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الریجانی: بخش های نظارتی بدنبال مچ گیری نباشند

کشمکش ها  توسعه کشور را ُکند کرده است 
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سرمقاله
ابعاد پنهان ناپدید شدن 

خاشقچی

نگاه روز

بازار ارز آبان ماه به کدام
 سو می رود؟

 معموالً وقتی مقامات امنیتی یک کشــور، 
وقــوع حادثــه ای را تأیید و بــر نظر خود 
اصرار می ورزند، نباید نســبت به نظر آن ها 
کم اعتنایی کرد. به خصوص این که با پیشرفت 
سیســتم های اطالعاتی، مقامــات امنیتی 
می توانند به راحتــی از اتفاقاتی که در داخل 
ســفارتخانه های خارجی رخ می دهد، مطلع 
شوند و یا حتی از این اتفاقات صدا یا تصویر 
داشته باشــند.جمال خاشقچی روزنامه نگار 
منتقد سعودی روز سه شــنبه دهم مهرماه 
برای ثبت ازدواج خود به کنسولگری عربستان 
ســعودی در ترکیه رفت و هیچ گاه از محل 
کنسولگری خارج نشد. مقامات امنیتی ترکیه 
ادعا می کنند که ادله محکمی مبنی بر این که 
خاشــقچی در داخل ساختمان کنسولگری 
کشته و جسد او برای انتقال به بیرون تکه تکه 
شــده را در اختیار دارند. دولت سعودی این 
خبر را تکذیب کرده و خواهان این است که 
ترکیه برای ثبوت ادعای خود، مســتندات و 

مدارک الزم را ارائه دهد. 

2 محسن پاک آئین 

یک میلیون بشکه باقیمت پایه ۷۹دالر؛

آغاز عرضه نفت در بورس ؛ 6 آبان 

تعقیب ۱۲ شرکت لیزینگ خودرویی غیر مجاز؛                       

ممنوعیت خرید و فروش ارز در خیابان

جایگاه برترایران ، بین 

کشورهای صادرکننده

 نفت در سال 2۰1۷ 

به گزارش زمان ،معاون رئیس جمهورگفت:موفق به صادرات دو میلیون و ۳۱۳هزار بشکه 
نفت با قیمت متوسط هر بشکه ۷۰ دالر و ۷۶ سنت شدیم، در حالی که در قانون بودجه 
سال ۹۷ این رقم را حدود ۵۵ دالر پیش بینی کرده بودیم. محمدباقر نوبخت در نهمین جلسه 
ستاد تهیه و تدوین الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که در محل این سازمان برگزار شد،  
با بیان اینکه بنابر اعالم گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران، در سال 
۲۰۱۷ بین تمام کشورهای صادرکننده نفت بهترین جایگاه را داشته ایم، اظهار کرد: بنا بر 
گزارش این صندوق، وضعیت اقتصادی ایران در زمینه نفت،  کاهش بیکاری و کاهش تورم 

نسبت به بسیاری از کشورها مانند عربستان  بهتر بوده است

۷

۷

2

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( گفت: ارائه 
تصویر واضح و نزدیک به واقعیت از صنعت خودرو حق افکار عمومی است و رفع 

التهاب کاذب از این بازار در سایه این موضوع محقق می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »منصور معظمی« در مراسم معارفه مدیرعامل 
جدید سایپا افزود: امروز صنعت خودرو آماج حمالت مختلف و بی رحمانه ای 
است و در این میان همگان موظف به روشنگری درباره وضعیت این صنعت 
هستند.وی به شرایط سخت کشور در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: تاریخ 
قادر  آمریکا  قطع  بطور  و  افتاده  اتفاق  زودتر  بسیار  آبان(   ۱۳( نوامبر  چهارم 
نخواهد بود صادرات نفت ایران را به صفر برساند.معظمی یادآور شد: ایران در 
طول ۴0 سال گذشته با تحریم دست به گریبان بوده و این دوران را پیش از 
این نیز پشت سر گذاشته است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تردد 
۱9 میلیون دستگاه خودرو در کشور و وجود به طور میانگین یک خودرو به 
ازای هر خانواده ایرانی اشاره و اظهار داشت: مسائل این صنعت بسیار فراتر از 
حوزه تخصصی صنعت و اقتصاد و دارای آثار عمیق و گسترده اجتماعی است و 

برهمین اساس در آگاه سازی بیشتر افکار عمومی از ابعاد مختلف این صنعت 
همه مسئولند.وی ادامه داد: منطقی و منصفانه نیست که سوداگران با ایجاد 
التهاب از بازار خودرو سود می برند، این در حالی است که واحدهای تولیدکننده 
با وجود مشکالت، تولید را با شمارگان خوبی ادامه می دهند.معظمی، همچنین 
برخی بدعهدی های شرکای خارجی را موجب تاخیر در تحویل خودروهای 
خاص برشمرد و تاکید کرد: بطور قطع این موضوع از طریق قوانین بین المللی 
مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.وی از قطعه سازان که با وجود فراز و فرودهای 

نقدینگی همواره در کنار خودروسازی و تولید داخل بوده اند، قدردانی کرد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا: نوآوری و بهره وری را اولویت 

کاری سایپا قرار می دهیم

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: باید با افزایش بهره وری و انجام صحیح 
و درست مسئولیت اجتماعی، منافع تمامی ذی نفعان را تأمین کنیم.

ادامه در صفحه 7

 »نوآوری و بهره وری« اولویت های کاری سایپا ؛

رفع التهاب بازار خودرو نیازمند آگاه سازی افکار عمومی 
داستان جدید عربستان درباره خاشقجی برای تبرئه بن سلمان؛ 

اروپا پیشنهاد تغییر ولیعهد سعودی را به آمریکا داده است
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی عنوان داشت 
از فشارهای بین  عربستان برای رها کردن خود 
المللی به وجود آمده در نتیجه ماجرای»خاشقجی«، 
قتل وی را می پذیرد اما داستانی جدید را در این 

رابطه نقل می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نیویورک تایمز در 
گزارشی در رابطه با ماجرای مفقود شدن جمال 
خاشقجی می نویسد که عربستان در نظر دارد 
تا روایت جدیدی را در این رابطه منتشر کند.در 
همین رابطه عربستان در حال آماده کردن خود 
برای نقل این داستان است که خاشقجی در زمانی 
که در حال بازجویی در کنسولگری عربستان در 
استانبول بوده بر اثر یک اشتباه کشته می شود.

این در حالی است که مقامات بلندپایه عربستانی 
از جمله شخص »محمد بن سلمان« ولیعهد این 
از  خاشقجی  که  بود  مدعی شده  پیشتر  کشور، 

کنسولگری عربستان در استانبول خارج شده است.
ادامه در صفحه ۳

اطالعیه عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ 
بین الملل در سایت بورس انرژی ایران منتشر شد. قرار است 
ششم آبان ماه یک میلیون بشکه نفت خام با تسویه ۲0 درصد 

ریالی و۸0درصد ارزی عرضه شود.
به گزارش زمان به نقل ازشرکت ملی نفت ایران، اطالعیه عرضه 
نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل در 
سایت بورس انرژی ایران منتشر شد. شرکت ملی نفت ایران با 
اشاره به انتشار این اطالعیه، اعالم کرد: در راستای تحقق بند ۱۳ 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری، مبنی بر ایجاد تنوع در روش های فروش نفت و مشارکت 
بخش خصوصی و همچینن اجرای بند )ح( ماده ۴ قانون پنج 
ساله برنامه ششم توسعه کشور، شرکت ملی نفت ایران در نظر 
دارد تا پایان مهرماه سال جاری اقدام به عرضه یک میلیون بشکه 
نفت خام در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران کند.در این راستا، 
با توجه به فراهم شدن زمینه های قانونی و نهایی سازی چارچوب 
و اصول کلیدی موضوع توسط مراجع ذیصالح، شرکت ملی 
نفت ایران با همکاری بورس انرژی ایران و شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ساز و کار اجرایی و جزئیات 
شرایط عرضه را طراحی و جمع بندی کرده است. ایجاد فضایی 
شفاف و سالم جهت استفاده از پتانسیل های بخش غیردولتی 
جهت صادرات نفت خام از مزایای اصلی این طرح خواهد بود.

بر این اساس، فروش به صورت ۲0 درصد ریالی و ۸0 درصد 
ارزی خواهد بود که تسویه بخش ریالی )بر اساس نرخ تسعیر 
سنا( بصورت نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی 
به صورت اعتباری، با ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی 
معتبر از بانک های مورد قبول شر کت ملی نفت ایران، پس از 
تحویل محموله صورت می گیرد.متقاضیان خرید جهت شرکت 
در معامله، بایستی ۱0 درصد ارزش سفارش را به صورت ریالی 
به میزان پیش پرداخت قبل از عرضه به حساب اعالمی شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نمایند که 
در صورت انجام معامله بخشی از ۲0 درصد ریالی محسوب خواهد 
شد.خریداران بر اساس قیمت پایه اعالمی شرکت ملی نفت ایران 
که بر اساس قیمت های معامالتی امور بین الملل این شرکت 
خواهد بود، بر روی قیمت نفت خام رقابت می کنند که انتظار 

می رود ایجاد چنین فضای رقابتی منجر به کشف قیمت مناسب و 
شفاف شود.تحویل نفت خام به خریداران در محموله های حداقل 
۵ هزار تنی )معادل حدود ۳۵ هزار بشکه استاندارد( قابل انجام 
بوده و البته، خریداران می توانند با تجمیع قراردادهای خرید، 

نسبت به برداشت محموله های بزرگتر اقدام کنند.
جزئیات عرضه نفت در بورس

براساس اطالعیه بورس انرژی، عرضه نفت خام به قیمت پایه 
هر بشکه 79.۱۵دالر در ساعت ۱۴ روز ششم آبان ماه ۱۳97 
انجام خواهد شد. شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان 
عرضه کننده این کاال از سوی شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 
مذکور یک میلیون بشکه نفت خام سبک این شرکت را به روش 
تسویه شرایطی مطابق با مفاد مندرج در بند »د« اطالعیه عرضه 
روانه میز فروش رینگ بین الملل بورس انرژی خواهد کرد. این در 
حالی است که واریز ۱0 درصد پیش پرداخت تا ۲ ساعت پیش از 
شروع عرضه به حساب اعالم شده از سوی شرکت سپرده گذاری 
است.براساس  الزامی  وجوه  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی 
زمان بندی و شرایط تحویل، سررسید تحویل کاال منتهی به 7 

آذرماه ۱۳97 و مکان تحویل فوب جزیره خارک با هدف بازارهای 
بین المللی و به صورت فله خواهد بود.محدوده نوسان قیمت پایه 
و قیمت مجاز در این عرضه به صورت نامحدود خواهد بود و نوع 
معامله براساس کشف پریمیوم تعیین شده است.حداقل خرید 
در این عرضه معادل با ۳۵ هزار بشکه نفت خام سبک تعیین 
شده و حداکثر مشتریان می توانند تا یک میلیون بشکه از حجم 
نفت خام عرضه شده را با  حداقل تغییر 0.0۱ قیمت سفارش 
)پریمیوم دالری - سنا( خریداری کنند.محل تحویل این کاال 
فوب جزیره خارک یا عملیات کشتی به کشتی )STS( است. در 
این روش حداقل حجم قابل خرید )LOT( یا واحد پایه تخصیص 
و همچنین حداقل خرید جهت کشف نرخ، معادل با ۳۵ هزار 
بشکه با نوسان عملیاتی )خطای مجاز تحویل( مثبت و منفی 
۱0 درصد در یک محموله است.براساس شرایط عمومی اعالم 
شده در اطالعیه عرضه نفت خام سبک ایران در رینگ بین الملل 
بورس انرژی، خریداران می توانند با تجمیع قراردادهای خرید 
نسبت به برداشت محموله های بزرگتر اقدام کنند.مقصد حمل 
و فروش نفت خام سبک خریداری شده آزاد بوده و صادرات به 

تمام کشورها به جز سرزمین اشغالی فلسطین مجاز است.در این 
معامله صرفاً متقاضیانی می توانند نسبت به ارائه سفارش خرید 
اقدام کنند که قبل از زمان عرضه معادل ریالی ۱0 درصد ارزش 
سفارش بر مبنای قیمت و شرایط مندرج در بخش »ب« اطالعیه 
عرضه را به حساب اعالمی شرکت سمات واریز نمایند.همچنین 
خرید از سوی کلیه شرکت های داخلی و خارجی فاقد محدودیت 
بوده و ارائه حداقل اطالعات خریدار شامل شماره تلفن شرکت، 
نام و شماره تلفن نماینده خریدار، ایمیل رسمی، فاکس، شماره 
ثبت، آدرس، کد اقتصادی، شناسه ملی و شماره فراگیر اشخاص 
حقوقی خارجی الزامی است. از جمله شرایط شرکت در معامله 
نفت خام سبک ایران از طریق بورس انرژی عنوان شده متقاضیان 
شرکت در معامله می باید حداکثر تا ۲ ساعت قبل از شروع عرضه 
معادل ۱0 درصد ارزش سفارش که به شرح زیر محاسبه می شود 
را به حساب اعالمی شرکت سمات واریز کند.قیمت پایه هر بشکه 
نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران به ارز دالر اعالم می شود 
و برابر با متوسط قیمت برنت )BWave( روزانه در ۱0 روز کاری 
بین المللی پیاپی منتهی به ۲ روز تقویمی قبل از انتشار اطالعیه 

عرضه با لحاظ نمودن اختالف )دلتا( مندرج در OSP برای بازار 
مدیترانه در ماه متناظر با تاریخ انتشار اطالعیه عرضه خواهد بود. 
بدیهی است متقاضیان بایستی در روز عرضه بر روی قیمت پایه 
مندرج در این بند رقابت کنند.مأخذ قیمتی )Quotation( نفت 
خام برنت )BWave( روزانه در کلیه مراحل قیمت گذاری، قیمت 
منتشره برای نفت خام مذکور، مربوط به اولین ماه )نزدیک ترین 
است.   Platts Crude Oil Marketwire نشریه  در  ماه( 
نرخ تسعیر هر دالر جهت واریز پیش پرداخت معامله برمبنای 
میانگین روزانه خرید و فروش اعالمی در سامانه سنا )اسکناس(، 
۲ روز کاری قبل از تاریخ انتشار اطالعیه عرضه است که در 
صورت در دست نبودن سامانه سنا مرجع جایگزین متعاقباً اعالم 
خواهد شد. قیمت مندرج در این اطالعیه صرفاً برای پرداخت 
۱0 درصد ریالی جهت شرکت در معامله بوده و قیمت نهایی 
برای فروش، برابر قیمت نهایی )P Final( مندرج در صورت 
حساب موقت است.براساس شرایط تحویل کاال در این اطالعیه 
عرضه دوره تحویل کاال در بازه 7 آذرماه تا 7 دیماه امسال تعیین 
شده است.بر این اساس خریدار حداکثر تا ۱0 روز ترمیمی پس از 
تاریخ عرضه و انجام معامله مهلت خواهد داشت کشتی خود که 
واجد کلیه شرایط و استانداردهای الزم به شرح GTC پیوست 
برای بارگیری و حمل محموله است را به واحد عملیات نفت 
خام امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران معرفی کند. واحد 
مذکور ظرف ۲ روز کاری پس از معرفی کشتی از سوی خریدار 
نسبت به بررسی و در صورت مطابقت با شرایط فوق الذکر، تأیید 
و نسبت به اعالم آن به خریدار اقدام خواهد نمود. در صورت 
عدم تأیید کشتی در مهلت مقرر ۲ روزه توسط شرکت ملی نفت 
ایران خریدار حداکثر ۱0 روز تقویمی دیگر مهلت دارد تا نسبت 
به معرفی کشتی جایگزین اقدام نموده و متعاقباً امور بین الملل 
شرکت ملی نفت ایران ظرف ۲ روز کاری پس از معرفی کشتی 
از سوی خریدار، نسبت به بررسی و در صورت مطاقبت با شرایط 
فوق الذکر تأیید و نسبت به اعالم آن به خریدار اقدام خواهد نمود.

شرایط تسویه معامله به صورت شرایطی بوده که بابت ۲0 درصد 
ارزش معامله به صورت ریالی و ۸0 درصد ارزش معامله به صورت 
ارزی به ترتیب تسویه بخش ریالی به صورت نقدی و بخش ارزی 

به صورت اعتباری است. 

