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سیاسی  مسائل  تاثیر  تحت  ارز  قیمت  نوسانات 
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سرمقاله
اکنون زمان حمایت 

از صادرات است

نگاه روز

سفرهاي خارجي ایرانيان 
١١درصد کاهش داشت

 حمایت دولــت از صادرات و فراهم کردن 
شرایط رونق آن در شرایط کنونی، می تواند 
نجات بخش تولید و صادرات و عاملی برای 
دور زدن تحریم ها و فشــارهای اقتصادی 

ظالمانه باشد.
در ماه های اخیر، برگزاری نمایشگاه ها در خارج 
از کشــور با توجه به نوســان های ارزی، با رکود 
مواجه شــده به طوری که شرکت های فعال در 
این حوزه به دلیل مشــکالت متعــدد، از ورود به 
این موضوع خوداری می کنند.این روزها در حالی 
مردم به خرید ارز و مسکوکات و حتی خودرو برای 
حفظ سرمایه های خود روی آورده اند که هدایت 
کردن این سرمایه ها به سمت صادرات، می تواند 
ضمن کاهش نقدینگی های سرگردان، ارزآوری، 
رونق تولید و اشــتغال را به همراه داشــته باشد. 
اکنون فرصت مناسبی است تا دولت با پرداخت 
یارانه صادراتی، حمایت از صادرات و برگزاری 
نمایشگاه ها در خارج از کشور بویژه کشورهای 
منطقه و همسایگان و ارائه مشوق های مختلف، به 

تحقق اهداف یاد شده بپردازد.

7 حسن مرتجی 

معاون وزیر صنعت: واردات رسمی ۱۴۰۰ قلم کاال ممنوع شد

تسهیالتواحدهایصنعتیافزایشمییابد

مردمبرایخریدخودروهای
بیکیفیتصفکشیدهاند

آغازبازرسیاستانداردهای
85گانهخودروازدیماه

برداشت28میلیون
مترمکعبگازازفازهای
22تا2۴پارسجنوبی

به گزارش زمان ، مجری طرح توسعه فازهای ۲۲-۲۴ پارس جنوبی از برداشت 
۲۸ میلیون مترمکعب )یک میلیاردفوت مکعب( گاز ترش از موقعیت مخزنی 
این طرح در پارس جنوبی برای تأمین سوخت زمستانی کشور خبر داد.رهاد 
اجرایی در بخش های مختلف  فعالیت های  با تشریح روند توسعه و  ایزدجو، 
فراساحلی و پاالیشگاهی سه فاز پایانی پارس جنوبی اظهار کرد: این طرح متعهد 
به راه اندازی نیمی از زنجیره تولید گاز به میزان روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب )یک 
میلیارد فوت مکعب( تا زمستان امسال است و پیش بینی می شود در موعد مقرر 

به سرانجام برسد.
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گزارش زمان از نشست خبری دبیر کل کانون صرافان ؛ 

نوسانات قیمت ارز تحت تاثیر مسائل سیاسی 
دبیرکل کانون صرافان با اشاره  به مصوبه  cftمجلس  و تاثیر آن بر روی 
قیمت ارز گفت:  بخشی از قیمت ارز ما حباب مثبت روانی است که به 
خاطر فشارهای سیاسی خارج کشور ایجاد شد که آن بخش مقداری به 
واسطه اثر سیاسی تاثیر گذار است ولی اینکه این مصوبه در کوتاه مدت بر 
ورود اسکناس ارز کمک کند و قیمت را کاهش دهد اینگونه نیست ولی 

در درازمدت اثر بر کاهش نرخ و این فرایند دارد.
به گزارش خبرنگار پیام زمان ، رضا ترکاشوند درنخستین  نشست خبری 
خود با خبرنگاران گفت: وظیفه صرافها در دنیا تبدیل واحد پول یک کشور 
به سایر پولها است ولی بعد از انقالب صرافها وظایف بانکی خود را به عهده 
سایر دستگاهها گذاشتند و به حل چالش ها و نقل و انتقال پول پرداختند.  
دبیرکل کانون صرافان افزود: امسال دو برهه زمانی قبل از بیست و یک 
فروردین و بعد از آنرا داشتیم که قبل از فروردین کارها به روال انجام می 
شد اما با گزارش اشتباه به دولت از عملکرد صرافان، تصمیم گرفته شد که 
افرادی که به عنوان مسئوالن رشد قیمت معرفی شدند چهار ماه کار نکنند، در 
نتیجه اتفاقات خاصی رخ داد و بازار شفاف به زیرزمینی تبدیل شد و خرید 
و فروش از طریق سنا به داللی ها رفت و پس از چهارماه با تغییر رییس 

کل بانک مرکزی نگاه واقع گرایانه رخ داد. وی افزود: داریم پله پله حرکت 
که به قبل فروردین برگردیم چراکه االن به سرفصل خدماتی محدود شد و 
االن بخشنامه های بانک مرکزی موانع ایجاد شده را داریم رفع می کنیم. وی 
در  درباره بخشنامه اخیر برای معامله در کانال ده هزارتومان گفت: بخشنامه 
معامله در کانال ده هزار تومان از سمت ما ابالغ شد و مبنای آن به زمانی 
برمی گشت که بیشترین زیان را در نوسانات بازار ارزهای خانگی می کنند 
و افراد حرفه ای زیان نمی دهند و آن زمان بانک مرکزی به بانک ملی و 
بانکها دستور داد تا کف قیمت را تعیین کند و در آن کانال معامله کنند؛ کفی 
بود که از سمت بانک مرکزی اعالم شد و ما نیز به صرافها دستور دادیم به 
سمت تعادل حرکت کنند. دبیرکل کانون صرافان با بیان اینکه بخشنامه معامله 
در کانال ده هزار تومانی از سوی صرافی ها را کانون ابالغ کرده، گفت: کف 
قیمت را بانک مرکزی تعیین کرده بود. وی در پاسخ به این سوال که برخی 
صرافان در بازار ارز نمی فروشند گفت: با توجه به اینکه صرافان اکنون هیچ 
گونه ارزی از دولت و بانکها نمی گیرند، ممکن است در روزهایی مردم با 
این جمله مواجه شوند که ارز ندارند؛ چراکه به هر میزان ارز داشته باشند می 

ادامه در صفحه 7توانند  فروش داشته باشند.

رئيس پليس راهور ناجا خبر داد:

منع شماره گذاری خودروهای فاقد ABS و دوکيسه هوا 

رئیس پلیس راهور ناجا از منع شماره گذاری خودروهای فاقد 
ABS و دوکیسه هوا خبر داد و گفت: استفاده از صندلی کودک 

هنوز اجباری نشده اما در مرحله بررسی در مجلس است.
حاشیه  در  مهری  تقی  سردار  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جمع  در  ترافیک  فرهنگ  داران  طالیه  همایش  برگزاری 
خبرنگاران با اشاره به آمار تلفات جانباختگان حوادث رانندگی 
تصادفات  در  نفر  هزار   ۷ حدود   ۹۷ سال  ماهه   ۵ در  گفت: 
رانندگی جان خود را از دست دادند.وی ادامه داد: میزان تلفات 
رانندگی از سال ۸۴ که حدود ۲۸ هزار کشته در سال بود به ۱۶ 
هزار کشته در پایان سال ۹۶ کاهش یافت که اگر با همان روند 
ادامه می یافت باید شاهد جانباختن ۱۰۰ هزار نفر در سال می 
بودیم.وی با بیان اینکه ۳۰ میلیون نفر راننده فعال و گواهینامه 
دار در کشور داریم، تاکید کرد: تعداد خودروها و موتورسیکلت 

ها از ۱۰ میلیون در سال ۸۴ به بیش از ۳۰ میلیون افزایش 
یافته و این نشان دهنده تاثیر ارتقای فرهنگی در کاهش تلفات 
رانندگی است.رئیس پلیس راهور ناجا مهمترین علل تصادفات 
و تلفات جاده ای را سرعت و سبقت غیرمجاز دانست و گفت: 
های  رتبه  در  آلودگی  و خواب  و خستگی  به جلو  توجه  عدم 
بعدی در علل تصادفات رانندگی هستند و این نشان می دهد 
باشیم.سردار  داشته  بیشتری  تمرکز  راننده  رفتار  روی  باید 
کرد  اشاره  تصادفات  بروز  در  خودرو  و  جاده  نقش  به  مهری 
و افزود: ۵۴۰۰ نقطه حادثه خیز درون شهری و برون شهری 
باید  استاندارد خودروها  اصالح شود. همچنین  باید  که  داریم 
افزایش یابد. امروز پلیس راهور خودروهای بدون ترمز ABS و 
فاقد حداقل دو ایربگ را شماره گذاری نمی کند و برنامه داریم 

حداقل تعداد ایربگ در خودروها به ۴ و ۶ کیسه هوا برسد.

سازمانمللخواستارتحقیقدربارهجمالخاشقجی
گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل و بین 

المللی برای روشن شدن سرنوشت جمال خاشقجی شد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا وسیما، دیوید کی گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در زمینه حمایت و ترویج حق آزادی بیان 
و عقیده، در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره در پاسخ به 
این پرسش که ارزیابی شما از روایت های مختلف ترکیه و 
عربستان از حادثه ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار 
مخالف سعودی چیست، گفت: در شرایط کنونی دید واضح و 
دقیقی از اوضاع و حوادث نداریم و از این رو من معتقدم باید 
تحقیقات مستقل و بین المللی در این زمینه صورت گیرد. در 
حال حاضر ما فقط می دانیم دولت ترکیه یا بخشی از مراجع 
قانونی در این کشور معتقدند جمال خاشقجی کشته شده 
است و در مقابل سعودی ها به این اظهارات اعتراض دارند 
اما تا کنون هیچ گونه سندی برای اثبات اعتراض خود ارائه 
نداده اند. با توجه به مسائل دیپلماتیک و درجه اهمیت این 
موضع ما نیازمند تحقیقات مستقل هستیم. وی در پاسخ به 
این پرسش که اگر ثابت شود خاشقجی در داخل کنسولگری 
عربستان در استانبول کشته شده است شما به عنوان گزارشگر 
سازمان ملل چه واکنشی نشان خواهید داد، گفت: اگر به 
صورت قطعی مشخص شود خاشقجی کشته شده است و تا 
کنون نیز دولت ترکیه چنین اعتقادی دارد، حداقل کاری که 
ما انجام می دهیم این است که از جامعه بین المللی بخواهیم 
از راه های مختلف تصمیماتی را در این خصوص اتخاذ کنند، 

نخست: از طریق ایجاد ساز و کارهای مستقل بازخواست و 
محاکمه. دوم: باید به پیامدهای دیگری که حکومت سعودی 
به دلیل این اقدام باید تحمل کند فکر کنیم. ما تصمیمات 
متعددی را در این زمینه بررسی خواهیم کرد هر چند در 
حال حاضر از ماهیت این تصمیم ها اطالع درستی نداریم، 
ولی جنایتی در این سطح اگر رخ داده باشد نمی توان از آن 
به آسانی گذشت و شاهد هیچ گونه پاسخی از سوی جامعه 
جهانی نباشیم. گزارشگر سازمان ملل در خصوص اتخاذ تدابیر 
حمایتی برای دفاع از کسانی که می خواهند نظرات خود را با 
آزادی کامل و در سالمت بیان کنند، گفت: من نگرانم و می 
ترسم ناپدید شدن جمال خاشقجی و انتشار خبر کشته شدن 

او با هدف ارسال پیام برای روزنامه نگاران و مخالفان صورت 
گرفته باشد مبنی بر اینکه آنان نباید احساس امنیت کنند 
و جرأت کنند علیه حکومت مطلب بنویسند و اظهار نظر 
کنند. روزنامه نگاران به روند اصالحاتی که ولیعهد سعودی 
اخیرا آغاز کرده است اعتراض و انتقاد دارند. بدون بازخواست 
و تحقیقات در خصوص مسئله خاشقجی حکومت سعودی و 
سایر حکومت هایی که روزنامه نگاران و اهالی رسانه را هدف 
قرار می دهند احساس می کنند از قدرت کافی برای ساکت 
کردن منتقدان برخوردارند. این مسئله نه فقط حق آزادی 
بیان بلکه حق همه افراد را در دستیابی به اطالعات صحیح 

در مورد اقدامات حکومت ها نقض می کند.

بررسی روند ارائه وام های اشتغالزایی؛ 

نیمیازجمعیتکشورسبدکاالیحمایتیدریافتمیکنند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی از ارائه سبد کاالی حمایتی به نیمی 
از جمعیت کشور خبر داد و گفت: امیدوارم 
با این اقدامات و با توجه به تغییرات نرخ ارز 
که روند کاهشی در پی گرفته است، بخشی 
مردم  دوش  بر  که  اقتصادی  فشارهای  از 
است کاسته شود. به گزارش زمان به نقل 
ازایرنا، محمدرضا پورابراهیمی گفت: به رغم 
تصویب قانون، اختصاص ۱.۵ میلیارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی 
براساس  و عشایر در سال ۹۵  روستاییان 
گزارش ها حداکثر اعتبار اختصاص یافته 
از منابع صندوق تاکنون کمتر از ۲۰ درصد 
ای  کننده  نگران  وضعیت  این،  که  است 
محسوب می شود. وی ادامه داد: براساس 
بانک  مدیران  حضور  با  شده  مقرر  برنامه 
های کشور، وزیر یا سرپرست وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه 
سازمان  و  امداد  کمیته  روسای  بودجه،  و 
اقتصادی  کمیسیون  اعضای  و  بهزیستی 
از  بعد  کاری مجلس  آتی  اولین هفته  در 
در  انتخابیه  به حوزه  نمایندگان  سرکشی 

درخصوص  نشستی  اقتصادی  کمیسیون 
روند ارائه وام های اشتغالزایی برگزار شود 

کمک  بخش  این  در  منابع  جذب  به  تا 
شود. پورابراهیمی یادآور شد: موضوع ارائه 

سبدهای کاالیی به مردم در این جلسه نیز 
هماهنگی  شورای  جلسه  در  شد.  بررسی 
منابع  از  که  شد  مصوب  کشور  اقتصادی 
پتروشیمی  خوراک  نرخ  تغییر  با  مرتبط 
ها و همچنین منابع ناشی از تغییر قیمت 
خوراک شرکت های فوالدی و سنگ آهنی 
ها بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان به سبد 
ادامه  یابد. وی  کاالیی حمایتی اختصاص 
داد: براساس گزارشی که در جلسه شورای 
هماهنگی اقتصادی مطرح شد مقرر شده در 
فاز اول حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور از 

سبد کاالیی حمایتی برخوردار شوند.
ارائه سبد کاال، خانواده های  اول  اولویت   
خمینی  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
)ره( و سازمان بهزیستی است و امیدوارم 
با تصمیم دولت از اول آبان ماه بسته های 
متفاوت  های  گروه  برای  کاال  حمایتی 
کرد:  تصریح  وی  باشیم.  داشته  در کشور 
به  توجه  با  و  مذکور  اقدامات  با  امیدوارم 
ارز که روند کاهشی در پی  تغییرات نرخ 
گرفته است، بخشی از فشارهای اقتصادی 

که بر دوش مردم است کاسته شود.

3

7
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خسارت بالیای طبيعی، بيش از هزار ميليارد

نوبخت: هزینه خسارت بالیای طبیعی در نیمه اول امسال هزارو ۴۸ میلیارد 
تومان، معادل ۴ برابر سال گذشته است.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ محمد باقر نوبخت که برای بازدید از 
مناطق سیل زده مازندران به این استان سفر کرده است. با بیان اینکه دولت 
در شــش ماهه نخست امسال یکهزار و ۴۸ میلیارد تومان بابت خسارت 
بالیای طبیعی هزینه کرده است. افزود: پارسال ۲۴۰ میلیارد تومان منابع 
اعتباری دولت بابت جبران خســارت حوادث طبیعی هزینه شــده بود.

معاون رییس جمهوری تاکید کرد: دولت برای رفع خرابی های ناشی از 
ســیل اخیر در مازندران کمک می کند و بزودی این خرابی ها برطرف 
می شــود.وی افزود : سیل اخیر خسارت زیادی در حوزه زیرساخت ها و 
ابنیه و نیز واحدهای مسکونی مردم وارد کرد که باید جبران شود.نوبخت 
با اشاره به اینکه بر اساس نظر کارشناسان بارندگی شدید چند روز اخیر 
در استان های شمالی بویژه مازندران در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده 
است، گفت: تخریب پل کمربندی نوشهر به چالوس باید هرچه سریعتر  
اصالح و بازسازی شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در نخستین 
جلسه هیئت  دولت در روز چهارشنبه اولین بخش منابع مالی برای جبران 
خسارت سیل به شمال کشور تصویب می شود.نوبخت یادآور شد: گروه 
بازرســی و ارزیاب ویژه نیز برای بررسی شناخت علل بروز سیل در این 

سفر حضور دارند.

ایران در رده هفتاد وهشتم شاخص
 سرمایه انسانی جهان

 موسسه »لنست« اعالم کرد فنالند دارای باالترین شاخص سرمایه انسانی 
جهان است.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سرمایه انسانی به عنوان شاخصی برای 
اندازه گیری ســطح آموزش و بهداشت افراد و تاثیر آن بر رشد اقتصادی 
تعریف می شود. در این رده بندی که بر اساس اطالعات آماری جمعیت 
۲۰ تا ۶۴ سال ۱۹۵ کشور جهان در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ میالدی 
تهیه شده است، ۲۵۲۲ سرشــماری و ۱۸۹۴ آزمون تستی از جمعیت 
آماری انجام شده است.بر اساس این رده بندی، سرمایه انسانی کشورها 
به طور میانگین در مقایســه با گزارش قبلی رو به بهبود بوده است. در 
این رده بندی فنالند با ۲۸ امتیاز در رده نخســت قرار گرفته است و پس 
از این کشور، ایسلند، دانمارک و هلند هر ۳ با ۲۷ امتیاز در رده های دوم 
و سوم و چهارم، تایوان و کره جنوبی با ۲۶ امتیاز در رده پنجم و ششم، و 
کشورهای نروژ، لوکزامبورگ، فرانسه، بلژیک، کانادا و سوئیس با ۲۵ امتیاز 
در رده هفتم تا دوازدهم جای گرفته اند.ایران در این رده بندی با ۱۵ امتیاز 
پایین تر از گرجستان، آرژانتین و برزیل و باالتر از کشورهایی چون قطر، 
مصر و اندونزی در رده هفتاد و هشتم قرار گرفته است.رتبه برخی دیگر 
از کشورهای حاضر در این مطالعه عبارت است از: ژاپن در رده چهاردهم، 
اتریش در رده نوزدهم، آلمان در رده بیست و چهارم، استرالیا در رده بیست 
و ششم، آمریکا در رده بیست و هفتم، انگلیس در رده سی و یکم، ترکیه در 
رده چهل و سوم و روسیه در رده چهل و نهم.کمترین رتبه شاخص سرمایه 
انسانی متعلق به کشور نیجر است و پس از این کشور، سودان جنوبی، چاد، 

بورکینافاسو، مالی، سومالی، ساحل عاج و افغانستان قرار دارند.

حمایت صهيونيست ها از منافقان 
برای ایجاد ناامنی در ایران

سرلشکر جعفری گفت: حمایت رژیم صهیونیستی 
از ســلطنت طلب ها و منافقــان برضد جمهوری 

اسالمی ایران برای ایجاد ناامنی در کشور است.
به گزارش زمان به نقل ازســپاه نیوز، فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را یکی از امتیازهای 
مثبت سپاه نسبت به  سایر سازمان ها و ارگان های 
دولتی و نظامی برشــمرد و گفت: مجموعه سپاه 
و بســیج وظیفه بسیار سنگینی در همه عرصه ها 
به خصوص در عرصه هــای نرم اقتصادی فرهنگی 
سیاســی به عهــده دارد.وی ادامــه داد: آخرین 
مؤلفه دشــمنان در عرصه مقابلــه با نظام جنگ 
اقتصادی اســت که با هدایت رهبر معظم انقالب 
اســالمی )حفظه اهلل( و هوشــمندی ملت ایران 
با شکســت مواجه خواهد شــد و ان شاءاهلل از این 
مرحله نیز با موفقیت عبور خواهیم کرد.سرلشکر 
جعفری خاطرنشان کرد: این تحریم های گسترده 
برضــد ایران هر کشــوری را از پــای در می آورد 
اما جمهوری اســالمی با عزت و عظمت برابر آن  
ایستادگی کرده است.فرمانده کل سپاه در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشــاره به دور جدید 
تفرقه افکنی های دشمنان از دی ماه سال گذشته 
تاکنون اظهار داشت: حمایت رژیم صهیونیستی از 
سلطنت طلب ها و منافقان برضد جمهوری اسالمی 
ایران برای ایجاد ناامنی در کشــور است.سرلشکر 
جعفری گفت: با وجود همه دشمنی ها ضد انقالب 
اسالمی و ملت ایران، امنیت و آرامش در کشور ما 
مثال زدنی است و ما در عرصه دفاع و امنیت هیچ 

مشکلی نداریم.

اخبار

خبر

کامیابی  و  توفیق  را  ترسو 
محال است

کالمامیر

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
داخلی  محصوالت  از  حمایت  راستای  در  گفت: 
واردات  قلم کاال ممنوع و  واردات رسمی ۱۴۰۰ 
غیررسمی نیز به سبب قیمت باالی ارز و ریسک 
باالی اقتصادی انجام نمی شود که باید مدنظر باشد.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، محسن صالحی نیا 
اظهار داشت: مسئوالن و مدیران باید در حمایت از 
تولیدات ملی اقدامات جدی کرده و در این زمینه 
فعالیت کنند تا برندهای ایرانی با تولید مستمر 

وارد بازار شده و شاهد رونق اقتصادی و اشتغالزایی 
کرد:  تصریح  باشیم.صالحی نیا  جامعه  سطح  در 
از محصوالت داخلی واردات  در راستای حمایت 
رسمی ۱۴۰۰ قلم کاال ممنوع و واردات غیررسمی 
باالی  ریسک  و  ارز  باالی  قیمت  سبب  به  نیز 

اقتصادی انجام نمی شود که باید مدنظر باشد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنشان کرد: یکی از سیاست های جدی وزارت  
صنعت حمایت از واحد های تولیدی ملی بوده و در 

این زمینه اقدامات الزم انجام شده است.
لزوم  و  اولیه  مواد  تامین  داد:  ادامه  وی 
سیاست گذاری در این زمینه امری اساسی بوده که 
به افزایش بهره وری و صرفه جویی در منابع منجر 
می شود و در همین راستا باید مدنظر قرار گیرد.

صالحی نیا گفت: در بخش ارزی واحد های تولیدی 
از بازار ثانویه تمهیدات الزم اتخاذ شده تا مشکلی 

در این زمینه وجود نداشته باشد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 

بین  در  رقابت  به  توجه  اهمیت  به  اشاره  با 
واحد های تولیدی بیان کرد: مسئله کمپرسور برای 
شرکت های لوازم خانگی به نوعی سرمایه گذاری 
بوده  در حالی که در صرفه اقتصادی محصوالت 
نیز نقش دارد.وی بیان کرد: با هماهنگی صورت 
گرفته با بانک های عامل مقرر شده تا به نسبت رشد 
قیمت تمام شده محصوالت بانک ها نیز تسهیالت 
را افزایش دهند تا شاهد تحول در بخش تولید و 

اقتصاد کشور باشیم.

