱۳66/0۱/2۳به نشانی ورامین – دانشسرا – پشت  از  66 صادره 
مامور  گزارش  طبق  که   2۹ پالک  امین  کوچه   – نقاشان  خیابان   – ارشاد  مسجد 
نتوانسته نشانی  نیز  اید و بستانکار  اداره پست نشانی شما شناخته نگردیده  ابالغ 
صحیح شما را معرفی نماید و برای این اداره نیز محرز نمی باشد ابالغ می گردد 
که برابر سند رسمی ۳۹4۳۳ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی 7۱۱ تهران بین شما 
و شرکت امداد خودرو ایران )سهامی خاص( مبلغ سیصد میلیون و نهصد و نود و 
هفت هزار و پانصد و هفتاد و یک ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
اجرائیه  قانونی  از تشریفات  نموده پس  اجرائیه  بستانکار درخواست صدور  وجه 
صادر و بکالسه فوق در اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران مطرح می باشد لذا 
به درخواست بستانکار و طبق ماده ۱8/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محل چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
 ۳74 ث / م الف  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین – محمد رحیم پور راینی

آگهی موضوع ماده 3 قانون  
و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
شماره 109/10۳/97/15120

برابر رای شماره ۱۳۹760۳۱۳00۳00227۱  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
به  شناسنامه 0  به شماره  فر  کاظمی  اقا ی رضا  متقاضی  معارض  بال   و  مالکانه  
شماره ملی 27۹0۳608۱2 صادره از خوی فرزند محرم در یک باب خانه به مساحت 
۱0۹/۹5 متر مربع نسبت به ششدانگ پالک ۳4 فرعی مفروزه  از –از 5۱- اصلی واقع 
در بخش 2- خوی خریداری از غالم رضا قاسم خانی به عنوان مالک رسمی  محرز 
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱5 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشد میتواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ  تسلیم اعتراض درخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور  

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹7/7/۱5 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹7/7/۳0

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی- پرویز سلیمانپور
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نصب نشان اصالت بر کاالهای 
وارداتی فروشگاه ها 

نائب رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای گفت: 
از این پس روی تمام کاالهای وارداتی فروشگاه 
های زنجیره ای از نظر حیث سالمت و بهداشت 

نشان اصالت نصب می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »منصور عالی پور« 
دیروزدر آیین معرفی »نشان اصالت کاال و شناخت 
اقالم سالمت محور« که در دانشگاه علوم پزشکی 
تهران برگزار شد افزود: جلسه امروز پیرو تفام نامه 
بین اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای و 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و در خصوص شناخت 
اصالت کاالهای وارداتی است. وی ادامه داد: عالوه 
قانونی  مجراهای  در  وارداتی  کاالهای  کنترل  بر 
تمام این کاالها اعم از بهداشتی، غذایی، شوینده و 
غیره از لحاظ سالمت و اصالت در فروشگاه نیز 
بررسی می شوند. نائب رئیس اتحادیه فروشگاه 
های زنجیره ای با اشاره به تشکیل اتحادیه فروشگاه 
های زنجیره ای در سال ۱۳۹5، گفت: ۱08 شرکت 
عضو اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای هستن و 
۱27 پروانه کسب صادر شده است و در توزیع 
مدرن کاال در فروشگاه ها شفافیت و هدفمندی را 
شاهد هستیم. وی ادامه داد: هشت تا ۱0 درصد 
سهم خرده فروشی بر عهده فروشگاه های زنجیره 
ای است که براساس برنامه ششم توسعه باید به 
20 درصد برسد. در آیین معرفی »نشان اصالت کاال 
و شناخت اقالم سالمت محور« مسووالن دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و مدیران شعب فروشگاه های 
اتحادیه  رئیس  داشتند.نائب  حضور  ای  زنجیره 
فروشگاه های زنجیره ای در حاشیه این رونمایی 
کارت  شارژ  درخصوص  خبرنگاران  جمع  در 
خرید کاالهی اساسی سرپرستان خانوار مددجویان 
بهزیستی و کمیته امداد، گفت: سازمان بهزیستی و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( با همکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشموالن این طرح را 
با کدهای تعیین شده، شناسایی کردند. وی افزود: 
کارت های مخصوصی در اختیار این خانوارها قرار 
می گیرد و می توانند بدون هیچ محدودیتی کاالهای 

مورد نیاز خود را تهیه کنند. 

 تسهیل ترانزیت فرآورده های دامی 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به لزوم 
این حوزه  در  بین المللی  ارتباطات  توسعه سطح 
گفت: تسهیل فرآیند ترانزیت در حوزه فرآورده های 

دامی در دستور کار این سازمان قرار دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علیرضا رفیعی پور در 
مراسم روز ملی دامپزشکی اظهار داشت: اگر شاهد 
اپیدمی های بیماری های مختلف مانند آنفلوآنزای 
این  دلیل  نیستیم،  کشور  در  پرندگان  حاد  فوق 
مسئله تالش های بی وقفه جامعه دامپزشکی است 
خسارت  نمی کنند  فرصت  بیماری زا  عوامل  که 
و زیان به جامعه وارد کنند.وی با اشاره به اینکه 
فعالیت های دامپزشکی در کمیت و کیفیت با تفکر 
همین  بر  گفت:  می شود،  انجام  بهداشت محوری 
دارو  واکسن،  دوز  میلیاردها  بر  نظارت  اساس 
و مواد غذایی، صدها هزار واحد فعال در حوزه 
دامپزشکی و فرآورده های خام دامی انجام می شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به خانواده 
۳7 هزار نفری دامپزشکی افزود: ما در سطح ملی و 
بین المللی الزم است که با توجه به نیازهای روز، 
اقداماتی را انجام دهیم که در سطح ملی، تدوین 
و بازنگری دستورالعمل ها ضروری است. همچنین 
و  امکانات  و  انسانی  اعتباری،  منابع  مدیریت 
تجهیزات در حال حاضر ضرورت دارد.رفیعی پور 
ادامه داد: در حوزه تولید بذر نیز باید اقدامات مناسب 
ارتباطات  اظهار داشت: در حوزه  انجام شود.وی 
بین المللی باید حضور جدی تر داشته باشیم که در 
اقتصاد  شورای  دامپزشکی،  سازمان  راستا  همین 
بین المللی دامپزشکی را برنامه ریزی کرده و امیدوار 

هستیم در این زمینه موفق عمل کنیم.

خبر

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه جایگاه 
دامپزشکان آن طور که باید در جامعه مورد 
توجه قرار نگرفته است، گفت: ایران جزو 
در  مرغ  تخم  و  مرغ  تولید  اول  کشور   ۱0

جهان است.
محمود  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  دامپزشکی  ملی  روز  مراسم  در  حجتی 
آنطور  دامپزشکان  و سهم  نقش  اینکه  بیان 
که باید در فرهنگ ما گفته نشده و یا مورد 
توجه قرار نگرفته است، گفت: این قشر از 
به  گمنام  صورت  به  همچنان  خدمتکاران 
تالش های خود در جامعه ادامه می دهند.
وی با اشاره به نقش کلیدی دامپزشکان در 
جامعه گفت: حیاتی ترین نقش دامپزشکان، 
فوق  نقش  آنان  و  است  جامعه  سالمت 
این  از  بعد  دارند.  زمینه  این  در  ای  العاده 
نقش  تغذیه،  بحث سالمت  در  دامپزشکان 
ارزنده ای ایفا می کنند.حجتی تصریح کرد: 
اگر بخشی از این اقدامات دچار مشکل و یا 
نقص شود جامعه دچار چالش های جدی 

خواهد شد.
نقشی  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
اقتصاد  و  ملی  اقتصاد  در  دامپزشکان  که 
واحدهای تولیدی دارند، یادآور شد: ارزش 
میلیارد   ۱5 از  بیش  کشور  دامی  تولیدات 
دالر است و ایجاد چالش در این حوزه می 
تواند جامعه را دچار مشکالت زیادی کند.
بحث  در  مثال  عنوان  به  داد:  ادامه  حجتی 