یک میلیون بشکه باقیمت پایه ۷۹دالر؛

عرضه نفت خام ششم آبان در بورس
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ابعاد پنهان ناپدید شدن خاشقچی

محسن پاک آئین 

 معموالً وقتی مقامات امنیتی یک کشور، وقوع حادثه ای را تأیید و بر نظر 
خود اصرار می ورزند، نباید نسبت به نظر آن ها کم اعتنایی کرد. به خصوص 
این که با پیشرفت سیســتم های اطالعاتی، مقامات امنیتی می توانند 
به راحتی از اتفاقاتی که در داخل ســفارتخانه های خارجی رخ می دهد، 

مطلع شوند و یا حتی از این اتفاقات صدا یا تصویر داشته باشند.
جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی روز سه شنبه دهم مهرماه 
برای ثبت ازدواج خود به کنســولگری عربستان سعودی در ترکیه رفت 
و هیچ گاه از محل کنســولگری خارج نشد. مقامات امنیتی ترکیه ادعا 
می کنند که ادله محکمی مبنی بر این که خاشقچی در داخل ساختمان 
کنسولگری کشته و جســد او برای انتقال به بیرون تکه تکه شده را در 
اختیار دارند. دولت سعودی این خبر را تکذیب کرده و خواهان این است 
که ترکیه برای ثبوت ادعای خود، مستندات و مدارک الزم را ارائه دهد. 
معموال وقتی مقامات امنیتی یک کشور، وقوع حادثه ای را تائید و بر نظر 
خود اصرار می ورزند، نباید نسبت به نظر آنها کم اعتنایی کرد. به خصوص 
اینکه با پیشرفت سیستم های اطالعاتی، مقامات امنیتی می توانند به 
راحتی از اتفاقاتی که در داخل ســفارتخانه های خارجی رخ می دهد، 
مطلع شــوند و یا حتی از این اتفاقات صدا یا تصویر داشته باشند.امروز 
در بسیاری از کشورها بخصوص اعضای ناتو سیستم هائی وجود دارد که 
وظیفه اصلی آنها شــنود دایم ارتباطات دیپلمات ها  از راه دور و نظارت 
پنهان بر فعالیت های نمایندگی های خارجی و در صورت لزوم کشــف 
رمز ســفارتخانه ها می باشد.  در دوره پیشرفت فناوری، کنترل موبایل، 
فکس، ایمیل ، دریافت تصاویر ماهواره ای به وسیله ابرکامپیوترهای مجهز 
به نرم افزارهای مدرن در دسترس دستگاه های امنیتی است  و لذا اطالع 
مقامات امنیتی ترکیه از درون سرکنسولگری عربستان نیز نمی تواند دور 
از ذهن باشد.گفتگوی تلفنی ملک سلمان و رجب طیب اردوغان و اعزام 
خالد حمیدان رئیس ســازمان اطالعات عربستان برای بررسی پرونده 
جمال خاشقچی و تبادل اطالعات با مقامات امنیتی ترکیه و احیانا دیدن 
اسناد مرتبط با روزنامه نگار ناپدید شده سعودی نیز احتمال وجود شواهد 
و مدارک مورد ادعای ترکیه را تائید می کند. البته بعید است که نتیجه 
گفتگوهای مقامات امنیتی ترکیه و سعودی در اختیار افکار عمومی قرار 
داده شود و احتمال دارد ابعاد قتل یا ربایش قاشقچی هیچگاه علنی نشده 
و قربانی سازش مقامات سعودی با ترکیه گردد.اظهارات اخیر«عمر عبد 
العزیز« مخالف سعودی پناهنده در کانادا مبنی بر اینکه رژیم عربستان 
اقدام به استراق سمع مکالمات تلفنی وی با جمال خاشقچی کرده، نشان 
می دهد که مقامات امنیتی سعودی نیز از فناوری نوین اطالعاتی برای 
اطالع از اقدامات روزنامه نگار عرب استفاده کرده اند. عبدالعزیز در گفت 
و گو با شبکه تلویزیونی سراسری کانادا » سی بی سی« با تاکید بر اینکه 
مکالمات تلفنی وی با خاشقچی و دیگر فعاالن عربستان در کانادا، آمریکا 
و ترکیه توســط عربستان شنود می شود، گفته است که آخرین تماس 
تلفنی وی با خاشقچی در ۲۸ سپتامبر )۶ مهر( یعنی چهار روز قبل از 
ناپدید شدن خاشقچی بوده است.بر اساس گزارش دانشگاه تورنتو احتمال 
داده شده که مقامات سعودی از مکالمات تلفنی عبدالعزیز به وسیله برنامه 
بســیار قدرتمندی که فقط به دولت ها فروخته می شود، استراق سمع 
کرده باشند.فعال سعودی در این مصاحبه تاکید کرد که وی طی ماه های 
اخیر با خاشقچی در زمینه چندین پروژه علیه سعودی از جمله تشکیل 
کمپین مقابله با تبلیغات حمایت از رژیم آل سعود در شبکه های اجتماعی 
همکاری داشته و معتقدم که مقامات سعودی مکالمه تلفنی ما را شنود 
کرده اند.طبعا دولت ســعودی تالش خواهد کرد تا با استفاده از نفت و 
دالرهای نفتی همان گونه که بحران ربودن سعد حریری، قتل عام مردم 
بی دفاع یمن، اعدام شیخ نمر، فاجعه منا، سرکوب شخصیت های مذهبی 
و دانشگاهی ، حبس شاهزاده گان سعودی در هتل و مصادره ثروت های 
آنان را مدیریت کرد، موضوع ناپدید شدن جمال خاشقچی را نیز با مسئول 
دانستن یکی دو نفر از کارمندان سرکنسولگری و تنبیه آنها الپوشانی کند.

امروز بن سلمان با اقدامات افراطی و خارج از قاعده خود به نوعی ترامپیسم 
روی آورده و در این مسیر به فاشیسم عربی و نژادپرستی نوین دچار شده 
است. این رویکرد قطعا برای امنیت کشورهای منطقه خطرناک بوده و 
تهدیدی جدی محسوب می گردد. کشورهای منطقه، نهادهای مدعی 
حمایت از حقوق بشر، ارباب رسانه ها  و تمام کسانی که اهل قلم و بیان 
هستند، نباید نسبت به اقدامات افراطی حکام سعودی بی اعتنا باشند و 

برای مقابله با این خطر به صحنه آمده و تدابیر الزم را اتخاذ نمایند.

تنزل یک پله ای ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی

 جدیدترین سنجش شاخص رقابت پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی 
اقتصاد انجام شده، حاکی از آن است که ایران در این شاخص به رتبه ۸9 

در میان ۱۴0 کشور دست یافته است.
به گــزارش زمان به نقــل ازمهر، صنایــع و معادن ایــران، در گزارش 
رقابت پذیری سال جاری که با حضور ۱۴0 کشور توسط مجمع جهانی 
اقتصاد انجام شده است، ایران با کسب امتیاز ۵۴.9 )از مقیاس 0 تا ۱00( 
در رتبه ۸9 رتبه بندی ها جای گرفته است.گزارش رقابت پذیری جهانی، 
میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و 
قوت اقتصاد هر کشــور را در قالب ۱۲ رکن نشان می دهد اما در گزارش 
۲0۱۸ با تغییر در نحوه محاسبه امتیازدهی به کشورها مقیاس جدیدی 
برای ســنجش رقابت پذیری جهانی و با لحاظ شدن توجه به معیارها و 
شرایط پویای ناشی از انقالب صنعتی چهارم، شاخص رقابت پذیری جهانی 
برمبنای انقالب صنعتی چهارم و پیشرفت های متعاقب آن بازطراحی شده 
است.مجمع جهانی اقتصاد در طول چهار دهه ای که به مطالعه و ارزیابی 
عوامل مؤثر در رقابت پذیری کشورها اشتغال داشته است، شرایط محیط 
پیرامون و الزامات پویایی کشورها با توجه به واقعیات بیرونی را همواره در 
نظر گرفته اســت. با وجود آنکه مجمع جهانی اقتصاد همچنان در قالب 
۱۲ رکن، رقابت پذیری کشورها را می سنجد، اما بر اساس تغییرات صورت 
گرفته در نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، کشورها نمی توانند رتبه و امتیاز 
رقابت پذیری و به طورکلی عملکرد سال جاری خود را با سال های پیشین 

منطبق کنند.

سفیر پاکستان در تهران به وزارت 
خارجه احضار شد

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ضمن محکومیت 
ربایش تعدادی از نیروهای مرزی جمهوری اسالمی 
ایران از احضار سفیر پاکستان در کشورمان به وزارت 

خارجه خبر داد.
بــه گزارش زمان بــه نقل از مهــر، در پی ربایش 
تعــدادی از نیروهــای مرزی جمهوری اســالمی 
ایران مستقر در پاســگاه میل مرزی ۱0۳ از سوی 
یک گروهک تکفیری و تروریســتی و انتقال آنها 
به داخل خاک پاکســتان، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ضمن محکومیت و ابراز انزجار از این اقدام 
تروریســتی و شــرارت آمیز و با توجه به اقدامات 
صورت گرفته، اظهار داشت: بعدازظهر امروز دستیار 
وزیر امور خارجه در غرب آســیا از سفیر پاکستان 
خواســت دولت آن کشــور در چارچوب روابط دو 
جانبه و اصل حســن همجواری و تعهدات ناشی از 
قراردادهــای دو جانبه و مقررات حقوق بین الملل، 
بی درنگ تمامی امکانات و اقدامــات الزم را برای 
آزاد سازی نیروهای مرزی جمهوری اسالمی ایران 
و دســتگیری تروریست های شــرور به کار گیرد.

وی افزود: همچنین از سفیر پاکستان خواسته شد 
مراتب را هر چه ســریعتر به دولت خود در اسالم 
آبــاد منعکس کرده و وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران را از نتایج اقدامات به عمل آمده مطلع 
کند.قاسمی افزود: سفیر پاکستان نیز با ابراز تاسف 
عمیق از این حادثه، تاکید کرد موضوع را به اسالم 
آباد منعکس کرده و ضمن پیگیری، نتیجه اقدامات 
دولت پاکســتان را در اســرع وقت گــزارش کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین خاطر نشان 
کرد: سفیر کشورمان در اسالم آباد نیز ضمن مالقات 
با مقامات محل، خواستار اقدام جدی دولت پاکستان 
برای آزادسازی مرزبانان جمهوری اسالمی و برخورد 
قاطع با اشرار و گروههای تکفیری و تروریستی شد 
که از خاک پاکستان به نقاط مرزی کشورمان تجاوز 
کرده و دست به اقدامات خرابکارانه، آدم ربایی، قتل 

و جنایت می زنند.

کولیوند: وزارت کشور در حال 
مصاحبه با استانداران جدید است

با وجود گذشت یک ماه از تایید قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان، تاکنون وزارت کشور فردی را به عنوان 
جایگزین ۱۴ استاندار بازنشسته معرفی نکرده است 
و تقریباً نیمی از استان های کشور در بالتکلیفی به 
سر می برند. با این حال، رئیس کمیسیون شوراهای 
مجلس این روال را طبیعی می داند و از مصاحبه با 
استانداران جدید و جایگزینی آن ها تا اواسط آبان ماه 
خبر می دهد.محمدجواد کولیوند، نماینده کرج در 
مجلس شورای اسالمی درباره قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان و وضعیت بالتکلیف استانداران، یک ماه 
پس از ابالغ آن می گوید: وضعیت بالتکلیف نیست، 
تــا ۲۳ آبان ماه که آخریــن روز برای اجرای قانون 
درنظر گرفته شده است، نهادهای دولتی و عمومی 
غیردولتی که از بودجه عمومی اســتفاده می کنند 
فرصت دارنــد. وی در ادامه می گوید: از آنجایی که 
انتخاب استانداران به گروهی اعم از معاون سیاسی، 
پارلمانی و حقوقی و غیره وزارت کشور سپرده شده 
است، باید با یک به یک این افراد مصاحبه انجام شود 
و احتماالً تا ۱۵ یا نهایتاً ۲0 آبان ماه این بررســی ها 
تمام و مسئوالن جدید مشغول به کار شوند. رئیس 
کمیسیون شوراها در مجلس، در پاسخ به اینکه با 
توجه به گستردگی پیامدهای تغییر ۱۴ استاندار، 
احتمال دارد این تغییرات به پس از تاریخ سررسید 
برسد یا نه، می گوید: خیر! اگر به هر دلیل تغییر این 
افراد به تأخیر بیفتد، از ۲۴ آبان ماه دستورات آن ها 
اجرایی نیست. کولیوند درباره اینکه اگر این ها استعفا 
دهند یا برکنار شوند و اســتانداران جدید معرفی 
نشــوند، تکلیف کار مدیران زیرمجموعه آن ها چه 
خواهد بود، تصریح می کند: استنباط من این است 
که تغییرات نهایتاً تا ۲0 آبان نهایی خواهد شد. آقای 
وزیر کشور هم اخیراً تعداد استانداران بازنشسته را 
اعالم کردند و مجموعه وزارت کشور به دقت در حال 
بررسی وضعیت افراد هستند. بررسی ها و مصاحبه ها 
تقریباً انجام شده، اما تاکنون مشخص نشده است که 
کدام فرد به کدام استان می رود، چراکه افراد باید در 
شــأن و منزلت آن استان باشند و بتوانند استان را 

مدیریت کنند. 

اخبار

سرمقاله

هر کس میدرود آنچه را میکارد و 
جزا می بیند آنچه را عمل می کند

کالمامیر

روحانی در دیدار سفرای جدید ایران در ۵ کشور جهان:

باید با توسعه همکاری ها، فشار دولت آمریکا را به فرصت تبدیل کنیم

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول  هیات   ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۲۱۰۲ شماره   برابررأی 
ثبتی حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  اراضی و ساختمان های  ثبتی  وضعیت 
فرزند سید  طباطبائی صدر  ابوالفضل  آقای سید  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  فردیس تصرفات 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  ازقم  شناسنامه ۱۲۵۰ صادره  بشماره  عبداله 
مالک  از  خریداری  فردیس  در  واقع  اصلی   ۱۶۳ از  ۱۶۶۶فرعی  پالک  ۲۰۷مترمربع  مساحت 
رسمی آقای ناصر عمیدی   محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  
به  فاصله ۱۵ 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./ و۷4۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۰۷/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۷/۲۵

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۲۱4۹ شماره   برابررأی 
ثبتی حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  اراضی و ساختمان های  ثبتی  وضعیت 
فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه فیوج  فرزند  عباس  بشماره شناسنامه 
  ۱۹۰/۷۵ مساحت  به  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  مالیر   از  صادره   ۲۳۶۸
مترمربع  پالک ۱۲۵۹ فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع در فردیس  خریداری از مالک رسمی آقای 
شجاع الدین رحیم زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله ۱۵ 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./  و۷۷۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۰۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۷/۲۵

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم مهر انگیز طاهری   فرزند خواهان آقای جعفر پسندیده پوی همدانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده مهر انگیز طاهری   به خواسته تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۲۱۰۷۰۰۱۷۹شعبه ۷ 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل ثبت و وقت رسیدگی مورخ۹۷/۱۰/۱ ساعت ۸:۳۰ تعیین که حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 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 انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
استان مازندران شهرستان آمل خیابان امام رضا جنب خیابان غدیر ۲ دادگستری آمل

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم سیف اله پور اصالنی  فرزند خواهان آقای جعفر پسندیده پوی همدانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده سیف اله پور اصالنی  به خواسته تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۲۱۰۷۰۰۱۷۹شعبه 
۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل ثبت و وقت رسیدگی مورخ۹۷/۱۰/۱ ساعت ۸:۳۰ تعیین که حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 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 انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
استان مازندران شهرستان آمل خیابان امام رضا جنب خیابان غدیر ۲ دادگستری آمل

رئیس جمهور گفت: باید با توسعه همکاری ها و روابط ایران با دیگر 
کشورهای خارجی تهدید و فشار دولت آمریکا علیه ملت ایران را به 

فرصتی برای توسعه و پیشرفت روزافزون تبدیل کنیم.
جمهوری،  ریاست  رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دیدار  در  کشورمان  جمهور  رییس  روحانی  حسن  حجت االسالم 
سفرای جدید جمهوری اسالمی ایران در اسپانیا، سیرالئون، کویت، 
رومانی و بنگالدش با اشاره به اینکه امروز بدخواهان ملت ایران از هیچ 
توطئه و اقدام ضد انسانی برای ضربه زدن به انقالب و اعمال فشار 
علیه مردم دریغ نمی کنند، گفت: در این شرایط سفرای ایران در 

کشورهای خارجی وظیفه دارند، تالش و جدیتی مضاعف برای توسعه 
روابط و همکاری های ایران با دیگر کشورها در بخش های مختلف 
داشته باشند و بخش خصوصی باید پیشتاز روابط اقتصادی باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توجه به اولویت توسعه و گسترش 
مناسبات و همکاری های اقتصادی و تجاری از سوی سفرا، اظهار 
داشت: برنامه ریزی سفرا در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و 
تقویت همکاری های مشترک شرکت ها و بنگاه های بخش خصوصی 
کشورمان با شرکت های کشورهای محل مأموریتشان، بسیار حائز 
اهمیت است.روحانی با اشاره به اینکه امروز آمریکا بواسطه خروج 

غیرقانونی از برجام، در صحنه جهانی و حقوقی منزوی شده و این 
اقدام آنان بجز چند کشور معدود از سوی هیچ کشوری مورد حمایت 
قرار نگرفته است، گفت: باید با توسعه همکاری ها و روابط ایران با دیگر 
کشورهای خارجی تهدید و فشار دولت آمریکا علیه ملت ایران را به 
فرصتی برای توسعه و پیشرفت روزافزون تبدیل کنیم.رئیس جمهور 
همچنین سفرای جمهوری اسالمی ایران را به برقراری ارتباطی نزدیک 
با ایرانیان مقیم خارج توصیه کرد و گفت: سفارتخانه ایران باید برای 
ایرانیان خارج از کشور محلی سرشار از آرامش و امید، و پشتوانه 

اطمینان بخش آنان باشد.

گروهک  اعضای  بدست  دیروز  بامداد  میرجاوه  مرزی  هنگ  نیروهای  از  تعدادی 
تروریستی ربوده شدند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، صبح دیروز  - سه شنبه - خبرگزاری صدا و سیما مرکز 
سیستان و بلوچستان ، به نقل از یک منبع آگاه اعالم کرد که یک گروه تروریستی 
تعدادی از نیروهای هنگ مرزی را ربود. در ساعت اولیه انتشار این خبر از نحوه ربایش 
و سرنوشت این افراد اطالعی منتشر نشد اما از همان دقایق اولیه برخی منابع خبری 
این عملیات را تروریستی دانستند که حدود  ساعت چهار تا پنج بامداد دیروز در منطقه 
صفر مرزی لولکدان)منطقه صفر مرزی لولکدان مربوط به بخش ریگ ملک شهرستان 
میرجاوه است که در ۵0 کیلومتری شهر میرجاوه قرار دارد.( انجام شده است و ۱۴ نفر 
ربوده شده اند. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه »ربوده شدن تعدادی از 
بسیجیان بومی و مرزبانان در نقطه صفر مرزی« را تایید و خاطرنشان کرد که رد پای 
عوامل نفوذی در این حادثه وجود دارد.این اطالعیه در ادامه با اشاره به اینکه این پایگاه از 
استحکامات خوبی برخوردار بوده ، خاطرنشان کرده است:عوامل گروهک های تروریستی 
که از سوی سرویس های بیگانه هدایت و پشتیبانی می شوند ، با فریب و تطمیع عوامل 
نفوذی، این حادثه را در نقطه صفر مرزی و روبه روی یکی از پاسگاه های مرزی کشور 
پاکستان صورت داده اند. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در پایان تاکید 
کرده است:عملیات تعقیب اشرار، تروریست ها و عوامل نفوذی دشمن ونیز اقدامات الزم 
برای آزاد سازی ربوده شدگان با جدیت در دستور کار نیروهای دفاعی و امنیتی مستقر 
درمناطق مرزی قرار گرفته است و ازدولت پاکستان نیز انتظار می رود با اشرارو تروریست 
هایی که در جوار مرزهای آنان النه کرده و از سوی برخی کشورهای مرتجع شرور و 
تروریست پرور منطقه حمایت و به کارگیری می شوند، برخورد جدی داشته و به سرعت 
نسبت به آزادی و تحویل مرزبانان  اقدام کند.گروهک تروریستی جیش العدل در کانال 
تلگرامی منتسب به این گروهک، مسئولیت ربوده شدن تعدادی از نیروهای هنگ مرزی 
میرجاوه را برعهده گرفت.در اطالعیه ای که از سوی این گروهک تروریستی در این کانال 
منتشر شده آمده که بامداد امروز سه شنبه ۲۴ مهرماه یک پایگاه مراقبتی در شهرستان 

میرجاوه را بصورت کامل خلع سالح کرده اند.