معاون وزیر صنعت: واردات رسمی ۱۴۰۰ قلم کاال ممنوع شد

تسهیالتواحدهایصنعتیافزایشمییابد

آگهیمفقودی
به   139۲ مدل   131 سایپا  سواری  ماشین  کارت  و  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   ۴۸90۲50 موتور  شماره  و  ۸۲-۴79ص5۴  شهربانی  شماره 
NAS۴11100D360۴931 به نام رقیه یوسفی رمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.
بابل

آگهیمفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو پراید مدل 1390 به رنگ سفید به شماره انتظامی 
 S3۴1۲۲90۸6۲۴۲0 ایران 7۲- 719م۴7 و شماره موتور 397۸996 و شماره شاسی

به نام حسین صادق نسب ارچی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

مفقودی
 دفترچه پایه دوم به شماره سریال ۴۴۲6۲3و شماره کاردکس 70۲۴و شماره ملی 
اعتبار  از درجه  و  مفقود گردیده  اللهی خراسانی  اله خیر  ۲061۸53315بنام سیف 

ساقط می باشد 
بابل  

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی کیا سراتو مدل ۲010با شماره پالک 33۸ج5۸ ایران 7۲ با شماره 
KNAFU۴1۲BA530۸۲۴5بنام  شاسی  شماره  G۴KDAH617996و  موتور 

 بابل کاظم عبداللهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مرضیه غواصی کناری فرزند غالمعباس به شماره 
مهندسی  رشته  ارشد  کارشناسی  مقطع  بابلسر  از  ۴9۸011۸7۴7صادره  شناسنامه 
معماری صادره از واحد دانشگاهی بابل به شماره ۲090مفقود کرده و از درجه اعتبار 

فریدونکنارساقط می باشد 

مفقودی
 برگ سبز وانت سایپا مدل 1395 شماره شهربانی 71۲ م ۲5 ۸۲  موتور 5۴7771۴ شاسی

NAS۴51100F۴9۴177۴مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهیمفقودی
 سند کمپانی خودرو پژو پارس مدل ۸9 با شماره پالک 96۲س77 ایران 66با شماره 
موتور1۲۴۸9۲53100 و شماره شاسیNAAN01CA9BK۴۸۴0۲۸ به نام حسین 

رمضان نژاد کناری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
فریدونکنار

مفقودی
پالک  شماره  با  متالیک  تیره  ای  سرمه  رنگ  13۸1به  مدل  ماکسیما  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  pklha33cdl00037۴با  موتور  شماره  با   3۴ ایران  33۸ص6۸ 

vq30019۲719Bمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
کارت  هوشمند خودرو اسکانیا به شماره ۲۴97653 به نام آقای حسین جان بزرگی به 

شماره انتظامی ۴۴ ایران 5۴155 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. 

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  1397/03/۲3هیات  139۴603۲500300030۲مورخ  شماره  رأی  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب بانو کبکی ده نو 
درششدانگ یکباب عمارت به مساحت 19۸/۴۸ مترمربع قسمتی از پالک 156اصلی واقع 
در بخش 1۲ استان لرستان شهرستان دلفان خلیفه آباد خریداری از مالک رسمی آقای 
نورمحمد امیدی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.    م الف 31۴                         
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول1397/07/01 تاریخ انتشار نوبت دوم1397/07/17

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهیموضوعماده3قانون

 ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  قانون مذکور مستقر  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 1197 و رای شمار10015۲5  مورخه 
1397/3/۲0 به تقاضای خدیجه آقایی فرزند پرویز نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت 101/50 متر مربع مجزی شده از پالک 37  اصلی واقع در بخش ۲ خروجی 
از مالکیت آقای تقی میر دریکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل 
ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1551۴7 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/1  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/7/17 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهیموضوعماده3قانون

 ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۸00/9۲ و رای شمار6۴6۲ مورخه 
96/7/6 به تقاضای سهراب خزائی فرزند علی مراد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
در  واقع  5اصلی  فرعی  پالک 1/16۸1  از  شده  مجزی  مربع  متر  مساحت 1۸0  به 
بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت اولیه )رسمی ( آقای توکل مردانی 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/7/17 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهیموضوعماده3قانون

 ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  قانون مذکور مستقر  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 1656  و رای شمار1001۴90  مورخه 
1397/3/۲0 به تقاضای محمد محبی فر فرزند کرم خدا نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۲0۸/6۲ متر مربع مجزی شده از پالک 9 فرعی 1فرعی از 3  اصلی 
واقع در بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت اولیه )رسمی ( آقای کرم خدا 
سبزی دره گرمی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1551۴۸ 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/7/17 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی

آگهیاحضارمتهم
    بدینوسیله طبق ماده 17۴ قانون ایین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای علی رحمانی 
فرزند مهدی که  به اتهام ترک انفاق در پرونده کالسه  95099۸۲۸۸۲600۲00 به شماره بایگانی: 
950۲10    شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب  
طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی  در این شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید، در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم  معرفی وکیل، این شعبه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی 

صادر می نمایید تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نبایدکمتر از یکماه باشد.م/الف 1563
مدیر دفتر شعبه بازپرسی شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان  اسالمشهر- زهرا مایلی  

آگهیابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غالمعلی قنبرزاده خواهان آقای عزیزاهلل 
اسدزاده فرزند اسداهلل دادخواست به طرفیت خوانده آقایان غالمعلی قنبر زاده و سید حسین 
ابراهیمیان به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این  شعبه ارجاع و شماره پرونده کالسه 
97099۸1۲۲7300۴1۸شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/9/1۲ساعت 9:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 

مدیر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد رمضان فرجی 

آگهیحصروراثت
بحکایت پروند کالسه 1/۴33/97 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
عزیز مرادی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته شادروان 
فیض اهلل مرادی در تاریخ  97/5/1۲ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از: 

1. عزیز مرادی زایچه : 13۴۴-۲37 کدملی ۴959۸6310۲
۲. کیومرث مرادی نیا زایچه: 135۲-۲61  کدملی ۴959۸633۴1

3. نجات مرادی  زایچه: 13۴۴-۲36 کدملی ۴959۸63099
۴. گلباغ مرادی نیا زایچه:13۴6-۲59  کدملی  ۴959۸633۲3

5. آرزو مرادی زایچه: 1353 کدملی  ۴959669756
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

 دستاورهای فنی و علمی و آزمایش های موشکی و نظامی 
گوناگون ایران در طی سالهای اخیر به خوبی نشانگر اراده قوی 
نیروهای مسلح ایران برای دفاع و تأمین امنیت کشور است. این 
توان دفاعی بارها از سوی مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکایی 

نیز مورد تاکید قرار گرفته و به این توانایی ایران اذعان کرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، یوزی رابین، رئیس سابق سازمان 
موشکی رژیم صهیونیستی و ملقب به پدر صنعت موشکی اسرائیل 
در سمینار بازدارندگی هسته ای، موشکی، کنترل تسلیحات و 
سیاست دفاعی درباره توان مهندسان ایرانی در ساخت موشک 
گفت: به احترام توان موشکی ایران کاله از سر بر می دارم.وی در 
این سمینار که در سال ۲۰۱۵  برگزار شد و اعضای کنگره آمریکا 
نیز در آن حضور داشتند گفت: از نظر فنی ایرانی ها برای ما 
دشمن مهلکی هستند و لی من یک مهندس هستم و نمی توانم 
یک کار مهندس خوب را تحسین نکنم.وی افزود: دوباره می گویم 
که یک مهندسی بسیار هوشمندانه ای است ، به نظر من بهترین 
موشک ایرانی ها یک موشک کروز زمینی)سومار( است که از 
ده سال پیش منتظر آن بودیم . این یک دستاورد بوده است و 
نمی توان این موشک را یک کپی تلقی کرد.رئیس سابق سازمان 
موشکی رژیم صهیونیستی ادامه داد: دوباره می گویم که کالهم 
را به احترام آدمهایی که از نظر فنی این کار را انجام داده اند، از 
سرم بر می دارم. ساخت موتور جت های کوچک بسیار کار فنی 

سطح باال و هوشمندانه ای است و ما در آمریکا فقط یک شرکت 
داریم که می تواند این موتورها را تولید کند.اظهارات این مقام 
پیشین رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۵ در حالی مطرح شده 
که از آن زمان تا کنون نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
دستاوردهای بسیار قابل توجه دیگری را در صنعت دفاعی کشور 
داشته اند.پیش از این نیز دفتر اطالعات نیروی دریایی  آمریکا 
در ارزیابی های جدید خود از ظرفیت های نیروی دریایی ایران 
اعالم کرد که تهران در حال ساخت یک زیردریایی است که 
می تواند موشک کروز ضد کشتی شلیک کند و این موشک 
توانایی غرق کردن سریع ناوجنگی آمریکا در تنگه هرمز را دارد 
. این زیردریایی که از کالس بعثت است، دارای شش النچر اژدر 
و قابلیت به کار گرفتن اژدر و مین و به عالوه موشک های کروز 
ضد کشتی است.فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران می 
گویند که در صورت وقوع هرگونه درگیری نظامی، آن ها قادرند 
تا به سرعت برای حمله و تخریب ناوهای جنگی دشمن حاضر 
در خلیج فارس و تنگه هرمز اقدام کنند. آن ها بر این باورند 
که غرق کردن چندین ناو دشمن در همان ابتدای وقوع جنگ 
هرگونه تمایل دشمن برای ادامه درگیری نظامی با ایران را از 
بین خواهد برد.هم چنین سردار حسین سالمی، جانشین فرمانده 
کل سپاه پاسداران پیش از این در واکنش به اظهار نظر مقامات 
غربی در خصوص قابل مذاکره بودن توانمندی دفاعی ایران گفته 

است: اولین عبارتی که بیان می کنم این است که توان دفاعی ما 
قابل توقف و مهار نیست. به این معنا که مهار قدرت دفاعی ما از 
کنترل هر کشوری خارج است. به دلیل اینکه تمام اقشار جامعه 
ما که در این عرصه دارای توانایی و تخصص و مهارت هستند، 
خود را بسیج کرده اند در واکنش به این مداخالت و انتظارات 
غیرمنطقی و ظالمانه کشورهایی مثل امریکا و متحدان اروپایی 
انها که فکر می کنند می توانند با تهدیدات از رشد و پیشرفت 
دفاعی ما جلوگیری کنند، بایستند.بر همین اساس یادآوری این 
مباحث به جاست که همه موشک های سپاه به نقطه زنی مجهز 
شده است و دفاع از توان موشکی همانند دفاع از ناموس نظامیان 
و دولتمردان ایرانی است.سپاه پاسداران ایران اسالمی هرجایی 
که الزم باشد از توان نقطه زنی موشک استفاده می کند.مقام های 
رسمی کشورمان در امور صنایع دفاعی بارها تاکید کرده اند که 
توان موشکی ما قابل مذاکره نیست؛ چراکه مساله موشکی مساله 
هیبت، شرف، استقالل و اعتماد ملی است که درمورد آن نمی 
توان گفت وگو کرد.ایران در مدت بسیار کوتاهی توان گسترش 
موشک های خود را دارد و البته با توجه به تهدیدات کنونی توان 
موشکی ما برای مقابله کافی است.توانایی موشک های ایرانی در 
اصابت به هدف، بدون انحراف اثبات شده است.  نیروهای مسلح 
کشورمان قادر خواهند بود با نسل چهارم موشک فاتح ۱۱۰، 
اهداف زمینی و دریایی، نقاط تجمع دشمن، مراکز فرماندهی، 
سایت های موشکی، زاغه های مهمات، رادراها و سایر اهداف 
موردنظر را به صورت نقطه ای مورد هدف قرار دهند، و منهدم 
کنند. هم چنین انواع موشک های شهاب، زلزال، فاتح، تندر، خلیج 

فارس و قیام تاکنون با موفقیت شلیک شده اند.

اذعان دشمنان به توان موشکی ایران
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بررسی ثبت سفارش کاالهای 2گروه
 به استان ها محول شد

وزارت صنعت در نامه ای به روسای سازمان های صنعت و معدن و تجارت، 
اختیار بررسی ثبت سفارش کاال در گروههای دو و سه را به این استان ها 

تفویض کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، وزارت صنعت در نامه ای به روسای سازمان های 
صنعت و معدن و تجارت، اختیار بررسی ثبت سفارش کاال در گروه های دو 
و سه را به این استان ها تفویض کرد.بر اساس بخشنامه شریعتمداری، ضمن 
ابالغ دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست های ثبت سفارش واحدهای 
تولید و تجاری استان ها، مسئولیت بررسی درخواست های ثبت سفارش  
واحدهای تولیدی و تجاری استان به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان محول شد.

درآمدهای گمرکی دولت رکورد زد

 تازه ترین گزارش گمرک از ثبت رکورد جدید در درآمدهای گمرکی در ۶ 
ماه ابتدایی امسال خبر می دهد.

به گزارش زمان به نقل ازگمرک ایران، علی رحیمیان معاون گمرک ایران 
اظهار داشت: در ۶ ماه ابتدایی امسال با احتساب دریافت ضمانت نامه از 
واردکنندگان بالغ بر ۱۰۸ هزار میلیارد ریال درآمد وصول شده است.رحیمیان 
با اشاره به درآمدهای گمرک در نیمه نخست سال جاری اظهار داشت: با 
احتساب دریافت ضمانت نامه از واردکنندگان در این مدت، بالغ بر ۱۰۸ هزار 
میلیارد ریال درآمد گمرکی از محل حقوق ورودی کاالها و ۵۵ هزار میلیارد 
ریال عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در گمرکات کشور وصول شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک با بیان اینکه بدون ضمانت و به صورت 
نقد در ۶ ماهه، ۷۳ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال درآمد کسب شده است، بیان 
داشت: عالوه بر این گمرک بخشی از مالیات ارزش افزوده و عوارض را هنگام 
واردات کاال دریافت می کند که از این محل نیز دریافتی ها مناسب است.

رحیمیان افزود: در مجموع بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد ریال عوارض و مالیات 
بر ارزش افزوده وصول شده که سهم عوارض حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال 
و مابقی نیز مالیات بر ارزش افزوده بوده است.وی ادامه داد: درآمد گمرک 
کشور در سال ۹۶ در مجموع بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به 
مصوب قانون بودجه حدود ۱۳۰ درصد محقق شد.رحیمیان گفت: با وجود 
کاهش ۱۳ درصدی واردات و ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کاالی مصرفی 
به ویژه خودرو مشاهده می شود که افزایش تجهیزات کنترلی در گمرکات 
و الکترونیکی شدن و زحمات و تالش های کارکنان گمرکات سراسر کشور 

تاثیر قابل توجهی در بهبود درآمدهای گمرکی داشته است.

کاهش رشد اقتصادی ایران به 3/8 درصد 

 گزارش جدید بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در سال 
مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۳/۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۸-
۲۰۱۷ با کمرنگ شدن تاثیر جهش بزرگ در درآمدهای نفتی ، به ۳/۸ درصد 
کاهش یافت. بیشترین رشد اقتصادی در این دوره از بخش غیرنفتی به دست 

آمد و بیش از نیمی از آن ناشی از رشد ۴/۴ درصدی بخش خدمات بود.
بخش های نفت، کشاورزی و خدمات، حاال به باالتر از سطوح فعالیت خود که 

قبل از تحریم های ۲۰۱۲ داشتند، بازگشته اند. 

وزیران پيشنهادی امروز در مجلس

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از معرفی 
امور  و  اجتماعی  رفاه  تعاون، کار و  وزیران پیشنهادی 

اقتصادی و دارایی به مجلس خبر داد.
گفت:  نعمتی  بهروز  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
طی صحبتی که با محمود واعظی رئیس دفتر رئیس 
جمهوری داشتم، بنا شده که وزیران پیشنهادی دولت 
امروز به مجلس معرفی شوند.وی افزود: پس از معرفی 
وزیران پیشنهادی دولت، مجلس ۱۰ روز فرصت دارد تا 
جلسه رای اعتماد را برگزار کند.سخنگوی هیات رئیسه 
وزیران  اعتماد  رای  جلسه  احتماال  داد:  ادامه  مجلس 
پیشنهادی سه شنبه یا چهارشنبه هفته آینده برگزار 
وزیران  امروز  دولت  اگر  شد:  یادآور  شود.نعمتی  می 
نمایندگان می  از  ما  کند  معرفی  ما  به  را  پیشنهادی 
به حوزه های  برای سرکشی  آینده  خواهیم که هفته 
انتخابیه نروند و مجلس جلسه علنی داشته باشد.نماینده 
صورت  این  در  داشت:  اظهار  مجلس  در  تهران  مردم 
سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه به ۲ هفته 

آینده موکول خواهد شد.

ساختار بانک مرکزی تغيير می کند

رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی 
مجلس با اشاره به اصالح قانون نظام بانکی گفت: با این 
قانون ساختار بانک مرکزی تغییر می کند و بانک مرکزی 

کامال متحول می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما،  بحرینی رئیس کمیته 
پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در 
برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: از اولین روزی که 
طرح قانون بانکداری اسالمی بدون ربا در مجلس نهم اعالم 
وصول شد تا امروز که طرحی جامع در کمیسیون اقتصادی 
داریم، بخش عمده از آن تصویب شده است.وی افزود: این 
طرح، طرحی جامع است که قانون عملیاتی بدون ربا و 
قانون پولی -بانکی سال بانکی را زیر نظر دارد. این قانون 
همچنین ساختار بانک مرکزی را نیز تغییر می دهد و بانک 
مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کامال متحول می 
شود. در بانک مرکزی به صورت متناوب گاهی کارهایی 
انجام شده است. این اصالح از زمان دکتر قاسمی که در 
دهه ۶۰ رئیس بانک مرکزی بود قانون اصالح نظام بانکی 
شروع شد. در مان آقای سیف رئیس اسبق بانک مرکزی 
دو پیش نویس برای بانک مرکزی و بانکداری آماده شد و 
با ورود مجلس بود که این پیش نویس ها به نتیجه رسید. 
دو پیش نویس به دولت رفت و بانک مرکزی درخواست 
تصویب در دولت داشت که وزیر اقتصاد وقت نپذیرفت و 
مجددا دو پیش نویس به وزارت اقتصاد ارسال شد و مدت 
ها وقت صرف شد تا در صحن دولت دوباره الیحه کنار 
گذاشته شد و فقط برخی احکام و موارد تصویب شد که از 

نظر مجلس پذیرفته نیست.

نگاه روزخبر

آگهیمزایده
مرحله اول )نوبت دوم (

شهرداری کتالم و سادات شهر در نظر دارد برابر مجوز 
شورای اسالمی شهر به میزان ۱۶ متر مربع زمین واقع 
درسادتشهر - خیابان شهید دستغیب- کوی ۶ متری را 
به بر اساس قیمت کارشناسی به استناد ماده ۱۳ آیین 

نامه مالی به مزایده واگذار نماید
۱- واریز میزان 5٪مبلغ کارشناسی به حساب سپرده 

شهرداری نزد بانک ملی شعبه کتالم 
نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  اسناد  2-دریافت 
دوم97/7/۱7 لغایت 97/7/24و تحویل پیشنهادات به 
دبیرخانه تا ساعت ۱4 مورخه 97/7/۳0می باشد -تاریخ 
بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱0 صبح روز سه شنبه 
برندگان  که  صورتی  در  بود  97/8/۱خواهد  مورخ 
نفر اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آنان به نفع شهرداری به ترتیب ضبط خواهد شد 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
مجتبیرضوانیشهردارکتالموساداتشهر

مفقودی
131SEبه  سایپا  سواری  خودرو  سبز  برگ  و  فروش  فاکتور  سند  کمپانی  سند   
رنگ سفید روغنی مدل 1395 با شماره پالک 737و13  ایران 7۲ با شماره موتور 
55۲1۴95و شماره شاسی NAS۴11100F3۴5۴۸7به مالکیت عین اله زارعی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهیابالغ
وقت رسیدگی در کالسه پرونده971367

 وقت رسیدگی :  97/۸/19 ساعت 9 صبح
مرجع رسیگی :شورای حل اختالف شعبه دوم  خوی 

–کوچه سمت  رسالت  تقاطع  –خوی  ابراهیم  فرزند  تجدد  :جعفرصادق  خواهان  
راست خواندگان :وحید پوستینی-مجهول المکان 

خواسته :مطالبه
جعفرصادق تجدد برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله 
وحید پوستینی وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
مسئول دبیرخانه شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خوی- خانم علیزاده 

برگ اجرائیه 
محکوم له حامد پورمحمود  فرزند مقصود با وکالت محمد دادگر به نشانی خوی 
–خیابان طالقانی –جنب بانک سپه – ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی و محکوم 
علیه 1-اکبر اعقابی۲- هادی زینال زاده  نشانی  -مجهوال المکان   بموجب دادنامه 
دادنامه  که وفق  اختالف  شعبه 11   شماره 393 مورخه  97/۴/31 شورا ی حل 
شماره—شعبه --- شورا قطعیت حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ۲0/000/000  ریال وهزینه دادرسی به مبلغ  300/000 ریال  و تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول و حق الوکاله در حق 

محکوم له –ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 1379/1/۲1 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
مدیر دفتر شورا –موحدی نیا  - قاضی شورا – حیدری زاد

دادنامه
دادگستری  خانواده  دادگاه  چهارم  شعبه   97099۸۲۸۸5۴0075۸ کالسه:  پرونده 

شهرستان اسالمشهر  تصمیم نهایی شماره 970997۲۸۸5۴013۴6
خواهان:  خانم محبوبه زمانی نیه فرزند  حسین به نشانی: استان تهران- شهرستان 
اسالمشهر – شهر اسالمشهر- شهرک قائمیه- خ شهید با هنر مجتمع جام جم بلوک 

1 ط ۸ 
– اسالمشهر  شهرستان  تهران-  استان  نشانی:  به  نیه  زمانی  حسین  آقای  خوانده: 

اسالمشهر- مجهول المکان   خواسته : اذن در ازدواج   
رای دادگاه: الف- خواسته و طرفین دعوی: در خصوص دعوی محبوبه زمانی نیه به 
طرفیت حسین زمانی نیه به خواسته ازدواج  رسمی به شرح ماده 10۴۴ قانون مدنی 
ب-  شرح خواسته، دفاعیات طرفین و اقدامات دادگاه: خواهان در شرح دادخواست 
تقدیمی قید نموده قصد ازدواج با فردی که از نظر اخالقی تفاهم کامل دارند و دارای 
شغل مناسب بوده و از هر حیث با توجه به تحقیقات صورت گرفته مناسب بوده را 
دارد لکن خوانده که پدر خواهان است به دلیل عدم دسترسی امکان اذن نیست خوانده 
در جلسه دادرسی حاضر نشده است خواهان در جلسه دادرسی پرویز مهدوی فرزند 
یوسفعلی را معرفی و اعالم نموده که قصد ازدواج با وی را دارد که از سوی دادگاه 
مورد تحقیق قرار گرفت. ج- تصمیم دادگاه: با توجه به مراتب خواهان به استناد ماده 
10۴۴ و تبصره آن از قانون مدنی می تواند بدون اجازه ولی قهری با نامبرده با مهریه 
سیصد و شصت و چهار سکه تمام بهار آزادی ازدواج نموده و به هریک از دفاتر 
ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام نماید. ه- امکان اعتراض به رای: 
این رای غیابی بوده  و  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و  
ظرف بیست روز پس از مضی مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان تهران است. م/الف 156۸
سجاد صفری  - دادرس شعبه چهارم دادگاه حقوقی اسالمشهر 

رایقاضیشورا
مرجع رسیدگی: حوزه چهار شورای حل اختالف شهرستان شهریار 

نشانی  به  بیگدلی  علیرضا  از  وکالت  به  رضایی،  جالل  سید  ها:  خواهان/خواهان 
شهریار، میدان فرمانداری، مجتمع آسمان، ط۴ واحد 3۴

خوانده/خواندگان: فاطمه رستوم، فرزند....، مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک به میزان یکصد و شصت میلیون ریال به انضمام هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه و حق الوکاله 
گردشکار: پس از وصول پرونده و باتوجه به محتویات پرونده و جری تشریفات 
قانونی قاضی شورا بررسی راکافی دانسته وضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
علیرضا  از  وکالت  به  رضایی  سید جالل  دعوی   در خصوص  شورا:  قاضی  رای 
بیگدلی بطرفیت فاطمه رستوم  بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال 
بابت یک فقره چک بشماره 5۴۲13۸ مورخ 95/11/۲0 در عهده بانک ملی شعبه 
مستندات  و  تسلیمی  عرضحال  به  باتوجه  وارده  بانضمام خسارات  شهریار   ۲356
پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف واقدامات بعمل آمده 
گواهی  صدور  و  خواهان  درید  اصل چک  وجود  اینکه  به  نظر  شورا  آن  ازسوی 
واشتغال  بمیزان خواسته  ازاستقراردین  علیه حکایت  محال  بانک  از  پرداخت  عدم 
ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه دارد وباتوجه به مجهول المکان بودن 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 وبتجویزازماده  خواهان  درخواست  حسب  خوانده 
ابالغ  کثیراالنتشار  درروزنامه  نشرآگهی  ازطریق  رسیدگی  ووقت  دادخواست  مفاد 
گردیده لیکت درجلسه شورا حاضرنگردیده ودلیلی مدلول بر ابراء ذمه یااداء دین 
ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین ومصون ماندن دعوی 
ایراد وخدشه دعوی مطروحه را محمول به صحت  ازهرگونه  ومستندات خواهان 
تلقی وبااختیارحاصله ازماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 9۴/۸/10 مستندا 
به مواد 310-313 قانون تجارت و مواد 19۸-519 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقالب درامورمدنی وتبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدورچک حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
دادرسی و خسارت  هزینه  بابت  ریال  هزار  بیست  و  یکصد  و  میلیون  مبلغ سه  و 
تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک لغایت وصول آن وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق 
خواهان صادر واعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف بیست روز قابل واخواهی 
محترم  درمحاکم  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست  درهمین حوزه وسپس ظرف 

دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:۲5۲0
روح اهلل حسین زاده_ قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهیابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم سمانه اکبری فرزند غالمعلی خواهان 
شهرداری دادخواست به طرفیت خوانده خانم سمانه اکبری به خواسته مطالبه وجه مطرح 
گه به این  شعبه ارجاع شماره پرونده کالسه97099۸1۲۲7300۲۸۴ شعبه 3 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد ثبت و وقت رسیدگی مورخه  97/9/1۴ساعت 
11 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
مدیر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
 خانم مریم بحرگرد نیکو فرزند مختار به شرح درخواستی که به شماره 970637این 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
زینب خواتون گلباری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 1۴0 صادره از بابلسر در 
تاریخ97/6/۲5 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از 
1- عبداهلل بحر گرد نیکو فرزند مختار به شماره شناسنامه ۴9۸۸51۸991فرزند متوفی 

۲- سکینه بحرگرد نیکو فرزند مختار و شماره شناسنامه۴9۸959۸5۸1 دختر متوفی 
3- مریم بحرگرد نیکو فرزند مختار به شماره شناسنامه ۴9۸9۴9059۲دختر متوفی 

۴- فاطمه بحر گرد نیکو فرزند مختار به شماره شناسنامه ۴9۸9۴65۴66دختر متوفی
5-  فهیمه بحرگرد نیکو فرزند مختار به شماره شناسنامه۴9۸9۸۸۲۲۲ دختر 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 اول شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

متنآگهیاحضارمتهم
    دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 
9710۴3۲۸۸000076۲   در پرونده کالسه 95099۸۲۸۸37016۲6       به شماره 
بایگانی 961105  برای علی محمدی  به اتهام عدم رعایت مقررات مواد 9۲ قانون کار  
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1397/0۸/۲۸ ساعت 9:30   تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 3۴۴ قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 1557
متصدی امور دفتر شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر – پور محمدی 

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مسعود دارابی فرزند علی

خواهان آقای روح اله نصری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مسعود دارابی فرزند 
علی به خواسته خیانت در امانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده  
کالسه 96099۸0۸۴0900609 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/07/۲1 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
و طبق موضوع ماده 73 قانون 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 کامل خود  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
رئیس دادگاه کیفری شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
آقای نبی اهلل رضایی فرزند عزیز اهلل به شرح درخواستی  که به شماره 97061۸این 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت 
تاریخ  آمل در  از  به شماره شناسنامه ۲51 صادره  فرزند  رمضان  برزگر  که هاجر 
97/5/30در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت 
وی عبارتند از 1- ولی اهلل رضایی فرزند عزیز اهلل شماره شناسنامه ۴9۸۸6766۸۴پسر 

متوفی 
۲- نبی اهلل رضایی فرزند عزیز اهلل به شماره شناسنامه ۴9۸9۲9955۸فرزند متوفی 
3- رحمت رضایی فرزند عزیز اهلل به شماره شناسنامه ۴9۸۸6779۲3فرزند متوفی 

۴- قربان رضایی فرزند عزیزاهلل به شماره شناسنامه ۴9۸۸679۴11فرزند متوفی
5-  ساره رضایی فرزند عزیز اهلل به شماره شناسنامه ۴9۸۸677656دختر متوفی
6- کبری رضایی فرزند عزیز اهلل به شماره شناسنامه ۴9۸9۴600۴9دختر 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 اول شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا قلیزاده علی سرائی  فرزند 
سرائی  علی  قلیزاده  زهرا  خانم  طرفیت  به  دادخواستی  شهرداری  خواهان   محمد 
کالسه  پرونده  شماره  به  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به 
97099۸1۲۲7300۲۸۸شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخه  97/9/1۴ ساعت 1۲تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن  خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
مدیر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد مهدی رحیمی  

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
 آقای صادق توکلی فرزند عباس به شماره شناسنامه 355 به استناد استشهادیه محلی 
و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه  درخواستی ساکن محمود آباد تقدیم این 
شورا نموده و چنین اشعار داشته است که بمانعلی  توکلی به شناسنامه شماره 5 در 
تاریخ 9۴/10/16اقامتگاه دائمی خود محمودآباد فوت نموده و ورثه حین الفوت وی 

عبارتند از 
1-خدیجه توکلی فرزند عباس به شماره شناسنامه 3۲۴ خواهر متوفی 

۲- فاطمه توکلی فرزند عباس به شماره شناسنامه 5 خواهر متوفی
3-  صادق توکلی فرزند عباس به شماره شناسنامه 355 برادر 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 شورای حل اختالف شعبه سوم محمودآباد

آگهیمزایده
در پرونده کالسه 9506۲9 اجرای مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای اسماعیل شیر 
دست به تعداد50 سکه تمام بهار آزادی ) با احتساب خسارت تاخیر در روز مزایده( 
در حق خانم نرگس خاتون فضل ا... تبارمحکوم گردیده است.لذا این اجرا بنا به 
از طریق مزایده  تامین آن توقیف و  اموال وی را جهت  درخواست محکوم علیه، 
با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت 
شرایط زیر بفروش میرساند.مال مورد مزایده ، ششدانگ آپارتمانی به شماره ثبتی 
۴71۸ فرعی از 10 اصلی بخش چهر فهت جویبار بمساحت 73.۸ بنام آقای جعفر 

اسماعیلی کندی
به آدرس : جویبار - خ کالگر محله  کوچه شاهد

قیمت کارشناسی شده : بمبلغ 550.000.000 ) پانصدو پنجاه میلیون ( ریال میباشد.
۲- موعد و زمان فروش ، روز 97/۸/۲ ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس 

از انتشار می باشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

معاون اول رئیس جمهور گفت: وزارت امور خارجه از 
طریق مجامع بین المللی تحریم دارو توسط آمریکا را 

پیگیری حقوقی کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری معاون 
اول رییس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی که دیروز و با موضوع مدیریت تامین دارو و 
تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم برگزار شد، صنعت 
دارو سازی را از جمله صنایع خوب و پراهمیت کشور 
برشمرد و گفت: شرکت های داروسازی به ویژه شرکت 
های دانش بنیان فعال در این زمینه، نقش پراهمیتی در 
تامین داروی مورد نیاز کشور دارند و حدود ۹۶ درصد 
داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود که 
این موضوع از افتخارات کشور است.معاون اول رییس 
جمهور با بیان اینکه دولت حساسیت ویژه ای نسبت به 
تامین داروی مورد نیاز مردم دارد، تصریح کرد: تامین 
از  همواره  کشور  نیاز  مورد  پزشکی  تجهیزات  و  دارو 
اولویت های دولت بوده است و در هر شرایطی دارو های 
مورد نیاز مردم تامین خواهد شد.جهانگیری افزود: در 
همین راستا در سال جاری ۳.۵ میلیارد دالر برای تامین 
دارو و تجهیزات پزشکی پیش بینی شده تا دغدغه ای 

در زمینه تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور 
وجود نداشته باشد.وی اضافه کرد: ۳۰۰ میلیون دالر 
نیز با مدیریت بانک مرکزی در اختیار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی بعنوان تنخواه قرار گرفته تا 
این وزارتخانه بتواند در مواقع ضروری و مورد نیاز از 
این منابع در جهت رفع مشکالت احتمالی تامین دارو 
استفاده کند.وی همچنین با اشاره به برخی مشکالت 
شرکت های داروسازی کشور در تامین نقدینگی مورد 
نیاز، از سازمان برنامه و بودجه خواست این موضوع را در 
دستور کار خود قرار داده و با تمرکز ویژه بر آن، مشکل 

نقدینگی این شرکت ها را حل و فصل کند.
جهانگیری با اشاره به برخی گزارش ها از وجود قاچاق و 
خروج دارو از کشور، گفت: خوشبختانه براساس گزارش 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میزان قاچاق 
البته الزم است وزارت  اندک است که  از کشور  دارو 
کشور تمرکزی جدی نسبت به این موضوع معطوف 
دارد تا از پدیده قاچاق و خروج دارو از کشور به همین 
میزان اندک نیز جلوگیری شود و دغدغه ای در این 

خصوص وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: برای مبارزه با احتکار کاالهای اساسی 

در  مناسبی  تصمیمات  نیز  دارو  و 
اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای 
قوای سه گانه اتخاذ شده و تولید 
کنندگان نباید از پر بودن انبارهای 
رسمی خود نگرانی داشته باشند 
چرا که پر بودن انبارهای رسمی 
است  مثبت  موضوعی  کشور 
مواردی  به  اخالل  و  احتکار  و 
افرادی  که  شود  می  اطالق 
بخواهند کاال و دارو را از چرخه 
توزیع و دسترس مردم خارج 
کنند.جهانگیری از وزارت امور 

خارجه خواست موضوع تحریم 
واردات دارو و تجهیزات پزشکی 

توسط آمریکا و سنگ اندازی این 
کشور بر سر راه استفاده از منابع 
مالی ایران در خارج از کشور برای 
واردات دارو را از طریق مجامع و 
محاکم بین المللی پیگیری حقوقی 

کند.

جهانگيری: وزارت امور خارجه تحریم دارو توسط آمریکا را پيگيری کند

داروهایموردنیازدرهرشرایطیتامینمیشود

در  از  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
دست تدوین بودن »استاندارد مبارزه با فساد 
و رشوه خواری« خبر داد و گفت: برای خروج 
از  کیفیت  بی  و  غیراستاندارد  خودروهای 
خطوط تولید، از ابتدای دیماه امسال بازرسی 
استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی آغاز می شود.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، نیره پیروزبخت 
برای  پیش  سال   ۱۵ از  سازمان  این  افزود: 
جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت و 
غیراستاندارد فعالیت خود را آغاز کرد که در ابتدا 
شامل ۱۱ استاندارد اجباری بود که امروز به ۶۳ 
مورد رسیده و در ابتدای زمستان امسال به ۸۵ 
مورد افزایش خواهد یافت.وی ادامه داد: البته در 
بررسی این استانداردها شرایط روز جامعه را نیز 
لحاظ خواهیم کرد؛ شاید نتوان با سرعتی که 
الزم است کارخانه های تولیدکننده خودرو را به 
سمت استانداردهای یاد شده سوق داد.این مقام 
برنامه های  خودروسازان  همه  گفت:  مسئول 
خود را در این زمینه اعالم کرده اند، اما از تاریخ 

یاد شده اگر نتوانند مطابق برنامه اقدام کنند از 
تولید خودروهای غیراستانداردشان جلوگیری 
خواهد شد.پیروزبخت یادآورشد: سال گذشته 
از  کیفیت  بی  و  غیراستاندارد  خودروی   ۲۵
خط تولید خارج شد و تیرماه امسال نیز هشت 
خودرو به دلیل رعایت نکردن استانداردهای 
سوخت اجازه شماره گذاری از سوی نیروی 
انتظامی نیافتند.وی همچنین درخصوص تردد 
برخی خودروهای غیراستاندارد در خیابان ها و 

جاده ها گفت: این خودروها مربوط به پیش 
همچنان  و  است  تولیدشان  توقف  برنامه  از 
می توانند تردد کنند. وی افزود: این سازمان 
مسئول نگارش استانداردهای جدید است و 
شرایط اقتصادی، سیاسی یا تحریم ها خارج 
از این موضوع خواهد بود؛ یعنی تا زمانی که 
سازمان  نشده  اجرایی  جدید  های  تحریم 
همچنان استانداردهای جدید می نویسد، زیرا 
همانند نقشه راه واحدهای تولیدی است.رئیس 

امروز  ادامه گفت:  استاندارد در  سازمان ملی 
بحث استانداردها در جهان مانند گذشته فقط 
در حوزه کاال یا خدمات نیست، بلکه در همه 
سطوح و عرصه های زندگی در حال اجراست.

های  سیاست  ابالغ  از  پس  کرد:  تاکید  وی 
اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقالب، 
پوشش استاندارد به همه محصوالت و خدمات 
را برنامه ریزی کرده و تاکید داریم که برای 
ایران زیبنده نیست که کاالهای محدودی در 

آن مشمول استاندارد باشد.
پیروزبخت به طور نمونه به برخی استانداردها 
استاندارد  آنها  جمله  از  کالن  سطح  در 
مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان 
جهانی استاندارد به این موضوع ورود کرده و 
با عنوان حقوق شهروندی از سوی ایران در 
در  از  همچنین  است.وی  بومی سازی  حال 
دست تدوین بودن »استاندارد مبارزه با فساد 
درباره  و  داد  خبر  کشور  در  رشوه خواری«  و 

جزئیات آن توضیحات بیشتری ندارد.

ورود استاندارد به همه عرصه های زندگی؛

آغاز بازرسی استانداردهای 85گانه خودرو از دی ماه  
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ساخت ۵ تصفیه خانه فاضالب درشهرک های 
صنعتی گیالن

 افزایش کشفیات کاالی قاچاق 
در راه آهن یزد

منکویی- رشت: احمدعلی شهیدی مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن افزود: 
این تصفیه خانه های فاضالب در شهرک های 
صنعتی آستانه اشرفیه، لنگرود، شهرک صنعتی 
سفید رود رشت، الهیجان )مدول دوم( و ناحیه 
صنعتی کوچیچال فومن در حال احداث می 

باشد.
وی تصریح کرد: این تصفیه خانه ها در صورت 
تامین منابع مالی توسط مراجع ذیربط در سال 

9۸ به بهره برداری خواهند رسید.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم و اصلی در 
قانون تاسیس شهرک های صنعتی ،حفظ محیط 
زیست می باشد، افزود: شهرک های صنعتی 
گیالن به موجب این قانون و با این نگرش که 
جهت حفظ محیط زیست، چاره ای جز رعایت 
مالحظات زیست محیطی در تمامی فعالیت 
های صنعتی وجود ندارد؛ هدف اساسی خود 
را دستیابی به توسعه پایدار قرار داده و اولویت 
مهمی را برای محیط زیست در شهرک ها و 

نواحی صنعتی قائل شده است.
شهیدی ادامه داد: به منظور حفظ محیط زیست، 
شرکت شهرک های صنعتی گیالن در راستای 

خویش  سازمانی  محیطی  زیست  مشی  خط 
اقدامات مهمی را انجام داده است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، تمامی شهرک 
ها و نواحی صنعتی استان که زمان تاسیس آنها 
به سنوات گذشته بر می گردد، دارای مجوز از 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوده و 
تمامی واگذاری ها در چارچوب مجوز زیست 
محیطی صادر و با رعایت اصول زونبندی و 
از  مجوز  اخذ  با  و  همجواری  حسن  شرط 
ادارات حفاظت محیط زیست استان انجام می 
شهرک  راستا،  همین  در  داد:  ادامه  وی  شود. 
صنعتی سفید رود رشت و همچنین توسعه آن 
واقع در جاده جیرده نیز بر اساس قوانین زیست 
ارزیابی  مالحظات  دارای  و  کشور  محیطی 

زیست محیطی و مجوزهای الزم است.
شرایط  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  شهیدی 
استان مالحظات زیست محیطی  اکولوژیکی 
از  بسیاری  کرد:  نشان  خاطر  شده،  صادر 
منظور  به  صرفا  محیطی  زیست  مجوزهای 
استقرار صنایع رده 1 و ۲ و به عبارت بهتر آن 
دسته از صنایع که دارای کمترین میزان آلودگی 

هستند، صادر شده اند .

صادقی مقدم - یزد: رئیس پلیس راه آهن استان 
یزد گفت: در 6 ماهه نخست سال 97، کشف 
کاالهای قاچاق از طریق خطوط ریلی ازنظر وزن 
71 درصد و ازلحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 17.5۴ برابر افزایش یافت.
سرهنگ نبی اهلل کشوری به مناسبت هفته ناجا 
)13 الی 19 مهر( در گفت وگو با خبرنگاران بدون 
اشاره به وزن و میزان ارزش کاالی کشف شده در 
این مدت، افزود: تالش های زیادی برای کاهش 

جرائم مختلف در راه آهن انجام شده است. 
 ، امنیتی  شاخص های  رشد  به  اشاره  با  وی 
محدوده  افزود:  راه آهن  در  باری  و  اجتماعی 
تحت نظارت استان طولی و 95۲ کیلومتر است 
به همین دلیل حفظ نکات پلیسی در آن سخت 

است. 
این  وظایف  درباره  یزد  راه آهن  پلیس  رئیس 
مجموعه اظهار داشت: استخراج و تحلیل جرائم 
در درون سازمان و نیز جلسه و مشورت با مردم 
قرارگاه  تشکیل  سازمان،  برون  در  مسئوالن  و 
تجهیزات  و  مسافران  اموال  سرقت  با  مبارزه 
راه آهن از جمله برخی فعالیت های پلیس است. 
کشوری، تضمین بارهای جابجا شده نگهداری از 

طریق ریلی برای انتقال به سایر نقاط، دپو کردن 
اموال راه آهن برای کاهش کانون جرائم، فراهم 
کردن امنیت سرمایه گذاری در راه آهن و نظارت 
و پایش تصویری برای افزایش امنیت مسافران را 

از دیگر فعالیت ها برشمرد. 
وی درباره کاهش میزان جرائم نیز گفت: در 6 
ماهه امسال کشف مواد مخدر، دستگیری اتباع 
بیگانه 30درصد و کشف سرقت در مجموعه 
ریلی 15 درصد رشد داشت و از سوی دیگر 
وقوع سرقت 75 درصد و سنگ پرانی به قطار 13 
درصد کاهش یافت.  این مسئول با اشاره به رتبه 
دوم و سوم پلیس راه آهن یزد در کشور تصریح 
کرد: مهمترین عامل در این موفقیت در مرحله 
اول مسئولیت اجتماعی باالی مردم و مسئوالن 
استان و همراهی آنها در تأمین امنیت در مسیر 
ریلی و در ادامه دقت نظر نیروهای این مجموعه 

است. 
رئیس پلیس راه آهن یزد بابیان اینکه خطوط ریلی 
نماد قدرت حاکمیت ملی کشورهاست، ادامه داد: 
هم اکنون تنها هشت درصد حمل بار کشور از 
طریق راه آهن انجام می شود که برابر برنامه های 
توسعه باید در آینده، این عدد به 30 درصد برسد. 

اکستازی

مواد  مصرف  به  جوانان  گرایش  علت 
اکستازی چیست؟ 

اعتماد به نفس  بیکاری جوانان ۲- عدم   -1
3- افسردگی و دل زدگی از زندگی ۴- عدم 
تخلیه  برای  کافی  و جوش  جنب  و  تحرک 
برای درک حالتی  اشتیاق  انرژی جوانان 5- 
و  برنامه  از زندگی روزانه 6- عدم  متفاوت 

انگیزه ی کافی برای زندگی.
انواع شکل قرص اکستازی چیست؟

مواد  جویدنی،  آدامس  خوراکی،  کپسول، 
تدخینی.

انواع نام های قرص اکستازی: فراری، شادی، 
گشنیز، هپی، صلیب، تویوتا، میتسو بیشی .

نخودی،  اکستازی:  قرص  های  رنگ  انواع 
سبز، آبی، قرمز، بنفش .

تاثیرات قرص اکستازی بر اندام های مختلف 
بدن: 

افزایش ضربان قلب و فشار  قلب و عروق: 
خون در حد خطرناک.

به  برگشت  قابل  اعصاب: آسیب غیر  مغز و 
نرون های مغز.

دستگاه تنظیم درجه حرارت بدن: باال رفتن 
شدید درجه حرارت بدن.

در  اکستازی  های  قرص  مصرف  عوارض 
مصرف کنندگان آن:

- میزان ابتال به HIV در مصرف کنندگان به 
طور معنی داری باال رفته است.

- افت تحصیلی و عملکرد کاری واضح در 
آنها ایجاد شده است.

- اختالل افسردگی عمده از مشکالت شایع 
در این افراد است.

آوردن  خاطر  به  و  یادگیری  در  اختالل   -
مطالب آموخته شده ایجاد شده است.

- احتمال مصرف دیگر مواد مواد مخدر در 
این افراد باالتر از افراد عادی است.

درمان 
روش های مقابله و درمان اعتیاد به اکستازی 
عمدتا از طریق درمان های روان شناختی و 
بهره  توان  می  وسوسه  با  مقابله  راهکارهای 

گرفت. 
منبع: 

درمان  و  شناسی  سبب   ،13۸9 ب،  تاجری، 
 -1۴5 ص  تهران،  تهران،  انتشارات  اعتیاد، 
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یادداشت

 انتخاب اعضاي هيأت رئيسه و مدیرعامل 
خانه ارتباطات اصفهان

بهادری- اصفهان: اعضاي هیأت مدیره  خانه ارتباطات استان اصفهان  
پس از بحث و تبادل نظر و بررسي برنامه هاي نامزدهاي مدیرعاملي، در 
جلسه 1۴ مهرماه 97  حمیدرضا عسکري را به عنوان مدیرعامل خانه 
ارتباطات استان اصفهان انتخاب کردند. به گزارش روابط عمومي خانه 
ارتباطات استان اصفهان،  پیش از آن بر اساس ماده 16 اساسنامه، اعضاي 
هیأت مدیره در اولین جلسه رسمي که در محل اداره کل ارتباطات و امور 
بین الملل استانداري اصفهان برگزار شد، هیأت رئیسه خود را انتخاب 
کرده بودند که از این میان با رأي تمامي اعضا؛ فضل اله سلطاني رناني به 
عنوان رئیس، دکتر سیدمحمد موسوي به عنوان نایب رئیس،  دکتر مهرناز 
آزاد به عنوان منشي و عباس زماني به عنوان خزانه دار هیأت مدیره 
براي مدت یکسال انتخاب شده و شاهین حدادي پور،  افشین ماهوشي 
و احمد طبقچي به عنوان دیگر اعضاي اصلي هیأت مدیره و سعید 
مختاریان زواره به عنوان بازرس اصلي خانه،  فعالیت خود را آغاز کردند.
این در حالي است که در اولین نشست رسمي هیأت امنا پس از برگزاري 
مجمع عمومي مؤسس در مورخ ۲0شهریورماه سال جاري  نیز بر اساس 
ماده 1۲ اساسنامه؛  احمدرضا ضیایي به عنوان رئیس هیأت امنا،  نادر 
مجیدي آهي به عنوان نایب رئیس هیأت امنا و محمدرضا شکرالهي به 

عنوان منشي هیأت امنا براي مدت سه سال انتخاب  شده بودند.
شایان ذکر است خانه ارتباطات استان اصفهان متشکل از جمعي از 
فعاالن و متخصصان علوم ارتباطات بوده که اعضاي آن بایستي الزاماً  در 
یکي از رشته هاي روابط عمومي، رسانه، تبلیغات، انتشارات و... داراي 
تجربه علمي یا حرفه اي موثر باشند. همچنین ارکان این سازمان مردم 
نهاد)سمن( که اولین مجمع عمومي رسمي آن در تاریخ 13شهریورماه 
سال جاري در محل مجتمع فرهنگي، مطبوعاتي اصفهان برگزار شد 
عبـارتنـد از:  1- هیأت مؤسس  ۲- هیأت امناء 3-مجمـع عمـومـي  
۴- هیأت مـدیـره  5- بازرس و 6- مدیرعامل  که شرح اهداف و 
برنامه هاي آن در آینده نزدیک به اطالع عالقه مندان و فعاالن این حوزه 

خواهد رسید.