که  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  شیوع 
این  نگرفتیم شاهد  فاصله  از آن  خیلی هم 
مسئله بودیم.وی با بیان اینکه کشور ما چند 
سال درگیر این بیماری بود و سال گذشته 
شیوع آن به اوج رسید، اظهار داشت: شیوع 
جا  به  زیادی  سوء  آثار  کشور  در  آنفلوانزا 
به  را  فراوانی  های  خسارت  و  گذاشت 
واحدهای تولیدی وارد کرد که طی سالیان 

سال نمی توان آنها را جبران کرد. همچنین 
باعث  و  گذاشت  تأثیر  خانوار  اقتصاد  در 
افزایش تخم مرغ شد که هنوز هم کمابیش 
هستیم.وزیر  زمینه  این  در  آن  تأثیر  شاهد 
وجود  این  با  کرد:  تأکید  کشاورزی  جهاد 
توجه  مذکور  مسائل  به  کمتر  ما  متأسفانه 
شده  باعث  توجه  کمبود  همین  و  داریم 
بخش صورت  این  به  الزم  های  رسیدگی 
نگیرد. به عنوان مثال بذری را که مورد نیاز 
بخش است، آن طور که باید و شاید نمی 
توانیم تولید و تبدیل به واکسن کنیم.حجتی 
بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
اینکه  در گذشته کشور ما جز واردکنندگان 
گفت:  است،  بوده  لبنی  محصوالت 
اقداماتی  با  اخیر  سالهای  طی  خوشبختانه 
کنندگان  صادر  جزء  ایران  شده،  انجام  که 
محصوالت لبنی منطقه قرار گرفته است.وی 
کننده  تولید  اول  ما جزو ۱0 کشور  افزود: 
مرغ و تخم مرغ هستیم و این صنعت روز 

به روز در حال گسترش و توسعه است.

حجتی: ایران جزو 10 کشور اول تولیدکننده مرغ و تخم مرغ است 

ارزش تولیدات دامی كشور بیش از 15 میلیارد دالر  

آگهی مفقودی
برگ سبز ام وی ام ۳۱5 هاچ بک به شماره پالک ایران 72-56۳ق68 و شماره موتور 
 NATFBAMD0H۱052۳76 شاسی  شماره  MVM477FJAH06۳47۹و 

بهشهرمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 
 و ماده  1۳  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی 
برابر  رای شماره ۱۳۹760۳۱860۳00۱۹۱۹- ۹7/6/۱۳ هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای محمد 
فتاحی سیا همزگی فرزند حسن  به شماره شناسنامه 2078 صادره  از احمدسرگوراب  
در قریه  حمیدیان در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۱2۳/56  متر 
مربع  پالک  فرعی 6۳70 از اصلی 54 مفروز و مجزی  شده  از پالک فرعی 6و8 از 
اصلی 54 واقع  در بخش  4 رشت  خریداری  از مالک رسمی  آقای یعقوب علیزاده 
کلش طالشانی محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  
به فاصله  ۱5 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند 
مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به 
مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم 
نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:۳811 -رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک   ناحیه  2 رشت -  حسین اسالمی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/7/۱5  تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/7/۳0

متن آگهی
آگهی مالحظه نظریه کارشناسی به آقایان وخانم ها۱-منصور2-جهان)شاه طال(۳-گل طال4-
زینب همگی ابول زاده فرزندان مرحوم جانمحمد5-گالبتون گتوندی همسرمرحوم جان 
محمد6-اکبرمرداسی )جاویدان کیا(7-جهانگیر8-یداله۹-جنگی۱0-رمضان۱۱-جعفر۱2-
صدتومانی۱5- مرحومه  فرزندان  مرداسی  همگی  شهرت  خدیجه۱۳-آمنه۱4-مهدی 
گودرزمرداسی همسرمرحومه صدتومانی۱6-مریم ۱7-زهرا۱8-اعظم۱۹-اکرم20-سارا2۱-
زینب22-رضا2۳-صادق شهرت همگی پیدنی فرزندان مرحومه فاطمه فرزندمرحومه 
صدتومانی24-علیمرادپیدنی همسرمرحومه فاطمه25-علیرضا26- غالمرضا27-بهرام28-
قمر2۹-خدیجه شهرت همگی بختیارصالحی فرزندان مرحومه منیژه.خواهان ۱-آقای 
فرزادابول زاده فرزندمرحوم رجب وخانم ها2-سمیرا۳-مرجان4-سمیه همگی توسلی نیا 
فرزندان مرحوم رجب5-فاطمه مکوندی فرزندشعبان دادخواستی به طرفیت خواندگان 
آقایان وخانم ها ۱-منصور2-جهان)شاه طال(۳-گل طال4-زینب همگی ابول زاده فرزندان 
مرحوم جانمحمد5-گالبتون گتوندی همسرمرحوم جان محمد6-اکبرمرداسی)جاویدان 
۱۱-جعفر۱2-خدیجه۱۳-آمنه۱4-مهدی  کیا(7-جهانگیر8-یداله۹-جنگی۱0-رمضان 
شهرت همگی مرداسی فرزندان مرحومه صدتومانی۱5-گودرزمرداسی همسرمرحومه 
22-رضا2۳-صادق  صدتومانی۱6-مریم۱7-زهرا۱8-اعظم۱۹-اکرم20-سارا2۱-زینب 
شهرت همگی پیدنی فرزندان مرحومه فاطمه فرزندمرحومه صدتومانی24-علیمرادپیدنی 
همسرمرحومه فاطمه25-علیرضا26-غالمرضا27-بهرام28-قمر2۹-خدیجه شهرت همگی 
بختیارصالحی فرزندان مرحومه منیژه به خواسته تقاضای تقسیم ماترک مرحوم نبی ابول 
زاده ازلحاظ هزینه دادرسی مقوم به دویست میلیون وصدهزارریال بانضمام کلیه خسارات 
دادرسی پرونده های کالسه۹۱067۹و۹60206وفعلی ودرصورت عدم قابلیت تقسیم فروش 
اموال مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹70۹۹86۱68۱000۹۳شعبه اول 
دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان گتوندثبت وحسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشار آگهی می گرددتاخوانده ظرف یک هفته ازتاریخ 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،جهت مالحظه نظریه 
کارشناسی واظهارهرمطلبی نفیایااثباتادردفترشعبه حاضرو چنانچه اعتراض داریدکتبااعالم 

نماید.عدم حضوربه منزله پذیرش نظریه کارشناسی است. شماره م.الف)۱6/۱7(
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان گتوند-سیدرحمان موسوی نیا

آگهی مزایده نوبت دوم
باتوجه به اینکه در پرونده اجرایی کالسه ۹608۳6محکوم علیه شرکت تعاونی مسکن صنایع 
پرداخت  به  مهرداد سنجری  و  محمدفروهش  آقای  مدیرعاملی  بندرامام خمینی)ره(به  پارس 
بابت اصل خواسته وسایرخسارات درحق محکوم له شرکت سخت  مبلغ۳۳624۳۳۱57ریال 
نیم  بابت  ۱/000/000ریال  مبلغ  و  اعتماد  رضا  آقای  مدیرعاملی  کیانکاربه  کاردان  دار  پایه 
عشر دولتی  محکوم گردیده  که محکوم له جهت استیفای مطالبات خود درخواست مزایده 
واحدهای مسکونی واقع دربندرماهشهرفاز7رانموده که مراتب به کارشناس رسمی دادگستری  
جهت ارزیابی ارجاع که نظریه کارشناس و ارزش کل ملک ها به شرح ذیل میباشد.واحدهای 
مسکونی مبنی براحداث واحدمسکونی در۹بلوک 8واحدی )هرطبقه2واحدو4طبقه روی پیلوت(

که جمعا  72واحد میباشد.هرواحد دارای  2خواب هال،پذیرایی، آشپزخانه اپن،حمام و توالت 
اتمام رسیده و  به  اجرایی  نیزعملیات  ،راهروها  پارکینگ  میباشد.قسمت های مشاعی  شامل 
انشعابات آب،برق و گاز شهری وصل شده و درزمان بازدید دربرخی از واحدها ساکن بودند.