رییس پلیس پایتخت اعالم کرد که هرگونه خرید و فروش ارز در کوچه، خیابان، چهارراه 
و... ممنوع است.

ازایسنا، سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح رعد  به گزارش زمان به نقل 
اظهارکرد: همکاران من بنا به درخواست بانک مرکزی و هماهنگی با دستگاه قضا از 
چهارشنبه هفته گذشته تا کنون ۸۵ نفر از دالالن و مخالن بازار ارز را که با وقاحت 
تمام اقدام به قیمت گذاری های کاذب و خرید و فروش غیر مجاز ارز کرده بودند دستگیر 
کردند.وی با بیان اینکه تمامی این افراد سابقه دار بودند، خاطرنشان کرد: این افراد در 
طرح های قبلی جمع آوری دالالن و مخالن بازار ارز نیز دستگیر شده بودند؛ اما متاسفانه 
آزاد شده و دوباره به این کار روی آورده بودند.رئیس پلیس پایتخت با اشاره به موارد 
کشف شده از این افراد گفت: ۲۴0 هزار دالر، ۱7۵ هزار دینار، ۵77۵ لیر و ۴۵۲0 یورو به 
همراه هشت کیلوگرم طالی آب شده از جمله مواردی است که از این افراد کشف و ضبط 
شد.رحیمی همچنین با تاکید بر اینکه هر گونه خرید و فروش ارز در خیابان، چهارراه، 
معبر، میدان و... ممنوع است، ادامه داد: تنها صرافی های مجاز و بانک ها اجازه خرید و 
فروش ارز را دارند و با افرادی که اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز کرده و در این 
فضا اخالل ایجاد کنند پلیس برخورد خواهد کرد.فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تاکید 
بر اینکه نظارت پلیس بر بازار طال و ارز همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: در روزهای 
آتی نیز نسبت به دستگیری دالالن و مخالن نظم و امنیت اقتصادی اقدام خواهیم کرد 
و کسانی که بخواهند با فضاسازی در این فضا سودجویی کنند باید بدانند که پلیس بر 
آن ها نظارت دارد.رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به فعالیت شرکت های 
غیر مجاز لیزینگ خودرویی هشدار داد و تصریح کرد: متاسفانه شرکت های لیزینگی که 
تبلیغ هم می کنند و ما تبلیغات آن ها را در فضاهای شهری می بینیم به راحتی اقدام به 
تبلیغ فعالیت مجرمانه خود می کنند که تاکنون ۱۲ شرکت لیزینگی خودرو تحت تعقیب 
قرار گرفته اند و مدیران دو شرکت نیز متأسفانه از کشور خارج شده اند. بنابراین الزم است 
که شهروندان حتما هنگام خرید و فروش لیزینگی خودرو با دقت کامل و اطمینان اقدام 
به خرید کنند.به گفته سردار رحیمی، پرونده های این شرکت های لیزینگی در پلیس در 

دست بررسی است اما دستگاه قضایی به آن ها رسیدگی خواهد کرد.

مرزبانان با خیانت عوامل نفوذی ربوده شدند: 

ربوده شدن تعدادی از نیروهای
 هنگ مرزی میرجاوه  

تعقیب ۱۲ شرکت لیزینگ خودرویی غیر مجاز؛                       

ممنوعیت خریدو فروش 
ارز در خیابان

و  معدن  صنعت،  وزیر  صادراتی  معاون 
در  کشور  تجاری  تراز  کرد:  اعالم  تجارت 
مثبت  به  امسال  نخست  نیمه  طی  حالی 
مدت  در  که  رسید  دالر  میلیون   9۴0
دالر  میلیارد   ۴.۵ منفی  پارسال  مشابه 

سال بود.
مجتبی  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
که  خبری  نشست  در  دیروز  خسروتاج 
به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد، 
از  بیش  امسال  نخست  ماه   ۶ در  افزود: 
این  که  شد  صادر  کاال  دالر  میلیارد   ۲۳
پارسال  زمانی مشابه  به دوره  نسبت  رقم 
 ۱۳ حدود  بود،  دالر  میلیارد   ۲0.۴ که 
سازمان  داشت.رئیس  افزایش  درصد 
 ۶ در  داشت:  اظهار  ایران  تجارت  توسعه 
 ۱۸۲ و  میلیارد   ۲۲ امسال  نخست  ماه 
که  وارد کشور شد  نیز  کاال  دالر  میلیون 
در مقایسه با پارسال که ۲۵ میلیارد دالر 
بود، سه میلیارد دالر کاهش داشته است.

وی افزود: با توجه به این افزایش صادرات 
و کاهش واردات، تراز تجاری ما از منفی 
سال  نخست  نیمه  در  دالر  میلیارد   ۴.۵
گذشته به 9۴0 میلیون دالر مثبت رسیده 
است.خسروتاج عراق را یکی از مهمترین 
بازارهای صادر آتی ذکر کرد و گفت: در 

۶ ماهه نخست امسال صادرات ما به عراق 
۴۵ درصد افزایش یافت و به ۴.۵ میلیارد 
پایان  تا  می شود  پیش بینی  و  رسید  دالر 
برسد. دالر  میلیارد   9 به  عدد  این  سال 

خصوص  در  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
آن  اساس  بر  که  صادرات  ارزی  تعهدات 
صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات 
از  گفت:  بازگردانند،  کشور  به  را  خود 
میلیارد   ۵.9 امروز  تا  ماه  ۲۲فروردین 
صادرات  از  حاصل  ارز   ۶.7 معادل  یورو 
غیر نفتی در سامانه نیما عرضه شده است 
وارد  به  رقم  این  از  یورو  میلیارد  که ۴.9 
شده  عرضه  کاالیی  دوم  گروه  کنندگان 
بازگشت  در  کرد:  اضافه  خسروتاج  است. 
زمینه ها  از  بعضی  در  صادراتی  ارزهای 
اتفاق  کوتاهی های  پتروشیمی ها  مانند 
دولت  پای  به  پا  صادرکنندگان  و  افتاده 
مصوبات  در  گفت:  اند.خسروتاج  نیامده 
تمرکز  ارزی،  تعهد  از  قبل  یعنی  قبلی 
و  فوالد  مثل  بزرگ  صنایع  روی  بیشتر 
ما  که  محاسباتی  با  و  بود  ها  پتروشیمی 
دالر  میلیارد   ۱.۱ ماهانه  ایم  داده  انجام 
فوالد،  دالر  میلیون  و ۴00  پتروشیمی ها 
فلزات رنگین و اقالم معدنی باید به کشور 
برگرداند.وی اظهار داشت: بنابراین، ماهانه 

۱.۱ میلیارد دالر باید وارد کشور می شد 
و در مجموع هفت میلیارد دالر به سامانه 
رقم  این  اما  می شد  داده  تحویل  نیما 
اکنون به ۶.7 میلیارد دالر رسیده است.

ارزهای  از  بخشی  البته  کرد:  اضافه  وی 
هزینه  واردات  نیاز  تامین  برای  صادراتی 

شده است.
مورد  در  صنعت  وزیر  صادراتی  معاون 
زمان بازگشت ارزهای حاصل از صادرات 
نیز گفت: هم اکنون صادرکنندگان موظف 
هستند ارز حاصل از صادرات را ظرف سه 
ماه به کشور بازگردانند اما برای فرش این 
زمان به 9 ماه افزایش پیدا کرده است.وی 
در مورد اظهار نظر برخی فعاالن اقتصادی 
مبنی بر اینکه تعهد ارزی، میزان صادرات 
می دهد،  کاهش  را  افغانستان  و  عراق  به 

صرافی  با  که  مذاکراتی  اساس  بر  گفت: 
های این دو کشور داشته ایم، آنها معتقدند 
منعی برای تبدیل ارز ملی خود و انتقال به 
ندارد. امارات وجود  مانند  برخی کشورها 

راه  این،  بر  عالوه  گوید:  می  خسروتاج 
های دیگری هم برای بازگشت ارز حاصل 
صادرکنندگان  دارد؛  وجود  صادرات  از 
به  را  خود  صادراتی  پروانه  توانند  می 
واردکننده واگذار کنند یا اینکه خودشان 
از  بخشی  صادرات  از  حاصل  ارز  محل  از 
نیازهای کشور را تامین کنند.خسروتاج با 
تاکید بر اینکه امسال حدود ۱۲.۵ میلیون 
دالر به افغانستان و عراق صادرات خواهیم 
داشت، گفت: ارز حاصل از صادرات به این 
نیازهای ارزی  باید به تأمین  کشورها هم 

کشور کمک کند.

معاون وزیر صنعت:

 تراز تجاری کشور مثبت 94۰ میلیون دالر شد
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حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه غیر قابل مذاکره است

رئیس شورای اجرایی ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی گفت: 
حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی جمهوری اسالمی ایران بر جزایر ایرانی 
ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک غیر قابل مذاکره است و ما ادعاها در 

مورد جزایر ایرانی را بی مبنا، واهی و فاقد ارزش می دانیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سیده فاطمه حسینی در پاسخ به ادعای 
هیات پارلمانی امارات متحده عربی، در مجمع عمومی اجالس IPU با 
تاکید بر حاکمیت تام جمهوری اسالمی ایران بر جزایر ایرانی ابوموسی، 
تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس، اعالم کرد: هر ادعایی در این 
خصوص از سوی هر کشوری بی  مبناست.وی تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران اعالم می کند هر اقدامی که در خصوص جزایر سه گانه از 
سوی ایران اتخاذ شده، مبتنی بر اصول حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی 
یکپارچگی  و  حاکمیت  افزود:  وی  است.  ایران  اسالمی  جمهوری 
سرزمینی جمهوری اسالمی ایران بر جزایر غیر قابل مذاکره است. وی در 
پاسخ به اظهارات نماینده امارات متحده عربی جمهوری اسالمی ایران 
مبنی بر جعل نام خلیج فارس، اعالم کرد: تنها نام تاریخی درست و به 
رسمیت شناخته شده خلیج فارس است؛ موضوعی که تاریخ و اسناد 
تادیخی درستی آن را شهادت می دهند.حسینی تاکید کرد: از نظر ما هر 
گونه استفاده ساختگی یا ناقص از نام خلیج فارس مطلقا غیر قابل قبول 
و غیر قانونی و فاقد ارزش سیاسی است. وی اضافه کرد: جمهوری 
اسالمی ایران همواره سیاست احترام خود نسبت به همسایگان را نشان 
داده است. حسینی تاکید کرد: ما تکرار می کنیم که سیاست احترام متقابل 
و همسایگی خوب در میان اولویت های مهم سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران است و مداخله کردن در امور داخلی کشورهای دیگر 
هرگز توسط جمهوری اسالمی ایران دنبال نمی شود.وی اضافه کرد: 
ایران توصیه می کند که امارات متحده عربی سیاست های دیکته شده 
نامفهومی را که علیه منافع کشورهای منطقه و جهان اسالم در پیش 
گرفته است، متوقف کند.وی به هیات پارلمانی امارات توصیه کرد که به 
جای اظهارات بی پایه و اساس تکراری علیه جمهوری اسالمی ایران، 
درباره ابتکارت و ایده های ایران بیندیشند که در پی ایجاد امنیت، ثبات 
و همکاری منطقه ای و نیز کاهش تنش و سوءتفاهمات در منطقه است.

8۲0 میلیون گرسنه در جهان زندگی می کنند

دبیرکل سازمان ملل متحد با صدور پیامی به مناسبت ۱۶ اکتبر، روز 
جهانی غذا، از وجود ۸۲۰ میلیون نفر گرسنه در جهان خبر داد و جهانی 
را خواستار شد که در آن همه افراد به غذای سالم و مغذی دسترسی 
داشته باشند. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در متن پیام آنتونیو گوترش به 
مناسبت روز جهانی غذا آمده است: در جهان سرشار از نعمت ما، از هر 
۹ نفر یک نفر غذای کافی برای خوردن ندارد و حدود ۸۲۰ میلیون نفر 
همچنان از گرسنگی رنج می برند که بیشتر آنان را زنان تشکیل می دهد.
این پیام می افزاید: گرسنگی عامل تقریبا نیمی از مرگ و میرهای کودکان 
در سراسر جهان است و حدود ۱۵۵ میلیون کودک به شدت دچار 
سوء تغذیه هستند و ممکن است اثرات بازماندگی از رشد را در سراسر 
زندگی تحمل کنند.دبیرکل سازمان ملل متحد در این پیام خاطرنشان می 
کند: نبود گرسنگی با اتحاد نیروها ممکن می شود و کشورها و انجمن 
ها، سازمان ها و اشخاص هر کدام از ما باید نقش خود را در راه رسیدن 

به سیستم های غذایی پایدار انجام دهیم.

ایران سریع ترین رشد رتبه نوآوری 
جهان را دارد

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه 
ایران در رتبه بندی جهانی نوآوری طی چهار سال 
گذشته ۶۷ رده ارتقا یافته، گفت: جمهوری اسالمی 
سریع ترین رشد نوآوری جهان را به خود اختصاص 
داده است. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سورنا ستاری 
با بیان اینکه ایران در این حوزه از رتبه ۱۳۲ به ۶۵ 
رسیده است، افزود: این رتبه در سال های آینده نیز باید 
بهبود یابد. وی با اعالم اینکه ایران در عرصه رتبه بندی 
مقاالت علمی در رتبه پانزدهم جهانی قرار دارد، بیان 
کرد: جمهوری اسالمی در بسیاری از علوم نوین نظیر 
نانو جزو ۱۰ کشور نخست جهان بوده و این امر نشان 
دهنده توسعه علمی قابل توجه کشور است. وی با 
اشاره به فعالیت بیش از سه هزار و ۶۰۰ شرکت دانش 
برای  بنیان در کشور اضافه کرد: دولت عزم جدی 
تقویت شرکت های دانش بنیان دارد و بیش از ۱۲۰ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی عالوه بر واریزی 
صندوق پژوهش و فناوری، به شرکت های دانش بنیان 
پرداخت کرده است. معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری تاکید کرد: البته پرداخت تسهیالت بانکی 
منجر به رشد شرکت های دانش بنیان نمی شود بلکه 
باید محیط کسب و کار در کشور رونق یابد. وی افزود: 
ارزش محصوالت فروخته شده شرکت های دانش 
بنیان در استان های مختلف کشور طی سال گذشته به 

بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسید. 

 ادعای حمایت از حق مردم ایران
 از سوی آمریکا

 سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با تکرار ادعای 
مضحک مقامات این کشور مبنی بر حمایت از مردم 
ایران گفت که ایرانی ها حق دارند مطالبات خود را 

به طور مسالمت آمیز مطرح کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هیتر نائورت سخنگوی 
وزارت امورخارجه آمریکا با انتشار پیامی در صفحه 
توئیتر خود، در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی حمایت 
از حق مردم ایران برای ابراز خواسته های شان شد.وی 
که به نظر می آید در تالش است چند تجمع کوچک 
در ایران را گسترده و فراگیر جلوه دهد، در پیام خود 
نوشت: ما گزارشات مربوط به اعتصاب های سراسری 
در ایران را دنبال و از حق مردم این کشور برای ابراز 
به حقشان حمایت می کنیم. مطالبات  مسالمت آمیز 
نائورت افزود: این اعتصاب ها پیامی برای ایران در بر 
دارد: هدر دادن ثروت ایران در خارج را متوقف و 

رسیدگی به نیازهای مردم خود را آغاز کنید.

خبرخبر

آگهی احضار  متهم  
و ابالغ  وقت دادرسی

در اجرای  ماده ۱۱۵  قانون  آیین  دادرسی  در امور  کیفری  با انتشار  این آگهی  
برای  یک نوبت  در یکی  از روزنامه  ها  متهم  فریدون دشتیاری  فرزند  قزل که  
بلحاظ  مشخص نبودن  اقامتگاه  متهم  ابالغ  احضاریه  به  وی  ممکن نشده  است  
احضار  می شود  تا  ظرف  مدت  یکماه  از انتشار  این آگهی  با حضور  در این  
شعبه  از اتهام  منتسبه  دایر بر ضرب  و جرح  عمدی در پرونده  کالسه  ۹۶۰۶۱۳/۱د 
موضوع  شکایت  آقای سلمان موسوی فرزند یگان از خود دفاع  نماید  در صورت  

عدم  حضور  متهم  با عدم  ارائه  عذر موجه  تصمیم مناسب  اتخاذ خواهد شد.
111- دادیار شعبه  اول دادسرای  عمومی  و انقالب  تالش – فاطمه  محسنی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  علی خدادل دارای شناسنامه شماره  ۱۵۵۵۶ بشرح دادخواست به کالسه ۹۷۱۰۰۳    
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
گشور اکبری بشناسنامه  ۱4۷ در تاریخ ۹۷/4/۲۸ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-    جابرخدادل فرزند  اسمعیل   –ش ش ۵۲۳۵   
خوی –پسر متوفی/۲-   ناصر خدادل فرزند  اسمعیل   -ش  ش   ۵۶ خوی-پسر 
متوفی/۳- یونس  خدادل فرزند اسمعیل  -ش  ش  ۵۲۳4    –خوی-پسر متوفی/4- 
علی  خدادل فرزند اسمعیل   - ش ش  ۱۵۵۵۶   -سلماس -پسر متوفی/۵- منظر  
خدادل فرزند اسمعیل  -  ش ش   4۵۵۹۳خوی- دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه ۳/۹۷۱۲۹۸ش شعبه سوم شورای حل اختالف خوی اقای بهروز فرج 
اللهی به وکالت اقای محمد دادگر  بطرفیت اقای مرتضی قلی زاده  فرزند محمد مجهول 
المکان  مبنی بر مطالبه مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت وجه یکفقره چک طرح دعوی نموده  
وپرونده مربوطه  مورخه ۹۷/۸/۳۰ راس ساعت ۹  صبح روز چهارشنبه وقت رسیدگی 
تعیین شده است لذا مراتب به استناد ماده ۷۲ قانون ایین دادرسی مدنی یک نوبت اگهی به 
محض  اطالع ادرس دقیق خود را اعالم و با مراجعه به  دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست 

و ضائم را تحویل و اال جلسه شورا غیابی تشکیل و تصمیم الزم اتخاذ خواهد شد
فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