  دیوارکشی تاسيسات و ساختمان 
امور آبفای واوان 

با هدف ارتقاء امنیت و محافظت از تاسیسات ، عملیات ارتفاع دیوار و 
حفاظ بندی ساختمان اداری و تاسیسات شهر واوان انجام و به اتمام رسید. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوبغربی 
استان تهران مدیر امور آبفای شهر واوان ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: 
با عنایت به بازدید مهندس صدرائیه از تاسیسات و همچنین ساختمان 
اداری امور آبفای واوان و ساختمان معاونتهای مشترکین و نظارت بر بهره 
برداری شرکت و دستور و تاکید ایشان در خصوص ارتقاء وضعیت امنیتی 
موجود و حصار و دیوار کشی این تاسیسات ، لذا در همین خصوص و 
به منظور افزایش امنیت و حفاظت و صیانت از اموال شرکت، موضوع 
محوطه سازی و دیوار کشی و همچنین حفاظ بندی این ساختمانها و 
مخازن و تاسیسات و چاههای آب آشامیدنی شهر واوان در دستور کار 

قرار گرفته و در حال اجراء و انجام می باشد.

خبر

مراسم گرامیداشت روز دامپزشک با حضور دکتر 
محمد حسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
معاون  جعفری  دکتر  کرج،  واحد  و  البرز  استان 
بهداشت آموزش و توسعه نظام دامپزشکی کشور، 
دکتر عطایی دبیرکل توسعه کارآفرینی و الگوسازی 
مقاومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی 
از پیشکسوتان، استادان و دانشجویان دامپزشکی در 

سالن شهید مطهری واحد کرج برگزار شد.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی دانشگاه 
با  که  مراسم  این  در  واحد کرج،    اسالمی  آزاد 
همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج و نظام 
دامپزشکی استان البرز برگزار شد، دکترسیدحامد 
بهشتی ها رئیس دانشکده دامپزشکی واحد کرج 
ضمن تبریک روز دامپزشک، این روز را فرصتی 
برای تقدیر از زحمات دامپزشکان، یکی از عوامل 
توسعه پایدار در جوامع را سالمت غذایی دانست که 
دامپزشکان در این امر وظیفه بسیار مهمی را بر عهده 
دارند.  دکتر برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
استان البرز نیز ابراز خرسندی کرد که همت باالی 

دامپزشکی  رشته  عالقمند  استادان  و  دانشجویان 
سبب شده است که دانشکده دامپزشکی واحد کرج 
یکی از دانشکده های بانشاط، پویا و به روز در سطح 

استان و کشور به شمار بیاید.
بر فرق  تاکید  با      رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
میان تفکر و تعقل تنها ممیزه میان انسان و حیوان 

را تعقل انسان برشمرد و گفت: »در بحث تغذیه و 
سایر موارد حضور حیوانات در زندگی انسان ها؛ 
تخصص، دانش و علم دامپزشکی یکی از علوم موثر 

در سالمت و زندگی انسان است.«
   وی با اشاره به حضور فلسفه در بسیاری از علوم 
دیگر به جای خالی فلسفه دامپزشکی اشاره کرد و 

گفت: »وجود مباحث مرتبط با فلسفه دامپزشکی می 
تواند در رشد و جهش دامپزشکی تاثیرگذار باشد.«

    دکتر برهانی فر به احادیثی در خصوص خدمت به 
حیوانات، سالمت حیوانات، رعایت حقوق حیوانات 
و .... اشاره کرد و گفت: »حیوان موجودی معصوم 
است و لذا دعایش در درگاه خداوند مستجاب می 
شود و کسانی که به حیوانات خدمت می کنند از 
این دعا بهره می برند و در روایات معصومین و 
حتی روایات ادبی ما نیز به این امر اشاره شده است.«
و  آموزش  بهداشت  معاون  عطایی  احمد  دکتر 
کرد  تاسف  ابراز  نیز  کشور  دامپزشکی  توسعه 
که رشته دامپزشکی به خوبی در جامعه شناخته 
نشده و گفت: »با توجه به اهمیت فراوانی که 
در  دامی  و  غذایی  امنیت  و  بهداشت  سالمت، 
رشته  با  همتراز  دامپزشکی  رشته  دارد،  جامعه 
های پزشکی تاثیرگذار است و بایستی به ارتقاء 
استادان  از  مراسم  این  پایان  در  داد.«  اهمیت  آن 
و دانشجویان برگزیده دامپزشکی در دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد کرج تقدیر شد.

رئیس دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج مطرح کرد:

جایخالی»فلسفهدامپزشکی«درمیانعلومدانشگاهی

آگهیحصروراثت
پرستو اسدی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۴۸901765۴3 به شرح دادخواست به 
کالسه از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین اسدی فرزند رفعت اله به شماره شناسنامه ۴003 در تاریخ 97/6/6 
در اقامتگاه دائمی خود کوهسار بدرود گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر 

است به افراد زیر:
اقای/خانم فرزند به شماره شناسنامه               متوففی

1-فاطمه فرخی سرملی  فرزند قهرمان  ت ت 13۲7/6/10 ،صادره از رامسر نسبت 
مادر متوفی

۲-پرستو اسدی جیرنده  فرزند حسین ت ت 11/۲1//1371 ،صادره از تهران نسبت 
دختر متوفی

از رودبار نسبت  3-پروانه رنجکش سرملی فرزند علی ت ت 135۲/7/1 ،صادره 
همسر متوفی

۴-خاطره اسدی جیرنده فرزند حسین ت ت 1373/6/۲۲ ،صادره از ساوجبالغ نسبت 
دختر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی می نماید تا هر 
کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ اگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./
شورای حل اختالف شهر جدید هشتگرد

تاریخ انتشار 97/7/17  م/ الف :3۲9

مفقودی
  GTX پژو  سواری  خودروی    9۴/۸/5 شماره ۲0۲11-  به  مالکیت  سند  تسلسل 
موتور  و شماره  به شماره شاسی ۴03۸10۲3  ای  نقره  رنگ   به  مدل 13۸6   ۴05
1۲۴۸6076۸10 به شماره شهربانی 56-1۲3 ب 7۲ به نام احیاء نوروزی نام پدر بیتاله  

به شماره  ملی  51۸957۸۸79 مفقود گردیده که از درجه  اعتبار ساقط می باشد.
گیالن

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهیموضوعماده3قانون

 ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 6۲ و رای شمار1003۲1۴ مورخه 
97/5/13 به تقاضای سید عبدعلی جوادی فرزند سید محمود نسبت به ششدانگ 
از  فرعی  از پالک 13  مربع مجزی شده  متر  به مساحت 1۴3/39  یکباب عمارت 
3 اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی(حسین سیاه پوش  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
تاریخ  از  ماه  برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک  دارند و  تسلیم 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴155153 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/1  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/7/17 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

رونوشتآگهیحصروراثت
دادخواست  شرح  به   5 شماره  شناسنامه  دارای  دره   گرم  مردانی  اسماعیل  آقای 
نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه 970۴56  ش1س 
وچنین توضیح داده که شادروان نازبیگم هاشمی گرم دره  به شناسنامه شماره ۴5 
درتاریخ1397/6/۲6 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
1ـ اسماعیل مردانی گرم دره  به شماره ملی : ۴6۲۲970090 فرزند ذکور 

۲  محمد صادق مردانی گرم دره  به شماره ملی : ۴6۲300۸۴60 فرزند ذکور  
3 ـ مهین مردانی گرم دره   به شماره ملی : ۴6۲09651۴6  فرزند اناث وال غیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
خانم نرگس بهنابی سلیمان محله فرزند غالمحسین به شرح درخواستی 97-3۸6 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که علی قربانیان فرزند اسداهلل به شماره شناسنامه 1337 صادره از جویبار در تاریخ 
97/6/۲1 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان تهران فوت نموده و ورثه/ وراث حین 
الفوت وی عبارتند از:  1- نرگس بهنابی سلیمان محله فرزند غالمحسین به شماره 

شناسنامه ۲07 همسر متوفی ۲- حدیثه قربانیان فرزند علی 
به شماره ملی 5۸۲0099575 فرزند اناث متوفی

3- مهدیه قربانیان فرزند علی به شماره ملی 5۸۲01۴9۲03 فرزند اناث متوفی
ابراهیم به شماره شناسنامه ۲15 مادر  ۴- سیده سکینه حسینی دامیری فرزند سید 

متوفی
5- اسداله قربانیان فرزند حسین به شماره شناسنامه 7۴3 پدر متوفی

والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبارگواهی صادر خواهد شد.

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم مهین اردستانی سامانی دارای شناسنامه شماره 159 به شرح دادخواست به کالسه 
970۴17  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان فرامرز ذبیحی سامانی به شناسنامه شماره ۴6 درتاریخ1397/6/17 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :

1  کرمعلی ذبیحی سامانی فرزند عبدالعلی  به شماره ملی ۴6۲0۸76۴53  پدر 
۲  امه لیال اردستانی سامانی فرزند اسداله  به شماره ملی ۴6۲۲7۲۸060 مادر 

3  مهین اردستانی سامانی فرزند غالمحسین به شماره ملی ۴6۲۲961709 زوجه دائمی 
۴  حمیدرضا ذبیحی سامانی به شماره ملی ۴610۲56۸7۸ فرزند ذکور
5  راضیه ذبیحی سامانی به شماره ملی : ۴6106۲35۸7  فرزند اناث 

6  مرضیه ذبیحی سامانی شماره ملی :  ۴6۲3656993 فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد 

شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهیابالغ
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 97099۸111۸۲00117 شعبه اول دادگاه 
عمومی بخش خرم آباد  استان مازندران  ثبت  و وقت رسیدگی  مورخ 97/۸/۲6 
ساعت ۸ تعیین گردیده است . حسب دستور دادگاه   طبق موضوع  ماده 73 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 

حصروراثت
آقای هیژا احمدی دارای شناسنامه شماره 3۲۲0۲0۲۴3۸به شرح دادخواست به کالسه 
970339از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نعمت احمدی به شناسنامه 3۲30۸۲7503 در تاریخ 1397/6/1۲  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- هیژا احمدیکد ملی3۲30۲0۲۴3۸  تاریخ تولد 1379نسبتپسرمتوفی

۲- هیمن احمدیکد ملی 5960133301  تاریخ تولد  1390نسبتپسر متوفی
3- خاطره احمدیکد ملی3۲۲0۲3۴1۴3  تاریخ تولد  13۸3نسبت دختر متوفی

۴- آمنه احمدیکد ملی3۲30۲57197  تاریخ تولد 1351نسبت همسر متوفی
5- محمد احمدیکد ملی3۲30۲51601  تاریخ تولد  1315نسبت پدر متوفی

6- فانوس خسرویکد ملی  3۲30۲51717  تاریخ تولد  1330نسبتمادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه 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 شهرستان روانسر

آگهیمزایده
در پرونده کالسه 960۲77 اجرای مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای رضا، خلیل ا... و 
همگی بیضایی ،محکوم به تقسیم ماترک مرحوم ابراهیم بیضائی درحق آقای امیر علی 
بیضائی و خانم کلثوم کاویانی محکوم گردیده است .لذا این اجرا بنا به درخواست 
محکوم له ، اموال جهت تامین آن توقیف واز طریق مزایده با حضور نماینده دادستان 
و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند.

مال مورد مزایده : 
قطعه 1: باغ مرکبات به مساحت ۴635 متر مربع واقع در هوشا محله منطقه باغبان 

محله 
از شمال : متصل به زمین شالیزاری آقای عباس باغبانی 

از جنوب : متصل به عبور عام جاده خاکی 
از شرق : متصل به منزل مسکونی مرحوم اکبر اسماعیلی 

غرب : متصل به زمین آقای علی اصغر رضائیان
مبلغ کارشناسی 1.6۲۲.000.000 ) یک میلیارد و ششصدو بیست دو میلیون ( ریال 

قطعه ۲: باغ مرکبات به مساحت 661 متر مربع واقع در هوشا محله منطقه باغبان محله 
از شمال : متصل به زمین شالیزاری وارث مرحوم جواد منتظری 

از جنوب : متصل به عبور عام جاده خاکی
از شرق: متصل به باغ مرکبات آقای رضا اسماعیلی 

غرب متصل به زمین آقای اصغر اسماعیلی
مبلغ کارشناسی 1۸5.000.000 یکصدو هشتادو پنج میلیون ریال

مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع ، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب خواهد شد.

موعد و زمان فروش روز دوشنبه 30/7/97 ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگستری جویبار میباشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار می باشد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- بربری

رونوشتآگهيحصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد عباسی فرد کاجی فرزند علی شیر به شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت به کالسه 97099۸3۸55700۴۲6 از این دادگاه  درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم جان باقری  فرزند 
محمد حسن به  ش ش 37 سرانجام در تاریخ1395/۲/3 در اقامتگاه  دائمی خود  

بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
فرزند    ( به ش ش ۴6۸۸9۸5۲66  فرزند علی شیر  فرد کاجی  عباسی  1ـ محمد 

متوفي(
۲ـ نور محمد عباسی فرد کاجی فرزند علی شیر به ش ش 9 )  فرزند متوفي(

3 ـ محمد  عباسی فرد کاجی فرزند علی شیر به ش ش ۲357 )  فرزند متوفي(
۴ ـ خانم جان باقری فرزند علی شیر به ش ش1۲75 )  فرزند متوفي(

5 ـ پروانه عباسی زاده کاجی فرزند علی شیر به ش ش 13۸6)  فرزند متوفي(
6 ـ فروزان عباسی فرد کاجی فرزند علی شیر به ش ش ۴6۸0090۸9۸ )  فرزند 

متوفي(
7 ـ طوبی عباسی فرد کاجی فرزند علی شیر به ش ش ۲5 )  فرزند متوفي(
۸ ـ ندا عباسی فرد کاجی فرزند علی شیر به ش ش ۲1۲۲)  فرزند متوفي(

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهیابالغوقتدادرسی
عادل   / آقای  دادگستری جوانرود  اول   پرونده  کالسه 970۴91 شعبه  به موجب 
به  به خواسته مطالبه  تنهایی دادخواستی  با وکالت سروش  فرزند عبداهلل   مرادپور 
طرفیت آقای / رزگار انور فرزند انور تقدیم این شعبه نموده که در جریان رسیدگی 
قرار گرفته  و وقت رسیدگی برای روز 97/۸/۲۸ ساعت10 صبحتعیین شده است 
که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و اجازه دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود 
تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند در غیر این صورت دادگاه وفق قانون 

غیابا رای خواهد داد/
مدیر دفتر شعبه اول دادگستری شهرستان جوانرود-مالح 

دادنامه
بابل  پرونده کالسه 96099۸1113600۴67 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان 

)103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709971111۴00916 
شاکی: آقای حسنعلی نجفی کانی فرزند طهماسبقلی با وکالت محمدی فرزند حجت 
اهلل به نشانی بابل ایستگاه آمل جنب باطری سازی شیخ زاده طبقه فوقانی فروشگاه 

حسن نتاج واحد 1 
پارس خ  تهران   – تهران  نشانی  به  اله  فرزند ولی  آقای مهدی زندی  متهمین: 1- 

جشنواره خ اسفندانی ک طالبی پ ۲3 واحد ۴ 
۲- آقای علی میامی فرزند ولی اهلل با وکالت آقای خلیل قاسمی گرده فرزند ولی اله 

به نشانی تهران خ سمیه بعد از سپهبد قرنی پ ۲3۴ واحد 1
اتهام: کالهبرداری

از  تنظیمی   96/۸/11 و   9610۴0۸1 شماره  کیفرخواست  اساس  بر   – دادگاه  رای 
دادسرای عمومی و انقالب بابل آقایان 1- مهدی زندی فرزند ولی اله ۲- علی میامی 
فرزند حسین هر دو متهم اند به مشارکت در کالهبرداری به مبلغ دوازده میلیارد تومان 
موضوع شکایت آقای حسنعلی نجفی کانی فرزند طهماسبقلی با وکالت آقای محمد 
تقی محمدی، دادگاه نظر به نحوه شکایت و اظهارات وکیل مدافع شاکیف  گواهی 
گواهان، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست دادسرا و اظهار نظر کارشناس رسمی 
ریال  را 10۴/۸77/۸5۴/000  کالهبرداری  رقم  که  رشته حسابداری  در  دادگستری 
اعالم و به آن اعتراضی هم از سوی طرفین نشده است، نحوه اظهارات متهم ردیف 
دوم و دفاعیات وکیل مدافع مستعفی وی و عدم حضور متهم ردیف اول در تمامی 
ادوار رسیدگی و عدم دفاع از جانب وی و با اختیار حاصله از ماده ۲۸0 ق آئین 
دادرسی کیفری مصوب 139۲ و تغییر عنوان ارتکابی مربوط به متهم ردیف دوم که 
معاونت در بزه کالهبرداری داده شده چون نامبرده با قاداماتی که انجام داده، ارتکاب 
بزه کالهبرداری متهم ردیف اول را تسهیل نموده بنظربزهکاری نامبردگان با اصالح 
و تغییر به عمل آمده محرز است و دادگاه به استناد مواد یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری مصوب 1367و19 ، بند ث ماده 37 و بند 
الف ماده 37 و بند پ ماده 1۲6 و بند ت ماده 1۲7 قانون مجازات اسالمی مصوب 
139۲ متهم ردیف اول را به تحمل پنج سال حبس تعزیری از نوع درجه چهار و رد 
مال کالهبرداری شده به مبلغ یکصد و چهار میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون 
و هشتصد و پنجاه و چهار هزار ریال و رد مال کالهبرداری شده میزان به عنوان جزای 
نقدی در حق صندوق دولت و متهم ردیف دوم را بابت بزه معاونت در کالهبرداری 
به تحمل بیست و پنج ماه حبس تعزیری از نوع درجه پنج با احتساب ایام بازداشتی 
قبلی محکوم و اعالم می نماید ولی با عنایت به اینکه نامبرده سابقه محکومیت نداشته 
مستحق تخفیف مجازات بوده از همین رو با یک درجه کاهش حبس وی را به تحمل 
یک سال حبس تعزیری تقلیل می دهد رای صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی 
است و در مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن در 
مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران است 
و نسبت به متهم ردیف دوم حضوری محسوب و در مهلت بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری دو بابل

اگهیاحضارمتهم
نظر به اینکه آقای نادر یوسفی فرزند عشق علی باتهام خیانت در امانت در پرونده 
کالسه 9707۸6 از طرف این دادسرا تحت تعقیب بوده و ابالغ احضاریه به علت 
نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ناممکن گردیده به این وسیله در اجرای ماده 17۴ 
ق آ د ک مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ششم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بابل جهت دفاع از اتهام انتسابی حاضر شوید 
و حق به همراه داشتن یک نفر وکیل دادگستری را دارا می باشید. در صورت عدم 

حضور پس از یک ماه تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بابل
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6 قلم داروی بيماران خاص تامين شد

مدیرعامل شرکت بازرگانی سها کیش وابسته به سازمان تدارکات 
پزشکی جمعیت هالل احمر، از تامین 6 قلم داروی مورد نیاز بیماران 
»مرکاپتوپرین«،  جی«،  آی  وی  »آی  »آلبومین«،  های  نام  به  خاص 

»وارفارین«، »واکسن مننژیت« و »کینیدین سولفات« خبر داد.
مهیار ولی میرزا افزود: این 6 قلم داروی مورد نیاز بیماران طبق مجوز 
از سازمان غذا و دارو در مورد واردات داروهای فوریتی  دریافتی 
تامین شده است و بیماران می توانند با در دست داشتن نسخه پزشک 
متخصص این داروها را از داروخانه های مرکزی هالل احمر، فوق 
تحت  تهرانپارس  مرکزی شماره ۲  و  ای(  نسخه  )تک  تخصصی 

پوشش سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر دریافت کنند. 
وی در خصوص داروهای تامین شده و موارد مصرف آنها توضیح داد: 
آلبومین )Albumin( به گروهی از پروتئین  های محلول در آب گفته 
می  شود که در کبد ساخته شود. این دارو برای درمان بیماران تحت 
همودیالیز و دارای نارسایی حاد کبدی، کلیوی و سوختگی که کبد آنها 

توانایی تولید این ماده را ندارد، تجویز می  شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی سها کیش هالل احمر ادامه داد: داروی 
دیگری که از سوی این شرکت برای درمان بیماران نقص ایمنی اولیه 
تامین شده است )IVIG( نام دارد که بیماران نقص ایمنی اولیه به ویژه 

کودکان برای ادامه حیات خود نیازمند تزریق این دارو هستند.
ولی میرزا اظهار داشت: داروی دیگری که از سوی این شرکت برای 
درمان بیماران تامین شده است، »مرکاپتوپرین« نام دارد که در درمان 
لوسمی های حاد، میلومونوسیتیک حاد و میلوسیتیک مزمن، لنفوم های 
غیرهوچکینی، پلی سیتمی ورا، بیماری التهابی روده و آرتریت ناشی از 

پسوریازیس مصرف می شود.
وی افزود: قرص وارفارین )Warfarin( نیز یک داروی ضد انعقاد 
خون است که مدت زمان انعقاد خون را طوالنی می کند و مانع تشکیل 
لخته در قلب و عروق می شود، این دارو معموال برای بیمارانی که رگ 
های پای آنها مستعد تشکیل لخته خون است، بیماران دارای ضربان 
قلب غیرطبیعی به نام فیبریالسیون دهلیزی و بیماران دارای دریچه 

قلبی مصنوعی تجویز می شود. 
مدیرعامل شرکت بازرگانی سها کیش هالل احمر، تامین واکسن 
مننژیت برای ایمن سازی حجاج بیت اهلل الحرام و زائران عتبات 
عالیات در عراق را از دیگر داروهای مورد نیاز داخل کشور عنوان کرد 
و گفت: این واکسن نیز به منظور واکسینه کردن زائران ایرانی در مقابل 
بیماری مننژیت که یک بیماری باکتریایی حاد با عالیم تب، سردرد، 
انقباض عضالت گردن و بثورات جلدی است،  تهوع و استفراغ، 
 Quinidine( تامین شده است. همچنین داروی کینیدین سولفات
sulfate( از دیگر داروهای تامین شده است که برای درمان نامنظمی 

ضربان قلب تجویز می شود. 
ولی میرزا تصریح کرد: جمعیت هالل احمر رسالت مقدس و وظایف 
خطیری برعهده دارد؛ به طوری که این شرکت به عنوان زیرمجموعه 
سازمان تدارکات پزشکی این جمعیت ملی وظیفه ای مهم در بحث 
تسهیل در واردات و صادرات اقالم دارویی، تجهیزات پزشکی و 
تالش برای رفع دغدغه های دارویی بیماران را دارد که این مهم با 
همت و تالش متخصصان، کارشناسان و کارکنان خدمتگذار این 

شرکت با روندی قابل قبول در حال انجام است.

خبر

بطحائی: توقع رفتار بزرگساالنه از 
کودک، خطای تربيتی است

وزیر آموزش و پرورش در مراسم روز جهانی و هفته 
ملی کودک گفت: برخی توقع دارند کودکان مانند 

بزرگساالن رفتار کنند، این یک خطای تربیتی است.
سید محمد بطحایی در ویژه برنامه ای که به مناسبت 
روز جهانی و هفته ملی کودک در مرکز آفرینش های 
فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و با شعار » آینده را باید ساخت«  برگزار شد 
با تبریک روز جهانی و هفته ملی کودک اظهار کرد:  
این روز بهانه خیلی خوبی برای بررسی مسائل کودکان 

و مشکالت فرا روی  تربیت بچه ها است0
 وی افزود: یاد می کنیم  از کودکانی که در  ۸سال جنگ 
تحمیلی،همچنین  در جنگ یمن ، سوریه و سایر 
کشورها جان خودشان را از دست دادند و امیدوارم 
روزی فرا رسد که همه کودکان در فضایی سرشار 
از آرامش و با نشاط زندگی کنند.  وزیر آموزش و 
کودکی  در  افراد  شخصیت  کرد:  تصریح  پرورش 
ساخته می شود و سه نهاد در شکل گیری شخصیت 
افراد موثر هستند، اولین آن خانواده است و بچه  ها 
همواره از والدین خود الگو برداری می کنند و صفاتی 
مانند؛ صداقت، تحمل دیگران، تعامل با دیگران و سایر 

مهارت های زندگی را  از پدر و مادر فرا می گیرند.