کف واحدها سرامیک، بدنه سفیدکاری و بدنه آشپزخانه  و حمام وتوالت کاشی بهداشتی و کف 
آنها  سرامیک میباشند. درهای ورودی واحدها ضدسرقت وهرواحدنیز دارای  بالکن مجزا میباشد.

پنجره ها ودر ورودی  به بالکنها از نوع UPVCمیباشند ونمای بلوکها،آجردوغابی سفیدوقرمز 
میباشد.مطابق نقشه های ابرازی از سوی محکوم له مساحت مفید هرواحد با احتساب بالکن 
برابربا۹۱/۱5مترمربع و بدون احتساب 87/600مترمربع میباشند. بلوک های مورد قرارداد از پارمین 
۹و۱0و۱۱و۱2و۱۳و۱4و۱7و۱8میباشند ارزش هر واحد برابر6027۱7500ریال ارزش هر بلوک 
برابربا 4/82۱/740/000ریال میباشند.باتوجه به اینکه زمین متعلق به دولت جمهوری اسالمی 
ایران میباشد در برآورد فوق عرصه ارزیابی نشده است و چنانچه واحدها  به بانک یا سازمانها  
یا ادارات بدهی داشته باشند دراین ارزیابی لحاظ نشده است و فقط ارزش هر واحدبصورت 
اعیانی محاسبه گردیده است.و تاریخ مزایده روز شنبه مورخ ۹7/8/5ساعت۱0الی۱۱تعیین و محل 
مزایده دفترشعبه اول اجرای  احکام  مدنی دادگستری  بندرماهشهر میباشد وازخریداران دعوت  
بازدید نمایند.برنده مزایده کسی  از ملک های توقیفی  از مزایده  بعمل می آید پنج روز قبل 
است که باالترین قیمت را اعالم نموده  وده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به حساب 
سپرده دادگستری بندرماهشهربه شماره 2۱7۱2۹2۳0۳00۹واریز ومابقی را ظرف مدت یک ماه 
پرداخت نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه صادرکننده رای  تقاضای انتقال  مالکیت را 
نماید،درصورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه صادرکننده رای مبلغ ده درصد پیشنهادی واریزی 
به خریدار مسترد خواهدشدودرصورت تایید چنانکه خریدار مابقی وجه مزایده را درزمان مقرر 
به حساب  سپرده  دادگستری واریزننماید ویا اعالم انصراف کند مبلغ ده درصد پیشنهادی 
واریزی به نفع دولت ضبط خواهدگردید و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت 
.تشریفات مزایده با رعایت مواد ۱۱۳الی۱2۹قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهدشد وبه استناد 
ماده۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم حضور خریدار طلبکار میتواند در قبال طلب 
خود ملک های موردمزایده  را قبول نماید. جهت بازدید با شماره 0۹۱66528۱56به نام آقای 

اسماعیلی)وکیل محکوم له(تماس حاصل نمایید.شماره م الف:۱6/524
منشی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهر-فاطمه صالحی

آگهی حصروراثت
آقای/بانوفرهنگ محمودی،نام پدررضا بشناسنامه ۱445۹صادره ازآبادان درخواستی 
۹70۳56مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
درتاریخ ۱۳۹7/۳/۱8دردزفول  آبادان  پوربشناسنامه 4058صادره  محمدعلی صراف 
اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی باال )زوجه متوفی(2-شیواصراف 
صراف  محسن  دزفول)دخترمتوفی(۳-  ۱۹۹0۳55587صادره  پوربشناسنامه 
شعبه  دراین  دزفول)پسرمتوفی(والغیر.پرونده  ۱۹۹0000282صادره  پوربشناسنامه 
آگهی می  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  باانجام تشریفات  اینک  ثبت گردید. 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان دزفول-حسن بی نیاز

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:۱-نام:بانک مهراقتصادبه مدیریت آقای سیدضیاء ایمانی.نام 
خانوادگی:نام پدر:نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-24متری-جنب کالنتری۱۳. 
پدر:ناصرقلی  نام  خانوادگی:کاظمی  نام  علیهم:۱-نام:پری  علیه/محکوم  محکوم  مشخصات 
کارون-بین  اصلی  اهواز-اهواز-حصیرآباد-خیابان  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی: 
خیابان۱2و۱۳پالک586.  2-نام:محمدنام خانوادگی:حیدری نیانام پدر:محمدعلی نشانی:استان 
خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-حصیرآباد-خیابان اصلی کارون-بین خیابان۱2و۱۳پالک586.

مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه:نام:وحید نام خانوادگی:حقیقی 
نام پدر:محمدعلی نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان طالقانی-دفتروکالت 
آقای  مدیریت  مهراقتصادبه  لهم:بانک  له/ محکوم  رابطه:وکیل محکوم  آقای سعیدصلیح.نوع 
سیدضیاء ایمانی.محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه 
به محکومیت خواندگان  به حکم  مربوطه۹70۹۹76۱۹5۹0065۱محکوم علیه محکوم است 
دعوی منفرداومتضامنابه پرداخت مبلغ2۱0/000/000ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ6/8۱5/000ریال به عنوان هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه 
وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک استنادی مورخ۱۳۹6/۹/۱۹ برطبق نرخ 
شاخص قیمت که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده 
اجرای احکام مدنی است،دایره اجرای احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی 
وصول وبه خواهان ایصال نماید.خواهان نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی 
خواهد بود. مدیردفترشعبه2۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایارنیک مقام محل 
امضاء دادرس ومهردادگاه:علی امیرابراهیمی محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:۱-

برای  مدنی(2-ترتیبی  احکام  اجرای  گذارد)ماده  ۳4قانون  اجرا  روزمفادآنرابموقع  ده  ظرف 
پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد.

خودراشامل  اموال  روزکلیه  سی  نداندبایدظرف  مفاداجراییه  اجرای  خودراقادربه  چنانچه 
تعدادیامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی 
که به هرعنوان نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات 
مطالبات  داردوکلیه  ثالث  هرنحونزداشخاص  اوبه  که  اموالی  مذکوروکلیه  حسابهای  دقیق 
تغییردیگردراموال مذکوراززمان یک  وانتقاالت وهرنوع  نقل  ثالث ونیزفهرست  اوازاشخاص 
سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹4(4-

خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری 
درجه هفت رادرپی دارد.)ماده۳4قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق.م.اوماده ۱6قانون نحوه 
به  دین  فرارازادای  هرنحوباانگیزه  به  دیگری  به  مال  مالی۱۳۹4(5-انتقال  محکومیت  اجرای 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش 
یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده2۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی۱۳۹4( 6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم 
علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهدبود.)تبصره ۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹4(. 
شعبه12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)21حقوقی سابق(

جذب ۲۲ هزار نفر در بازار کار؛

ثبت نام ۱۹۲ هزار کارجو در کاریابی ها

با  کار  وزارت  کاریابی های  کل  مدیر 
در  کارجو  هزار   ۱۹2 نام  ثبت  به  اشاره 
ماهه   6 طی  کشور  سراسر  کاریابی های 
میزان  این  از  گفت:  جاری  سال  نخست 
حدود 22 هزار نفر جذب بازار کار شدند.

محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کاریابی ها  اثرگذاری  به  اشاره  با  اکبرنیا 
نیروی  در جذب  امسال  نخست  نیمه  در 
از  امسال  نخست  ماه   6 در  گفت:  کار 
از  نفر  هزار  کاریابی ها حدود ۱۹2  طریق 
کارجویان ثبت نام کردند که از این تعداد 
حدود 22 هزار مشغول به کار شدند.وی با 
تاکید بر اینکه میزان موفقیت و اثرگذاری 
بازار  شرایط  با  مستقیم  ارتباط  کاریابی ها 
کار دارد، گفت: طی دو سال گذشته رکود 
حاکم بر بازار کار تاثیر منفی بر وضعیت 
اقتصادی کاریابی ها گذاشت؛ ضمن اینکه 
در گذشته حمایت از کاریابی ها در قالب 
اما در  بود  قابل قبول  پنجم توسعه  برنامه 
ها،  به واسطه کاهش مشوق  برنامه ششم 
تاثیر  تحت   ، کاریابی ها  به  مراجعه  میزان 
قرار گرفت.مدیر کل هدایت نیروی کار و 
کاریابی های وزارت کار، درباره برنامه های 
حمایت از کاریابی ها افزود: مکاتباتی انجام 
شده تا مشوق های محدود شده در برنامه 
شوند؛  احیاء  امکان  حد  تا  توسعه  ششم 

غیرحاکمیتی  امور  واگذاری  اینکه  ضمن 
برای  کاریابی ها  به  بیکاری  بیمه  جمله  از 
این مراکز در دستور کار قرار  از  حمایت 
بیمه  طرح  واگذاری  به  اشاره  با  دارد.وی 
بیکاری به کاریابی ها در پنج استان تهران، 
البرز، قزوین، سمنان و فارس گفت: یک 
زمینه  این  در  قانونی  مشکالت  سری 
وجود دارد که پس از رفع این مشکالت، 
واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی ها را در 
کنیم.اکبرنیا،  می  اجرایی  کشور  سراسر 
اجرای  در  کاریابی ها  موفقیت  به  اشاره  با 
مذکور،  استان   5 در  بیکاری  بیمه  طرح 
اظهار داشت: به دلیل اجرای این طرح به 
شاهد  کاریابی ها،  توسط  آنالین  صورت 
صالحیت  بررسی  فرایند  زمان  کاهش 
به  مقرری  دریافت  برای  شده  بیکار  افراد 
مسئول  مقام  هستیم.این  روز   ۱0 حداکثر 
از  پیش  همچنین  افزود:  کار  وزارت  در 
واگذاری طرح بیمه بیکاری به کاریابی ها، 
به  باره  چندین  مراجعه  با  باید  متقاضیان 
استعالم های  اجتماعی  تامین  و  کار  اداره 
الزم را دریافت می کردند اما در پنج استان 
به  مراجعه  بار  یک  با  متقاضیان  مذکور 
مراکز کاریابی می توانند اطالعات خود را 
ثبت کنند و نتیجه از طریق پیامک به آنها 

ارسال می شود.

 گزارش جدید بانک جهانی
 از اقتصاد ایران

اقتصادی  بانک جهانی پیش بینی کرد رشد 
ایران از سال 2020 مجددا در مدار صعودی 

قرار می گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بانک جهانی 
در گزارش خود از چشم انداز اقتصاد ایران، 
ایران در سال  اقتصاد  نرخ رشد  اعالم کرد 
است.  یافته  کاهش  درصد   ۳.8 به   20۱7
این بانک از تورم باال، نوسانات نرخ ارز و 
تحریم های آمریکا به عنوان عواملی نام برده 
است که باعث خواهند شد رشد اقتصادی 
دو سال آینده کشور منفی باشد.بانک جهانی 
گفته است میزان اثرگذاری این ریسک ها بر 
ایران، کامال به میزان مختل  اقتصادی  رشد 
جدی  و  کشور  این  جهانی  تجارت  شدن 
گرفته شدن اصالحات ساختاری اقتصادی 
بستگی دارد. بانک جهانی با بیان این که بیش 
از نیمی از رشد اقتصادی سال های پیش رو 
رشد  بود،  خواهد  غیرنفتی  بخش  برعهده 
بخش خدمات را 4.4 درصد پیش بینی کرده 
است. بانک جهانی هم چنین رشد بخش های 
کلیدی نظیر ساخت و ساز، تجارت، رستوران 
اخیر  سال  دو  در  را  هتلداری  خدمات  و 
خوب ارزیابی می کند.بانک جهانی در ادامه 
با اشاره به این که صدور اوراق بدهی توسط 
دولت هنوز رقم باالیی است، اعالم کرده که 
این رقم از ۱۹ درصد سال گذشته به ۱۳.۹ 
درصد کاهش یافته است. در عین حال مازاد 
حساب جاری از ۳.۹ درصد به ۳.5 درصد 
تولید ناخالص داخلی در سال مالی 20۱7-
۱8 کاهش یافته است. رشد صادرات کاال و 
خدمات در همین مدت به ۱.8 درصد رسیده 
سال  درصد   4۱.۳ با  مقایسه  در  که  است 
گذشته، افت بسیار شدیدی را نشان می دهد. 
با این حال خبر خوب این است که صادرات 
بخش غیرنفتی از شش درصد سال 20۱۳ 
به ۱0 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 
20۱7 افزایش یافته است.بانک جهانی با انتقاد 
از سیاست تک نرخی کردن دستوری ارز که از 
فروردین ماه به اجرا گذاشته شد، نوشت: این 
اقدام به انتظار کمبود دالر در بازار آزاد دامن 
زد و باعث افزایش نرخ تورم به ۱8 درصد 

در ماه ژوئیه شد که از مارس 20۱4 تاکنون 
بی سابقه بوده است.این گزارش نوشته است 
که نرخ بیکاری ایران تا پایان سه ماهه منتهی 
به ژوئن به ۱2.۱ درصد کاهش یافته و 7۹0 
هزار شغل ایجاد شده است. نرخ مشارکت 
درصد   4۱.۱ مدت  این  در  ایران  کار  بازار 
بوده است که باالترین نرخ یک دهه اخیر 
تا 24  جوانان ۱5  برای  می شود.  محسوب 
سال، نرخ بیکاری 28.۳ درصد است که در 
مقایسه با میانگین منطقه ای و دوره های قبلی 
رقم باالیی است. با این حال نرخ مشارکت 
زنان در بازار کار به ۱۹.8 درصد افزایش یافته 
است و ایران از این نظر در کنار کشورهایی 
قرار می گیرد که فضای شغلی را برای بانوان 
بهبود داده اند.بانک جهانی هم چنین گفته است 
جمعیت زیر خط فقر )درآمد روزانه کمتر از 
5.5 دالر( بین سال های 200۹ تا 20۱۳ از ۱۳ 
درصد به 8 درصد کاهش یافته است، با این 
حال این رقم تا پایان سال 20۱4 مجددا به 
۱0.5 درصد افزایش یافته است.بانک جهانی 
اصالحات  است  کرده  توصیه  دولت  به 
اقتصادی به ویژه در بخش مالی را در اولویت 
قرار دهد و از ظرفیت خدمات مدرن بیش تر 
بهره بگیرد. بانک جهانی نرخ تورم ایران را 
برای سال های 20۱8 و 20۱۹ به ترتیب 2۳.8 
سال 2020  برای  و  درصد  و ۳۱.2  درصد 
معادل ۱۹.6 درصد تخمین زده است. رشد 
اقتصادی نیز در این سه سال به ترتیب منفی 
۱.5 درصد، منفی سه و شش دهم درصد و 
مثبت ۱.۱ درصد برآورد شده است.تا سال 
20۱7، جمعیت ایران 80.6 میلیون نفر، تولید 
ناخالص داخلی 447.7 میلیارد دالر، ضریب 
جینی ۳8.8 و متوسط امید به زندگی 76 سال 

بوده است.