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

ستان خوی- شهر خوی- بلوار ۲۲ بهمن –پالک ۳۶4 
محکوم علیه/ محکوم علیهم :علی سلیقه دار   فرزندنادر  نشانی  مجهول المکان 

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

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

دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مبلغ   پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه۹۷۰۹۹۷4۶۳4۲۰۰۳4۷     
مبلغ   و  دادرسی  هزینه  احتساب   با  و  خواسته  اصل  بابت  ریال       4/۸۰۰/۰۰۰
۲۱۰/۰۰۰ ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول 
و وحق الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده محکوم علیه 

میباشد
متصدی امور دفتری شعبه  ۲   شوارای حل اختالف شهرستان خوی- ریحانه رضائی  
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد ۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه 
اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده ۸و۳ قانون اجرای  محکومیت 
مالی ۱۳۹4(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار 
از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده ۳4 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(. 
۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳۹4(۶- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱۳۹4(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  مهدی حسن زاده دارای شناسنامه شماره ۲۷۹۰۱۸۸۰۷۶ بشرح دادخواست به 
کالسه  ۹۷۱4۶۱/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان رستم حسن زاده بشناسنامه ۳۶4۹۹   در تاریخ۹۶/۱۰/۱۹  
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  مهدی 
حسن زاده فرزند  رستم    –ش ش   ۲۷۹۰۱۸۸۰۷۶ خوی –پسر متوفی/۲-  مرتضی 
حسن زاده فرزند رستم -ش  ش      ۲۷۹۰۰۳۲۵۶4خوی-پسر متوفی/۳- مبین 
حسن زاده  فرزندرستم -ش  ش  ۲۷۹۱۵۲۳۶۲۶  –خوی-پسر متوفی/4-  مهتاب 
رشید فرزندعلی    - ش ش  ۷۵۳    -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

دادنامه
شماره دادنامه۹۷/۹۳۲ - -شماره پرونده۲۰/۹۷/۶۵۲/ش 

مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف – شعبه بیستم  بنشانی خوی –بلوار آصفی-جنب 
دادسرا 

خواهان:آقای جواد مصطفایی فرزند الهوردی  محل اقامت: خوی – روستای مرتضی 
قلی کندی 

خواندگان: علی-شاهین-ابوذر نام خانوادگی ادریسیان- دلخون خلجانی-قائمی فرزند 
تیمور-محمد-صفدر – محل اقامت: مجهول المکان  

موضوع:  الزام به تنظیم سند  
رای شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای جواد مصطفایی فرزند الهوردی   بطرفیت  
در خواست  بخواسته   قائمی  ابوذر  دلخون خلجانی  –شاهین  ادریسیان  اقایان علی 
احضار الزام خواندگان به  تنظیموانتقال  سند رسمی  یکدستگاه خودروپژوبه شماره 
44ه۲44ایران۱۵   واز حیث ابطال تمبر مقوم به  پنجاه میلیون ریال با  احتساب خسارات 
دادرسی با عنایت به  محتویات پرونده و  مستندات خواهان خصوصا قرارداد فی ما بین 
طرفین که در ان انتقال مالکیت به خواهان  محرز بوده است  و خواندگان علرغم ابالغ 
اخطاریه خواندگان  دفاعی در قبال دعوی مطروحه  به عمل نیاورده  و تنظیم سند از 
ملزومات معامالت  اتومبیل بوده است و اینکه سند بنام خوانده شاهین دلخون خلجانی  
بوده ولذا  مستندا  به مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی  و مواد ۱۰و۲۲۰ 
قانون مدنی  حکم بر محکومیت خوانده شاهین دلخون خلجانی  به  حضور در یکی 
از دفاتر رسمی خوی تنظیم و سند  بنام خواهان و پرداخت هزینه ابطال تمبر  صادر و 
اعالم میدارد و اما در خصوص سایر خواندگان  با توجه به دعوی متوجه ایشان نبوده 
لذا مستندا به بند 4 ماده ۸4   قانون  ائین دادرسی مدنی قرارداد  دعوی خواهان صادر و 
اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده  ظرف بیست روز پس از ان قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدید نظر  در دادگستری خوی میباشد

حیدر رحمانی- قاضی شعبه بیستم  شورای حل اختالف خوی

آگهی مزایده
 موضوع اجاره  یکساله پالژ لیدو

 شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای 
بند دوم مصوبه شماره 83 مورخه97.7.11 شورای محترم 
اسالمی شهر رامسر نسبت به اجاره یکساله پالژ لیدو اقدام 

نماید
2-  واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع 
از سایر شرایط و جزئیات تا مورخه97.8.12 به شهرداری 
رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن  012-55250811  تماس 

حاصل فرمایید
2- متقاضیان می بایست 5 درصد قیمت پایه کارشناسی 
را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه 

بانکی به همان میزان ارائه نمایند
 در صورتی که برندگان اول- دوم- سوم حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
3- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخه 97.8.13 خواهد 

بود
4- شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
قدرت ا... شاهمنصوریان سرپرست شهرداری رامسر

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی ۳۲۸۵/4 – اصلی بخش ۲ خوی در جلد ۳۵۰ صفحه ۱۱۸ بنام 
رضا رحیملو ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ 
استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی 
میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده 
است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در 

یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

آگهی حصروراثت
آقای مهدی مینائی نام پدرعباس بشناسنامه۱۸۷۰۲۰۱۵۸۲صادره ازشوشتردرخواستی 
مینائی  عباس  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
ورثه  خودفوت  دائم  اقامتگاه  درتاریخ۹۷/۶/۲۹دردزفول  اهواز  بشناسنامه۶۹صادره 
بشناسنامه۲۶۲ماهشهر۳-مسعودمینائی  باال۲-سعیدمینائی  عبارتنداز۱-متقاضی  اش 
بشناسنامه۵فالورجان4-یاسین بشناسنامه۱44۸شوشتر)پسران متوفی(۵-آذرمیندخت 
مینائی بشناسنامه4۱4ماهشهر۶-سمیه مینائی بشناسنامه۵۷۵لنجان)دختران متوفی(۷-
سکینه ابراهیم نیافربشناسنامه۳۱شوشتر)زوجه متوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  رسمی  و  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
قاضی شعبه8شورای حل اختالف دزفول

عنوان  گزارشی  در  آمریکایی  روزنامه  یک 
از  خود  کردن  رها  برای  عربستان  داشت 
فشارهای بین المللی به وجود آمده در نتیجه 
ماجرای»خاشقجی«، قتل وی را می پذیرد اما 
داستانی جدید را در این رابطه نقل می کند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، نیویورک تایمز 
در گزارشی در رابطه با ماجرای مفقود شدن 
جمال خاشقجی می نویسد که عربستان در 
نظر دارد تا روایت جدیدی را در این رابطه 
منتشر کند.در همین رابطه عربستان در حال 
آماده کردن خود برای نقل این داستان است 
که خاشقجی در زمانی که در حال بازجویی 
در کنسولگری عربستان در استانبول بوده بر 
اثر یک اشتباه کشته می شود.این در حالی 
است که مقامات بلندپایه عربستانی از جمله 
این  ولیعهد  سلمان«  بن  »محمد  شخص 
کشور، پیشتر مدعی شده بود که خاشقجی 
از کنسولگری عربستان در استانبول خارج 

شده است.
داستان  این  عربستان  که  رسد  می  نظر  به 
جدید را برای رها کردن خود از فشارهای 
بین المللی به وجود آمده در نتیجه ماجرای 
خاشقجی و همچنین برداشتن انگشت اتهام 
از شخص بن سلمان انجام می دهد.این در 
حالی است که مقامات ترکیه ای مرتبط با 

گفته  تایمز  نیویورک  به  خاشقجی  پرونده 
اند که تیم ۱۵ نفره عربستانی که برای قتل 
خاشقجی به ترکیه آمده بودند پس از قتل این 
روزنامه نگار منتقد وی را مثله کرده و بخشی 
از اعضای او را از کنسولگری خارج کرده 
داستان  این  تایمز،  نیویورک  نوشته  به  اند. 
جدید عالوه بر آنکه بحران سیاسی به وجود 

آمده را کاهش می دهد برای ترکیه نیز که در 
ماه های اخیر اقتصاد آن دچار تزلزل شده 
سودمند خواهد بود چون آنکارا می تواند از 

کمک های مالی عربستان بهره مند شود. 
شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش 
روزنامه  خاشقجی«  »جمال  جسد  که  داد 
مناطق  از  یکی  در  سعودی  مشهور  نگار 
استانبول ترکیه پیدا شده است. گزارش های 
»جمال  که  است  حاکی  ترکیه  پلیس  اولیه 
آل سعود  منتقد  روزنامه نگار  خاشقجی« 
داخل کنسولگری عربستان در ترکیه کشته 
گفت:  آگاه  منابع  این  از  یکی  است.  شده 
که  است  این  ترکیه  پلیس  اولیه  »ارزیابی 
آقای خاشقجی داخل کنسولگری عربستان 
ما  است.  شده  کشته  استانبول  در  سعودی 
معتقدیم این قتل با برنامه ریزی قبلی صورت 
کنسولگری  از  بیرون  به  او  و جسد  گرفته 

منتقل شده است«.

رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر لزوم 
ها  گفت: کشمکش  کشور  توسعه  به  توجه 

توسعه کشور را ُکند کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی 
در مراسم بهره برداری از ۱۰ پروژه عمرانی در 
فرودگاه مهرآباد گفت: در شرایطی که کشور 
از  خوبی  اقدامات  دارد،  نیاز  هوایی  سند  به 
هوایی  ناوبری  و  ها  فرودگاه  شرکت  سوی 
ایران انجام شده است.وی صنعت هوانوردی 
را صنعت ممتازی دانست وافزود: این صنعت 
باید از تکنولوژی روز برخوردار شود  و برای 
آموزش های مدرن در این صنعت باید فکری 
کرد.وی با تأکید بر اینکه باید اندیشه توسعه ای 
داشته باشیم، بیان داشت: ممکن است در کشور 
پروژه های مختلف وجود داشته باشد، ولی باید 
توجه شود چه نیازی به آنها هست. اگر این 
اقدام انجام نشود، با انبوهی از پروژه ها مواجه 
خواهیم شد.الریجانی با بیان اینکه متأسفانه در 
از این نظر ضعف داریم، یادآور شد:  کشور 
دلیل اصلی آن دو مسئله است، یکی ساختاری 

این  به  ساختاری  رفتاری؛ ضعف  دیگری  و 
برمی گردد که اساس سازمان برنامه و بودجه 
تغییر کرده است. این سازمان اساسا یک سازمان 
توسعه ای بود و بودجه در آن وجود نداشت، 
جایی بود که برنامه توسعه کشور را تهیه می 
کرد، ولی در زمان هویدا که درآمدهای نفتی 
افزایش یافت، بودجه را به آن اضافه کردند و 

تبدیل به سازمانی شد که بتواند چگونه جذب 
و خرج کند. رئیس مجلس با تأکید بر اینکه 
باید کشور مرکز فکری برای توسعه داشته باشد 
که کار آن بررسی همین مسائل باشد، گفت: در 
این صورت هر دستگاهی مجبور است تفکر 
توسعه ای داشته باشد و این پرسش را مطرح 
کند که این منابع را برای چه هدفی خرج می 

کنیم، ولی متاسفانه با توجه به اینکه از نبود 
چنین مرکز توسعه ای غفلت شده، این اندیشه 
به سایر دستگاه ها هم سرایت نکرده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان 
اینکه به جای داشتن فکر و اندیشه توسعه ای 
در کشور،  کشمکش گسترش یافته، ادامه داد: 
برخی به دنبال پیدا کردن نقاط ضعف، فحش 
و بد و بیراه دادن هستند که همین کارها روند 
توسعه را ُکند کرده است و حتی گاهی اهلیت 
ها زیر سؤال می رود. الریجانی خاطرنشان 
کرد: باید بعد از سالها متوجه شده باشیم که 
این کشمکش ها توسعه کشور را ُکند کرده 
است.رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: به 
بخش های نظارتی کشور نیز توصیه می کنم که 
دنبال ُمچ گیری نباشند. همان مقدار که ُحریت 
برای نماینده مجلس ذاتی است، شجاعت نیز 
برای مدیران یک عنصر کلیدی است و نباید 
آن را تضعیف کرد. نهادهای نظارتی به توسعه 
با جسارت  تا  کنند  کمک  مدیران  شجاعت 

بیشتری کار کنند.

الریجانی: بخش های نظارتی بدنبال مچ گیری نباشند

کشمکش ها  توسعه کشور را ُکند کرده است

داستان جدید عربستان درباره خاشقجی برای تبرئه بن سلمان؛ 

اروپا پیشنهاد تغییر ولیعهد سعودی را به آمریکا داده است
اروپا پیشنهاد تغییر ولیعهد سعودی را به آمریکا داده است

کاربـران فضـای مجازی از پیشـنهاد سـه کشـور انگلیـس، فرانسـه وآلمان بـه آمریکا 
بـرای موافقـت با برکناری ›محمد بن سـلمان‹ از ولیعهدی عربسـتان و انتصاب شـاهزاده 
›احمـد بـن عبدالعزیـز‹ به جـای وی، خبـر دادند. پـس از آنکـه ›ناصر بن عبـداهلل‹ یکی 
از کاربـران فعـال و نزدیک بـه دولت قطـر در توئیتی به نقـل از منابع امنیتی انگلیسـی 
ایـن خبر را منتشـر کرد، موضـوع از سـوی دیگر کاربران هـم پیگیری شـد. بن عبداهلل 
در توئیتـی اعالم کرد که دسـتگاه هـای اطالعاتی بریتانیا ، فرانسـه و آلمـان تالش های 
وسـیعی را بـرای قانـع کـردن دولـت آمریکا آغـاز کـرده اند تا به جـای بن سـلمان، بن 
عبدالعزیـز به عنـوان ولیعهد عربسـتان منصوب شـود. وی اضافه کرد که ایـن مذاکرات 

پیشـرفت هایی هم داشـته است.
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کشف خمره سفالی قرون اولیه اسالمی  در کردکوی لزوم ظرفیت بازسازی قطعات و تجهیزات در فوالد خوزستان

میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان 
به  متعلق  سفالی  عدد خمره  از کشف یک 
شهرستان  حوالی  در  اسالمی  اولیه  قرون 

کردکوی خبر داد.
میراث فرهنگی  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
گلستان، سارا اخون اظهار کرد: این اتفاق روز 
گذشته زمانی روی داد که یکی از کشاورزان 
منطقه در حال شخم زمین زراعی خود جهت 
انجام فعالیت های کشاورزی بود که بالفاصله 
نیروی  این ظرف سفالی،  به محض رویت 
انتظامی و اداره میراث فرهنگی را از این امر 

مطلع کرد.
کارشناسان  و  گزارش  اعالم  با  افزود:  وی 
منطقه  در  با حضور  استان  فرهنگی  میراث 
مورد نظر، عملیات آزادسازی، مستند نگاری، 
حفاظت اولیه و انتقال این خمره سفالی به 
موزه باستان شناسی گرگان صورت پذیرفت.

اخوت ادامه داد: بر طبق مطالعه صورت گرفته 
اولیه، کاربرد این خمره ها که محل ذخیره 
آذوقه بوده، بر اساس فرم شناسی و تزئینات 
نقش کنده روی بدنه آن قابل مقایسه با خمره 
های سفالی به دست آمده از الیه ۸ ترنگ تپه 

و متعلق به قرون میانی اسالمی است.
کرد:  بیان  گلستان  فرهنگی  میراث  معاون 
این  های شکسته  قسمت  و وصالی  مرمت 
این  ثبت  پرونده  تهیه  همچنین  و  خمره 
باستانی دوران اسالمی در فهرست  محوطه 
آثار ملی، از دیگر اقدامات اداره کل میراث 
فرهنگی استان گلستان در این زمینه خواهد 

بود. 
این خمره سفالی که با نقوش متعلق قرون 
اولیه اسالمی در عمق ۵/۱ متری کشف شده 
بود، با هماهنگی امین اموال اداره کل میراث 
فرهنگی استان به موزه باستان شناسی گرگان 

منتقل شد.

توجه  با  اخیر  در سال های  فر-اهواز:  وحیدی 
فوالد  شرکت  در  تولید  افزایش  های  برنامه  به 
خوزستان، لزوم افزایش سرعت و ظرفیت بازسازی 
قطعات و تجهیزات در تعمیرگاه مرکزی با وجود 
کاهش قابل توجه در تعداد نیروی انسانی از دغدغه 
های این مجموعه تخصصی بوده است. عالوه بر 
این، لزوم افزایش کیفیت و ارتقای تکنولوژی در 
روش ها و ابزار کار از دیگر الزامات و نیازهای هر 
مجموعه تخصصی و پویا شناخته می شود؛ لذا با در 
نظر گرفتن توان تخصصی و امکانات کارگاه های 
صنعتی در استان؛ عالوه بر تالش در راستای تأمین 
تجهیزات CNC ماشینکاری، ارتقای تکنولوژی 
بازسازی در زمینه جوشکاری قطعات و تجهیزات 
در دستور کار قرار گرفت. دکتر رضا کالنتریان 
مدیر تعمیرات مرکزی در گفت و گو با خبرنگار 
روابط عمومی اظهار داشت: در این مسیر روش 
های مکانیزه و پر سرعت GMAW )جوشکاری 
محافظ(  گاز  تحت  روکش  بدون  الکترود  با 
جایگزین روش های قدیمی و سنتی جوشکاری 

روکش  های  الکترود  با  SMAW)جوشکاری 
دار( گردید. همچنین ابزار و روش های قدیمی، 
کند و بی کیفیت برشکاری دستی با گاز، تبدیل 
به تجهیزات CNC برشکاری گاز و پالسما شد. 
بکارگیری یک ربات پیشرفته در جوشکاری پیچیده 
پدها و بازوهای مسی کوره های قوس الکتریکی، 
آخرین اقدام در این زمینه بود که با همت کارکنان 
متخصص تعمیرگاه و شرکت های داخلی انجام 
شد. وی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در 
این زمینه تصریح کرد: »علی رغم کاهش چشمگیر 
نیروی انسانی، مجموعه تعمیرگاه مرکزی با ارتقای 
تکنولوژی در حوزه جوشکاری تعمیری نه تنها 
کمبود نیروی انسانی را جبران نمود، بلکه با ظرفیتی 
بیشتر از گذشته به کار خود ادامه داد؛ به گونه ای 
که هم اکنون به گواهی بازدید کنندگان خارجی، 
شرکت های همکار و تشکالت تخصصی، این 
کارگاه تبدیل به یک مجموعه منحصر بفرد در زمینه 
مهندسی و تکنولوژی جوشکاری تعمیری قطعات 

و تجهیزات در صنعت فوالد کشور شده است«.