بيشترین منشاء تابش اشعه یونيزان از 
طریق سی تی اسکن

مسئول بخش حفاظت در برابر اشعه سی وپنجمین 
کنگره رادیولوژی ایران با اشاره به اینکه بیشترین منشاء 
تابش اشعه یونیزان به بیماران از طریق سی تی اسکن 
است، گفت: اینکه میزان تابش اشعه یونیزان را کاهش و 
همزمان تصاویری با کیفیت خوب داشته باشیم مدنظر 
قرار داشته که از طریق تغییر در پروتکل ها امکان پذیر 

بوده و در کنگره مورد بحث قرار می  گیرد.
انجمن  عمومی  روابط  از   زمان  پیام  گزارش  به 
در  شبستری  ارجمند  عباس  دکتر  ایران  رادیولوژی 
ارتباط با برگزاری سی و پنجمین کنگره رادیولوژی 
ایران اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در این کنگره 
مورد توجه قرار گرفته بخش حفاظت در برابر اشعه 
است که یکی از محورها و موضوعاتی است که در این 
کنگره مورد بحث قرار می گیرد و جدیدترین یافته ها و 
موضوعات علمی مرتبط با آن ارائه می شود.  وی افزود: 
بیشترین منشاء تابش اشعه یونیزان به بیماران از طریق 
سی تی اسکن بوده و حفاظت از این افراد از طریق ارائه 
پروتکل های جدید امری ضروری است که ما از طریق 
برگزاری این کنگره تالش می کنیم در بخش حفاظت در 
برابر اشعه جدیدترین دستاوردها و موضوعات در این 

زمینه را مورد بحث و گفت وگو قرار دهیم.

خبر

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت با 
اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ اهداء عضو 
در جامعه گفت: ساالنه ۸ هزار نفر در کشور 
دچار مرگ مغزی می شوند که می توان اعضای 

بدن آنها را اهدا کرد.
کنونی  وضعیت  مورد  در  شادنوش  مهدی 
اهدای عضو در کشور اظهارداشت: در جمعیت 
۸0 میلیون نفری، PMP )تعداد اهدای عضو 
در میلیون( عدد 30 است ولی باید عدد ایده آل 
۴۸ باشد. البته عدد 30 مطلوب بوده که متاسفانه 

در کشور ما این میزان 11.57 است. 
وی افزود:  ساالنه 16 هزار نفر در کشور در اثر 
تصادفات جاده ای و حوادث جان خود را از 
دست می دهند که از این تعداد ۸ هزار نفر دچار 
مرگ مغزی هستند که می توان اعضای بدن 
آنها را اهدا کرد. ۲ هزار و 500 تا ۴ هزار اهدا از 
این تعداد مرگ مغزی ممکن است اتفاق بیفتد، 
اما در حال حاضر امر اهدا در کشور کمتر از 
یک هزار مورد است. در صورتی که ۲5 هزار 

نفر نیازمند پیوند در کشور وجود دارد.
شادنوش یادآور شد: در بخش های کلیه، قلب، 
کبد و سایر ارگان ها بیمارانی هستند که نیازمند 
پیوند هستند و روزانه 7 تا 10 نفر بر اثر کمبود 
ارگان های پیوندی جان خود را از دست می 

دهند، لذا در سال های گذشته روند رو به رشد 
پیوند در کشور رشد مناسبی نداشته است.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های 
برگزاری  کرد:  خاطرنشان  بهداشت،  وزارت 
این نشست ها، تالشی برای فرهنگ سازی و 

ترویج فرهنگ اهدای عضو در بین افراد جامعه 
در کشور محسوب می شود. پیوند به عنوان قله 
علم پزشکی شناخته می شود و نیازمند یک 
سیستم مدرن است، لذا باید کار فرهنگ سازی 
به درستی انجام شود و دانش پرسنل در این 

زمینه ارتقا پیدا کند.
وی با بیان اینکه در استان هرمزگان ۴5 نفر 
در سال به علت مرگ مغزی جان خود را از 
دست می دهند بیان کرد: 560 بیمار دیالیزی در 
هرمزگان از خدمات دیالیز استفاده می کنند و 
بیش از 70 نفر از بیماران دیالیزی این استان در 
سال فوت می کنند. هر بار دیالیز برای هر بیمار 
350 تا ۴00 هزار تومان هزینه دارد و از نظر 
هزینه ای پیوند عضو مقرون به صرفه تر است.

شادنوش ادامه داد: با فرهنگ سازی از طریق 
صدا و سیما، حوزه های علمیه، علمای شیعه 
و سنی، بخشداران و فرمانداران می توان این 
کیفیت  بیماران  تا  آورد  وجود  به  را  نهضت 

زندگی بهتری پیدا کنند.

مرگمغزیساالنه8هزارنفردرکشور

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح حساب 
یکپارچه مدارس گفت: خانواده ها را ملزم و از آنها درخواست 
می کنیم که پول نقد به مدارس نبرند؛ مدیران نیز طبق قانون ملزم 
هستند از طریق درگاه الکترونیکی پرداخت و دریافت داشته 
باشند. منصور مجاوری در گفت وگویی درباره حساب یکپارچه 
مدارس توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: حساب یکپارچه با یک کد 
شناسه مخصوص که شامل کدملی دانش آموز، کد مبلغ فعالیت 

فوق برنامه و کد مدرسه است آماده شده است.
وی افزود: در واقع هر فعالیت مدرسه ای دارای یک کد شناسه 
شده است. حدود 70 تا ۸0 عنوان فعالیتی داریم که مشخص 
شده و هر پولی که دانش آموز به حساب مدرسه واریز کند به 
صورت شفاف قابل ارائه است. مشاور وزیر آموزش و پرورش 
با بیان اینکه مبالغ واریزی برای هر فعالیت در قالب پیامی به 
برای  برنامه ریزی  داده می شود گفت: در حال  اولیاء گزارش 
استقرار طرح حسابداری مدرسه هستیم و تالش می کنیم شرایطی 
را فراهم کنیم که اگر دانش آموزی پول واریزی بیشتری داشت 
برای سال آینده اش ذخیره شود. مجاوری تاکید کرد: با این طرح 
دیوان  برای  است.  مشخص  و  شفاف  کامال  مدارس  حساب 
محاسبات و سازمان بازرسی هم کلیت طرح توضیح داده شد و 

آنها کامال پذیرفتند و حمایت کردند .

 خانواده ها پول نقد
 به مدارس ندهند

فرمانده نیروی انتظامی گفت: همیاران پلیس سرمایه های اجتماعی 
ناجا هستند. سردار حسین اشتری در همایش طالیه داران فرهنگ 
ترافیک با حضور فرهنگیان و دانش آموزان و همیاران پلیس 
راهور برگزار شد، افزود: همیاران پلیس سرمایه اجتماعی نیروی 
انتظامی هستند. وی افزود: بیش از 10 میلیون همیار پلیس در 
کشور داریم که نمایندگان پلیس راهور در خانواده ها به شمار 
می روند. فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی 
در حوزه ترافیک خاطرنشان کرد: هر چه فرهنگ ترافیک را ارتقا 
دهیم برای سالمت جامعه، سالمت رانندگان و سرنشینان خودرو 
موثر است. سردار اشتری با بیان اینکه طی سال های گذشته تعداد 
موتورسیکلت ها و خودروها به طرز چشمگیری افزایش یافته 
است گفت: با وجود افزایش تعداد موتورسیکلت و خودروها در 
کشور میزان تصادفات و تلفات رانندگی کاهش داشته است. این 
نشان می دهد با برنامه ریزی خوب و مشکل کردن سهم همه 
دستگاه ها در ارتقا فرهنگ ترافیکی می شود تصادفات و تلفات 
را کاهش دهیم. وی با تاکید بر نقش همیاران پلیس و خانواده ها 
در کاهش تخلفات رانندگی افزود: این ظرفیت در کشور وجود 
دارد و خانواده ها در کنار نیروی انتظامی نقش موثری در کاهش 
تصادفات رانندگی دارند که این مهم با حضور همیاران پلیس 

شتاب بیشتری خواهد داشت.

همیاران پلیس رسمایه های 
اجمتاعی انجا هستند

3 میلیون و 9۲ هزار و 759 ایرانی در پنج ماه نخست امسال به 
خارج از کشور سفر کردند که این آمار در مقایسه با مدت زمان 

مشابه در سال گذشته 11 درصد کاهش داشته است.
محمد خیاطیان ـ سرپرست معاونت گردشگری در شرح آمار 
سفرهای خارجی ایرانی ها گفت: در پنج ماه نخست امسال 3 
میلیون و 9۲ هزار و 759 تن از کشور خارج شدند که این حجم 
در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 3 میلیون و ۴7۴ 
هزار و 69۲ نفر به خارج از کشور سفر کردند، 11 درصد کاهش 
داشته است. او بدون آن که به جزئیات این آمار اشاره کند، افزود: 
در این مدت بیشترین سفرها به ترتیب به کشورهای ترکیه، عراق، 
امارات و گرجستان انجام شده است. به گفته خیاطیان، مقصد سفر 
ایرانی ها در سال گذشته نیز تقریبا همین رده بندی مقصد را داشته 
است، با این تفاوت که امسال گرجستان جایگزین جمهوری 
آذربایجان شده است. وی اضافه کرد: در سال 96 بیشترین سفر 
ایرانی ها به کشورهای عراق، ترکیه، امارات و آذربایجان انجام شد. 
سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری با تاکید بر این که توسعه سفرهای داخلی، 
استراتژی اصلی این سازمان است، گفت: در تفاهم نامه با سازمان 
برنامه و بودجه نیز تسهیالتی برای توسعه زیرساخت ها در مقاصد 

داخلی در نظر گرفته شده است.  

سفرهاي خارجي ايرانيان ١١درصد 
كاهش داشت

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139۴603۲50030005۴5مورخ 1397/05/۲۲هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
آقای  بترتیب  متقاضییان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
مسعود دیماسی نسبت به یک دانگ مشاع و آقای سعید دیماسی نسبت به دو دانگ 
مشاع و خانمها مرضیه و راضیه و فرزانه شهرتین دیماسی هرکدام نسبت به یک دانگ 
مشاع همگی از ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۸۲/93 مترمربع قسمتی از پالک 
155اصلی واقع در بخش 1۲ استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد دم آویزه خریداری 
از مالک رسمی آقای مالکین عرفی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.    م الف 313
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول1397/07/01 تاریخ انتشار نوبت دوم1397/07/17

متنآگهیاحضارمتهم
    دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 
9710۴3۲۸۸000۲305   در پرونده کالسه 97099۸۲۸۸۲1000۴3      به شماره 
بایگانی 97095۴  برای رحمان محمدی  به اتهام رانندگی بدون پروانه تقاضای کیفر 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  به  به موضوع  نموده که رسیدگی 
1397/09/05 ساعت 9:00   تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 3۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد.م/الف 1556
متصدی امور دفتر شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر – پور محمدی 

آگهیابالغ
بنا به تجویز ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آقای مراد غالمی بیجنوندی فرزند 
رحیم مجهول المکان به اتهام توهین و افترا حسب شکایت آقای جبار جمشیدی در 
پرونده کالسه در پرونده کالسه 970۲6۲ شعبه دوم دادیاری ابالغ می شود که ظرف 
و  عمومی  دادسرای  دادیاری  دوم  در شعبه  آگهی  این  انتشار  از  پس  یکماه  مهلت 
انقالب ایالم حاضر شوید در صورت عدم حضور این مرجع قضایی راسا به موضوع 

رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ می نماید.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم 

دادنامه
پرونده کالسه 97099۸3۸55700۲۴۸ شورای حل اختالف شماره1 شهرستان اردل  

تصمیم نهایی شماره 9709973۸55700390   
خواهان : آقای جمعه نادری فرزند اله مراد به نشانی چهارمحال و بختیاری ـ  اردل ـ 

خیابان باهنر ـ کوچه نبوت منزل هومان خسروی  
خواندگان : 1 ـ آقای عباس مهری به نشانی مجهول المکان

 ۲ ـ آقای صفدر اکبری  به نشانی مجهول المکان
 خواسته : الزام  به تنظیم سند خودرو 

به تاریخ 5/5/ 97در وقت فوق العاده جلسه شورای حل اختالف به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 970۲66 تحت نظر قرار دارد با عنایت به 
محتویات پرونده و عدم حصول سازش فی مابین و اینکه موضوع مختومه از حیث 
صدورحکم در صالحیت شورا می باشد لذا در اجرای ماده ۲6 قانون شوراهای حل 

اختالف نظریه خویش را به شرح ذیل اعالم می نماید. 
» رای قاضی شورا «

در خصوص دعوای خواهان : آقای جمعه نادری فرزند اله مراد به طرفیت خواندگان 
الزام خوانده به تنظیم سند رسمی  آقای  صفدر اکبری ـ عباس مهری به خواسته 
جلسه  در  خواندگان  اینکه   و  شماره 97/1۸/1۸50113  خودروخاوربه  یکدستگاه 
رسیدگی حاضر نگردیده و دفاع موثری در قبال دعوای خواهان به عمل نیاورده لذا 
شورا با احراز وقوع بیع دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد 10 ـ ۲19 
ـ ۲۲0 ـ ۲۲1 ـ ۲۲۲ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یکدستگاه خودرو خاور به شماره انتظامی 13 

ع 75۲ ایران 73 بنام خواهان صادر و اعالم می نماید. 
آگهیمزایدهاموالغیرمنقول/نوبتدومقاضی  شورای حل اختالف شماره ۱ اردل ـ عنایت اله محمدی

اله مولوی  به موجب پرونده اجرایی به شماره 09۴0113 محکوم علیه آقای آیت 
محکوم به پرداخت1۲0/000/000 ریال  در حق محکوم له سیروس حیدری زاده ، 
نظر به اینکه محکوم علیه از پرداخت مبلغ فوق خودداری نموده و اموال مشروحه ذیل 
که ارزش آن حسب نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید . 
یک  قطعه زمین کشاورزی از اراضی مزرعه الغدنبه واقع در سامان به مساحت 1500 

متر مربع که ارزش کل ملک 1/1۲5/000/000 ریال بر آورد و اعالم می گردد. 
ملک مذکور در مورخ 1397/۸/5 راس ساعت 9:30 صبح از طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود شرکت 
کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای احکام می 
توانند از ملک موصوف بازدید نماند. شرکت برای عموم با در نظر گرفتن ماده 1۲7 
قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگاه مزایده می بایست 10 درصد مبلغ مزایده 
را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ مذکور به 
حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا ارائه نمایند. و درصورت عدم انجام در مهلت 
مقرر 10 درصد مبلغ مزایده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و 

مزایده مجدداً برگزار می گردد این آگهی در معابر عمومی الصاق خواهد شد. 
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سامان  ـ داوودی  بنی 

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای محمد ریاحی چلوانی دارای شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 
970۴۲7  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان گل افروز ریاحی چلوانی به شناسنامه شماره۲ درتاریخ1396/5/11 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به :
1-محمد ریاحی چلوانی به شماره ملی ۴6۲3056۴۸1 فرزند ذکور

۲-ابوطالب ریاحی چلوانی به شماره ملی ۴6۲30911۲0  فرزند ذکور
3-اسماعیل ریاحی چلوانی به شماره ملی ۴6۲0۸۲9171  فرزند ذکور

۴-فرح ریاحی چلوانی به شماره ملی ۴6۲31۲۸31۸ فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهیمزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9601۴66 ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی ۲7۲1 
فرعی از 36۲۲ اصلی به مساحت 9۲/7۴ متر مربع واقع در بخش ۲ غرب حوزه ثبت 
بابل به نام آقای حسین خداداد منصور ثبت و صادر گردیده است. طبق سند رهنی 
شماره 69۲3۲ مورخه 1395/۲/۲1 دفترخانه 1۴ بابل در قبال مبلغ 1/۸50/۴۴9/۸00 
ریال در رهن بانک مهر اقتصاد شعبه بابل قرار گرفت. طبق نظر کارشناس رسمی 
دادگستری بابل به مبلغ ۲/0۴0/000/000 ریال ارزیابی گردید. پالک فوق واقع در 
– جنب شهرک پزشکان یک  بارفروش 7   – بلوار مادر   – بابل- کمربندی غربی 
دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول جنوبی با اسکلت بتنی با قدمت ساخت حدود 3 
سال دارای آسانسور و درب کنترلی برقی بصورت دو خوابه و هال و پذیرایی و پنجره 
ها یو پی وی سی . پالک فوق از ساعت 9 الی 1۲ روز چهارشنبه مورخه 97/0۸/۲3 
در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه 
۲/0۴0/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق،گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد. تاریخ انتشار آگهی: سه شنبه 97/7/17 
م الف: 97/۱۰۰/۴۰88 اجرای ثبت بابل

دادنامه
پرونده کالسه 96099۸0۸۴۴7001۴6 شعبه 10۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم 

تصمیم نهایی شماره 9709970۸۴30009۲7 
مجتمع   – قدیم  فرودگاه   – ایالم  نشانی  به  فرزند حسن  فرجی  ثریا  شاکی: خانم 

فرهنگیان –بلوک ۲
متهم: آقای هاشم نظری سیاسر فرزند رضا به نشانی 

اتهام: کالهبرداری به تاریخ -/-/139 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 10۴ دادگاه 
کیفری ۲ شهرستان ایالم به تصدی اینجانب امضاء کندده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه فوق تحت نظر است دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم 
دادرسی را اعالم و به شرح آتی با استعانت از درگاه خداوند بر شرف و وجدان و ادله 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه – در خصوص اتهام آقای هاشم نظری سیاسر دایر بر سرقت مستوجب 
تعزیر یک دستگاه گوشی موبایل و یک حلقه انگشتر طال موضوع شکایت خانم 
ثریا فرجی حسن بدین شرح که شاکی اظهار داشته که در مورخه 1396/0۸/۲1 در 
شهرستان ایالم )زمان و مکان وقوع جرم( متهم مرتکب بزه شده است متهم در مرحله 
تحقیقات مقدماتی و دادگاه حضور نداشته لذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از 
جمله کیفرخواست دادسرای ایالم استعالم های اخذ شده از اپراتورها، عدم حضور 
متهم در مراحل تحقیق و رسیدگی تحقیقات ضابطین عام و سایر اوراق پرونده لذا 
بهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده 661 قانون مجازات اسالمی 
بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 139۲ و 
مواد ۴06و۴۲7 قانون آیین دادرسی کیفری متهم را به یک سال حبس تعزیری و 7۴ 
ایالم  انقالب  تعزیری که در محل اجرای احکام دادسرای عمومی و  ضربه شالق 
نواخته می شود مضافا رد عین اموال و در صورت فقدان عین ره رد مثل یا قیمت 
آنها محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم 

تجددینظر استان ایالم است.
دادرس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ایالم

آگهیابالغ
شاکی آقای رضا کریمی شکایتی علیه محمد امین مینائی دایر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 95099۸0۸۴0901131 
شعبه 10۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/0۸/۲0 
آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین   09:00 ساعت 
از جراید  المکان بودن مراتب یک نوبت در یکی  دادرسی مدنی به علت مجهول 
کثراالنتشار آگهی تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه کیفری شعبه ۱۰2 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
خانم مریم مدانلو جویباری فرزند مهدی به شرح درخواستی که به شماره 379- 97 این 
شورا ثبت گردیده درخواست گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که فضل اله 
کالگر آستانی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 566 صادره از جویبار در تاریخ 9۲/۸/6 در 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از: 

1- مریم مدانلو جویباری فرزند مهدی به شماره شناسنامه ۸ همسر متوفی
۲- مجتبی کالگر آستانی فرزند فضل اله به شماره ملی: 5۸۲00۲3331 فرزند ذکور متوفی

3- حلیمه کالگر آستانی فرزند فضل اله به شماره شناسنامه 3 فرزند اناث متوفی
۴- حمیده کالگر آستانی فرزند فضل اله به شماره شناسنامه ۲335 فرزند اناث متوفی

5- ابراهیم کالگر آستانی فرزند عزیز اله به شماره شناسنامه 313 پدر متوفی
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد 

شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

آگهیمزایده
درپرونده کالسه 970056 اجرای مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای موسی سلمان زاده 
به مبلغ 166.700.000 ریال در حق خانم طاهره قادری محکوم گردیده است .لذا این 
اجرا بنا به درخواست محکوم علیه، اموال وی را جهت تامین آن توقیف و از طریق 
مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار 
تحت شرایط زیر بفروش میرساند.مال موردمزایده ، یک قطعه زمین مزروعی خشکه 

زاری بمساحت ۲500 متر مربع
حدود اربعه: از شمال: به ملک مهندس یزدانی

از جنوب: زمین مرتع و راه عبوری
از شرق: زمین حبیب ا... رمضانی

از غرب: کانال زهکشی و ماوراء آن زمین سیروس کفشگر
به آدرس: جویبار- روستای انارمرز- عبور اول محل ) کوچه کشاورز( - جنب زمین 

زراعی رمضانی
قیمت کارشناسی شده: بمبلغ 500.000.000 پانصد میلیون ریال می باشد.

۲- موعد و زمان فروش، روز 97/۸/3 ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس 

از انتشار می باشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

دادنامه
پرونده کالسه 97099۸11106001۸3 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

تصمیم نهایی شماره 9709971110600696 
استان  به نشانی  آقای سید مرتضی حسینی ولو کالئی فرزند سید حسن  خواهان: 

مازندران – شهرستان بابل- شهر بابل – کوچه ستار
خوانده: آقای سید جمال پور قاسم کاری فرزند سید حسن به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها: 1- الزام به فک پالک خوردو ۲- دستور موقت 
رای دادگاه- در خصوص درخواست آقای سید مرتضی حسینی ولوکالیی به طرفیت 
آقای سید جمال پورقاسم کاری به خواسته الزام به فک پالک خودرو به شماره پالک 
۸۲ ایران 91۸ ص 7۴ و صدور دستور موقت بر توقیف پالک اتومبیل یاد شده نظر 
به اینکه مالکیت خواهان بر پالک مذکور حسب جوابیه استعالم از پلیس راهور ثابت 
است و پالک در شمار توابع و ملحقات خودرو محسوب نشده و خریدار بنا بر عرفی 
مستقر در معامالت خودرو تعهدی ضمنی به استرداد پالک به فروشنده دارد لذا دعوی 
خواهان را ثابت و وارد دانسته و مستندا به مواد ۲۲۴،۲۲3،۲۲0،۲19،۲۲5 قانون مدنی 
حکم بر الزام خوانده به فک پالک شماره ۸۲ ایران 91۸ص7۴ در حق خواهان صادر 
و اعالم مینماید. در مورد دستور موقت نظر به اینکه صدور ان مستلزم پرداخت تامین 
توسط خواهان بوده که وصف ابالغ قانونی تودیع ننموده است لذا مستندا به ماده 
319 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعالم میدارد 
رای صادره غیابی وظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
ظرف بیست روز از انقضای مهلت یاد شده قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم 

تجیدنظر استان مازندران میباشد.
شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای/خانم: فرشته یوسفی دارای شناسنامه شماره 7  به شرح دادخواست به کالسه 
669/۸/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان گلدسته عبدالهی  بشناسنامه  شماره 500 در تاریخ 1397/5/30 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فرشته یوسفی جوبنی   فرزند  عظیم   ش.ش   7  متولد  1339  صادره از  

رودبار   نسبت دختر
۲- وحید یوسفی جوبنی   فرزند  عظیم   ش.ش   779  متولد  13۴7  صادره از  

تهران   نسبت پسر
3 - فرشید یوسفی جوبنی   فرزند  عظیم   ش.ش   1365  متولد  135۲  صادره 

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ ز ۸۴3
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فرزاد عباس زاده فعال مجهول المکان 

و فاقد اطالعات بیشتر
اکبر محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فرزاد عباس زاده  خواهان آقای 
به خواسته کالهبرداری مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده  کالسه 
و وقت  ثبت  ایالم  دو شهرستان  کیفری  دادگاه  96099۸0۸۴1۲0079۴ شعبه 103 
رسیدگی مورخ 1397/07/۲1 ساعت 1۲:00 تعیین که حسب دستور دادگاه و طبق 
موضوع ماده 73 قانون 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 کامل خود  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
رئیس دادگاه کیفری شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم
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بازار نفت هرگز ادعای سعودی ها
 را باور نمی کند

مقام های  اخیر  گفته های  به  واکنش  در  نفت  وزیر 
گفت:  ایران  نفت  کردن  جایگزین  درباره  عربستان 
چنین گزافه گویی ها ممکن است آقای ترامپ را راضی 

کند، اما بازار هرگز چنین ادعاهایی را باور نمی کند.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه 
درباره ادعایی که از سوی یکی از مقام های سعودی 
درباره این که به ازای کاهش هر بشکه صادرات نفت 
ایران، عربستان سعودی ۲ بشکه نفت جایگزین کرده 
است، اظهار کرد: به نظر می رسد این گفته ها، تحت 
فشار آقای ترامپ به این مقام ها بوده است، وگرنه 
در واقعیت، نه عربستان سعودی و نه هیچ تولیدکننده 

دیگری، توان چنین تولیدی نداشته و ندارد.
وی افزود: بازار و افزایش قیمت ها بهترین گواه است 
که بازار با کمبود روبه روست و به درستی نگران کمبود 

شدید نفت است.
وزیر نفت تصریح کرد: آنچه عربستان سعودی در این 
مدت به بازار عرضه کرده نه از ظرفیت مازاد تولید که 
از ذخایر پیشین آن تامین شده است. زنگنه تاکید کرد: 
گفته هایی که درباره عرضه بیشتر نفت برای جایگزین 
کردن صادرات نفت ایران صورت می گیرد از سوی 
هر کشوری که باشد، گرچه در واقعیت، تاثیر چندان 
تعیین کننده ای در تغییر وضع بازار ندارد، اما دارای 
آثار کوتاه مدت روانی و در نهایت برای راضی کردن 
آمریکا و اظهار همراهی با آن در اعمال تحریم ها علیه 

ایران است.