قیمت جدید انواع محصوالت سایپا به زودی اعالم 
می شود

مدیرعامل سایپا با اعالم اینکه قیمت گذاری خودرو با توجه به تغییرات 
در نرخ ارز و قیمت حامل های تولید به سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است، گفت: به محض 
تصویب سازمان حمایت قیمت های جدید اعالم عمومی خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم،  محسن جهرودی  در روند بازدید 
از دومین نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته در خصوص 
استراتژی گروه  اظهارداشت:  با تحریم ها،  مقابله  برای  برنامه سایپا 
خودروسازی سایپا نگاه به تولید داخل با حداکثر داخلی سازی در 
گذاری  قیمت  خصوص  در  سایپا  است.مدیرعامل  خودرو  تولید 
خودرو، افزود: خودرو نقش تعیین کننده و مستقیمی بر زندگی همه 
اقشار جامعه دارد و بر اساس سیاست های دولت و تصمیماتی که 
اخیرا” اتخاذ شده، قیمت گذاری خودرو با توجه به تغییرات در نرخ 
ارز و قیمت حامل های تولید از جمله قیمت آلومینیوم، فوالد، مواد 
پلیمری و تمامی مواردی که تاثیرگذاری مستقیم بر محصول نهایی 
دارند، به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
واگذار شده و این سازمان متولی کشف واقعی قیمت خودرو و اعالم 
عمومی قیمت خودروهای تولید داخل است.وی تاکید کرد: تا زمانی 
که این سازمان قیمت های جدید را اعالم نکند، مالک همان قیمت 
های قبلی است و به محض اعالم توسط سازمان حمایت از حقوق 
تثبیت خواهد  مصرف کنندگان و  تولیدکنندگان، قیمت خودروها 
شد.جهرودی در پاسخ به سئوالی در خصوص ازدحام متقاضیان برای 
پیش خرید خودرو در طرح اخیر سایپا گفت: گروه سایپا به لحاظ 
سخت افزاری و زیرساخت های تکنولوژی اطالعات در وضعیتی قرار 
دارد که توان پاسخگویی به هجوم کاربران و  متقاضیان را دارد ولیکن 
حجم تقاضاها در طرح های پیش فروش با حجم عرضه برابر نیست 

که باعث ازدحام در سایت فروش می شود

قطعات خودرو در صدر لیست واردات

بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد، در نیمه نخست سال 
جاری، حدود یک میلیارد دالر قطعات خودرو با ساخت داخل زیر 

۳0 درصد از گمرکات وارد کشور شده است.
به گزارش زمان به نقل ازباشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس آمارهای 
گمرک، در 6ماهه  نخست سال جاری قطعات خودرو همچنان در 
صدر لیست واردات قرار گرفته است و بر این مبنا، قطعات منفصله 
با ساخت داخل کمتر از ۳0 درصد با رقمی نزدیک به ۱ میلیارد دالر 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 78 درصدی را تجربه کرده است.
همچنین حدود22۳ میلیون دالر قطعات منفصله با ساخت داخل 50 
درصد و بیشتر وارد شده که با افت 20 درصدی مواجه شده است. 
گفتنی است، در این مدت حدود ۱۹2 میلیون دالر قطعات خودرو با 
ساخت داخل زیر 50 درصد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل رشد ۳۳ درصدی را شاهد بوده است.

ارزش واردات گوشی تلفن همراه ۵4 درصد 
افزایش یافت

 طی نیمه نخست سال جاری 242 میلیون و 6۹2 هزار دالر گوشی 
تلفن همراه به کشور وارد شده که طبق گفته وزیرارتباطات 700 هزار 

گوشی دیگر نیز در گمرکات مانده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بررسی تازه ترین آمار گمرک از تجارت 
خارجی ایران نشان می دهد، در شش ماه نخست سال جاری 242 
میلیون و 6۹2 هزار دالر گوشی تلفن همراه به ایران وارد شده که ۱.0۹ 
درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می شود.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱58 میلیون و 6۹ 
هزار دالر گوشی تلفن همراه به ایران وارده شده بود که 0.6۳ درصد 
از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.به 
این ترتیب آمار نشان می دهد که ارزش دالری واردات گوشی تلفن 
همراه در نیمه نخست نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 5۳.54 درصد افزایش یافته است.البته طبق گفته وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، قرار بود 700 هزار گوشی تلفن همراه دیگر نیز 
از گمرک ترخیص شود تا کمبود این وسیله ارتباطی در بازار داخلی 
را جبران کند اما هنوز به دلیل عدم رفع برخی موانع، ترخیص نشده 
است.آذری جهرمی همچنین رفع موانع واردات گوشی را عاملی برای 
کاهش قیمت این کاال دانسته و گفته بود: کاهش نرخ ارز موجب شد 
در روزهای گذشته قیمت گوشی تلفن همراه 20 درصد کاهش یابد 
البته وارد کنندگان معتقدند، اگر موانع واردات گوشی رفع شود، با 
شکستن حباب ناشی از کمبود کاال، قیمت گوشی ۳0 درصد دیگر 

نیز کاهش پیدا می کند.

خبر



بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى 
شود که از میان ما رفته باشند.

 امرسون

سخن حکیمانه

ماه کنعانی من مسند مصر آن توشد 
 وقت آن است که بِْدرود کنی زندان را

حافظ می خور و رندی کن و خوش باش ولی 
 دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

امروز با حافظ

ترجمه رمان آلمانی »پایان 
تنهایی« منتشر شد

تنهایی«  »پایان  رمان   
نوشته بندیکت وِلس با 
تهرانی  حسین  ترجمه 
ققنوس  نشر  توسط 
منتشر و راهی بازار نشر 

شد.
نوشته  تنهایی«  »پایان  رمان  مهر،  گزارش  به 
بندیکت وِلس به تازگی با ترجمه حسین تهرانی 
توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده 
در سال 20۱6  کتاب  این  اصلی  نسخه  است. 
چاپ شده و ققنوس حق انتشار ترجمه فارسی 
آن را از انتشارات دیوِگنس خریداری کرده است.
بندیکت ولس نویسنده جوان آلمانی سوئیسی 
است که در سال ۱۹84 به دنیا آمده و تا کسب 
مدرک دیپلم در شهر مونیخ زندگی کرده است. 
او از سال 200۳ و پس از گرفتن دیپلم به برلین 
رفت و اولین رمانش را در سال 2008 نوشت که 

بالفاصله هم با توجه و اقبال روبرو شد.
ولس جوان ترین نویسنده ای بوده که انتشارات 
دومین  او  است.  بسته  قرارداد  او  با  دیوگنس 
کتابش را هم در سال 200۹ به چاپ رساند که 
البته در ۱۹ سالگی آن را نوشته بود. سومین کتاب 
این نویسنده جوان هم در سال 20۱۱ منتشر شده 
و در جایگاه ششم پرفروش ترین کتاب هفته 
آلمان جا گرفت. »پایان تنهایی« چهارمین رمانی 
است که ولس نوشته و گفته که برای نوشتن این 

اثر، 7 سال زماِن بی وقفه را هزینه کرده است.
»پایان تنهایی« پس از انتشارش در سال 20۱6 
به طور بی وقفه و به مدت سی هفته در فهرست 
۱0 کتاب پرفروش قرار داشت. جایزه انجمن 
راونسبورگ و جایزه ادبی اتحادیه اروپا جوایزی 
هستند که این کتاب از آن خود کرده است. در 
کتاب  این  انجام شده،  نظرسنجی های  از  یکی 

محبوب ترین رمان سال 20۱6 آلمان شد.
شعر  یا  جمله  این  رمان،  متن  شروع  از  پیش 
است:  شده  درج  فیتزجرالد  اف.اسکات  از 
صندلی ات را/ تا لبه پرتگاه/ جلو بکش/ آن وقت 

داستانم را برایت تعریف می کنم.
در  در  فصولش  که  دارد  بخش   2 رمان  این 
این دو بخش چاپ شده اند. دو فصل ابتدایی 
بخش اول و دوم رمان هم بدون اسم هستند. 
عناوین فصل های این رمان به ترتیب عبارت  

است از:
-۱۹8۳( دوراهی  سر  بر   ،)۱۹80( آب  جریان 
۱۹84(، تبلور )۱۹84-۱۹87(، فعل و انفعالت 
-۱۹۹7( برداشت محصول   ،)۱۹۹2( شیمیایی 
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آغاز طرح گردشگری »تهران با تو« در روز تهران

تورهای ویژه دانش آموزی »تهران با تو« به همت شرکت تهران گشت ارغوانی 
همزمان با روز تهران ۱4 مهر کار خود را آغاز می کند.