اعتراض پذیرفته شدگان به 
نتایج تکمیل ظرفیت رشته 

پرستاری دانشگاه آزاد واحد 
سنندج

روز گذشته تعداد زیادی از پذیرفته شدگان 
تکمیل ظرفیت رشته پرستاری دانشگاه آزاد 
پذیرش  عدم  به  اعتراض  در  سنندج  واحد 
آن ها در دانشگاه و تغییر چندین باره لیست 
تجمع  به  دست  ها  ظرفیت  تکمیل  اسامی 
دانشگاه  این  اعتراضی در ساختمان ریاست 

زدند. 
ظهر  کردستان،  منطقه  ایسنا،  گزارش  به 
شدگان  پذیرفته  از  تعدادی  گذشته  روز 
سنندج  واحد  آزاد  دانشگاه  ظرفیت  تکمیل 
از  بعد  ها  آن  پذیرش  عدم  به  اعتراض  در 
صدور کارت دانشجویی و دریافت شهریه و 
حتی حضور چند جلسه ای در کالس های 

دانشگاه دست به اعتراض زدند. 
در  معترض،  شدگان  پذیرفته  این  از  یکی 
کرد:  اظهار  ایسنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
کارت  صدور  از  بعد  دارد  امکان  چطور 
در کالس های درس  دانشجویی و حضور 
اکنون از تغییر لیست اسامی پذیرفته شدگان 

سخن بگویند. 
انصراف  دیگری  دانشگاه  از  من  افزود:  وی 
داده ام که بتوانم در رشته پرستاری دانشگاه 
اقدام  این  کنم،  نام  ثبت  سنندج  واحد  آزاد 

دانشگاه آزاد بازی با روح و روان ماست. 
مسئوالن  های  وعده  بیان  با  دانشجو،  این 
دانشگاه در این خصوص تصریح کرد: یک 
بار قول درست شدن کار را می دهند و بار 
دیگر می گویند درست نمی شود و الکی به 

ما امید واهی می دهند. 
وی عنوان کرد: دانشگاه آزاد می خواهد از 
ما استفاده کند که ظرفیت دانشگاه را افزایش 
دهد و از طرفی تعداد زیادی از صندلی های 
با  مغایر  این  و  است  خالی  دولتی  دانشگاه 

سیاست های کلی آموزشی کشور است. 
تکمیل  شدگان  پذیرفته  این  از  دیگر  یکی 
اقدام  به  اشاره  با  آزاد،  دانشگاه  ظرفیت 
خودسر دانشگاه در پذیرش دانشجو گفت: 
کرده  اعالم  دانشگاه  به  بهداشت  وزارت 
دانشجو  از  تعداد  این  ظرفیت  که  است 
این  برای  مجوزی  و  ندارد  پرستاری وجود 
کار صادر نکرده است و دانشگاه خود اقدام 

به پذیرش دانشجو کرده است.

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عنوان کرد:

 تفکیک  شبکه آب شرب و بهداشتی 
شهر زواره اصفهان 

آقاجان- اصفهان: در سال جاری در شهر زواره  به منظور تامین پایدار 
آب شرب با کیفیت ، شبکه آب شرب  مجزا از آب بهداشتی  اجرا 

گردید.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت:در سال جاری  
شبکه ایی به طول ۱۲ کیلو متر برای تامین پایدار آب شرب مردم شهر 
زواره اجرا شد که  بدنبال آن ۲۰ شیر برداشت در نقاط پر تردد شهر، 

نصب گردید.
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه  شهر زواره یکی از شهرهای،توابع 
شهرستان اردستان می باشد افزود: شهر اردستان در انتهای خط انتقال 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ استان قرار دارد این در حالیست که خط 

انتقال آب به شهرستان اردستان به طول ۱۱۰ کیلومتر است .
وی به EC باالی آب در شهر زواره اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: 
EC آب در شهر زواره تاحدودی باالست لذا ،با آب طرح مخلوط 
سپس با کیفیتی مطلوب در شبکه ایی جدا از آب بهداشتی در اختیار 

مردم قرار می گیرد.که این امر رضایت مشترکین را رقم زده است .
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به بیش از ۵۰ درصد 
بیان  و  پرداخت  اردستان  شهرستان  به  طرح   آب  تخصیص  کاهش 
داشت:در نیمه اول سال جاری کاهش تخصیص آب شرب استان از 
حوزه آبریز زاینده رود ،میزان  تخصیص آب به شهرستانهایی که تحت 
پوشش طرح آبرسانی بودند را تحت تاثیر قرار داد به گونه ایی که در 

این راستا  اردستان با کاهش ۵۰ درصدی روبرو شد.
مهندس امینی با اشاره به راه اندازی دستگاه آب شیرین کن در شهر 
مهاباد  اظهار داشت: شهر مهاباد یکی دیگر از شهر های توابع اردستان 
است که با واگذاری ۳ هزار و۷۰۰ انشعاب ،آب شرب جمعیتی بالغ بر 

۱۰ هزارو۱۰۰نفر تامین می شود.
وی افزود: با سرمایه گذاری بخش خصوصی  یک  دستگاه آب شیرین 
کن در شهر مهاباد راه اندازی شده چراکه EC آب در این شهر بیش از 
4 هزار میکرو زیمنس درسانتی متر می باشد  بنابراین یکی از راههای 
تامین آب شرب مطلوب در شهرستان مهابادراه اندازی آب شیرین کن 
بوده است که این دستگاه با سرمایه گذاری ۲.۵ میلیاردتومان با ظرفیت 
۱4 لیتر در ثانیه در سنوات اخیر  راه اندازی گردید . مهندس امینی با 
اشاره به کیفیت آب  قناتی در شهر مهاباد تصریح کرد: آب قناتی در 
شهر مهاباد  از لحاظ کیفی بسیار گوارا می باشد بر این اساس پروژه لوله 
کشی آب قنات به  سطح شهر بمنظور برخورداری مردم این شهر ازاین 

آب گوارا، اجرایی شد.
وی افزود: با انتقال آب قنات به  سطح شهر مهاباد ،هم اکنون مردم از 
طریق چندین شیر برداشت  ،از آب گوارای این قنات جهت شرب بهره 

مند می شوند.
وی به چگونگی مهار بحران کم آبی در فصل تابستان در شهر اردستان 
پرداخت وتصریح کرد:در نیمه اول سال جاری با توجه به کاهش ۵۰ 
درصدی آب  طرح و از سویی EC  باالی منابع محلی ،برای برون 
رفت از جالش کم آبی بخشی از آب انبارهای موجود در شهر را وارد 
مدار کردیم. وی اعالم کرد: این شهرستان  دارای   ۷ هزار و۷۰۰ انشعاب 

آب است که آب شرب جمعیتی بالغ بر ۲4 هزار نفر را تامین می کند.

خبر

داشت:  اظهار  کرج  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بستر  باید  کرج  شهرداری  انسانی  های  سرمایه 

شکوفایی داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر 
کرج، عباس زارع در آیین معارفه سرپرست جدید 
شهرداری کرج گفت: شهرداری کرج از نیروهای 
متخصص و توانمندی برخوردار است که باید از این 
توانمندی ها به درستی صیانت کرد، بی شک برای 
تحول در شهرداری باید شاهد تغییراتی اساسی در 
ساختار نیروی انسانی باشیم تا فرصت برای ظهور و 

بروز استعدادهای جوان و تازه نفس مهیا شود.
 وی با بیان اینکه توجه به ظرفیت محلی و ملی 
یکی دیگر از اهداف شورای اسالمی شهر کرج به 
شمار می رود، افزود: به رغم مشکالتی که در حوزه 
مدیریتی و اقتصادی طی سال گذشته وجود داشته اما 
شورا تالش کرده وظایف قانونی خود را به درستی 

انجام دهد.
 رییس شورای اسالمی شهر کرج تاکید کرد: نگاه 
و  بوده  حداکثری  داخلی  های  ظرفیت  به  شورا 
انتخاب ۵ شهردار نشان دهنده این موضوع است؛ از 
طرفی امیدواریم در خصوص انتخاب شهردار جدید 

با چالش های گذشته روبرو نباشیم.
 زارع با اعالم اینکه دغدغه اعضای شورا باید به 
شود،  پیگیری  شهردار  اصلی  های  برنامه  عنوان 

تصریح کرد: با بررسی انجام شده در حوزه مدیریت 
شهری در ۱۱ شهر از هزار و ۳۰۰ شهر کشور خبر 
از فساد در مجموعه شهری منتشر شده که متاسفانه 

یکی از این شهرها کالنشهر کرج بوده است.
 وی با اشاره به اینکه باید به مقوله فساد به عنوان 
رفتار  باید  گفت:  کرد،  توجه  اصلی  ای  دغدغه 
مجموعه مدیریت شهری به گونه ای باشد تا با رفع 
فساد و تبدیل آن به یک جریان فرهنگی افزایش 

اعتماد و رضایت مردم را بدست آوریم.
 این عضو شورا ادامه داد: مدیران باید از مجموعه 

در  خبرهایی  تا  کنند  حفاظت  درستی  به  خود 
مجموعه  حیثیت  مدیران  برخی  فساد  خصوص 

مدیریت شهری را خدشه دار نکند.
 زارع بیان کرد: شهرداری کرج از نیروهای متخصص 
و توانمندی برخوردار است که باید از این توانمندی 
ها به درستی صیانت کرد، بی شک برای تحول در 
شهرداری باید شاهد تغییراتی اساسی در ساختار 
نیروی انسانی باشیم تا فرصت برای ظهور و بروز 

استعدادهای جوان و تازه نفس مهیا شود.
 وی با تاکید بر اینکه دایره نظام مدیریتی در حوزه 

فعالیت جوانان باید توسعه داده شود، اظهار کرد: 
توجه به ظرفیت بانوان و استفاده از این پتانسیل 
عضو  است.  نیز ضروری  بیشتر  افزایی  هم  برای 
شورای اسالمی شهر کرج با تاکید بر لزوم توجه به 
درخواست شهروندان، تصریح کرد: باید اجازه دهیم 
مردم مطالبه گر باشند و ما نیز تنها به وظیفه ذاتی خود 

که پاسخگویی است بپردازیم. 
وی با بیان اینکه توجه به بخش در آمدی و خدماتی 
انتخاب  گفت:  شود،  تبدیل  فرهنگ  به  بایستی 
حداکثری شهردار کرج توسط اعضای شورای شهر 
اتفاق کم نظیری است که باید از آن مراقبت شود. 
زارع به عملکرد محمدرضا احمدی نژاد سرپرست 
سابق شهرداری کرج نیز اشاره کرد و یادآور شد: 
در ۶ ماه اخیر فردی شایسته به عنوان سرپرست 
شهرداری کرج انتخاب شد که توانست این مجموعه 
را با وجود چالش های فراوان به خوبی مدیریت 
کند. رییس شورای اسالمی شهر کرج در پایان تاکید 
کرد: علی اصعر کمالی زاده، فردی برجسته، خوش 
فکر، توانا، جسور و متفکر است که بی شک با تکیه 
را  ثمرات خوبی  تواند  بر ظرفیت های خود می 
برای شهر به همراه داشته باشد. وی در پایان گفت: 
شورای اسالمی شهر کرج طی ۱4 ماه گذشته تالش 
کرده است در مسیری متناسب با شعارهای مطرح 

شده گام بردارد.

در مراسم معارفه سرپرست شهرداری کرج مطرح شد:

استـفاده از سرمـایه های انـسانی جـوان در شـهرداری 

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده متعلق به اینجانب حسین معصومی گرجی فرزند علی اکبر به 
شماره ملی ۲۱۸۱۷۷۲۸۳۵ به شماره کارت هوشمند ۲۵۵44۰۸ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
سیستم:پراید-  سواری  خودروی  سندکمپانی  که  رساند  می  اطالع  به  بدینوسیله 
شاسی  شماره  موتور:۰۰۳۰4۳۱۷  شماره  ایکس(-مدل:۱۳۸۱به  صبا)جی.تی  تیپ: 
:S۱4۱۲۲۸۱۷۶۷۶۳۲ به نام انور علی پناه مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

کرمانشاه

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۷۰۳4۱ آقای علیرضا کاکاوند فرزند رضا  به اتهام )ترک انفاق ( 
موضوع شکایت خانم وحیده احمدی زبرجد تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویز ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 
۱۳۹۲مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف ۳۰ روزاز تاریخ انتشار آگهی  در شعبه اول 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضرو از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید.
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد –حسین عباسی مفرد .

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به شماره  که  درخواستی  به شرح  علی جان  فرزند  بربریان جویباری  آقای شعبان 
4۱۷-۹۷ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور  گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که خدیجه جباری جویباری فرزند محمدبه شماره شناسنامه ۲۱۱۵ صادره 
ازجویبار در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۸ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده 
و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از:  ۱- اباذر بربریان جویباری فرزند علی 

جان به شماره شناسنامه ۱۰ فرزند ذکور متوفی
۲- شعبان بربریان جویباری فرزند علی جان به شماره شناسنامه ۳۵44 فرزند ذکور 

متوفی
۳- الیاس بربریان جویباری فرزند علی جان به شماره شناسنامه ۸۶۳۹ فرزند ذکور متوفی
4- منیژه بربریان جویباری فرزند علی جان به شماره شناسنامه ۵ فرزند اناث متوفی 

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

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

گواهی تقدیم شکایت 
بدینوسیله گواهی می شود آقای  محمد جواد نیک زاد فرزند محمد مهدی به شماره 
ملی 4۹۹۹۹۰۷۰۸۹شکایتی دائر بر مفقودی برگ سبز و سند مالکیت خودرو پراید به 
شماره پالک ۷۲ ایران ۷۷۵ه 4۶ مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالسه ۹۷۰۶۳4ثبت 
و در جریان رسیدگی قرار گرفته است این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه 

به ادارات ذیصالح صادر و ارزش و اعتبار دیگری ندارد 
مرتضی ولی پور بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نکا 

نظرکارشناس
خواهان آقای محمد چگینی دادخواستی به طرفیت خوانده زهرا خاکوئـی به خواسته 
طالق تقدیم دادگاههای عمومی فردیس نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه 
کانال شرقی  البرز شهرستان فردیس جاده مالرد  استان  خانواده شهرستان واقع در 
دادگستری فردیس ارجاع به شماره ثبت ۹۷۰۹۹۸۳۰۳۱۳۰۰۰۸۹ ثبت گردیده و به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود و 

جهت مالحظه تکمیلی نظر کارشناس حاضر گردد./ ح ۹۰۰
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه  خانواده شهرستان فردیس- محسن مهرابی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواسته  به  امری  پیمان  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فخر  نازنین  خانم  خواهان 
به شعبه ۳  رسیدگی  که جهت  نموده  فردیس  دادگاههای عمومی  تقدیم  حضانت 
کانال  البرز شهرستان فردیس جاده مالرد  استان  دادگاه خانواده شهرستان واقع در 
شرقی دادگستری فردیس ارجاع به شماره ثبت ۹۷۰۹۹۸۳۰۳۱۳۰۰۳۷۶ ثبت گردیده 
و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود ودر 

تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰ صبح حاضر گردد. /  ز۸۹۶
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان فردیس- محسن مهرابی

آگهی احضار  متهم 
 و ابالغ  وقت دادرسی

در اجرای  ماده ۱۱۵  قانون  آیین  دادرسی  در امور  کیفری  با انتشار  این آگهی  
برای  یک نوبت  در یکی  از روزنامه  ها  متهم  محمد هادی احمدی  افراز که  بلحاظ  
مشخص نبودن  اقامتگاه  متهم  ابالغ  احضاریه  به  وی  ممکن نشده  است  احضار  
می شود  تا  ظرف  مدت  یکماه  از انتشار  این آگهی  با حضور  در این  شعبه  از 
اتهام  منتسبه  دایر بر تصرف 4۰۰ متر مربع  از اراضی ملی  و تخریب ۲4۲ متر مربع  
از آن در پرونده  کالسه  ۹۷۰۲۹۱ سوم دادیاری موضوع  شکایت اداره  منابع  طبیعی  
آق اولر از خود دفاع  نماید  ضمنا می تواند یک نفر  وکیل دادگستری  همراه خود 

داشته باشدو عدم  حضور موجب  اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
106- دادیار شعبه سوم  دادسرای  عمومی  و انقالب  تالش – جوان

آگهی احضار  متهم 
 و ابالغ  وقت دادرسی

در اجرای  ماده ۱۱۵  قانون  آیین  دادرسی  در امور  کیفری  با انتشار  این آگهی  برای  
یک نوبت  در یکی  از روزنامه  ها  متهم امیر اصغری مقدم فرزند  محمد رضا که  
بلحاظ  مشخص نبودن  اقامتگاه  متهم  ابالغ  احضاریه  به  وی  ممکن نشده  است  
احضار  می شود  تا  ظرف  مدت  یکماه  از انتشار  این آگهی  با حضور  در این  
شعبه  از اتهام  منتسبه  دایر بر خیانت در امانت نسبت  به خودرو در پرونده  کالسه  
۹۷۰۳۲4/ب ۱ موضوع  شکایت  مجتبی حیدری از خود دفاع  نماید  در صورت  

عدم  حضور  متهم  با عدم  ارائه  عذر موجه  تصمیم مناسب  اتخاذ خواهد شد.
103- بازپرس شعبه  اول دادسرای  عمومی  و انقالب  تالش – محمد صفری

آگهی احضار  متهم 
 و ابالغ  وقت دادرسی

  در اجرای  ماده  ۱۷4  قانون آیین دادرسی  کیفری  با انتشار  این آگهی  برای  یک 
نوبت  در یکی  از روزنامه  های کثیراالنتشار آقای  سعید  جاهد  که  بلحاظ  مجهول 
المکان  بودن  ابالغ  احضاریه  به  وی  ممکن نشده  است  احضار  می شود  تا در 
وقت  رسیدگی  روز سه شنبه  مورخه ۹۷/۸/۲۹  ساعت ۹/۳۰  صبح  با  حضور  
در این شعبه  از اتهام  منتسبه  در پرونده  شماره ۹۷۰۹۹۸۱۸4۶۸۰۰۶۱۷  موضوع  
شکایت  آقایان علی  اصغر  پور رضایی  و غیره  دایر بر ایراد ضرب  و جرح  عمدی  
از خود دفاع نماید  ضمنا  قید  گردد  در صورت  عدم  حضور  وفق  محتویات  