 تسطيح مسير خطوط لوله
 ١4 و ١6 اینچ ری- تبریز

تسطیح مسیر خطوط لوله 16 و 1۴ اینچ ری تبریز 
توسط تعمیرات خط منطقه شمالغرب انجام شد.

عمومی شرکت  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب، 
مجتبی کریمی رئیس واحد تعمیرات خط این منطقه 
در این باره اظهارداشت: تسطیح مسیر خطوط فوق 
الذکر به جهت نمایان شدن گرده ماهی که نشانگر 

لوله ها و آزاد سازی حریم لوله ها صورت پذیرفت.
وی افزود: این عملیات از کیلومتر 7۸ مسیر خط 1۴ 
و 16 اینچ ری-تبریز ابتدای حوزه استحفاظی اشتهارد 
شروع و هم اکنون در حوزه مرکز انتقال نفت ابهر در 

کیلومتر ۲60 در حال انجام است.
رئیس واحد تعمیرات خط منطقه شمالغرب خاطر 
نشان کرد: در طول مسیر تمامی گرده ماهی ها احیاء، 
آب بردگی حاصل از بارش باران تسطیح و نخاله 

برداری به طول ۲ کیلومتر انجام شد.

خبر

 افزایش 3۰ درصدی تعرفه های خرید 
برق تجدیدپذیر

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا: نیروگاه هایی که از تجهیزات 
داخلی استفاده کنند تعرفه های خرید تضمینی برق تجدید پذیر آن ها تا 

سقف 30 درصد افزایش می یابد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، سید محمد صادق زاده افزود: 
زیرساخت های خوبی در کشورمان برای انرژی های تجدید پذیر ایجاد 
شده و بیش از 11 خط تولید احداث شده است و مختصصان خوبی در 
این حوزه داریم.وی گفت: ابالغ این قانون به زودی عملیاتی می شود 
و موجب سرازیر شدن سرمایه گذاران برای خرید تجهیزات داخلی 
نیروگاه های تجدید پذیر خواهد شد.معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان 
ساتبا افزود: در دو ماهه گذشته ابالغیه دیگری وزیر نیرو برای صادرات 
برق نیروگا ه های تجدید پذیر صادر کردند که برای سرمایه گذاران این 
حوزه جذابیت دارد.صادق زاده گفت: امکان صادرات برق نیروگاه های 
تجدید پذیر با استفاده از خطوط انتقال دولت فراهم شده که سرمایه 
گذاران می توانند با توجه به زیرساخت های خوبی که کشور در این 
زمینه دارد اقدام به صادرات برق نیروگاه های تجدید پذیر کنند.وی 
پیشتر گفته بود: دولت تسهیل کننده صادرات برق نیروگاه های تجدید 
پذیر است و سرمایه گذاران می توانند با استفاده از خطوط انتقال شبکه، 
برق خود را به کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی صادر 
کنند و تنها دولت 15 درصد از قیمت فروش برق در سال گذشته را از 
صادرکنندگان برق تجدید پذیر دریافت می کنند.وی در پاسخ به این 
سوال که چرا در احداث نیروگاه های تجدید پذیر از برنامه های چهارم 
، پنجم و ششم توسعه عقب هستیم افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه 
مکلف هستیم پنج هزار مگاوات معادل پنج درصد ظرفیت برق کشور 
را از انرژی تجدید پذیر تامین کنیم که این موضوع نیروگاه های برق 
آبی بزرگ را در بر نمی گیرد.صادق زاده اضافه کرد: در حال حاضر 
ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر به 655 مگاوات رسیده است و 500 
مگاوات نیروگاه تجدید پذیر نیز در دست اجرا داریم که امیدواریم تا 
تابستان 9۸، ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر به هزار و 100 مگاوات 
برسد.وی با اشاره به اینکه ظرفیت عملی تولید برق کشورمان حدود 
60 هزار مگاوات است گفت: در اولین سال برنامه ششم توسعه یک 
درصد از پنج درصد ظرفیت برق کشور از انرژی تجدید پذیر تامین 
شد که امیدواریم برای رسیدن به پنج درصد با توجه به اینکه مشکالت 
و موانع ساخت نیروگاه های تجدید پذیر در سال های آینده کمتر می 
شود روند ساخت این نیروگاه ها سرعت گیرد.معاون وزیر نیرو درباره 
موانع ساخت نیروگاه های تجدید پذیر افزود: در سال 96 رشد بسیار 
خوبی در زمینه ساخت این نوع نیروگاه وجود داشت و سرمایه گذاران 
با عالقه زیادی سرمایه گذاری کردند به گونه ای که حتی یک سرمایه 
گذار پنج نیروگاه به مدار آورد و قرارداد ساخت پنج نیروگاه دیگر را نیز 
منعقد کرد اما به دلیل پرداخت نکردن عوارض برق از طرف سازمان 
برنامه و بودجه نتوانستیم طلب این سرمایه گذار را پرداخت کنیم و بعد 
از رایزنی زیاد پنج ماه بعد صورتحساب ها با تاخیر پرداخت شد.صادق 
زاده اضافه کرد: این نوع برخورد برای سرمایه گذاران پیام منفی داشت و 
تقریباً همه کسانی که نیروگاه ساخته بودند این پیام را دریافت کردند که 
سازمان برنامه و بودجه با توسعه نیروگاه های تجدید پذیر موافق نیست 
که این پیام خطرناکی بود و موجب کاهش قابل توجه رشد سرمایه 

گذاران در این زمینه شد.

خبر

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

آگهیموضوعماده3قانون
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره139760331057001015هیات  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 خانم فاطمه 
پهلوان حسینی فرزند حسین بشماره شناسنامه 15۸ صادره از یزد در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 596/65 مترمربع قسمتی از قطعه 7 تفکیکی 
مالک رسمی  شعبان  از  ماهدشتخریداری  واقع در  اصلی  از 6  فرعی  پالک 13۸  
نصیبی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود 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. 11933م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/01 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/16

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهیموضوعماده3قانون
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره  139۴60331010003776 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شرافت دولت آبادی فرزند 
محمد  بشماره شناسنامه ۲۸۲ صادره از در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 10۴/31 متر مربع پالک 196۴ فرعی از ۲۲ اصلی واقع کرج 
کالک  پایین خیابان  شهید محسن خلج خیابان افشار کوچه یکم انتهای کوچه پالک 
16  خریداری از مالک رسمی آقای محمد ابراهیم خلج محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./  ز ۸۲7
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/0۸/0۲

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهیحصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  پدرشیرمحمدبشناسنامه۸069صادره  نام  بانوسهیالنعمتی 
مرحوم  همسرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
فرشیدنعمتی بشناسنامه۸556صادره ازخرمشهر درتاریخ1377/۲/1درخرمشهراقامتگاه 
بش ۲-آتنانعمتی  فوق  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش 
روزبشناسنامه۲9  قهرمان  ناسنامه1۸۲0۲۲۸5۸۴خرمشهر)دخترمتوفی(3-صغری 
ندارد.اینک  دیگری  وارث  متوفی  فوق  خرمشهر)مادرمتوفی(والغیر.بجزنامبردگان 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
دادگاه  به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  اوباشدازتاریخ  نزد  ازمتوفی  نامه  داردیا وصیت 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جز سری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)9/67۸(
سیدمحمدمحمدی-رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر

مفقودی
1۸۴ن95  پالک  شماره  1397با  مدل   90 تندر  رنو  سواری  مالکیت  شناسنامه 
شاسی   وشماره   100017۸۲7RR105۴59 موتور   شماره  55با  ایران 
NAALSRBYWJA61۴76۲ بنام احمد نوروزی المشیری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
ساری 

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید صبا مدل 13۸1 به شماره پالک 37ایران 763ب51 به 
شماره موتور 00۴13313 و به شماره شاسی 1۴1۲۲۸1۸۸1۲۲۸اس مفقود گردیده و 

خویاز درجه اعتبار ساقط میباشد/

مفقودی
۲7ایران  شهربانی  شماره  به   19۸1 مدل  اسکانیا  کمپرسی  کامیون  هوشمند  کارت 
۴3۸ع33 و به شماره کارت هوشمند اسکانیا  VIN139۸361 مفقود گردیده و از 

خویدرجه اعتبار ساقط میباشد/

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای شاپورامتی دارای شناسنامه شماره  ۲۸0۲56360۲ بشرح دادخواست به کالسه  
9713۸۲/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان لطیفه خواجه بیگی خامنه بشناسنامه ۲9501   در تاریخ 97/۴/۲1 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   شاپورامتی 
فرزند  یوسف   –ش ش 533  خوی –پسر متوفی/۲-  هوشنگ امتی فرزند یوسف 
-ش  ش    915خوی-پسر متوفی/3- رضا  امتی فرزند یوسف -ش  ش  1۲11 
–خوی-پسر متوفی/۴- حمیدرضا امتی فرزند یوسف - ش ش 377-خوی-پسر 
متوفی/5- مریم امتی فرزند یوسف -  ش ش  3377خوی- دختر متوفی/6- ملیحه  
امتی فرزند یوسف  -ش ش16۲5    خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

رونوشتآگهیحصروراثت
بشرح   ۲79009۸3۴۴ شماره   شناسنامه  دارای  زاده  حاجی  جواد  محمد  آقای   
دادخواست به کالسه 971۴0۸/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
در   ۸96 بشناسنامه  زاده  حاجی  عباس  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  
تاریخ 97/6/1۸ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به/1-  محمد جواد حاجی زاده فرزند عباس   –ش ش ۲79009۸3۴۴ خوی –پسر 
متوفی/۲-مهدی  حاجی زاده فرزند عباس   -ش  ش     765   خوی-پسر متوفی/3- 
هادی  حاجی زاده فرزند عباس    -ش  ش 665   –خوی-پسر متوفی/۴- عذرا 
حاجی زاده فرزند عباس     - ش ش  ۲67۲   -خوی-دختر متوفی/5- ژاله معاصر 
فرزند علی -  ش ش    1077 خوی- همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

رایقاضیشورا
مرجع رسیدگی: حوزه چهار شورای حل اختالف شهرستان شهریار 

نشانی  به  بیگدلی  علیرضا  از  وکالت  به  رضایی،  جالل  سید  ها:  خواهان/خواهان 
شهریار، میدان فرمانداری، مجتمع آسمان، ط۴ واحد 3۴

خوانده/خواندگان: محمد رستوم، فرزند عباس، مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک به میزان یکصد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و 

خسارت تاخیر و تادیه و حق الوکاله 
گردشکار: پس از وصول پرونده و باتوجه به محتویات پرونده و جری تشریفات 
قانونی قاضی شورا بررسی راکافی دانسته وضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی  سید جالل رضایی به وکالت از علیرضا بیگدلی 
فقره  یک  بابت  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  مطالبه  بخواسته  رستوم   محمد  بطرفیت 
چک بشماره 66۲56/۲7 مورخ 96/3/1۸ در عهده بانک ملت شعبه ۸11۲۴5 اندیشه 
بانضمام خسارات وارده باتوجه به عرضحال تسلیمی و مستندات پرونده و مالحظه 
نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف واقدامات بعمل آمده ازسوی آن شورا نظر 
به اینکه وجود اصل چک درید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال 
علیه حکایت ازاستقراردین بمیزان خواسته واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان 
درمطالبه وجه دارد وباتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
وبتجویزازماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست ووقت رسیدگی ازطریق 
نشرآگهی درروزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکت درجلسه شورا حاضرنگردیده 
ودلیلی مدلول بر ابراء ذمه یااداء دین ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب 
بقای دین ومصون ماندن دعوی ومستندات خواهان ازهرگونه ایراد وخدشه دعوی 
مطروحه را محمول به صحت تلقی وبااختیارحاصله ازماده 9 قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب 9۴/۸/10 مستندا به مواد 310-313 قانون تجارت و مواد 519-19۸ 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی وتبصره الحاقی به ماده 
۲ قانون صدورچک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک لغایت وصول آن وحق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه درحق خواهان صادر واعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف بیست روز قابل 
واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 

محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:۲519
روح اهلل حسین زاده_ قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

دادنامه
شماره دادنامه : 9/371ش - تاریخ صدور 97/6/۲6 شماره پرونده:9/۲73/97 

مرجع رسیگی: شعبه نهم شورای حل اختالف –بنشانی خوی –اداره زندان خوی
خواهان:آقای اهادی سالمت خواه با وکالت آقای  محمد صادق دادگر  محل اقامت: 

خوی-احمدنیا –نبش کوچه خوشبختلو –پ1
خوانده:خالد کفاشی محل اقامت :مجهول المکان

موضوع: مطالبه مبلغ75/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک 
قاضی  پس از مشاوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع اوراق پرونده با استعانت از 
درگاه خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای مینماید.
رای شورا: در خصوص دعوی خواهان هادی سالمت خواه   با وکالت آقای محمد 
دادگر  دادگر بطرفیت آقای  خالد کفاشی بخواسته مطالبه وجه به مبلغ75/000/000 
ریال  از بابت فقره چک بتاریخ9۴/10/۲9 بعهده بانک صادرات  شماره سریال ---
۸97/63۴۸۸/63۴9 با توجه به بقای اصول مستندات دعوا در ید مدعی و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق  خواهان در مطالبه وجه محقق شده و چون خواندگان در قبال 
دعوی مطروحه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر برائت از ذمه خود 
اقامه و ارائه نکرده است لذا شورا به استناد مواد 310-313-31۴-315 قانون تجارت  
و مواد 19۸-19۴-519 قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی ماده 
۲ قانون  صدور چک دعوای مطروحه  را وارد تشخیص نموده  حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ75/000/000 ریال بابت اصل خواسته  با احتساب 
هزینه دادرسی به مبلغ۲/0۲0/000ریال خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم از تایخ 
سررسید چک تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
صادر و اعالم میدارد :رای صادره غیابی بوده ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع شورا میباشد پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم  

محترم عمومی حقوقی شهرستان  خوی میباشد
رضا علیقلی پور - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

دادنامه
شماره دادنامه :  9/۲56ش - تاریخ صدور  97/3/3 شماره پرونده:9/9۴/97

مرجع رسیگی: شعبه نهم شورای حل اختالف –بنشانی خوی –اداره زندان خوی
خواهان:آقای اصغر عظیم فر با وکالت آقای  محمد صادق دادگر  محل اقامت: خ 

طالقانی-جنب بانک سپه 
محل  ولیلو  اکبر   -۲ المکان  :مجهول  اقامت  محل  بهمنیار  محسن  خوانده:1- 

اقامت:زندان خوی
موضوع: مطالبه مبلغ 79/000/000 ریال بابت وجه ۲ فقره چک 

قاضی  پس از مشاوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع اوراق پرونده با استعانت 
از درگاه خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای 

مینماید.
دادگر  آقای   با وکالت  فر   اصغر عظیم  رای شورا: در خصوص دعوی خواهان  
بطرفیت آقایان محسن بهمنیار و اکبر ولیلو بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 79/000/000 
ریال  از بابت فقره چک بتاریخ 95/7/10 بعهده بانک ملت شماره سریال ۸۲666۴/1۸ 
با توجه به بقای اصول مستندات دعوا در ید مدعی و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق  
خواهان در مطالبه وجه محقق شده و چون خواندگان در قبال دعوی مطروحه حاضر 
نشده و دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر برائت از ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است 
لذا شورا به استناد مواد 310-313-31۴-315 قانون تجارت  و مواد 519-19۴-19۸ 
قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون  صدور چک 
دعوای مطروحه  را وارد تشخیص نموده  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 79/000/000 ریال بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی 
به مبلغ 1/060/000 ریال خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم از تایخ سررسید 
چک تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و 
اعالم میدارد :رای صادره غیابی بوده ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این مرجع شورا میباشد پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم  

محترم عمومی حقوقی شهرستان  خوی میباشد
رضا علیقلی پور - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

پارس   ۲۴-۲۲ فازهای  توسعه  طرح  مجری 
جنوبی از برداشت ۲۸ میلیون مترمکعب )یک 
موقعیت  از  ترش  گاز  مکعب(  میلیاردفوت 
مخزنی این طرح در پارس جنوبی برای تأمین 

سوخت زمستانی کشور خبر داد.
به گزارش زمان  به نقل از وزارت نفت، فرهاد 
ایزدجو، با تشریح روند توسعه و فعالیت های 
و  فراساحلی  مختلف  بخش های  در  اجرایی 
پاالیشگاهی سه فاز پایانی پارس جنوبی اظهار 
از  نیمی  راه اندازی  به  متعهد  طرح  این  کرد: 
زنجیره تولید گاز به میزان روزانه ۲۸ میلیون 
مترمکعب )یک میلیارد فوت مکعب( تا زمستان 
امسال است و پیش بینی می شود در موعد مقرر 
به سرانجام برسد. مجری طرح توسعه فازهای 
۲۲-۲۴ پارس جنوبی با اشاره به انجام عملیات 
تکمیلی نصب سکوی گازی و اصلی فاز ۲۲ 
 ۲۴A در آب های خلیج فارس گفت: عرشه
این طرح که سکوی اقماری سکوی فاز ۲۲ به 
شمار می رود اوایل آبان ماه جاری بارگیری و 
برای نصب به موقعیت خود در خلیج فارس 

را   ۲۴A دریایی  سازه  وی  می شود.  منتقل 
کامل ترین سکوی گازی در طول ساخت و 
راه اندازی پلتفرم های طرح های پارس جنوبی به 
لحاظ انجام آزمایش های تکمیلی پیش راه اندازی 
و راه اندازی برشمرد و یادآور شد: برای کوتاه 
شدن زمان عملیات بهره برداری این سکو در 
دریا، همه سیستم هایی که امکان راه اندازی آنها 
در خشکی وجود داشت، راه اندازی شده است. 
ایزدجو با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژه 
ساخت این سکو اشاره کرد و افزود: پیشرفت 
اقماری  سکوی  پیش راه اندازی  فعالیت های 
۲۴A و فعالیت های راه اندازی آن مطلوب بوده 
است، بنابراین تا زمستان امسال، این سکو نیز 
عملیاتی خواهد شد. به گفته وی، با بهره برداری 
از دومین سکوی تولید گاز از طرح توسعه فاز 
گاز  روزانه  برداشت  جنوبی،  پارس   ۲۴-۲۲
میدان  در  فاز  این  مخزنی  موقعیت  از  ترش 
مشترک پارس جنوبی به ۲۸ میلیون مترمکعب 
می رسد که بخشی از سوخت زمستانی کشور 

را تامین خواهد کرد.

بخش فراساحلی فاز 22-2۴ پارس جنوبی تا پایان 
بهار 98 تکمیل می شود

ایزدجو، روند ساخت دیگر سکوهای گازی 
فاز ۲۲-۲۴ را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بر 
اساس اولویت بندی مشخص شده، سکوی ۲3 
که هم اکنون مراحل پایانی را طی می کند، اواخر 
امسال و سکوی ۲۴B ابتدای سال 9۸ بارگیری 
می شوند،  منتقل  خود  نصب  موقعیت  به  و 
فراساحلی  بخش  می شود  پیش بینی  بنابراین 
طرح توسعه فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی تا آخر 
بهار سال 9۸ به طور کامل عملیاتی شود. به 
گفته وی، پیشرفت ساخت کل سکوهای ۴گانه 
این فاز مطلوب بوده است. لوله گذاری دو رشته 
خط 3۲ اینچ دریایی انتقال گاز از مخزن پارس 
جنوبی به پاالیشگاه ساحلی فاز ۲۲-۲۴ پارس 
جنوبی از دیگر بخش های این طرح است که 
به گفته ایزدجو عملیات نصب نخستین رشته 
 ۲۴A خط لوله دریایی اتصال سکوهای ۲۲ و
به پاالیشگاه به طور کامل انجام شده است و 
دومین رشته خط لوله دریایی این طرح که گاز 

پاالیشگاه  به  را   ۲۴B و ترش سکوهای ۲3 
خشکی منتقل می کند، در حال نصب در بستر 
دریاست و پیش بینی می شود تا پایان آبان به 

پایان رسیده و وارد مراحل تکمیلی شود.
 سومین ردیف شیرین سازی پاالیشگاه فاز 2۴-22 

تا پایان آبان به بهره برداری می رسد
پارس   ۲۴-۲۲ فازهای  توسعه  طرح  مجری 
جنوبی درباره فعالیت های اجرایی بخش های 
گفت:  نیز  طرح  این  پاالیشگاهی  مختلف 
هم اکنون ۲ ردیف شیرین سازی پاالیشگاه این 
طرح با دریافت گاز ترش از خروجی فازهای 
6 تا ۸ پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار 
دارد و در آینده نزدیک گاز ترش سکوهای 
وی  کرد.  خواهد  دریافت  را   ۲۴A و   ۲۲
همچنین پیش بینی کرد ردیف سوم و چهارم 
شیرین سازی پاالیشگاه فاز ۲۲-۲۴ به ترتیب تا 
پایان آبان و بهمن ماه امسال به بهره برداری برسد 
از  این طرح  و راه اندازی بخش های تکمیلی 
جمله واحدهای تولید و ذخیره بوتان و پروپان 

به بهار سال آینده موکول شود.

برداشت28میلیونمترمکعبگازازفازهای22تا2۴پارسجنوبی
برای تأمين سوخت زمستانی انجام می شود؛

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی گفت: امروز در کشور 
دو هزار و ۴۲0 جایگاه سی ان جی وجود دارد و 151 جایگاه 
دیگر تا پایان امسال بر این تعداد جایگاه افزوده خواهدشد. اردشیر 
دادرس رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی، با حضور در 
برنامه گفتگوی 1۸:30 شبکه خبر گفت: ایران در دنیا از نظر منابع 
گازی حرف اول را می زند، از نظر تولید و توزیع شبکه حدودا 
365 هزار کیلومتر شبکه مویرگ گازی داریم و امروز 36 هزار 

کیلومتر خطوط فشار قوی گاز درکشور وجود دارد و به مرز باالی 
۸00میلیون متر مکعب در روز رسیده ایم.

او گفت: سهم سبد سی ان جی ۴ درصد است و در واقع سی ان 
جی حدودا  ۴00 درصد بیشتر از قیمت خانگی و 350 درصد 
بیشتر از قیمت صنعتی است و این قیمت نشانگر باال بودن قیمت 

سی ان جی در ایران نسبت به سایر کشورها است.
دادرس گفت: امروز در کشور دو هزار و ۴۲0 جایگاه سی ان جی 
وجود دارد که روزانه در حدود ۲1 میلیون مکعب گاز سی ان جی 
تولید و توزیع می کنند. او گفت: وجود این جایگاه ها موجب 
صرفه جویی ۲1 میلیون لیتر بنزین می شود و در 15 سال گذشته 
3۸ میلیارد صرفه جویی در مصرف بنزین  داشتیم. دادرس بابیان 
اینکه 30 جایگاه در شش ماه گذشته به زنجیره تولید سی ان جی 
اضافه شده است، گفت: 151 جایگاه دیگر تا پایان امسال بر این 

تعداد جایگاه افزوده خواهدشد.