به گزارش زمان به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
علی اصغر امیر موسوی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تهران گشت 
ارغوانی وابسته به سازمان فرهنگی هنری و شهرداری تهران در خصوص تورهای 
یک روزه و نیم روزه »تهران با تو« گفت: حدود ۱0 سال پیش برنامه تهرانگردی 
توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران راه اندازی شد. این تورها به صورت 
پراکنده فعالیت می کردند. اما طرح گردشگری »تهران با تو« یک پروژه جدید ویژه 
دانش آموزان است که در پی امضای تفاهم  نامه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت 
آموزش و پرورش با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت خود را 

همزمان با هفته تهران آغاز می کند.
وی افزود: مخاطب طرح گردشگری »تهران با تو« در مرحله نخست آموزش و 
پروش است. در این تورها دانش  آموزان در تمامی مقاطع از مدرسه های دولتی 
و غیر دولتی می توانند با تخفیف از بسته های متفاوت تهرانگردی  استفاده کنند. 
البته مخاطبان غیر دانش آموزی نیز می توانند با مراجعه به سایت از تورهای دیگر 

تهرانگردی استفاده کنند.
موسوی در توضیح تخفیف ها و انواع تورها گفت: بخشی از خدمات این تورها 
رایگان است و بخشی از آن با تخفیف  های 50 تا 60 درصدی همراه است. در 
این برنامه توجه به یک سفر ایمن از مهم ترین اهداف است و به همین دلیل برای 
انتخاب راننده و وسیله نقلیه شرایط استانداردی در نظر گرفته شده است. همچنین 
برای هر گروه سنی یک بسته متفاوت تهرانگردی طراحی شده است. این تورها 
با موضوع های مختلفی و با عنوان هایی همچون؛ باستان شناسی، تاریخ سینما، شهر 
زیست پذیر، ری گردی و... نام گذاری شده است. تورهای دانش آموزی »تهران با 
تو« با حضور راهنمایان متخصصی برگزار می شود که با نگاه دانش آموزی آشنا 
هستند و می توانند به خوبی دانش آموزان را با تاریخ تهران آشنا کنند. برای این 
تورها 27 مسیر طراحی شده است که قیمت آن ها از 22تا 44 هزار تومان است. 
مدیر عامل شرکت تهران گشت ارغوانی افزود: در سال های گذشته شهرداری 
تهران تورهای تهرانگردی در نوروز را با عنوان هایی همچون؛ »مهمان تهران« و 
» تهرانگردی« از طریق معاونت اجتماعی شهرداری تهران برگزار می کرد. اما این 
برنامه برای جمعیت تهران کفایت نمی کند و نیازمند این است که در طول سال 
انجام شود. در همین راستا این اتفاق را با جامعه مخاطب دانش آموزان آغاز کردیم.

 موسوی در پایان هدف اصلی تورهای تهرانگردی را ارتقای اطالعات خانواده های 
تهرانی از فرهنگ و تاریخ تهران دانست و گفت: اطالعات تورهای دانش آموزی از 
طریق فرهنگ سراها به مدارس مناطق منتقل می شود و مدرسه ها با ارتباط با مدیریت 
فرهنگی هنری هر منطق می توانند برای ثبت نام در این برنامه ثبت نام کنند. همچنین 
 tehranbato.farhangsara.ir مخاطبان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی

از جزئیات تورها مطلع شوند.

آلبوم »مجنون زمانه« با صدای سینا سرلک منتشر شد

آلبوم »مجنون زمانه« اثر جدید سینا سرلک 
با آهنگسازی انوش جهانشاهی راهی بازار 

موسیقی شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ آلبوم 
با  اثر جدید سینا سرلک  زمانه«  »مجنون 
بازار  آهنگسازی انوش جهانشاهی راهی 
موسیقی شد. مجموعه حاضر شامل هفت 

آهنگ باکالم تصنیف و آواز و دو آهنگ بی کالم به نام های »باز آمدم، آواز چهارگاه، 
مجنون زمانه، حلقه رندان، من نه منم، آواز همایون، چه کنم؟!، آوای کجاوه و ما 
ز باالییم« است. در قطعات باکالم از سروده های شاعران کهن مثل موالنا، فروغی 
بسطامی، وحشی بافقی، جامی و نظامی بهره گرفته شده است. همچنین از نوازندگان 
این اثر می توان به انوش جهانشاهی، سینا جهان آبادی، پاشا هنجنی، روشنک نوری، 
مجید عسگری و محسن علیزادگان اشاره کرد. پیش از این آلبوم، »در بند تو آزادم« 

با صدای سینا سرلک منتشر شده بود.

»تاریکی« به آمریکا می رود

سعید  کارگردانی  به  »تاریکی«  کوتاه  فیلم   
جعفریان در بیست و هفتمین دوره جشنواره 

سنت لوئیس آمریکا نمایش داده می شود.
به گزارش  از فیدان، فیلم کوتاه »تاریکی« به 
کارگردانی سعید جعفریان در ادامه حضورهای 
خارجی خود در بیست و هفتمین جشنواره 

سنت لوئیس آمریکا رقابت خواهد کرد.
این جشنواره به عنوان یکی از مهم ترین جشنواره های آمریکا که مورد تایید آکادمی 
اسکار نیز هست در تالش است با نمایش فیلم هایی از سراسر جهان بر ویژگی های 
بینافرهنگی جوامع مختلف از دریچه سینما بپردازد. دیگر عوامل فیلم کوتاه »تاریکی« 
عبارتند از کارگردان: سعید جعفریان، تهیه کننده: رامبد جوان، فیلمنامه: فاطمه عبدلی و 
سعید جعفریان، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، بازیگران: مهسا عالفر و بانیپال 
شومون و....   بیست و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سنت لوئیس از تاریخ ۱ تا 

۱۱ نوامبر در  شهر سنت لوئیس آمریکا برگزار خواهد شد

خبر

ردپای افزایش قیمت دالر و بی ثباتی اقتصادی در 
تولیدات آثار سینمایی و دستمزد بازیگران هم دیده 

می شود.
با  که  بود  تهیه کننده ای  اولین  امیر سیدزاده  سید 
انتقاد از بی ثباتی اوضاع اقتصادی و نوسانات ارزی 
و تأثیر مستقیم شان روی تولید آثار سینمایی، از 
باال رفتن دستمزد برخی از بازیگران صحبت کرد. 
افزایش قیمت دالر به افزایش هزینه های موردنیاز 
تهیه کنندگان می انجامد و می تواند حتی ساخت آثار 
سینمایی را محدود کند. با سید جمال ساداتیان و 
محمدحسین قاسمی، دو تن از تهیه کنندگان سینما 
ادامه  در  که  پرداختیم  به گفت وگو  باره  این  در 

می خوانید. 
ساداتیان تهیه کننده فیلم هایی مانند »به رنگ ارغوان« 
و  دالر  قیمت  افزایش  درباره  زنگی«،  »دایره  و 
خبرنگار  به  سینمایی  آثار  تولید  روی  تأثیراتش 
ایرناپالس گفت: تمام کاالهایی که در ایران تولید و 
یا توزیع می شوند، مستقیم و یا غیرمستقیم نیازمند 
ارز خارجی، چه دالر و چه یورو هستند. وقتی 
یک بازار آشفته در این عرصه ایجاد شود، قطعًا 
روی بازار داخلی هم تأثیر می گذارد. در این چند 
ماه اخیر حتی شاهد این بودیم که انبارهایی پر از 
مواد اولیه بودند که به دلیل آشفته بودن بازار آن ها را 
عرضه نمی کردند. وقتی قیمت ها تغییر کند طبیعتًا 
دستمزدها هم تغییر می کند. مثل یک چرخه و 

زنجیره همه به هم مرتبط و متصل هستند. 
ساداتیان درباره اثرات مستقیمی که این نوسانات 
ارزی روی تولید آثار و فعالیت هایش داشته، افزود: 
دقیقاً در اوج زمانی که هم فیلم »متری شش و نیم« 
را تولید می کردم و هم سالن سازی سینما داشتم، 
داشت.  تأثیر  این ها  هردوی  روی  نوسانات  این 
وقتی برای خرید یک سری از جنس های ساده و 
موردنیاز بازسازی سینما »آستارا« تجریش به بازار 

رفتیم فروشنده ها علی رغم دارا بودن این وسایل، از 
فروششان ممانعت می کردند. 