پرونده  غیابا  تصمیم  مقتضی  اتخاذ خواهد شد.
114- رییس  شعبه دوم  دادگاه  عمومی  بخش کرگانرود

آگهی احضار  متهم 
 و ابالغ  وقت دادرسی

  در اجرای  ماده  ۱۷4  قانون آیین دادرسی  کیفری  با انتشار  این آگهی  برای  
یک نوبت  در یکی  از روزنامه  های کثیراالنتشار آقای محمد علی اکبرخواه  فرزند  
مصطفی که  بلحاظ  مجهول المکان  بودن  ابالغ  احضاریه  به  وی  ممکن نشده  
است  احضار  می شود  تا در وقت  رسیدگی  روز چهار شنبه  مورخه ۹۷/۹/۲۸  
اتهام  منتسبه  در پرونده  شماره  از  این شعبه   با  حضور  در  ساعت ۹  صبح  
۹۷۰۹۹۸۱۸4۶۸۰۰۶4۸  موضوع  شکایت   آقای  منصور اخطاری  دایر بر ایراد 
صدمه  بدنی  غیر عمدی  در اثر تصادف از خود دفاع نماید  ضمنا  قید  گردد  در 
صورت  عدم  حضور  وفق  محتویات  پرونده  غیابا  تصمیم  مقتضی  اتخاذ خواهد 

شد.
10۹- رییس  شعبه دوم  دادگاه  عمومی  بخش کرگانرود

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
 در پرونده کالسه ۹۷۰4۳4 اجرائی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف آمل 
محکوم علیه محمد غنی زاده محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق محکوم له آقای علی اوسط 
رزمجو و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا دایره اجرا حسب تقاضا 
محکوم له و جهت وصول محکوم به نیم عشر دولتی در نظر دارد عرصه واعیان یک 
قطعه زمین به مساحت ۵۰۰ متر مربع در روستا نظام آباد کوچه آزاد بادگان با حدود 
اربعه شماال به خانه سرا آزاد بادگان جنوباً به خانه سرای تبریزی غربا به کوچه و 
شرقا به ملک زلفعلی رضانیا محدود شده است در داخل عرصه مورد نظر یک اعیانی 
باقدمت حدود بیش از ۱۰ سال با مشخصات هال و پذیرایی تک خواب سرویس و 
اشپزخانه کف سیمان و سقف گچ و بیرونی شیروانی با مساحت ۵۰ متر مربع دارای 
امتیاز آب و برق و گاز واین عرصه مدت زیادی متروکه می باشد واقع در روستای 
جاده قدیم بابل روستای نظام آباد که نامبرده جهت توقیف وفروش معرفی نموده و 
انرا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان ارزیابی نموده  کارشناس بهای 
است را از طریق مزایده حضوری در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ از ساعت ۹ 
الی ۱۰ صبح  همان روز در دفتر اجرا بفروش برساند مزایده از قیمت پایه کارشناسی 
شروع و به باالترین قیمت پبشنهادی فروخته خواهدشد برنده مزایده می بایست ۱۰ 
درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و 
الباقی را ظرف مدت یکماه تودیع نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین و خریداران می توانند تا 
۵ روز قبل از انجام مزایده با هماهنگي این اجرا از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورند 

مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف آمل  م الف۲56۲

آگهی
کالسه پرونده ۱۳/۳۸۹/۹۷شماره دادنامه ۹۷/۶/۳۱-۷۸۸

واخواه.رحیم پورشعبان ف شعبان سیمرغ کیاکال رکن کال واخوانده.محمود اکبری 
با وکالت کاظم علیزاده و محمد بهرام پور بابل کمربندی غربی بهاران۲س افالک 

خواسته : واخواهی 
رای قاضی شورا 

شماره۱4۲۸  بهدادنامه  نسبت  پورشعبان  رحیم  واخواهی  خصوص  در    
مورخ۹۶/۹/۲۱که محکوم به پرداخت ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال شده نظر باینکه واخواه با 
وصف ابالغ و اطالع از وقت در جلسه حاضر نشده و دلیلی جهت نقض دادنامه فوق 
ارایه ننموده فلذا ضمن رد واخواهی  واخواه دادنامه فوق به جهت اینکه خواسته عینا 
تایید میگردد.النهایه با توجه به  درخواست وکیل واخوانده مبنی بر اصالح دادنامه 
باستناد یک فقره  بوده  ایشان۵۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  اینکه خواسته موکل  فوق به جهت 
چک به مبلغ  سی و شش میلیون ریال و یک فقره سفته به مبلغ  بیست میلیون ریال و 
حال اینکه در دادنامه فوق واخواه به مبلغ سی و شش میلیون ریال محکوم شده فلذا 
قاضی شورا در راستای ماده ۲۸قانون شورا اقدام به اصالح دادنامه فوق نموده و اعالم 
مینماید اقای رحیم پورشعبان به مبلغ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ریال پنجاه وشش میلیون ریال در 
حق اقای محمود اکبری  تاری محکوم میگردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی شهرستان بابل میباشد.

 قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف بابل-خیری زاده سماکوش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه۳/۹۷۱۲۹۹ش  شعبه سوم شورای حل اختالف خوی اقای بهروز 
فرج اللهی به وکالت اقای محمد دادگر  بطرفیت خانم فوزیه  متانت  مجهول المکان  
مبنی بر مطالبه مبلغ۹/۰۰۰/۰۰۰  ریال از بابت وجه یکفقره چک طرح دعوی نموده  
وپرونده مربوطه  مورخه ۹۷/۸/۳۰ راس ساعت۹:۱۵   صبح روز چهارشنبه وقت 
رسیدگی تعیین شده است لذا مراتب به استناد ماده ۷۲ قانون ایین دادرسی مدنی یک 
نوبت اگهی به محض  اطالع ادرس دقیق خود را اعالم و با مراجعه به  دفتر شورا 
نسخه ثانی دادخواست و ضائم را تحویل و اال جلسه شورا غیابی تشکیل و تصمیم 

الزم اتخاذ خواهد شد
فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه۳/۹۷۱۲۹4ش  شعبه سوم شورای حل اختالف خوی اقا ی صادق 
حسن نژاد  قورولی به وکالت اقای محمد دادگر  بطرفیت اقای حمید رضا قره لی 
فرزند اروجعلی  مجهول المکان  مبنی بر مطالبه مبلغ۹/۰۰۰/۰۰۰  ریال از بابت وجه 
یکفقره چک طرح دعوی نموده  وپرونده مربوطه  مورخه ۹۷/۸/۳۰ راس ساعت۹:۳۰ 
صبح روز چهارشنبه وقت رسیدگی تعیین شده است لذا مراتب به استناد ماده ۷۲ 
قانون ایین دادرسی مدنی یک نوبت اگهی به محض  اطالع ادرس دقیق خود را اعالم 
و با مراجعه به  دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضائم را تحویل و اال جلسه شورا 

غیابی تشکیل و تصمیم الزم اتخاذ خواهد شد
فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ
درپرونده کالسه۹۷۰۹۹۸۸۳۱۱۲۰۰۷۰۹وبایگانی

ماشااله  خوانده  طرفیت  به  وغیره  کرانی  خواهانهادولت  بین  ۹۶۰۷۷۱مطروحه 
جلیلیان،باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده ماشااله جلیلیان بدینوسیله به ایشان 
مزبورجهت  درجریده  آگهی  ازانتشاراین  پس  هفته  یک  مدت  میگرددظرف  ابالغ 
مالحظه نظریه کارشناسی واظهارنظرپیرامون پذیرش یا عدم پذیرش آن نفیاًیااثباتاًدراین 
دادگاه حضوریابندعدم حضوربمنزله پذیرش نظریه کارشناسی جهت اقدامات بعدی 

خواهدبود. مجوزارشاد:۷۱۶۵
دفترشعبه دوازدهم دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان کرمانشاه

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

ستان خوی- شهر خوی- بلوار ۲۲ بهمن –پالک ۳۶4 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : مهدی افشنگ فرزندرمضان  نشانی  مجهول المکان 

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

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

بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۷۰۱۰۰/ش۱۶  و شماره دادنامه 
مربوطه۹۷۰۹۹۷4۶۳۵۶۰۰۳۱۵     محکوم علیه محکوم است به پرداخت تضامنی 
مبلغ  ۶/۰۰۰/۰۰۰    ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و مبلغ   
یوم  تا  تورم  نرخ  بر اساس  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیر  ۲۱۰/۰۰۰   ریال 
الوصول و وحق الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عهده محکوم 

علیه میباشد
مسئول  دفترشعبه۱۶   شوارای حل اختالف شهرستان خوی- فائزه احتشام فر  

محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به طور  مشروح بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می 
شود )ماده ۸و۳ قانون اجرای  محکومیت مالی ۱۳۹4(4- خودداری محکوم علیله از 
اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد.)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(. ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو 
)ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(۶- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی احضار  متهم  
و ابالغ  وقت دادرسی

  در اجرای  ماده  ۱۷4  قانون آیین دادرسی  کیفری  با انتشار  این آگهی  برای  یک 
نوبت  در یکی  از روزنامه  های کثیراالنتشار خانم ندا آقابیگی  فرزند صادق بشماره  
ملی ۰۰۷۰۳۶۸۵۱۱ و تاریخ  تولد ۱۳۶۳/۸/۱۰ که  بلحاظ  مجهول المکان  بودن  
ابالغ  احضاریه  به  وی  ممکن نشده  است  احضار  می شود  تا در وقت  رسیدگی  
روز سه شنبه  مورخه ۹۷/۹/۲۷  ساعت ۹  صبح  با  حضور  در این شعبه  از اتهام  
منتسبه  در پرونده  شماره ۹۷۰۹۹۸۱۸4۶۸۰۰۳۳۱  موضوع  شکایت  آقای کوروش 
یونس نژاد و غیره دایر بر مشارکت در سرقت از خود دفاع نماید  ضمنا  قید  گردد 
حق همراه  داشتن  وکیل  را دارد و نیز  در صورت  عدم  حضور  وفق  محتویات  

پرونده  غیابا  تصمیم  مقتضی  اتخاذ خواهد شد.
110- دادرس  شعبه دوم  دادگاه  عمومی  بخش کرگانرود
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۲ میلیون همپوشانی بیمه سالمت و تامین 
اجتماعی برطرف شد

رئیس سازمان بیمه سالمت گفت: بیمه سالمت چهار میلیون و 
۸۰۰ هزار همپوشانی بیمه ای با تامین اجتماعی داشت که ۲ میلیون 

آن تاکنون برطرف شده است.
گر  بیمه  های  سازمان  هماهنگی  کمیته  در جلسه  موهبتی  طاهر 
که  است  روستایی  بیمه  شامل  ها  همپوشانی  بقیه  داشت:  اظهار 
برای رفع آن زمان الزم است.وی با اشاره به قوانین بودجه سال 
۹۷ در حوزه بیمه ها گفت: استحقاق سنجی، ایجاد پایگاه جمعیت 
بیمه شدگان، رفع همپوشانی و ایجاد راهنمای بالینی ازجمله موارد 

ذکرشده در حوزه بیمه ها بود.
با بیمه درمانی نیروهای  موهبتی درباره همپوشانی بیمه سالمت 
مسلح نیز گفت: در ابتدا ۲۰۸ هزار همپوشانی بین این دو سازمان 
بیمه ای وجود داشت که اکنون ۶۵ هزار مورد آن رفع شده است.

وی درباره فرایند رفع همپوشانی بیمه سالمت با کمیته امداد امام 
خمینی )ره( گفت: بر اساس برنامه ریزی ها در همپوشانی ها با 
کمیته امداد، دفترچه بیمه سالمت در شهرها و دفترچه بیمه کمیته 

امداد در روستاها حذف می شود.
سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین در 
این جلسه با تاکید بر اینکه رفع همپوشانی بیمه ای می تواند به 
ایجاد عدالت درمانی در کشور کمک زیادی کند، گفت: درحال 
مشکلی  ای  بیمه  همپوشانی  رفع  برای  تکنیکی  لحاظ  از  حاضر 
این مشکل  به رفع  نیز عالقمند  بیمه گر  نداریم و شرکت های 

هستند.
وی افزود: رفع همپوشانی بیمه ای آرزوی نظام سالمت کشور بوده 
است که در دولت های گذشته نیز دنبال شده ولی به طور کامل 
از  نیز آمار صحیحی  محقق نشده است.نوربخش اضافه کرد: ما 
میزان همپوشانی ها نداریم ولی با عملی شدن این اتفاق تقریبا تمام 
همپوشانی های بیمه ای برطرف می شود.وی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر میزان بدهی تامین اجتماعی به داروخانه ها و مراکز درمانی 
گفت: تامین اجتماعی یکی از تامین کنندگان اصلی دارو در کشور 

است و خود از بسیاری مراکز طلبکار است. 
نوربخش رقم این طلب را ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد 
تامین  از بدهی های  میلیارد تومان  آینده ۲4۰  افزود: در هفته  و 

اجتماعی به داروخانه ها پرداخت می شود.

کاهش ۶درصدی ثبت طالق درکشور

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از کاهش 
۶درصدی ثبت وقوع طالق در کشور خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر الفت در خصوص آمار 
وقوع طالق تواقفی و مراجعه به دادگاه های خانواده گفت: در 
رابطه با کاهش وقایع این چنینی دو شرط اصلی الزم است مبنی 
بر اینکه شرایط به همین کیفیت باقی بماند و برنامه ها به صورت 
مشخص اجرا شود تا بتوانیم شرایط را حفظ کنیم وقتی شرایط 
تغییر می کند نباید به دنبال افزایش آمارها بود.وی افزود: با این 
حال الزم به ذکر است به طور کلی در بحث طالق به معنی ثبت 

وقوع طالق، کاهش ۶درصدی را داشتیم. 
منظور  اشاره کرد که  نکته  این  به  باید  ثبت طالق،  با  رابطه  در 
مراجعه به دفترخانه و ثبت واقعه است. وی در رابطه با افزایش 
دعاوی  افزایش  اینکه  گفت:  خانواده  های  دادگاه  به  مراجعه 
اینکه توجه  باید به  داشتیم به موضوع دیگری برمی گردد ولی 
داشت که مراجعه به دادگاه با موضوع افزایش طالق تفاوت دارد، 

مراجعه به دادگاه های خانواده هم افزایش داشته است.

خبر

ایران رکورددار کشف مواد مخدر 
درجهان است 

از کشف  مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  رییس 
 ۹۷ سال  در  کشور  در  مخدر  مواد  تن   4۰۳
خبر داد و گفت: ایران رکورددار کشف مواد 

مخدر در جهان است. 
برگزاری  حاشیه  در  زاهدیان  مسعود  سردار 
مختلف  ابعاد  بررسی  المللی  بین  همایش 
در  مخدر  مواد  سازهای  پیش  قاچاق  تولید 
اسالمی  جمهوری  افزود:  خبرنگاران  جمع 
ایران امروز به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد 
کاشف  بزرگترین  و  جهان  سطح  در  مخدر 
مواد مخدر در منطقه و دنیا شناخته می شود.

وی ادامه داد: در ۹ ماهه گذشته بیش از ۵۰۰ 
های  دستگاه  توسط  مخدر  مواد  انواع  تن 
مقابله جمهوری اسالمی ایران کشف و ضبط 
شد و تعداد ۱۲۹۰ باند و شبکه فعال در زمینه 
قاچاق مواد مخدر شناسایی و با آنها برخورد 

شد.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: 
در سال جاری کشفیات کشور تا امروز صبح 
این رقم  که  بوده  مواد مخدر  انواع  تن   4۰۳
خودش رکوردی به شمار می آید و این حجم 
از کشفیات طی سالیان گذشته بی سابقه بوده 
است.وی گفت: در همین راستا تعدادی شهید 
تقدیم و ۱۲ هزار جانباز نیز جمهوری اسالمی 

ایران تقدیم جام جهانی کرده است.
سردار زاهدیان به مقابله با مواد مخدر اشاره 
در  موجود  موانع  مهمترین  از  گفت:  و  کرد 
تولید  مسئله  مخدر  مواد  با  مبارزه  با  رابطه 
است هر  افغانستان  در  مواد مخدر  و کشت 
سال پیچیده تر شده است. در سال ۲۰۰۱ که 
نیروهای غربی برای تامین امنیت و مبارزه با 
مواد مخدر در کشور افغانستان حاضر شدند 
تن   ۱۸۵ کشور  این  در  مخدر  مواد  تولید 
این  که  رسیده  تن  هزار   ۹ به  امروز  که  بود 
نشان دهنده این است که اقدامات آن کشورها 
نه تنها در منطقه تاثیرگذار نبوده بلکه به نظر 
تولید  افزایش  در  نقش  نوعی  به  رسد  می 
داشته است. وی خاطرنشان کرد: ما مرزهای 
خود را محکم کرده و برنامه های پیشگیرانه را 

باید در سطح کشور ارتقا دهیم.
سردار زاهدیان در مورد کمکهای بین المللی 
به کشورمان در حوزه برخورد با مواد مخدر 
گفت: تجهیزات و امکاناتی در کنترل معابر و 
محورهایی که قاچاق مواد مخدر در آنها شکل 
می گیرد باید تامین شود، جامعه جهانی تا به 
امروز در زمینه تامین نیازهای مبارزه با مواد 
مخدر در جمهوری اسالمی نقش ایفا نکرده 
ها مطرح شده  تحریم  که بحث  رمان  و هر 
این موارد را محدود سازی کرده و کوتاهی 
خیرخواهانه  نیت  با  تنهایی  به  ما  کرده اند، 
و  ایم  برداشته  قدم  راستا  این  در  اسالمی  و 

جلوی مواد مخدر را گرفته ایم.