او گفت: از نظر آمایش جغرافیای بیش از 96 درصد از مکان 
هایی که ظرفیت ساخت جایگاه ها در آنها وجود داشت، پوشش 
جایگاه داران  صنفی  انجمن  رئیس  است.  شده  انجام  سراسری 
سی ان جی گفت: در کشور حدود ۴ رو ونیم میلیون خودرو دوگانه 
سوز داریم که یک پنجم آن شامل کل ناوگان کشوری را شامل می 
شود. دادرس گفت: 95 درصد از تاکسی ها و 75 درصد وسایط 
حمل و نقل عمومی دوگانه سوز هستند و این نشانگر این است که 
حدود و سه میلیون و 500 هزار خودرو به صورت مداوم از جایگاه 
های سی ان جی استفاده می کنند. او گفت: در تهران حدود160 
جایگاه سی ان جی کم داریم که شهرداری باید هرچه سریع تر 
زمین های مناسبی در اختیار جایگاه داران قرار دهد. دادرس گفت: 
ان جی  بنزین و سی  داران در حوزه های  کارمزدهای جایگاه 
جوابگوی بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی رغبتی برای  

سرمایه گذاری در این زمینه ندارند.

بهره برداری از ۱۵۱ جایگاه 
 جدید سی ان جی در کشور 

تا پایان سال
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اکنون زمان حمایت از صادرات است 
* حسن مرتجی 

حمایت دولت از صادرات و فراهم کردن شرایط رونق آن در شرایط کنونی، 
می تواند نجات بخش تولید و صادرات و عاملی برای دور زدن تحریم ها و 

فشارهای اقتصادی ظالمانه باشد.
در ماه های اخیر، برگزاری نمایشگاه ها در خارج از کشور با توجه به نوسان 
این  به طوری که شرکت های فعال در  با رکود مواجه شده  ارزی،  های 
حوزه به دلیل مشکالت متعدد، از ورود به این موضوع خوداری می کنند.
این روزها در حالی مردم به خرید ارز و مسکوکات و حتی خودرو برای 
حفظ سرمایه های خود روی آورده اند که هدایت کردن این سرمایه ها به 
سمت صادرات، می تواند ضمن کاهش نقدینگی های سرگردان، ارزآوری، 
رونق تولید و اشتغال را به همراه داشته باشد.اکنون فرصت مناسبی است تا 
دولت با پرداخت یارانه صادراتی، حمایت از صادرات و برگزاری نمایشگاه 
ها در خارج از کشور بویژه کشورهای منطقه و همسایگان و ارائه مشوق های 
مختلف، به تحقق اهداف یاد شده بپردازد.لوازم خانگی، صنایع رنگ، صنایع 
روغن های پایه، تولید ابزار و ماشین آالت، صنایع نوشیدنی و غذا، صنایع 
کود و اوره، صنایع برودتی، صنایع دستکش های صنعتی، صنایع شیمیایی، 
صنایع کاشی و سرامیک و سرویس های بهداشتی، صنایع مصالح ساختمانی، 
ذوب آهن، صنایع فوالد، صنایع لوله سازی، صنایع غذایی دام و طیور، صنایع 
مبلمان، صنایع پالستیک بسته بندی و چاپ، صنایع کاغذ و پالپ و صنایع 
الستیک سازی از جمله بخش های هستند که در صورت حمایت دولت 
می توان با شرایط مناسبی، تولیدات آنها را به کشورهای منطقه صادر کرد. 
کشورهایی همچون آلمان، کره جنوبی، هند و ترکیه سالهاست با فراهم کردن 
شرایط حضور رایگان صادرکنندگان خود در میادین بین المللی، به حمایت از 
صادرات پرداخته اند.پرداخت یارانه پرواز و هزینه برپایی غرفه ها، مبالغ اندکی 
که دولت با پرداخت آن می تواند تولیدکنندگان را به سمت صادرات سوق 
دهد؛ موضوعی که نظیر آن را در کشورهای پیشرو در امر صادرات شاهدیم.
چین، چهار هزار یورو به تاجر و بازرگانان خود می دهد تا در نمایشگاه های 
ایران حضور یافته و تولیداتشان را عرضه کنند؛ همچنین ۲ هزار یورو در 
اختیارشان می گذارد تا بهترین و زیباترین غرفه ها را برپا کنند؛ اما غرفه داران 
ایرانی همواره با مشکالت متعددی دست به گریبانند.چنین حمایت هایی، 
به هیچ عنوان هزینه نیست بلکه ارز آن به سرعت به کشور باز می گردد؛ 
بازگذاشتن دست صادرکنندگان با نظارت رایزنان بازرگانی و اقتصادی می 
تواند به شور و هیجان تولید در کشور دامن بزند.اکنون نظم منطقی در بخش 
صادرات کشور وجود ندارد و در این راستا وجود »وزیر صادرات« در دولت 

می تواند یاریگر اهداف صادراتی کشور باشد.

رشد63درصدی پرداخت وام خرید مسکن

 بانک عامل بخش مسکن اعالم کرد: طی 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، تسهیالت ساخت مسکن 1۲ درصد کاهش داشته و علت آن 

را کاهش ساخت و ساز عنوان کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازبانک عامل بخش مسکن، در 6 ماه اول امسال، 
حجم پرداخت تسهیالت خرید مسکن توسط این بانک به لحاظ تعداد )فقره 
تسهیالت( با رشد 63 درصدی مواجه شد که این میزان رشد در دامنه پوشش 
متقاضیان تسهیالت خرید مسکن در سال های گذشته بی سابقه بوده است.
از ابتدای سال 97 تا پایان شهریور ماه، 111 هزار و ۲00 خانوار در شهرهای 

سراسر کشور با استفاده از تسهیالت بانکی صاحب خانه شدند.

نگاه روز

طرح پيش فروش لوازم خانگی
 اجرا می شود

با مجوز ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان می توانند بر 
اساس ضوابط سازمان حمایت اقدام به پیش فروش 
لوازم خانگی نمایند. مرحله اول این طرح با فروش 

160 محصول با قیمت قطعی از فردا اغاز می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اعضای ستاد تنظیم 
بازار موافقت خود با طرح پیش فروش لوازم خانگی 
را برای واحدهای توانمند و بدون مداخله دولت را 
تثبیت کردند. بر این اساس اعضای کارگروه اعالم 
کردند که با اجرای این طرح به شرطی موافقت دارند 
که رفتار مبتنی بر حمایت دولت، وزارت صنعت و 
کارگروه تنظیم بازار مورد انتظار تولیدکنندگان نباشد. 
در این مصوبه اعالم شده که با این پیش فرض در 
یا  پیشنهاددهندگان  صورت توافق مقامات مسئول، 
شرکت های مشابه می توانند از ظرفیت های اجرایی 
و تخصصی خود برای پیاده سازی هرگونه طرح در 
فضای مشابه و به شکل رقابتی استفاده کنند. ضمن 
تدوین،  بر  مبنی  حمایت  سازمان  اعالم  با  اینکه 
تصویب و ابالغ ضوابط فروش اقساطی و پیش فروش 
کاال در هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها، عماًل راه برای 
شرکت های توانمند جهت عرضه کاال با قیمت مقطوع 
و با کمترین نوسان قیمت وجود دارد و شرکت ها بر 
اساس ارزش برند و جایگاهی که نزد مصرف کنندگان 
دارند، با اطالع رسانی کامل از شرایط و ضوابط عرضه 
کاالی تولیدی خود به شرط رعایت قیمت مندرج در 
سامانه 1۲۴ اقدام نمایند.بر این اساس طرح فروش 
یخچال،  شامل  خانگی  لوازم  محصول  مدل   160
فریزر، لباسشویی، اجاق گاز، ال ای دی و لوازم خانگی 
کوچک از دیروز در دو شیوه قیمت مقطوع و خرید 
با قیمت غیرقطعی و با سود مشارکت، آغاز خواهد 
شد.این طرح از دیروزآغاز شده و به مدت محدودی 
برای هر کاالیی که سقف  به نحوی که  ادامه دارد 
فروش پُر شود، سایت بسته شده و مصرف کنندگان 
می توانند برای مرحله بعدی، درخواست خود را ثبت 
نمایند.بر اساس این طرح، قیمت به صورت قطعی و با 
تخفیف نسبت به مدت زمان انتظار مشتری در تحویل 
کاال، مشمول دو درصد تخفیف می شود و اگر متقاضی 
خواستار تحویل در ماه اول باشد، مشمول دریافت 
تخفیف نخواهد بود.این طرح از سوی تولیدکنندگان 
به منظور رفع نگرانی مصرف کنندگان در خصوص 
بر  که  پیاده سازی می شود  بازار  در  قیمت ها  نوسان 
اساس آن، فروش به صورت قطعی صورت خواهد 
پذیرفت.بر این اساس مصرف کننده می تواند با مراجعه 
به سایت و واریز وجه محصول خریداری شده، رنگ، 
مدل  و شرایط زمانی تحویل را تعیین کرده و چنانچه 
تولیدکننده نتواند در موعد مقرر به تعهد خود عمل 

کند، مشمول ۲5 درصد جریمه ماهانه خواهد بود.

خبر

طرح ساماندهی بازار خودرو در شرایطی دوباره 
که  افتاده  جریان  به  مجلس  در  بررسی  برای 
کارشناسان معتقدند مردم برای خرید خودروهای 
بی کیفیت صف کشیده اند و خودروسازان تمایلی 

به افزایش کیفیت ندارند.
به گزارش زمان به نقل از مهر، عبدالرضا عزیزی، 
عضو کمیسیون اجتماعی  مجلس از به جریان 
افتادن طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس 
با هدف حمایت حمایت از واردات خودروهای 
پاک یا خودروهایی که آلودگی کمتری نسبت به 
خودروهای تولید داخل دارند، گفت: این اقدام 
گامی موثر در جهت کاهش آلودگی هوا و کاهش 
مصرف بنزین است به ویژه امروز و در آستانه 
فصل سرما که در کالنشهرهایی همچون تهران و 
مشهد با پدیده وارونگی هوا روبرو بوده و آسیب 
های اقتصادی و جانی زیادی را به دلیل آلودگی 
هوا متحمل می شویم. عزیزی با انتقاد از کیفیت 
بازار  نبود  داد:  ادامه  داخل،  تولید  خودروهای 
رقابتی در صنعت خودروسازی  کشور باعث شده 
پیشرفتی در این بخش نداشته باشیم به طوریکه 
شاهد هستیم مردم برای همین خودروهای بی 
کیفیت صف کشیده و ظرف یک ساعت 150 هزار 
میلیارد تومان خودرو به فروش می رسد؛ طبیعی 

است که در چنین شرایطی خودروسازان داخلی 
تمایلی در به روز و باکیفیت تر کردن محصوالت 
خود نخواهند داشت. وی با یادآوری توانمندی 
متخصصان داخلی در حوزه های مختلف، تاکید 
کرد: چطور ممکن است متخصصان ایرانی در 
حوزه هوافضا، تکنولوژی هسته ای، موشک های 
نقطه زن بالستیک با برد ۲ هزار تا 3هزار و 500 
کیلومتر و سلول های بنیادی حرفی برای گفتن 
داشته باشند اما در صنعت خودروسازی نتوانیم 
سمند باکیفیت تولید کنیم، واقعیت آن است که 

ما در صنعت خودروسازی در دنیا حرفی برای 
گفتن نداریم  به طوریکه همچنان شاهد تولید 
خودروهای با مصرف سوخت باال، ایمنی پایین 
و آالینده هستیم. وی ادامه داد: خودروهای داخلی 
10 تا 1۲ درصد مصرف سوخت دارند در حالیکه 
در دنیا خودروهایی تولید می شود که مصرف 
سوخت ۴ درصدی داشته و در عین حال باکیفیت 
تر، ایمن تر، مشتری پسند تر و با گارانتی باالتر 
هستند. دولت اگر هزینه همین اختالف مصرف 
بنزین را پرداخته و از خودروهای پاک حمایت 

کند هم آلودگی کمتر خواهد شد هم اینکه مردم 
از خودرو ایمن استفاده خواهند کرد. وی ادامه داد: 
البته این به معنای عدم حمایت از تولید داخل و 
حمایت از واردات نیست بلکه ما به دنبال ایجاد 
فضای رقابتی برای پیشرفت صنعت خودروسازی 
کشور هستیم. چنانچه چند خودروساز خارجی 
در کنار خودروسازان داخلی حضور داشته باشند 
یا اینکه واردات خودرو آزاد شود به طور قطع 
که  شد  خواهند  مجبور  داخلی  خودروسازان 
تولیدات کمتر اما با کیفیت تری داشته باشند. وی 
با بیان اینکه مجلس با قوت از طرح ساماندهی 
بازار خودرو حمایت می کند گفت: هم اکنون 
به دلیل آسیب های ناشی از آلودگی هوا ساالنه 
عده زیادی از مردم جان خود را از دست می 
با هدف کاهش مصرف  بنابراین مجلس  دهند 
آلودگی هوا و حفظ سالمت  کاهش  سوخت، 
مردم با قاطعیت از این طرح حمایت می کند. وی 
درباره لزوم نظارت مجلس بر حسن اجرای طرح 
ساماندهی بازار خودرو در صورت تبدیل شدن 
به قانون تاکید کرد: وظیفه مجلس این است که 
بعد از تصویب قانون از مسیر دیوان محاسبات و 
سازمان بازرسی کل کشور ناظر بر اجرای قانون 

بوده و دولت را مکلف به اجرای آن کند.

طرح ساماندهی بازار خودرو دوباره به جریان افتاد؛

مردمبرایخریدخودروهایبیکیفیتصفکشیدهاند

آگهیفقدانمدرکتحصیلی
،بشناسنامه  عباسعلی  ،فرزند  چکامه  حدیث  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
13۸5،صادره از اهواز،متولد 1359دررشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی  دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد جهرم با شماره ۸1193360۸3مفقود گردیده وفاقد هرگونه اعتبار 

می باشد. نوبت اول:1397/7/17-نوبت دوم :1397/۸/1-نوبت سوم:1397/۸/15 
اهواز

مفقودی
M 1360۸6530  برگ سبز پراید مدل 1397 شماره شهربانی ۸19 م 9۴ ۸۲ موتور 
و شماره شاسی NAs۴11100J1096۲0۴   مقفود گردید و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 بابل 

اگهیمفقودی
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل 13۸5 به شماره شهربانی ۸۲-۲99م۲1 و شماره 
موتور 1733193 و شماره شاسی s1۴1۲۲۸5965903 به نام سید قاسم دلیلی مفقود 

بابلو از درجه اعتبار ساقط است.

آگهیمفقودی
بدنه 001۴۲0۴۲97  شماره  به  ایکس  ال  پژو ۴05 جی  سواری  سبز خودرو  برگ 
و شماره پالک ایران 7۲-3۸۸ق13 و شماره موتور 1۲۴۸۴00093۴ مفقود و فاقد 

بهشهراعتبار می باشد.

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
آقای حافظ نیکو زاد فرزند محمدرضا به شرح درخواستی که به شماره 3۸9-97 این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
ریحانه مریضی جویباری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 17۴3 صادره از جویبار 
در تاریخ ۸/۲/97 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری فوت نموده و ورثه/وراث 

حین الفوت وی عبارتند از: 
1- حافظ نیکو زاد فرزند محمد رضا به شماره ملی 5۸۲006367۸ نوه متوفی

والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

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

آگهیموضوعماده3قانون
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره  139۴60331010003775 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین برزوئی فرزند 
قربانعلی  بشماره شناسنامه ۸77 صادره ازسبزوار در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 10۴/31 متر مربع پالک 196۴ فرعی از ۲۲ اصلی واقع 
درکرج کالک  پایین خیابان  شهید محسن خلج خیابان افشار کوچه یکم کوچه پالک 
16  خریداری از مالک رسمی آقای محمد ابراهیم خلج محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./  ز ۸۲۸
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/0۸/0۲

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهیدادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه95099۸61۴1۲00۴۲۸شعبه۲دادگاه  پرونده 
نعامی  محسن  شماره97099761۴1۲006۲۲.خواهان:آقای  نهایی  خرمشهرتصمیم 
فرزندصاحب باوکالت آقای سیامک فتلی صاکی فرزندطه به نشانی خوزستان-خرمشهر-
رستوران  فوقانی  طبقه  شقایق  مبارزپارک  خیابان  روبروی  خرمشهرخیابان۴0متری 
ستاره طالیی.خوانده:آقای مهدی سیاهپوش فرزندمحمدرضابه نشانی اهوازکیانپارس 
اوراق  بابررسی  خواسته.دادگاه  پالک60واحد6.خواسته:تامین  فازیک  خیابان1۸غربی 
ومحتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم وبشرح ذیل مبادرت بصدوررای می نماید.پرونده 
کالسه 95099۸61۴1۲00۴۲۸شعبه۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرتصمیم 
نهایی شماره. خواهان:آقای محسن نعامی فرزندصاحب باوکالت آقای سیامک فتلی 
صاکی فرزندطه به نشانی خوزستان-خرمشهر-خرمشهرخیابان۴0متری روبروی خیابان 
مبارزپارک شقایق طبقه فوقانی رستوران ستاره طالیی.خوانده:آقای مهدی سیاهپوش 
پالک60واحد6. فازیک  1۸غربی  خیابان  اهوازکیانپارس  نشانی  فرزندمحمدرضابه 
خواسته:مطالبه وجه.رای دادگاه:درخصوص دعوی محسن نعامی فرزندصاحب باوکالت 
سیامک فتلی صاکی به طرفیت مهدی سیاهپوش فرزندمحمدرضابه خواسته صدورحکم 
برمحکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک شماره1۴6609مورخ95/۴/10به 
تاخیرتادیه  سعیدی خرمشهروخسارت  شعبه  سپه  بانک  عهده  ریال  مبلغ۸50میلیون 
ازتاریخ چک با احتساب کلیه خسارات دادرسی ازجمله هزینه دادرسی،دادگاه باتوجه 
به محتویات پرونده ومالحظه اصل وتصویرمصدق چک وگواهی عدم پرداخت به 
خواهان  وکیل  واظهارات  خواهان  دادخواست  شماره037۴000۲06مورخ95/۴/10و 
درجلسه دادرسی97/6/31دادگاه وعدم حضورخوانده درآن جلسه باوجودابالغ ازطریق 
نشرآگهی دراثرعدم شناسایی وی درآدرس اعالمی ازسوی خواهان وعدم ایرادوی به 
دعوی خواهان ونه الیحه داده ونه وکیل معرفی نموده است واصل براعتبار مندرجات 
است وخوانده  آن  برمدیونیت صادرکننده  آن  عنوان سندتجاری وداللت  هابه  چک 
ادعایی در خصوص پرداخت وجه چک ننموده است.ازاین رو،دادگاه دعوی خواهان 
راصائب تشخیص داده و مستندابه ماده315قانون تجارت وماده۲وتبصره آن وماده3قانون 
صدورچک وماده515و519قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت وجه یک فقره چک شماره1۴6609مورخ 95/۴/10به مبلغ۸50میلیون ریال 
عهده بانک سپه شعبه سعیدی خرمشهروخسارت تاخیرتادیه مبلغ ۸50میلیون ریال 
وجه چک مزبورازتاریخ رسیدچک در97/۴/10تازمان اجرای حکم وهزینه دادرسی 
طبق میزان تمبرهای ابطال شده خواهان وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق 
خواهان راصادرواعالم می نماید.رای صادره غیابی است وظرف بیست روزپس ازابالغ 
قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه 

تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.    شماره م.الف)9/671(
دادرس علی البدل شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرمشهر-دکترحسن جاللی

رونوشتآگهیحصروراثت
دادخواست  شرح  به   101۲ شماره  شناسنامه  دارای  چلوانی  ریاحی  ابراهیم  آقای 
نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه 970۴35  ش1س 
وچنین توضیح داده که شادروان قدرت اله ریاحی چلوانی به شناسنامه شماره1۲۸ 
درتاریخ1397/6/19 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
1  ریحانه محمدی چمگاوی فرزند عزیزاله  به شماره ملی 6۲09۸7750۸ ذوجه 

دایمی
۲  ابراهیم ریاحی چلوانی به شماره ملی ۴6۲363۸۸0۴ فرزند ذکور 

3  حکمت اهلل ریاحی چلوانی به شماره ملی ۴6۲31107۲9 فرزند ذکور
۴  ماه پیکر ریاحی چلوانی به شماره ملی ۴6۲30۲۸05۴  فرزند اناث

5  لیال ریاحی چلوانی به شماره ملی ۴6۲0۸۲9۲۲3۴ فرزنداناث
6  کبری ریاحی چلوانی به شماره ملی ۴6۲3۲۸3909  فرزنداناث

7  مسیب ریاحی چلوانی به شماره ملی ۴6۲3069۸۴۲ فرزند ذکور
۸  نادر ریاحی چلوانی به شماره ملی ۴6۲۲967۲9۴  فرزند ذکورو الغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

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

آگهیموضوعماده3قانون
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره13976033105700103۲هیات  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 سیدعلی 
حسینی فرزند میرقاسم شماره شناسنامه ۲55 صادره از تهران در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 10۴/6۲ مترمربع پالک 5 و ۸ فرعی از 365 اصلی واقع در 
مهرشهر گلستان یکم خریداری از مالک رسمی آقای کرم خدا قره باغی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 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. 1193۴م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/01 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/16

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

ادامه از صفحه ۱
ترکاشوند گفت: دستوری که بانک مرکزی برای تعیین کف 
این  بود؛  مردم  زیان  و  ضرر  از  جلوگیری  برای  داده  قیمتی 
بخش از بازار که از سوی صرافی تامین ارز می شود کوچک 
است و بخش عمده از سامانه نیما تامین ارز می شود. دبیرکل 
بازار  به  ارز هرات و سلیمانیه  کانون صرافان در مورد ورود 
ارز خاطرنشان کرد: باید کشور با توجه به  محاصره اقتصادی 
تحت مکانیزم عمل بازارهای همسایه از جمله دوبی، هرات و 
سلیمانیه هستیم چراکه راهی برای تامین ارز نداریم. ترکاشوند 
از حضور بازیگران غیرمجوزدار در بازار ارز خبر داد و به مردم 
توصیه کرد که فقط از 650واحد صرافی مجاز خرید کرده و 
در قبال خرید خود، سند سنا دریافت کنند تا ارز تقلبی نباشد 
و حتی از صرافی ها پرینت شماره اسکناس خود را از صرافی 
بگیرند؛ چراکه این امکان وجود دارد؛ لذا واقعا وزن صرافان که 
اگر اراده کند سیستم ارزی را کن فیکن می کند صحیح نیست. 
ترکاشوند در خصوص نرخ کارمزد صرافی ها گفت: سیستم 
بازار ریزشی و افزایشی است و نمی توان به دقت حاشیه سود 

تومان  ماکزیمم صد  حالت  در  سود  حاشیه  و  کرد  تعیین  را 
است. تر کاشوند در پاسخ به سوال خبرنگار پیام زمان مبنی  
بر تصویب cft در کاهش قیمت ارز تاثیر داشته است  تا خیر 
عنوان کرد: در مصوبه cftمجلس باید گفت بخشی از قیمت 
ارز ما حباب مثبت روانی است که به خاطر فشارهای سیاسی 
اثر  واسطه  به  مقداری  بخش  آن  که  ایجاد شد  کشور  خارج 
سیاسی تاثیر گذار است ولی اینکه این مصوبه در کوتاه مدت 
بر ورود اسکناس ارز کمک کند و قیمت را کاهش دهد اینطور 
نیست ولی  در درازمدت اثر بر کاهش نرخ و این فرایند دارد. 
وی همچنین در مورد تحریم های سیزده ابان به خبرنگار پیام 
زمان گفت : بانک مرکزی خود را برای سیزده آبان و موعد آغاز 
تحریم آماده کرده است، شاید  به صورت جزئی این تاریخ بر 
روی نرخ ارز اثر بگذارد ولی نرخ خیلی اثر نمی پذیرد. وی 
افزود: خرید و فروش ارز از سوی صرافی های غیررسمی و 
دالالن در حال انجام است و فعال بازار ارز در انحصار صرافی 
های مجاز نیست و با توجه به اینکه بانک مرکزی بازارساز شده 
در حال کنترل است تا قیمت جهشی نشود و ما نیز به بانک 

مرکزی کمک می کنیم و امیدواریم شاهد جهش ارز را دیگر 
شاهد نباشیم. ترکاشوند  گفت: ورود اسکناس ارز به بازار برای 
بانک مرکزی همواره از سوی صرافی ها انجام شده و اگر هم 

بانک مرکزی بخواهد این کار را انجام خواهیم داد.