تهیه کننده »متری شش و نیم« با تأکید بر ایثار و 
همفکری در شرایط بحرانی، بیان کرد: باالخره همه 
در این کشور زندگی می کنیم. هر انسانی بر اساس 
سطحی از درآمد زندگی اش را اداره می کند. ولی 
این حاکی از این نیست که اگر کشور دچار یک 
بحران شود، همه روی مواضعشان بایستند که خود 
عماًل تولید را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد. آن 
بخش ایثار، همفکری و همکاری های متقابل در 
این شرایط باید خود را نشان دهد. وقتی شرایط 
بحرانی می شود، همه سعی کنیم کمی صرفه جویی 
کنیم و طرف مقابلمان را درک کنیم. همفکری 
را  بحران ها  این  می شود  باعث  بیشتر  تعامل  و 
قیمت های  افزایش  اساس  بر  اگر  کنیم.  مرتفع 
بایستد،  مواضعش  همان  روی  کسی  هر  کاذب 
پروژه ها می خوابد و حجم بیکاری زیاد می شود. 
عوامل تخریبی این اتفاق بیشتر است. اگر کمی از 
مواضعشان عدول کنند بعضی کارها پیش می رود. 
ساداتیان در خاتمه عنوان کرد: خوشبختانه چون 

با  بودیم  کرده  امضا  قبل  از  را  قراردادهایمان  ما 
چنین پدیده ای مواجه نشدم و همه دوستان ما هم 

همکاری می کنند. 
تأثیر  درباره  تهیه کننده،  قاسمی،  محمدحسین 
افزایش قیمت دالر و هزینه ها بر روند تولید آثار 
سینمایی گفت: اتفاقاتی که ما در چند ماه اخیر 
تولید  روند  بر  مستقیمی  اثرات  بودیم  شاهدش 
فیلم های سینمایی و قیمت یک سری از متریال های 
موردنیاز گذاشته است. برای فعالیت و تولید یک 
مدت زمان  باید  سینمایی  و  خانگی  نمایش  اثر 
مشخصی را صرف کرد. گروه در این زمان تقریبًا 
تمام اقالم موردنیاز یک خانواده را احتیاج دارد، 
مانند مواد غذایی و... . این افزایش قیمت ها اثرات 
منفی بسیاری را وارد کرده است و کار به جایی 
رسیده که باید تصمیمات جدی تر گرفت. خیلی 
از متریال های اولیه برای فیلمبرداری مثل فیلتر که 
خیلی هم ساده است، قیمتشان هفت برابر شده، 
چه برسد به جزئی ترین وسایل موردنیاز یک تیم 

که لیوان یک بار مصرفش یازده برابر شده است. 
از  خیلی  افزود:  ادامه  در  »شیار۱4۳«  تهیه کننده 

پروژه های دیگر هم یا تولیدشان را شروع نکردند یا 
اینکه در اواسط کار پروژه را رها کردند. یک اتفاق 
خوبی که در چند سال اخیر روی داده، تولید یک 
سری آثار مشترک با بعضی از کشورها یا استفاده از 
فضای آن کشورها برای تنوع بصری فیلم، که این 
امر هم تقریباً یا متوقف شده است یا اگر پیشنهادی 
در این زمینه مطرح شود، تهیه کنندگان ناچارند که 

رد کنند. 
قاسمی با بیان اینکه افزایش قیمت ها تأثیر مستقیم 
در روند تولید اثر جدیدش داشته است، خاطر 
نشان کرد: خود من یک پروژه در دست دارم که 
دقیقاً به خاطر همین دلیل دست نگه داشته ام که 
ببینم ثبات بازار چه خواهد شد. ببینید فقط بحث 
دالر نیست. جزئی ترین و پیش پا افتاده ترین وسایل 

و امکانات هم دیگر ثبات ندارند. 
دستمزد  افزایش  درباره  »مصادره«  تهیه کننده 
بازیگران با توجه به وضعیت پیش آمده اقتصادی 
بیان کرد: بی انصافی است که بگوییم فقط بازیگران 
حاضر  حال  در  هستند.  وضعیت  این  مشمول 
کسی که کار خدماتی انجام می دهد یا خدمات 
فنی مثل لوله کشی و... دارد، قیمتی که االن به شما 
با قیمتی که قبل از افزایش دالر  می گوید قطعاً 
بود یکی نیست و شاید هم دو برابر شده باشد. 
چون هزینه های معیشت و زندگی باال رفته است. 
به هر حال، اوضاع مناسبی نیست! حاال بعضی ها 
درکارهایشان تأثیر گذاشته است و سعی می کنند 
بخشی اش را از فعالیت های حرفه ای خود جبران 
کنند. بچه های سینما هم هستند که ممکن است 
خواستار افزایش دستمزدشان باشند که البته این 
هم در توان پروژه ها نیست که بتوانند این مبالغ 
را جبران کنند، چون تهیه کننده هنوز اتفاقی برایش 
رخ نداده که بتواند این هزینه ها را پرداخت کند و 

شرایط نسبت به گذشته برایش بدتر شده است. 

کاریکاتور

بررسی  و  نمایش  با  تهران«  کارتون  دوره»جلسات  دومین 
انسی  جهانی  جشنواره  در  پذیرفته شده  ایرانی  انیمیشن های 
20۱8 در روز پنجشنبه نوزدهم مهرماه در پلتفرم داربست برگزار 
استودیو  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش زمان  می شود. 
هورخش  استودیو  همکاری  با  داربست  پلتفرم  هورخش، 
دومین دوره از »جلسات کارتون تهران« را با نمایش و بررسی 
انسی  جهانی  جشنواره  در  پذیرفته شده  ایرانی  انیمیشن های 
20۱8؛ »بدو رستم بدو« به کارگردانی حسین مالیمی، »روبی 
و جوجه ها - مسافری از فضا« به کارگردانی بابک و بهنود 
نکویی و »آخرین داستان« به کارگردانی اشکان رهگذر در روز 
پنجشنبه نوزدهم مهرماه از ساعت ۱6 در پلتفرم داربست برگزار 
می کند. گفتنی است مریم کشکولی نیا، رئیس هیئت مدیره آسیفا، 
از داوران جشنواره جهانی انسی 20۱7، کارگردان انیمیشن و 
مدرس دانشگاه هم در بخشی از »جلسات کارتون تهران« به 
بازگویی تجربیات خودش از داوری در این جشنواره خواهد 
پرداخت. اجرای »جلسات کارتون تهران« را کشکولی نیا و 

رهگذر به طور مشترک بر عهده دارند.
و عالقه مندان  است  رایگان  و  آزاد  این جلسات  در  حضور 
می توانند برای شرکت در این رویداد به در روز پنجشنبه نوزدهم 
مهرماه از ساعت ۱6 الی 2۱ در پلتفرم داربست به نشانی تهران، 
بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر شرقی، کوچه ناجی، خیابان 
فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا، پالک 42، پلتفرم داربست 
حضور پیدا کنند. نخستین دوره  »جلسات کارتون تهران« با 
انیمیشن های کوتاه »اکتسابات  نمایش و بررسی روند تولید 
یک  بر  مرثیه ای  »جمشید؛  »پیشخدمت«،  »ایکی«،  انتسابی«، 
اسطوره«، »سوزن بان« و »قایم موشک« به مدت سه روز در 

شهریورماه ۹6 برگزار شد.

برریس روند تولید انیمیشن های 
منتخب جشنواره انیس 2017 

گزارش لحظه به لحظه پهپاد نتانیاهو از قالیشویی تورقوزآباد

گرانی دالر به سینما هم رسید
* هنگامه ملکی

پیش تولید سری دوم و سوم فیلم سینمایی »ملک سلیمان 
نبی« با اتمام کامل نگارش فیلمنامه آغاز خواهد شد.