خبر

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در خصوص اینکه جزو گزینه های پیشنهادی 
رئیس جمهور برای نشستن بر کرسی وزارت 
است؟ گفت: تا االن جزو گزینه های پیشنهادی 

نبوده ام.
مراسم  حاشیه  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
در  خدمت  عرصه  تالشگران  از  تجلیل 
جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و 
این  شهریور  سالن ۱۷  در  که  اجتماعی  رفاه 
پرسشی  به  پاسخ  در  شد،  برگزار  وزارتخانه 
مبنی بر زمان معرفی وزیر پیشنهادی رفاه به 
مجلس و اینکه آیا جزو گزینه های پیشنهادی 
رئیس جمهور برای این وزارتخانه قرار دارد 
یا خیر؟ گفت: فکر می کنم روز یکشنبه هفته 
دو  پیشنهادی  وزرای  جمهور  رئیس  آتی 
وزارتخانه رفاه و اقتصاد را به مجلس معرفی 
کند.وی افزود: تا االن که خیر؛ جزو گزینه های 
پیشنهادی نبودم، تا ببینیم در چند روز آینده 
چه پیش می آید.سرپرست وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی همچنین درباره بسته حمایتی 
از مردم و زمان اعالم جزئیات آن اظهار کرد: 
در شرایطی که با آن مواجه شدیم دولت عزم 
و اراده جدی برای حمایت از اقشار نیازمند 
دریافت مساعدت های اجتماعی دارد و بسته 
حمایت  این  از  باید  که  جمعیتی  و  حمایتی 
اجتماعی بهره مند شوند یکشنبه هفته آینده 
به تصویب نهایی می رسد.وی افزود: جمعیت 

نهایی  اجتماعی  حمایت های  این  از  بهره مند 
نشده و پیش بینی ما این است تمام کسانی که 
درآمد ماهانه آنها زیر سه میلیون تومان باشد 
از این حمایت اجتماعی برخوردار شوند.بندپی 
درباره ارزش ریالی این بسته ها اظهار کرد: نظر 
رئیس جمهور این است که میزان این بسته ها 
طوری باشد که با توجه به افزایش قیمت ها و 
فشارهایی که وجود دارد بتواند تا حدودی یک 
جبران تکمیلی باشد. ولی هنوز به رقم نهایی 
و  کار  تعاون،  وزارت  ایم.سرپرست  نرسیده 
رفاه اجتماعی درباره علت تاخیر در تصویب 
بسته های حمایتی عنوان کرد: زمان برده است اما 
به باالخره دقت عمل مهم است و اینکه خدایی 
ناکرده در مرحله اول که اعالم عمومی می کنیم 
بسیاری افراد اعتراض نکنند که می توانستند از 

این بسته برخوردار باشند اما حذف شدند.وی 
با بیان اینکه یکشنبه آینده جمعیت برخوردار 
از بسته های حمایتی مشخص می شود درباره 
مشموالن نیز گفت: تمام تالش ما این است که 
آنها که زیر سه میلیون تومان درآمد ماهانه دارند 
مشمول شوند که عدد و رقم مستمری بگیران 
و بیمه شدگان تامین اجتماعی و افراد تحت 

تکفل مشخص است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مانند  مردم  از  دسته  آن  اینکه  به  درپاسخ 
کارگران فصلی که تحت پوشش هیچ بیمه ای 
نیستند چگونه در فهرست دریافت بسته قرار 
می گیرند؟ گفت: درست است افرادی داریم که 
بیمه نیستند و شاید هنوز درآمدشان از مستمری 
که ما در امداد و بهزیستی پرداخت می کنیم هم 

کمتر باشد، فرصت برای این افراد وجود دارد 
و در پیش نویس مصوبه هیئت وزیران بندی 
آمده مبنی بر آنکه آن دسته از افراد که تصور 
به  نشده اند   لحاظ  جمعیت  این  در  می کنند 

کمیته امداد و سازمان بهزیستی مراجعه کنند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه باید پایگاه اطالعات کل ایرانیان را 
در دست داشته باشیم گفت: یک علت اینکه در 
ارائه بسته های حمایتی تاخیر افتاده این است 
که اطالعات ما اطالعات جامعی نیست، اگر 
سخت  تصمیم  باشیم  داشته  جامعی  سیستم 
پایگاه  تکمیل  ما  های  استراتژی  از  نیست. 

اطالعات ایرانیان است.

کارگران فصلی مشمول دریافت 
سبد کاال می شوند

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بسته  دریافت  برای  فصلی  کارگران  گفت: 
حمایتی باید خود را به کمیته امداد و بهزیستی 
کارگران  افزود:  بندپی  محسنی  کنند.  معرفی 
فصلی نیز جزو گروه مشموالن دریافت بسته 
که  آنجا  از  اما  روند  می  شمار  به  حمایتی 
به  باید  است  سخت  ما  برای  آنان  شناسایی 
کمیته امداد امام خمینی )ره(و سازمان بهزیستی 
مراجعه و برای استفاده از این بسته حمایتی 

ثبت نام کنند. 

تصویب نهایی »بسته حمایتی«؛ یکشنبه آینده؛ 

کارگران فصلی مشمول دریافت سبد کاال می شوند

درخصوص  قضاییه  قوه  زمان،رییس  پیام  گزارش  به 
طال،  سکه  تعداد  اساس  بر  مهریه  تأدیه  محکومین 
شرح  بدین  بخشنامه  این  متن  کرد.  صادر  بخشنامه ای 

است:
نظر  کشور  سراسر  های  استان  دادگستری  کل  رؤسای 
محکومین  از  تعدادی  واصله  گزارش های  برخی  به 
به  تعیین شده  تعداد سکه طالی  اساس  بر  مهریه  تأدیه 
را  پرداخت  توان  آن  قیمت  متعارف  غیر  افزایش  علت 
نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای 

محکومیت های مالی به زندان معرفی می شوند.
بدین وسیله مقرر می دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه ها 
به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی 
تقدیم  زوج  سوی  از  که  تعدیل  درخواست  به  نسبت 
می گردد رسیدگی و مهلت های تأدیه سکه را متناسب با 
وضعیت مالی محکومٌ  علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از 

زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
این بخشنامه به صورت  آمار پرونده های موضوع  ضمنًا 
مسئولیت  شود.  گزارش  اول  معاون  حوزه  به  فصلی 
اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان 

می باشد.

بخشنامه قوه قضائیه برای 
محکومین مهریه 

اعتیاد به مواد مخدر، الکل و مصرف مواد محرک، موجب اختالالت 
روانی و آسیب های اجتماعی در مصرف کنندگان آن  می شود؛ حتی 
تصادفات  نظیر خودکشی،  آسیب هایی  بروز  موجب  اعتیاد  گاهی 

رانندگی، نزاع و ... می شود.
 دکتر محمد باقر صابری ظفرقندی _ مدیر گروه مطالعات اعتیاد 
دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران 
در گفت وگو با ایسنا، گفت: اعتیاد بین جوانان مشکل و دغدغه تمامی 
کشورهای دنیاست،  ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. گاهی ادعا 
می شود سونامی اعتیاد در ایران وجود دارد و میزان مصرف مواد مخدر 
در ایران باالتر از سطح میانگین مصرف در جهان است؛ در حالیکه این 
ادعاها و اخبار نادرست است. وی ادامه داد: البته باید گفت که جمعیت 
ایران جوان است، بنابراین اعتیاد میان جوانان عوارض جبران ناپذیری را 
روی جامعه دارد. وابستگی به مواد مخدر در نوجوانی و جوانی بیشتر 
از بزرگسالی است. در نوجوانی به دلیل ماهیتی که دارد، مصرف تفننی 
و ماجراجویانه مواد شایع تر است. نوجوانان تحت تاثیر گروه های سنی 
و همتا میل به مصرف مواد مخدر دارند. خطر ابتال به بیماری های 
خطرناک مانند ایدز و هپاتیت ناشی از اعتیاد در سنین نوجوانی و جوانی 
بسیار بیشتر است. بر همین اساس توصیه می شود تمرکز برنامه  های 
حمایتی و پیشگیرانه در دوران نوجوانی و جوانی باشد و به این گروه 

های سنی توجه بیشتری شود.

 »ایدز و هپاتیت« در کمین 
جواانن معتاد

محسن پورسیدآقایی در حاشیه انعقاد تفاهم نامه صنعت ریلی 
کشور با تاکید بر اینکه طرح LEZ از اول آبان ماه به صورت 
جدی در شهر اجرا می شود، اظهار کرد: مقدمات اجرای این 
طرح انجام شده است و تمام سامانه های اتوبوسرانی از جمله 
سرویس ادارات سازمان هایی چون شهرداری و صدا و سیما 
به صورت مرتب با ماشین های اندازه گیری کنترل می شوند، 
حتی خودروهایی که دارای معاینه فنی هستند از نظر ضریب 
انتشار دود آزمایش می شوند و در صورتی که میزان آالیندگی 
آن ها بیش تر از حد مجاز باشد برگه معاینه فنی باطل می شود. 
در این صورت فرد باید برای اخذ مجدد معاینه فنی مراجعه 
 LEZ کند. وی با اشاره به جدیت پلیس برای اجرای طرح
عنوان کرد: پلیس از اول آبان ماه با خودروهای دودزا برخورد 
نتایج مثبت آن را مانند طرح ترافیک  خواهد کرد و مردم 

مشاهده خواهند کرد.
معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه تمام خودروهای دودزا 
در این طرح کنترل می شوند، عنوان کرد: خودروهای دولتی 
نیز مشمول اجرای این طرح می شوند و در صورت ایجاد 
آالیندگی با آن ها برخورد خواهد شد. شهروندان نیز می توانند 
مواردی را که مشاهده می کنند به سامانه ۱۸۸۸ گزارش داده تا 

موضوع پیگیری شود.

 برخورد جدي اب خودروهای
 آالينده 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی و کارت ماشین پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۸4با شماره  پالک ۲4۵ب۵۹ 
ایران ۸۲ با شماره موتور ۱۰FSS۱۵۰۷۲۱۹۱و شماره شاسی ۱۹۸۳4۶۲۹بنام کورش 

 بابل امین زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز وانت پیکان مدل ۹۲ با شماره پالک ۵۸۷م44 ایران ۷۲ با شماره موتور 
اسماعیل  NAAA4۶AA۳DG۳۷۳۵۷۸بنام  شاسی  شماره  ۱۱4F۰۰۳۲۰۰۲و 

غالمعلی پور بیشه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   44۱ شناسنامه  شماره  به  پاپی  کبری  خانم 
۹۷۰۹۹۸۶۷۳۵۱۰۰۵۳۱  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرحوم غالمعباس عارفی نیا بشناسنامه شماره ۲4۹   در 
تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم 

منحصر است به : 
۱- وزین دریکوند دارنده شماره شناسنامه  ۱۱۱4 برادر متوفی 

۲-کبری پاپی  دارنده شماره شناسنامه 44۱همسر متوفی و الغیره 
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شور تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای یوسف منصور گرکین  فرزندمنصور  
خواهان آقای مجتبی سهرابی اسدآباد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای یوسف 
به  که  مطرح  دادرسی  و خسارات  معامله  بطالن  اعالم  خواسته  به  گرگین  منصور 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۷۰۰۵۲۱     شعبه هفتم 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
ماده ۷۳  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  که حسب  تعیین  ۱۳۹۷/۹/۱۷ ساعت ۱۱:۰۰ 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –رضا نقی زاده

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۹۰۰۰۳۳۵ آقای امید رهنما فالورجانی فرزند قاسمعلی 
به اتهام تحصیل مال نامشروع با بردن مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه و دو هزار 
تومان و آقای عباس عاشقی فرزند قربانعلی دائر بر معاونت در بزه فوق الذکر موضوع 
شکایت آقای هادی بیرانوند تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم 
در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
۱۳۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 
هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع 
نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و 

اظهار عقیده بعمل می آید . 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان .

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  بشناسنامه۶۰۰صادره  پدرعزیزاله  نام  آقای/بانوساالرزلقی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم عزیزاله زلقی 
خودفوت  دائمی  اقامتگاه  ۹۷/۵/۲۵دردزفول  شوشتردرتاریخ  بشناسنامه۸صادره 
ازدزفول۳- بشناسنامه ۲۰۱صادره  زلقی  باال۲-قاسم  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه 
متوفی(4-فرحناززلقی  ازشوشتر)پسران  بشناسنامه۳۱۵صادره  زلقی  صادق 
ازشوشتر۶- بشناسنامه۲۰۳۹صادره  زلقی  ازدزفول۵-صدیقه  بشناسنامه4۶4صادره 
بشناسنامه۵۵۱صادره  زلقی  ازشوشتر۷-منیژه  بشناسنامه4۱۵صادره  زلقی  عروس 
متوفی( ازدزفول)زوجه  بشناسنامه۵۲۲صادره  زلقی  متوفی(۸-ثریا  ازدزفول)دختران 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  والغیر.اینک 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه8شورای حل اختالف دزفول

ابالغ
 نظر به اینکه  آقای  علی جهانگیرزاده  فرزند جعفر  شکایتی  علیه  آقای  سیاوش  
شیرین  وش  فرزند غالمحسن دایر بر سرقت  یک دستگاه  گوشی  موبایل  و یک  
دستگاه  مچی در این  شعبه  مطرح  که به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۵۲۳4۵۰۱۲۲۲  
ثبت  و در حال  رسیدگی  می باشد  با توجه به  اینکه  ادرس  دقیقی از متهم  در 
دسترس  نمی باشد  در راستای  ماده  ۱۷4  ق . ا. د.ک  به متهم  آقای  سیاوش  وش  
ابالغ می گردد  که ظرف  یک ماه  از تاریخ انتشار  آگهی  جهت  دفاع  از اتهامات  
انتسابی  و عنداللزوم  اخذ  آخرین دفاع  در شعبه  دوم  دادگاه  عمومی  خشکبیجار  
خشکبیجار حاضر  گردد  و می تواند  یک نفر  وکیل  به همراه  خود داشته  باشد  و 

نتیجه  عدم  حضور  جلب است.
105-دادرس  شعبه  دوم  دادگاه  عمومی  خشکبیجار – علی  اصغر چگینی

آگهی احضار  متهم
  و ابالغ  وقت دادرسی

در اجرای  ماده ۱۱۵  قانون  آیین  دادرسی  در امور  کیفری  با انتشار  این آگهی  
برای  یک نوبت  در یکی  از روزنامه  ها  متهم  خانم مریم عباسی  بلحاظ مشخص 
نبودن  اقامتگاه  متهم  ابالغ  احضاریه  به  وی  ممکن نشده  است  احضار  می شود  
تا  ظرف  مدت  یکماه  از انتشار  این آگهی  با حضور  در این  شعبه  از اتهام  منتسبه  
دایر برسرقت تلفن همراه در پرونده  کالسه  ۹۶۰۳۲۱/۱د موضوع  شکایت  آقای  
مرتضی امینیان فرزند حسن از خود دفاع  نماید  در صورت  عدم  حضور  متهم  با 

عدم  ارائه  عذر موجه  تصمیم مناسب  اتخاذ خواهد شد.
10۷- دادیار شعبه  اول دادسرای  عمومی  و انقالب  تالش – فاطمه  محسنی

دادنامه
پرونده  کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۸۱4۶۸۰۱۱۵4 شعبه ۲  دادگاه  عمومی  بخش  کرگانرود 

)۱۰۱  جزایی سابق(  تصمیم نهایی  شماره ۹۷۰۹۹۷۱۸4۶۸۰۰۷۱۱ 
شاکی : آقای  وحید  مجردی  انیلو فرزند  مروت  با  وکالت  آقای  رامین  برومندایوریق 

فرزند کالم  اله به  نشانی  استان گیالن شهرستان  طوالش  شهر لیسار امام  خمینی
 متهم: آقای  شهرام  بهاری  فرزند  بهرام  به نشانی  مجهول المکان

اتهام:  مزاحمت  ملکی
 رای دادگاه: در خصوص  اتهام  آقای  شهرام  بهاری  فرزند  بهرام  با توجه به  عدم  
حضور  وی  در هر یک از  جلسات  دادگاه  اطالعات  بیشتری  از وی  در دسترس  
نیست  دایر بر مزاحمت  ملکی  موضوع  شکایت  آقای  وحید  مجردی  با  وکالت  
آقای  رامین برومند  دادگاه با توجه به  محتویات پرونده  از قبیل  شکایت  شاکی  
مودای  گواهی  گواهان  اسناد و مدارک  ابزاری  از  سوی شاکی  که  همگی   حکایت  
از مالکیت  وی نسبت  به  ملک  موضوع  سند  عادی  مورخه  ۹۶/۵/۱۸  واقع در  
سنگ  اصلی  ۱۵  هره دشت  بخش  ۲۸  گیالن  به مساحت  دویست  و پنجاه  متر 
مربع  داشته  است  و تحقیقات  مبسوط  صورت  گرفته  از بدو  تشکیل  پرونده  و نیز  
سایر  قراین و امارات  منعکس  در آن  دادگاه  بزهکاری  ایشان  را  محرز  و مسلم  
دانسته  و مستندا  به ماده  ۶۹۰  از قانون  مجازات  اسالمی  بخش  تعزیرات  مصوب  
۱۳۷۵  نامبرده  را به  تحمل  یک سال  حبس  تعزیری  محکوم  و اعالم  می نماید  
رای  صادره  غیابی  ظرف  مهلت  بیست  روز  از تاریخ  ابالغ  قابل  .اخواهی  در این  
دادگاه  و پس از  انقضای  مهلت مذکور  ظرف  مهلت  بیست  روز  قابل  تجدیدنظر  

خواهی  در محاکم  محترم  تجدیدنظر  استان  گیالن  می باشد.
113- دادرس  دادگاه  عمومی  بخش  کرگانرود- نیما یوسفی

آگهی احضار  متهم 
 و ابالغ  وقت دادرسی

در اجرای  ماده ۱۱۵  قانون  آیین  دادرسی  در امور  کیفری  با انتشار  این آگهی  
برای  یک نوبت  در یکی  از روزنامه  ها  متهم  عبددریس رماح محمد نطاوی فرزند  
کوزه  سلمان  که  بلحاظ  مشخص نبودن  اقامتگاه  متهم  ابالغ  احضاریه  به  وی  
ممکن نشده  است  احضار  می شود  تا  ظرف  مدت  یکماه  از انتشار  این آگهی  
با حضور  در این  شعبه  از اتهام  منتسبه  دایر بر توهین  از طریق  ارسال  پیامک  در 
پرونده  کالسه  ۹۷۰۱4۶/۱ د موضوع  شکایت  آقای  اردشیر  خانی  میانکوه  فرزند  
نور محمد  از خود دفاع  نماید  در صورت  عدم  حضور  متهم  با عدم  ارائه  عذر 

موجه  تصمیم مناسب  اتخاذ خواهد شد.
108- دادیار شعبه  اول دادسرای  عمومی  و انقالب  تالش – فاطمه  محسنی

آگهی احضار  متهم 
و ابالغ  وقت دادرسی

در اجرای  ماده ۱۱۵  قانون  آیین  دادرسی  در امور  کیفری  با انتشار  این آگهی  
برای  یک نوبت  در یکی  از روزنامه  ها  متهم  محسن انصاری فرزند  محمد علی که  
بلحاظ  مشخص نبودن  اقامتگاه  متهم  ابالغ  احضاریه  به  وی  ممکن نشده  است  
احضار  می شود  تا  ظرف  مدت  یکماه  از انتشار  این آگهی  با حضور  در این  
شعبه  از اتهام  منتسبه  دایر بر ترک انفاق  در پرونده  کالسه  ۹۷۰4۲۳/۱د موضوع  
شکایت  خانم شعله  احدی جوکندان فرزند قربان از خود دفاع  نماید  در صورت  