گزارش زمان از نشست خبری دبیر کل کانون صرافان ؛ 

نوسانات قیمت ارز تحت تاثیر مسائل سیاسی 



  شب آنگاه زیباست که نور را باور 
داشته باشیم.

دوروستان

سخن حکیمانه

روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست 
 ِمی ز ُخمخانه به جوش آمد و می باید خواست

نوبت زهد فروشان گران جان بگذشت 
 وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست

امروز با حافظ

»مستوری« چاپ شد

نوشته  »مستوری«  رمان 
توسط  کرمیار  صادق 
جمکران  کتاب  انتشارات 
منتشر و راهی بازار نشر شد. 
به گزارش مهر، رمان جدید 
صادق کرمیار با عنوان »مستوری«   و اتفاقات مربوط 
به شهید مهدی زین الدین، به تازگی توسط انتشارات 

کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است.
آغاز  سپیده  و  سیامک  نامزدی  با  رمان  این  داستان 
می شود. سیامک فرزند دکتر خسروی در شرکت تولید 
مواد غذایی طیور فعالیت می کند و سپیده دانشجوست. 
ماجرایی باعث می شود که سیامک از شرکت استعفا 
دهد و هم زمان نسبت به این که دکتر خسروی پدر 
شرایط  این  در  شود.  تردید  و  شک  دچار  اوست، 
سیامک ترجیح می دهد زندگی سپیده را به سرنوشت 
خود گره نزند و تالش می کند نامزدی و ازدواج با 
سپیده را به هم بزند. اّما سپیده که عاشق سیامک است، 
همراهی  سیامک  با  می شود،  موضوع  متوجه  وقتی 

می کند تا به راز زندگی او پی ببرد.
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اوقات شرعی

 ایوب آقاخانی شيروانی تماشاخانه ایرانشهر 
را داغ می کند

 نمایش »شیروانی داغ« به قلم و کارگردانی 
ایوب آقاخانی در سالن استاد سمندریان 
تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه می رود.
 به گزارش روابط عمومی گروه، نمایش » 
شیروانی داغ« که با اقتباس و دراماتورژی 
روی  از  بهاروند  رضا  و  آقاخانی  ایوب 
نمایشنامه معروف تنسی ویلیامز آمریکایی 

برای تمرین آماده شده، از اول آذرماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر 
به عنوان جدیدترین کارگروه تئاتر پوشه و محصول موسسه پوشه هنر پارسی به 

کارگردانی ایوب آقاخانی برای نخستین بار در ایران به روی صحنه خواهد رفت.
از این نمایش شهیر قبل و بعد از انقالب هیچ اجرایی به روی صحنه نرفته است اما 
خاطره نسخه سینمایی آن که در سال 195۸ توسط ریچارد بروکس ساخته شده در 

ذهن بسیاری از عالقه مندان تئاتر و سینما هست.
ایوب آقاخانی پیش تر در مقام نویسنده، کارگردان و بازیگر دو نمایش »نام همه 
مصلوبان عیسی است« و »زنانی که به بزها خیره شده اند« را در همین تماشاخانه به 
صحنه برده است و در مقام بازیگر نیز در نمایش »شب روی سنگ فرش خیس« 

حضورداشته است.
گفتنی است تماشاخانه ایرانشهر خردادماه سال ۸۸ با نمایش »تمام صبح های زمین« 
به قلم و بازی ایوب آقاخانی و کارگردانی حسین مسافر آستانه شروع به فعالیت کرد.

 
بازگشت خون آشامان محبوب به سينما

طرفداران فیلم پرفروش »گرگ و میش« 
به مناسبت دهمین سالگرد اولین اکران این 
فیلم سینمایی، دوباره خون آشامان محبوب 

خود را روی پرده های سینما خواهند دید.
به گزارش  از ورایتی، فیلم »گرگ و میش« 
)۲00۸( دوباره راهی سینماها خواهد شد. 
پدیده  است  قرار  منتشر شده  اخبار  بنابر 

حیرت انگیز گیشه های سال ۲00۸،  دوباره و قبل از جشن هالووین در سینماهای 
آمریکا اکران شود. این اکران دو روزه به مناسبت دهمین سالگرد اکران »گرگ و 

میش« در ۲1 نوامبر ۲00۸ است.
»گرگ و میش« فیلمی در ژانر فانتزی عاشقانه و از شاخه خون آشام ها است که 
نام نوشته استفن میرساخته شد و در سال  بر اساس کتابی پرفروش به همین 
۲00۸ بیش از ۴00 میلیون دالر فروش جهانی داشت. موفقیتی که باعث شد ۴ 
فیلم »گرگ ومیش: ماه نو« )۲009(، »گرگ ومیش: کسوف« )۲010(، »گرگ ومیش: 
سپیده دم - قسمت اول« )۲011( و »گرگ ومیش: سپیده دم - قسمت دوم« )۲01۲( 
به دنبال آن ساخته شوند و بازیگران جوانش همچون روبرت پتیسون و کریستین 

استوارت را به شهرتی جهانی برساند

طاغي در راه اسپانيا و فرانسه

فیلم کوتاه» طاغی« که پیش از این موفق 
به دریافت دیپلم افتخار جشنواره »تامپره« 
فنالند شده بود در بخش رقابتی جشنواره 
فیلم کوتاه »آلمریا« در اسپانیا و جشنواره 
»Tous Courts« فرانسه رقابت خواهد 

کرد.
جشنواره فیلم کوتاه »آلمریا« از تاریخ 17 

تا ۲۴ نوامبر )۲6 آبان تا سوم آذرماه( در اسپانیا و جشنواره »Tous Courts« از 
تاریخ ۴ تا ۸ دسامبر )13 تا 17 آذرماه( در فرانسه برگزار می شود. این فیلم کوتاه 
پیش از این به جشنواره فیلم »مونتی کاتینی« ایتالیا هم دعوت شده که از تاریخ ۲۲ تا 

۲۸ اکتبر )30 مهر تا ششم آبان( برگزار خواهد شد.
این فیلم روایتگر داستان زندگی زن قایقرانی است که روی رودخانه پشت بازارچه 
و اطراف مرداب مسافرکشی می کند و از شرایط زندگی عاصی شده است. در یک 
درگیری با شوهرش تصمیم می گیرد شرایط را عوض کند و زندگی جدیدی را 

شروع کند...
فیلم نامه این فیلم را محمد شیروانی با طرحی از کوروش عسگری نوشته و کوروش 

عسگری آن را کارگردانی کرده است.

آتش افروزي یک راهبه در سينماي جهان

»راهبه«  فیلم  انتقادی  چشمگیر  موفقیت 
بخصوص در سینماهای آمریکا سند تازه 
ای بر این واقعیت است که فرانچیز فیلم 
های ترسناک تحت مدیریت جیمز وان به 
ندرت طعم ناکامی را می چشید. پس از 
 »Conjuring« سری فیلم های موسوم به
و »آنابل« حاال »راهبه« است که همانند آنها 

با بودجه ای اندک و هنرپیشه هایی با دستمزدهای کاماًل غیرنجومی گیشه ها را 
تسخیر و ترس را به وسیله ای برای پول اندوزی های هنگفت تبدیل می کنند.

راهبه شیطانی در مرکز فیلم راهبه که چشمانی زرد رنگ دارد و و واالک نامیده می 
شود. پیشتر در قسمت دوم »Conjuring« هم مشاهده شود کاراکتر لورن وارن 
)با بازی ورا فارمیگا( را که یک جن گیر برجسته است، هراسان کرده بود و اضافه 
بر این در البه الی عکس های مرموز به تماشا گذاشته شده در فیلم »آنابل: خلقت« 

نیز خودنمایی کرده بود.
پیش از آن که بینندگان متوجه شوند، کورین هاردی کارگردان »راهبه« آنها را ۲0 سال 
به سمت جلو پرت می کند تا بگوید واالک از چنگ ایرنه خواهر لورن و همچنین 
پدر روحانی برک )دیمی ین بیچیر( و یک مرد کانادایی- فرانسوی به نام فرنچی 
)یوناس بلوکه( گریخته و دست به آتش افروزی های تازه ای زده و مقدمات فیلم 

های بعدی این فرانچیزها را هم فراهم آورده است

خبر

بین  نام  با  استخوان«  بیست  همزمان  »شکستن 
المللی »رونا مادر عظیم« به کارگردانی جمشید 
در  بین المللی خود  نمایش  اولین  در  محمودی 

جشنواره »بوسان« به روی پرده رفت.
سینمایی  نشریه  نویسنده  کوئیپرز«  »ریچارد 
جشنواره ی  در  فیلم  تماشای  از  پس  »ورایتی« 

»بوسان« در نقدی درباره آن نوشته است: 
سینماگر  برادران  محمودی  نوید  و  »جمشید 
تهران در درام جدید  افغانستان و ساکن  متولد 
و تاثیرگذارشان با نام »رونا مادر عظیم« همچنان 
به کاوش در زندگی پناهجویان افغانی در ایران 
ادامه می دهند. این فیلم به کارگردانی و نویسندگی 
نوید  تهیه کنندگی  به  و  محمودی  جمشید 
محمودی، روایتگر داستان پسری میانسال است 
زندگی  و  مرگ  حیاتی  تصمیم  معرض  در  که 
بیماری شدیدی  با  درباره مادرش قرار دارد که 
دست و پنجه نرم می کند و تصویری روشن از 
اداری  سرخوردگی های  و  خانوادگی  تنش های 
را در جامعه ای ارائه می دهد که ظاهرا در برزخی 
بی پایان گرفتار شده است.  فیلم »شکستن همزمان 
بیست استخوان« با نام بین المللی »رونا مادر عظیم« 
که امسال به عنوان نماینده سینمای افغانستان در 
جوایز اسکار انتخاب شده است، اولین نمایش 
بین المللی خود را در بخش »پنجره ای به سینمای 
آسیا« جشنواره فیلم بوسان در تاریخ 6 اکتبر )1۴ 
مهر( تجربه کرده است و یک نمایش دیگر نیز ۸ 

اکتبر )16 مهر( خواهد داشت.
پس از ساخت فیلم »چند متر مکعب عشق« در 
سال ۲01۴ و پس از آن فیلم »رفتن« )۲016( به 
کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید 

محمودی، فیلم »رونا مادر عظیم« سومین فیلمی از 
این برادران محمودی است که به عنوان نماینده 
سینمای افغانستان در جوایز اسکار انتخاب شده 
است و این فیلم جدید نیز همچون ساخته های 
قبلی آنان در تالش است زبانی باشد برای میلیون ها 
افغان که در چند دهه گذشته مجبور به ترک وطن 
خود شده اند.  در این فیلم محسن تنابنده بازیگر 
بازی خوبی در نقش  ایران،  سرشناس سینمای 
نیز  فیلم  ابتدایی  است و صحنه  داشته  »عظیم« 
نشان دهنده شخصیت »عظیم« است که در شیفت 
شب خدمه تعمیرات شهرداری تهران کار می کند، 
شهری که حداقل برای 10 سال است که محل 
زندگی او شده است. »عظیم« که با همسرش )با 
بازی فاطمه میرزائی( بچه دار نمی شوند، به نوعی 
در حالت توبه و اصالح مسیر زندگی خود قرار 

دارد تا خداوند بچه ای به آنها بدهد. 
همان طور که از نام فیلم برمی آید، زندگی عظیم 
حسینی(  فاطمه  بازی  رونا)با  مادرش  حول 
می چرخد، زنی سالخورده که قرار است به زودی 
دیگر  همراه  به  قاچاق  و  غیرقانونی  شکلی  به 
پسرش فاروق )با بازی مجتبی پیرزاده( به آلمان 
برود. پس از ترتیب دادن یک میهمانی خداحافظی 
شاد، »عظیم« متوجه می شود که برادرش بدون 
هیچ توضیح خاصی تصمیم گرفته مادرش را با 
خود نبرد. خشم »عظیم« از رفتار برادرش موجب 
بروز مجموعه ای از اتفاقات می شود که زندگی 
افراد فاقد سرپناه مطمئن و حقوق کامل شهروندی 

را در کانون توجه فیلم قرار می دهد. 
تنزل رونا از زنی سرزنده و مادر ساالر به یک 
جسد زنده را می توان تعبیر و استعاری از افغانستان 

دانست. علی رغم تالش های بسیاری در اطرافش، 
ظاهرا هیچ راه حل ممکنی برای شرایط او وجود 
ندارد. فیلم »رونا« خواه به عنوان یک استعاره و 
خواه یک درام خانوادگی سرراست و مستقیم، به 
سبب عدم افراط ملودرام  و همچنین همدردی 
با کسانی که در تالش برای کسب خودمختاری 
و با زندگی باعزت هستند، می تواند بسیاری از 
مخاطبان را تحت تاثیر قرار دهد. مسئوالن ایرانی  
حاضر در فیلم چون دکتر خالدی شخصیت های 
منفی نشان داده نشده اند، آنها افرادی حامی هستند 
اما به سبب قوانین خارج از کنترل شان محدود 

شده اند.
رونا«  مادر  »عظیم  فیلم  عوامل  برخی 
بدین  استخوان(  بیست  همزمان  )شکستن 
جمشید  کارگردان:  و  هستند:نویسنده  شرح 
محمودی.  نوید  محمودی،تهیه کننده: 
پیرزاده، فرشته  تنابنده، مجتبی  بازیگران:محسن 
حسینی، فاطمه حسینی، فاطمه میرزایی، محیی 
علیرضا  و  چنگیزیان  سعید  با حضور  رضایی، 
کالری،  کوهیار  فیلمبرداری:  مدیر  استادی. 
صدابردار: مهدی صالح کرمانی، صداگذار: بهمن 
اردالن، طراح صحنه: مهدی موسوی، طراح لباس: 
غزاله معتمد، طراح گریم: سعید ملکان، آهنگساز: 
سهند مهدی زاده،  تدوین: جمشید محمودی، 
دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: روزبه سجادی 
حسینی، منشی صحنه: فائزه گرکانی، مدیر تولید: 
علیرضا باقربیگی، عکاس: فتاح ذی نوری، جلوه 
های ویژه بصری: علیرضا قادری اقدم، برنامه ریز: 
مینا سنگ سفیدی، دستیاران کارگردان: علیرضا 

هاشمی.رضا خانلرزاده.

کاریکاتور

سحر دولتشاهی، تصویری از خود و هوتن شکیبا را در نمایش 
»بینوایان« به کارگردانی حسین پارسایی در اینستاگرام منتشر 

کرد.
دولتشاهی در این تئاتر نقش مادام تناردیه و شکیبا نقش موسیو 
تناردیه را ایفا می کنند که دو شخصیت منفور در »بینوایان« 

هستند.

سحر دولتشاهی در نقش منفور 
»بینوایان«

شترامپ در خواب بیند پنبه دانه

بازتابنمایشفیلمیبابازیمحسنتنابندهدر»بوسان«

فیلم سینمایی »زندانی ها« به کارگردانی و تهیه کنندگی مسعود 
ده نمکی پس از پایان تدوین و اصالح رنگ، آماده نمایش شد.

تازه ترین محصول سازمان هنری رسانه ای اوج از دوم تیرماه 
سال جاری کلید خورد و پس از پایان مراحل تصویربرداری و 
انجام مراحل فنی، آماده اکران در سینماهای سراسر کشور شد.

طنز اجتماعی »زندانی ها« ، داستان دانشجوی جوانی است که 
قصد دارد برای پایان نامه اش روی تعدادی زندانی  تحقیق کند. 
ده نمکی قصد دارد در این فیلم تاثیر معنویات بر زندانی ها را به 

تصویر بکشد.
در این فیلم بازیگرانی چون هدایت هاشمی، هومن برق نورد، 
بهنام تشکر، برزو ارجمند، بهاره افشاری، بهنوش بختیاری، 

اصغر نقی زاده و امیر نوری حضور دارند.

»زنداین ها«ده منیک آماده 
منايش شدند

خسرو شهراز، رحیم نوروزی، محمدرضا علی اکبری در »شاه 
لیر« اثر جاودان شکسپیر در نقش خانواده امیر گالستر بازی می 
کنند.  به گزارش پیام زمان، پس از قطعی شدن بازیگران خانواده 
لیر )مهدی سلطانی در نقش شاه لیر، الهام پاوه نژاد، بهاره رهنما 
و محبوبه تفضلی در نقش دختران شاه لیر(، بازیگران نقش های 

خانواده گالستر نیز قطعی شدند.
بنابر همین گزارش، خسرو شهراز در نقش امیر گالستر، رحیم 
نوروزی و محمدرضا علی اکبری در نقش ادموند و ادگار 

)فرزندان گالستر( نقش آفرینی خواهند کرد.
پروژه بزرگ »شاه لیر« با بیش از یکصد تن بازیگر، نوازنده، 
و  دلخواه  مسعود  کارگردانی  به  صحنه،  عوامل  و  همُسرا 
آهنگسازی نادر مشایخی، از هفته آخر آبان ماه سال جاری در 

سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه خواهد رفت.

ابزیگران خانواده امیر گالسرت در 
»شاه لیر« مشخص شدند

جمهوري اسالمي ایران
وزارت راه و شهرسازي

سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي
اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان کرمان

آگهيمناقصهعموميیكمرحلهاي
نام دستگاه : اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان

نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي – واریز نقدي
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آمریکا«  خارجی  دارایی های  کنترل  »دفتر 
آخرین سد ورود لوح های هخامنشی به ایران 
است، که ۸3 سال پیش براساس مصوبه وقت 
دولت، برای مطالعه به آمریکا رفت با وجود 
انجام اقدامات اولیه سازمان میراث فرهنگی، 
اکنون منتظر جواب این نهاد است تا با صدور 

مجوزهای الزم، به ایران برگردانده شود.
محمدحسن طالبیان - معاون میراث فرهنگی 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
گردشگری - می گوید: با وجود آن که کارهای 
انجام  ایران  به  الواح هخامنشی  اولیه استرداد 
شده است اما برای تحقق این مهم در انتظار 
جواب اوفک )دفتر کنترل دارایی های خارجی 
آمریکا( هستیم تا مجوزهای الزم برای بازگشت 
الواح هخامنشی را صادر کند.به گزارش ایسنا 
او با بیان این که مؤسسه شرق شناسی شیکاگو 

را مطرح  آثار  بسته بندی  مانند  بهانه هایی  نیز 
کرده است، می گوید:  ما همیشه تاکید داریم 
که همه الواح باید همزمان به ایران برگردند، 
چون درحال حاضر حدود دو تا سه هزار لوح 
اما براساس تخمین ما  بسته بندی شده است 
1۲ هزار لوح سالم و تعداد زیادی از قطعات 
شکسته باید در یک محموله به ایران برگردانده 
تمام  شماره گذاری  به  اشاره  با  وی  شوند. 
لوح ها، اظهار می کند: به محض آنکه »اوفک« 
اجازه الزم را صادر کند، حاضر هستیم تعدادی 
از کارشناسان را از ایران به آمریکا بفرستیم تا 
در کار بسته بندی و تحویل گیری الواح کمک 
کنند. طالبیان اما معتقد است: هر چند بسته بندی 
کامل آثار و تحویل آنها تا در موزه ملی ایران 
ازجمله مسئولیت های موسسه شرق شناسی 
موجود  شرایط  به  توجه  با  اما  آمریکاست، 

و مشکالتی که در حوزه بیمه با آن روبه رو 
هستیم،  ترجیح می دهیم به محض آنکه مجوز 
از گمرک آمریکا صادر شد، الواح هخامنشی 
را به ایران بازگردانیم، این کار در اولویت ما 
بیمه  وضعیت  درباره  همچنین  او  دارد.  قرار 
به  توجه  با  می افزاید:  هخامنشی  لوح های 
شرایط موجود، بیمه های آمریکا این الواح را 
ایران بیمه نمی کنند. مسائلی  در بازگشت به 
در این زمینه مطرح شده است، همان طور که 
سردیس  بازگشت  برای  راهکاری  توانستیم 
سرباز هخامنشی به ایران پیدا کنیم، راه هایی 
نیز برای بازگشت سریع تر الواح هخامنشی به 
ایران پیدا می کنیم. طالبیان با این وجود تاکید 
می کند: آن چه که مسلم است قطعاِت آثاری 
تاریخی از کشور بیرون رفته اند و در بسیاری از 
زیرزمین های موزه دنیا این قطعات را نگه داری 

می کنند، اما باید روند بازپس گیری آن ها را به 
کامل  اطالعاتمان  هنوز  کرد،  پیگیری  تدریج 

نیست.
وی با بیان این که تاکنون مرحله ی اول تهیه ی 
»لیست قرمز« که شامل یکسری آئین نامه بوده 
انجام شده است، بیان می کند:این لیست برای 
و  میراث فرهنگی  سازمان  زیرنظر  موزه های 
موزه های ایکوم در حال تهیه است، اما هنوز 
دو فاز دیگر آن در حال انجام است که باید با 

همکاری ایکوم جهانی تکمیل شود.
او ادامه می دهد: تهیه لیست قرمز یک فرمت 
که  می شود.  تهیه  معموال  فاز  سه  در  و  دارد 
اکنون فاز اول به زبان فرانسوی در دست اماده 
شدن است و باید کلیات آن را آماده کرد، در 
فرانسه   کشور  ایکوم  همکاران  با  زمینه   این 

ارتباط داریم.

لوح های هخامنشی در سد آخر آمریکا ... »لیست قرمز« در دست تکمیل

 نوبت دوم

 ابرهای بغض در رؤیای 
بارانی شدن

* حسنا محمد زاده
بارانی  رؤیای  در  بغض  ابرهای 

شدن
حال  در  دریاچه ای  سینه ها؛ 

طوفانی شدن
از  پُر  بالش ها  خونین  پنجه ی 

پَرهای قو
خواب ها دنبال هم در حال طوالنی شدن
زندگی آن مردِ نابینای تنهایی ست که –

چشم ها را شسته در رؤیای نورانی شدن
قطره ای پلک مرا بدجور سنگین کرده است

مثل اشک بره ها در شام قربانی شدن
خوب می فهمم چه حالی دارد از بی همدمی

پابه پای گرگ ها سرگرم چوپانی شدن
برکه های تشنه می بینند با چشمان خیس
نیمه شب ها خواب گرمِ ماه پیشانی شدن
خالی ام از اشتیاق بودن و تلخ است تلخ

جای هر حسی پر از حس پشیمانی شدن
چاره ی لیالی بی مجنون این افسانه چیست؟

یا به دریا دل سپردن... یا بیابانی شدن

یک جرعه شعر 

فیلم سینمایی »ونوم« با بازی تام هاردی توانست در افتتاحیه اکران خود 
در سینما های هالیوود با فروشی معادل ۸0 میلیون دالر رکورد ماه اکتبر 

را جابجا کند.
اکران این فیلم از هفته گذشته آغاز شده و گزارشات مبنی بر آن است که 
استقبال بسیار چشمگیری هم از سوی منتقدان و هم از سوی مخاطبان 

سینما معطوف به تازه ترین نقش آفرینی تام هاردی شده است.
تام هاردی در این فیلم سینمایی در نقش ادی بروک یا همان ونوم بازیگر 
اصلی اثر خواهد بود. این نخستین تجربه ابرقهرمانی تام هاردی است. البته 

وی پیش از این در فیلم بتمن نیز به ایفای نقش پرداخته بود.
فیلم »ونوم« در ژانر ابرقهرمانی و هیجان انگیز به کارگردانی »روبن فلیشر« 
اکران بین المللی خود در سینماهای امریکای شمالی را از 5 اکتبر سال 

جاری میالدی آغاز خواهد کرد.
نویسندگی فیلمنامه ونوم را اسکات روزنبرگ، جف پینکنر و کلی مارسل 
نام از مجموعه کتاب های کمیک کمپانی  بر اساس شخصیتی به همین 
مارول کامیکس اثر تاد مکفارلین، دیوید میشلینی و مایک زک بر عهده 

داشته اند.
از بازیگران آن می توان به تام هاردی و میشل ویلیامز، جنی اسالت، وودی 

هارلسون، ریز احمد، میشل لی، اسکات هیز و رید اسکات اشاره کرد.
فیلم سینمایی ونوم از جمله آثار مرتبط با فیلم ابرقهرمانی مرد عنکبوتی 
است اما هنوز حضور تام هالند در نقش مرد عنبکوتی در این فیلم قطعی 
نشده است. هالند به تازگی فیلمبرداری اونجرز 3 را پشت سر گذاشته 

است.

ركورد شكين فيلم »ونوم« در افتتاحيه