سینما  کارگردان  بحرانی  شهریار  فیلم،  بانی  گزارش  به 
فیلم  از  سوم  و  دوم  سری  نگارش  مشغول  روزها  این 
با عنوان جدید »ملک سلیمان  سینمایی »ملک سلیمان« 
نبی« است. این کارگردان قصد دارد پس از اتمام کامل 
نگارش فیلمنامه، برای پروانه ساخت و پیش تولید این 

فیلم اقدام کند.
بحرانی به تازگی طرح فیلمنامه »ملک سلیمان نبی« را به 

ثبت رسانده است.
با توجه به پروداکشن عظیمی که این پروژه دارد، هنوز 
زمان دقیق فیلمبرداری و البته پیش تولید آن مشخص نشده 
است. براساس شنیده های خبرنگار ما، داستان سری جدید 
این فیلم ادامه ای بر سری اول آن خواهد بود. در سری 
سلیمان)ع(  حضرت  زندگی  جوانی  روایتگر  فیلم  اول، 
یقین بحرانی در سری دوم و  به  به احتمال قریب  بود. 
سوم مقاطع سنی دیگری از حضرت سلیمان)ع( را مقابل 
دوربین خواهد برد. تهیه کننده سری اول »ملک سلیمان« 
مجتبی فرآورده بود، اما در سری جدید هنوز مشخص 
نیست که آیا فرآورده تهیه کنندگی آن را برعهده خواهد 

داشت یا فرد دیگری جایگزین او می شود.

 تولید »ملک سلیمان نیب
 ۲ و ۳« در دستور کار

اکران فیلم سینمایی »پیشونی سفید 2« به کار گردانی سید 
جواد هاشمی از ۱8 مهر ماه آغاز می شود.

به گزارش رسیده، فیلم سینمایی »پیشونی سفید 2« به کار 
گردانی و تهیه کنندگی سید جواد هاشمی از روز چهارشنبه 

۱8 مرداد در سینماهای سراسر کشور آغاز می شود.
با گروه سینمایی پردیس زندگی  فیلم  این  اکران  قرارداد 
منعقد شده و اکران آن از ۱8 مهرماه همزمان با هفته کودک 
)که از ۱4 تا 2۱ مهرماه هر سال نامگذاری شده است( در 

سینماهای سراسر کشور آغاز می شود.
اولین اکران مردمی این فیلم روز چهارشنبه ۱8 مرداد در 
برگزار  فیلم  عوامل  حضور  با  کورش  سینمایی  پردیس 

می شود.
فیلم »پیشونی سفید 2« در ادامه قسمت اول این فیلم و 
موفقیت آن ساخته شده و در جشنواره فیلم کودک ونوجوان 

نامزد بهترین فیلم کودک شده بود.
فیلم »پیشونی سفید 2«، محمدرضا شریفی نیا، پژمان  در 
بازغی، لیال اوتادی، ترالن پروانه، امیر رضا احمدی، ارسالن 
قاسمی، امیر غفارمنش، هومن حاجی عبداللهی، امیر سهیلی، 
ابراهیم شفیعی، ساغرعزیزی، سید جواد هاشمی، داریوش 
پیرو، یوسف طاهریان، فرزانه زهره وند، رکسانا وطن خواه 

وحسام نواب صفوی نقش آفرینی کرده اند.

»پیشوین سفید۲« هزممان اب 
هفته کودک روی پرده یم رود

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1397، پروژه ذیل  را از طریق تجدید مناقصه عمومی 

به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

 نوبت اول

داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت 12  روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری 
ورامین مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیر خانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند .)تلفن تماس :7-

36242525 داخلی -364-366( - شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود .

-سایر اطالعات و جزییات در فرم شرایط مناقصه موجود می باشد .
 دهقان  - شهردار ورامین تاریخ انتشار نوبت اول :1۳97/7/15 تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳97/7/22

پروژه

ساخت پل عابر پیاده مقابل 
شهرک فاطمیه 

ردیف بودجه 
مصوب سال 1397

ردیف 121

اعتبار )ریال (

2/000/000/000

قیمت بر اساس 

 فهرست بهای ابنیه 
 سال 1397

اسامی هیأت انتخاب فیلم های مستند جشنواره بین المللی فیلم مقاومت اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت؛ اسامی اعضای هیأت 
انتخاب فیلم های مستند پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به این ترتیب اعالم شد: 
مصطفی داالیی، مهدی نقویان، بهروز نورانی پور، محمد صدری و زهره یزدان پناه قره تپه.

بر پایه این خبر، این هیات قرار است بیش از ۳00 عنوان مستند رسیده به این دوره جشنواره 
بین المللی مقاومت را برای حضور در مرحله مسابقه ارزیابی و انتخاب کنند.

محمد صدری، از کارشناسان، تهیه کنندگان و مدیران سینما و تلویزیون است. وی همچنین، 
عضویت در هیات های انتخاب و داوری جشنواره های مختلف سینمایی و تلویزیونی از 
جمله جشنواره هاي: سیما، فجر، سینما حقیقت،  مقاومت، تسنیم، روستا، عذرا، چهلچراغ، 

فیلم رضوي، فیلم شهر و جایزه بزرگ شهید آویني و ...بوده است.
از  کارگردانی  التحصیل  فارغ  کارشناسی_کارگردانی،  بابل،  متولد۱۳6۱  نقویان،  مهدی 
دانشکده صدا و سیما، کارگردانی مستندهای: رمز و راز ملکه، برادران، خارج از دید، در 
برابر طوفان، بازی، ارثیه پدری، بیوگرافی، محمدرضا شاه از پادشاهی تا مرگ، حضور در 

جشنواره های: حقیقتف مقاومت، فجر، عمار، رشد.
مصطفی داالیی متولد ۱۳۳8 تهران دارای مدرک کارشناسی فیلمسازی با گرایش فیلم 
برداری از دانشکده صدا و سیما است. وی تاکنون مستندهایی از جمله هفت قصه از 
بلوچستان ، امام فراسوی مرزهای، مجموعه برنامه های پرتو حسن ، ناز تو نیاز ما و ... 
را کارگردانی کرده است . یزدان پناه متولد ۱۳42 تهران، کارشناس تاریخ و کارشناس 
ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر، بیش از دو دهه 
فعالیت در آموزش و پرورش، حوزه و دانشگاه و کارشناسی در مراکز مختلف علمی 
پژوهشی، فرهنگی ادبی، سینمایی و مطبوعات. وی عضو انجمن قلم ایران، دبیر فرهنگی و 
دبیر تحریریه مجله سروش نوجوان، مدرس دوره های مختلف ادبیات داستانی و مدیریت 
جلسات نقد در این زمینه، داور دوره های مختلف مسابقات و جشنواره های ادبیات داستانی 
در سطح کشور، عضو شورای هنری ادبی دفتر امور زنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس و ... نیز بوده است. بهروز نورانی پور از مستندسازان موفق کشور است. مستند 
»A۱57« از این مستندساز جوان در فستوال های مختلف داخلی و خارجی درخشیده است. 

تدوین فیلم سینمایی »دختر شیطان« به کارگردانی قربان 
محمدپور به پایان رسید.

تدوین فیلم سینمایی »دختر شلیطان« توسط حسین زندباف 
انجام شده و به دلیل جلوه های ویژه زیاد مراحل تدوین به 
طول انجامیده است. هادی اسالمی ساخت جلوه های ویژه 

»دختر شیطان« را بر عهده داشته است.
فیلمیران پخش »دختر شیطان« را بر عهده دارد و با آماده 

نمایش شدن فیلم برای اکران آن اقدام می کند.

موسیقی »دختر شیطان« توسط دلشاد شیخ ساخته خواهد 
شد و سونو نیگام و آریجیت سینک دو خواننده سرشناس 

هندی دو ترانه از شش ترانه دختر شیطان را خوانده اند.
این فیلم سینمایی بعد از »سالم بمبئی« دومین فیلم مشترک 

ایران  و هند محسوب می شود.
حمید فرخ نژاد، ایشا روات، جکی شروف، گلشن گروور، 
سیمران میشکروتی، محمدرضا شریفی نیا و فردین حفیظی 

از بازیگران اصلی فیلم هستند.

معرفی هیات انتخاب فیلم های مستند جشنواره تدوین »دختر شیطان« به پایان رسید
بین المللی مقاومت