عدم  حضور  متهم  با عدم  ارائه  عذر موجه  تصمیم مناسب  اتخاذ خواهد شد.
11۲- دادیار شعبه  اول دادسرای  عمومی  و انقالب  تالش – فاطمه  محسنی

اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب : ایرج طیاراسدیان

شغل : -   اقامتگاه و آدرس: مجهول المکان می باشد
اخطاریه 

جناب آقای ایرج طیاراسدیان
احتراما به استحضار می رساند همسر قانونی شما با در دست داشتن دادنامه شماره 
۱۳۲۰۰۶۰۲ از شعبه ۱۰/)سابق ۲۹( دادگاه خانواده قطعیت حکم جهت ثبت طالق به 
این دفترخانه مراجعه و تقاضای ثبت طالق می باشد. این دفترخانه برابر روش معمول 
به شما مدت یک هفته پس از ابالغ قانونی فرصت می دهد تا جهت ثبت طالق به 
این دفترخانه مراجعه نمایید. در صورت عدم مراجعه جنابعالی، مطابق مقررات رفتار 

خواهد شد.   ۹۷/۱۵۶۶۱/ف م/الف
سردفتر طالق 14 کرج – محمدرضا قدیانی

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

ستان خوی- شهر خوی- بلوار ۲۲ بهمن –پالک ۳۶4 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : رباب  جهانبانی نوجه ده فرزند  بایرام نشانی  مجهول 

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

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

دادنامه  شماره  و  شماره   به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مبلغ   پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه۹۷۰۹۹۷4۶۳4۲۰۰۳۷۱     
مبلغ    و  دادرسی  هزینه  احتساب   با  و  خواسته  اصل  بابت  ریال       ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۹۰/۰۰۰   ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول 

و وحق الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عهده محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه ۲    شوارای حل اختالف شهرستان خوی- ریحانه رضائی  
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به طور  مشروح بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می 
شود )ماده ۸و۳ قانون اجرای  محکومیت مالی ۱۳۹4(4- خودداری محکوم علیله از 
اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد.)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(. ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو 
)ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(۶- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  محمد آریائی اقدم     دارای شناسنامه شماره  ۹۹۸   بشرح دادخواست به 
کالسه  ۹۷۱۲۶/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه شاه قلی بشناسنامه ۶۳   در تاریخ ۱۳۶۶ اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- محمد آریائی اقدم     
فرزند علیقلی –ش ش ۹۹۸ خوی –پسر متوفی/۲-  حلیمه خاتون آریائی اقدم فرزند  
علیقلی   -ش  ش     ۲۸۰۰۳۰444۸ خوی-دختر متوفی/۳- احمد اخالقی  فرزند 
علیقلی  -ش  ش ۲۸۰۰۱۷۹۹۶۱    –خوی-همسرر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  به آقای اصغر مقدم فرزند اژدر  ومحمد 

رضا نادرعلی 
خواهان محرم ولی لو   دادخواستی بطرفیت  خوانده آقای اصغر مقدم فرزند اژدر  
ومحمد رضا نادرعلی به خواسته مطالبه وجه  چک مطروح که به این شعبه ارجاع 
اختالف   حل  شورای  شعبه۲      ۹۷۰۹۹۸4۶۳4۲۰۰۹۰۹ کالسه  پرونده  بشماره  و 
تعیین که  ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ ساعت۹:۳۰  شهرستان خوی  
حسب دستور دادگاه  طبق  موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار  آگهی میگردد تا خوانده 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  ودر وقت مقرر فوق جهت رسیگی در دادگاه حاضرگردد.–شهرستان 

خوی بلوار مطهری
مسئول  دفتر شعبه۲  شوارای حل اختالف شهرستان خوی-رضائی  
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نرخ سوخت آزاد شود

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
یارانه  پرداخت  به جای  داد دولت  پیشنهاد  تهران 
بنزین به خودروها، به افراد یارانه بدهد و قیمت 

بنزین را آزاد کند.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »مسعود خوانساری« 
صبح روز سه شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق 
درصد  نخست، ۲۵  دهک  افزود:  تهران  بازرگانی 
بیش از دهک دهم بنزین مصرف می کند که عادالنه 
نیست. وی به مصرف روزانه ۹۰ میلیون لیتری بنزین 
در کشور اشاره کرد و گفت: اگر بنزین را با دالر ۱۲ 
هزار تومانی محاسبه کنیم، قیمت هر لیتر بنزین هفت 
سنت می شود که در جهان فقط ونزوئال با فروش 

بنزین سه سنتی قیمتی کمتر از ایران دارد.
رییس اتاق تهران خواستار جدا شدن بحث ارز از 
سایر مسایل اقتصادی کشور شد و ادامه داد: باید 
تصمیمی جدی برای جدا شدن ارز از سایر مسایل 
اقتصادی بگیریم. وی اضافه کرد: پنج نرخ ارز دولتی، 
نیما، سنا، مسافرتی و آزاد در کشور وجود دارد که 
تصمیم گیری را برای کسب و کارها سخت کرده 
است. خوانساری به شرایط ترکیه در سال گذشته 
اشاره کرد و اظهار داشت: پارسال ۹۰ درصد ارزش 
لیر از بین رفت، اما ترکیه با مشکالتی شبیه به ایران 
مواجه نشد. وی تحریم ها را فرصتی برای خالص 
شدن از وابستگی به نفت دانست و گفت: کشورهای 
همسایه ایران در مجموع ۵۷۰ میلیارد دالر واردات 
دارند که سهم ما از این رقم تنها صادرات ۱۸ میلیارد 
دالر است، در حالی که ظرفیت صادراتی ما بسیار 
باالست. خوانساری افزایش نرخ ارز را فرصتی برای 
جهش صادرات دانست و خواستار تسهیل در قوانین 

و مقررات صادراتی شد.

تعرض دوباره به خط انتقال آب یزد

انتقال  خط  به  تعرض  دومین  و  بیست  دنبال  به 
آب، استاندار یزد ضمن پیگیری موضوع از طریق 
کشور،  و  نیرو  وزارتخانه های  در  عالی  مقامات 
راهی تهران شد تا رایزنی های الزم را در این رابطه 
به عمل آورد. »محمود زمانی قمی« بالفاصله پس 
از اطالع از تعرض به خط انتقال آب، به صورت 
تلفنی با مقامات عالی کشور به رایزنی و گفت وگو 
پرداخت. استاندار یزد همچین به منظور پیگیری 
دقیق تر مذاکرات صورت گرفته، راهی تهران شد 
تا از نزدیک برای حل مسئله ایجاد شده به رایزنی 
با مقامات عالی در وزارت نیرو و وزارت کشور 
بپردازد. یادآور می شود که در تعرض اخیر به خط 
انتقال اب، به یکی از حوضچه های حوالی ایستگاه 
قارنه در منطقه بهارستان، آسیب وارد شده و به دلیل 
سطح تخریب ایجاد شده، تعمیرات زمان بر است. در 
حال حاضر جریان آب شرب به یزد قطع است و 
مسئوالن استان از مردم خواسته اند تا در مصرف آب 

صرفه جویی کنند.

خبر

وزارت نیرو برنامه ای برای افزایش ظرفیت نیروگاه های 
برق آبی ندارد

سخنگوی صنعت برق گفت: با توجه به این که بارندگی ها به تازگی آغاز 
شده، نمی توانیم دید خوش بینانه ای نسبت به بهبود وضعیت خاموشی ها 
در پی توسعه نیروگاه های برق آبی داشته باشیم و به  همین دلیل تمام 

برنامه های خود را بر پایه خشکسالی قرار داده ایم.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، محمودرضا حقی فام با بیان این که برای 
تاثیر بارندگی ها در میزان بهره برداری از نیروگاه های برق آبی باید منتظر 
زمستان و پایان سال باشیم، اظهار کرد: اگر میزان ذخیره سدهای کشور 
افزایش یابد، قطعا می توانیم از این ظرفیت استفاده بیش تری داشته باشیم.

وی ادامه داد: سیاست وزارت نیرو در شرایط فعلی این است که بنا را بر 
خشکسالی و نادیده گرفتن بارش ها بگذارد، چراکه قصد داریم برنامه ها 
را در حالت بدبینانه اجرا کنیم و در حال حاضر هیچ دید خوشبینانه ای 
نسبت به شرایط فعلی نداریم.سخنگوی صنعت برق با تاکید به این که 
در حال حاضر وزارت نیرو برنامه ای برای افزایش ظرفیت نیروگاه های 
برق آبی ندارد، ابراز کرد: در زمان پیک )اوج مصرف( تنها توانستیم 4۰۰۰ 
تا 4۵۰۰ مگاوات در روز از نیروگاه های برق آبی توان بگیریم.به گفته  
حقی فام پیش بینی برای پیک سال آینده نیز این است که در آن زمان بتوانیم 
به همین میزان از ظرفیت نیروگاه های برق آبی استفاده کنیم اما اگر بارش ها 
خوب باشد و میزان ذخیره آب پشت سدها افزایش یابد، قطعا می توانیم 

این پتانسیل را افزایش دهیم.
تابستان امسال کشور با خاموشی های پی درپی مواجه بود که علت این 
مساله نیز کم آبی و کاهش تولید نیروگاه های برق آبی اعالم می شد. اکنون 
نیز پس از پایان پیک مشخص شد که میزان تولید برق نیروگاه های 
برق آبی  نسبت به سال قبل ۳۶ درصد کاهش داشته و همین موضوع نیز 

موجب شده که دولت برای سال آینده تدابیر جدی تری را لحاظ کند.

 پنج هزار و ۲۲3 مگاوات نیروگاه حرارتی جدید
 به مدار تولید می آید

وزارت نیرو برنامه ریزی کرده است که تا قبل از فصل تابستان سال آینده، 
۲۷ واحد نیروگاه حرارتی راه اندازی و ۲۳ واحد نیروگاهی دیگر ارتقا پیدا 
کند تا به این ترتیب، ظرفیت تولید برق نیروگاه های حرارتی کشور پنج 
هزار و ۲۲۳ مگاوات افزایش یابد.بر اساس بررسی های بعمل آمده و با در 
نظر گرفتن ظرفیت تولید موجود در ابتدای مردادماه امسال، حدود هشت 
هزار مگاوات کمبود قدرت قابل اتکا برای تامین اوج بار سال ۹۸ وجود 
دارد.وزارت نیرو برای جبران این هشت هزار مگاوات کمبود برنامه هایی 
را هم در بخش عرضه و هم تقاضا مورد توجه قرار داده است که با نگاهی 
به اعداد و ارقام این برنامه ها، همچنان بیشترین بار با راه اندازی ۲۷ واحد 
جدید و ارتقای ۲۳ واحد نیرگاهی، بر دوش نیروگاه های حرارتی است.

این ۲۷ واحد نیروگاهی جدید شامل واحدهای بخاری و گازی نیروگاه 
های ماکو، کاسپین، پرند، هرمز، زاهدان، کاشان، داالهو، شیروان، غرب 
کارون، جهرم، عسلویه، سبالن، ایران ال.ان.جی، هریس، فردوسی، گل 
گهر، قشم، هنگام و خرم آباد است که به ترتیب تا خردادماه سال آینده 
راه اندازی خواهد شد.بخشی از این واحدهای نیروگاهی مانند پرند و 
کاسپین از تابستان امسال به مدار آمده و نیروگاه های دیگر نیز قرار است 
به نوبت تا خرداد ۹۸ وارد مدار بهره برداری شود.عالوه بر ۲۷ واحدی که 
قرار است تا زمان اوج مصرف سال آینده راه اندازی شود، طرح افزایش 
توان عملیاتی ۱۹ واحد نیروگاهی در نیروگاه های سیکل ترکیبی در دستور 
کار قرار گرفته است؛ با اجرای این طرح، ۲۸۱ مگاوات به ظرفیت تولید 

نیروگاه های حرارتی کشور اضافه خواهد شد.

کوتاه از انرژی

چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 
با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، علی کاردر، 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیران ارشد 
بخش خصوصی و دولتی نفت و نیرو در مرکز 
همایش های صدا و سیما روز گذشته  آغاز به کار 

کرد.
به گزارش خبرنگار زمان، بیژن نامدار زنگنه درباره 
اینکه آیا امکان به صفر رساندن فروش نفت ایران 
هست یا خیر؟ بیان کرد: باید عکس العمل بازار 
را ببینید که به شدت ملتهب بوده و برای آینده 
نگرانند. کشورهای بزرگ تولیدکننده یکی پس از 
دیگری تحریم شده و از بازار خارج می شوند این 
روش تا کی می تواند ادامه پیدا کند؟ آینده بازار 

چه می شود؟
وی با بیان اینکه قرار نیست امروز برای ایجاد 
امیدواری و خوشایند دیگران اطالعاتمان را لو 
دهیم گفت: طرح های گازی پارس جنوبی نیازی 
به خارجی ها ندارد و تا پایان امسال ۳ فاز پارس 
جنوبی را به پایان می رسانیم.  وزیر نفت افزود: 
 EPC و  EPD های پروژه  مناقصات  اولین 
برگزار می شود این درحالی است که ۶ میلیارد 
دالر را از داخل باید برای این کار جمع آوری 
کنیم که ارقام اصلی را در مناقصات ذکر کردیم. 

انرژی  وزیر  با  مذاکرات  درباره  همچنین  وی 
بازار  مسائل  مورد  در  ما  داشت:  اظهار  روسیه 
افزود:  کردیم.وی  صحبت  تحریم   شرایط  و 
اکنون آمریکا شرایطی به بازار تحمیل کرده که 

می کنند  آخ  آخ  و  می زنند  سوزن  به خودشان 
و سپس می گویند مشکل ما را حل کنید خب 

تا  بردارید  را  تحریم ها  دربیاورید،  را  سوزن 
قیمت ها درست شود.

کمبود عرضه نفت با حرف درست نمی شود
تعادل  عدم  شرایط  در  بازار  گفت:  نفت  وزیر 
به سر می برد یک روز قیمت نفت ۸۵ دالر  و 
درست  مساله  این  می شود،  دالر  بعد ۸۳  روز 
نمی شود زیرا بازار دچار فانتامنتال و گرفتاری 
با  اینکه  دارد  وجود  عرضه  کمبود  یعنی  شده 
حرف درست نمی شود.وی تاکید کرد: هیچ کس 
توان تولید بیشتر ندارد، عربستان از ذخائر خود 
برداشت می کند. باید پرسید تا کی می تواند این 
رویه را ادامه دهد ضمن اینکه به آمریکا اعالم 

کرده اگر مساله خاشقچی حل نشود  از ذخایر 
خود برداشت نمی کنم.زنگنه گفت: اکنون طرف 
دعوا  و  شعار  حرف،  با  و  دارد  کمبود  عرضه 
نمی توان این موضوع را حل کرد. ترامپ فکر 
می کند با گردن کلفتی می تواند قیمت را پایین 
بیاورد.وی درباره اینکه آیا امکان به صفر رساندن 
فروش نفت ایران هست یا خیر؟ بیان کرد: باید 
عکس العمل بازار را ببینید که به شدت ملتهب 

بزرگ  کشورهای  نگرانند.  آینده  برای  و  بوده 
تولیدکننده یکی پس از دیگری تحریم شده و 
از بازار خارج می شوند این روش تا کی می تواند 

ادامه پیدا کند؟ آینده بازار چه می شود؟
 فعال دولت در مورد سهمیه بندی بنزین 

بحث می کند
زنگنه خاطرنشان کرد: سازوکار بازار هوشمند 
است، فعاالن این کسب و کار نگرانند که ترامپ 
کند و مرتب دچار مشکل  قانع  را  آنها  نتواند 
می شود.وی درباره سهمیه بندی بنزین نیز گفت: 
این روش فواید و معایبی دارد فعال دولت بحث 

می کند که چه تصمیمی را می تواند اتخاذ کند.

زنگنه درباره اینکه قاچاق بنزین تا کی ادامه دارد، 
گفت: تا زمانی که قیمت ها با آن سوی مرزها 
خواهد  ادامه  نیز  قاچاق  باشد،  داشته  اختالف 
داشت.وی در پاسخ به اینکه دولت تمایل چندانی 
به جمع آوری گازهای فلر ندارد، تصریح کرد: به 
نظرم،  ما بیشترین انضباط را داریم در حال حاضر 
یک ان جی ال ۳۱۰۰ در ایالم ان جی ال ۳۲۰۰ 
در غرب کارون در حال ساخت است که گازها 
را جمع آوری می کنند. عالوه بر آن پتروشیمی 
منطقه  گازهای   ۲ بیدبلند  و  بندرامام  مارون، 
خوزستان و گچساران را جمع می کنند. یک ان 
جی ال نیز در خارک داریم که گاز فالت قاره در 
غرب خلیج فارس را جمع آوری می کند و به این 

ترتیب دیگر هیچ گازی فلر نمی شود.
مذاکرات با اتحادیه اروپا دنبال می شود

وزیر نفت درباره تداوم همکاری ایران با اوپک 
پایان  زمان  به  رسیدن  به  توجه  با  غیراوپک  و 
توافق پایان تولید گفت: ما مشکلی برای همکاری 
و تجمیع عقل نداریم ولی اوپک یک موضوع 
با  نباید  ما  است.  دیگر  موضوع  غیراوپک  و 
چشم پوشی  مسئولیت هایمان  از  ناهمکاری ها 
کنیم.وی درباره مذاکرات نفتی با اروپا نیز گفت:  
مذاکرات با اتحادیه اروپا دنبال می شود اما آنچه 
آمریکا  به  اطالعاتی  بنده  برمی گردد  به تحریم 

نمی دهم.
 مشارکت بیش از 300 شرکت کننده 

خارجی در کنگره 
نیرو  و  نفت  کنگره  چهارمین  است  ذکر  قابل 
هم اندیشی  و  گردهمایی  بزرگ ترین  عنوان  به 
بی واسطه دست درکاران، نخبگان و متخصصان 
حرفه ای داخلی و خارجی از بخش های دولتی، 
عمومی و خصوصی، دیروز )سه شنبه، ۲4 مهرماه( 

آغاز شد و امروز به پایان می رسد.

وزیر نفت در چهارمین کنگره نفت و نیرو:

بازار نفت ملتهب است

گفت:  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
قاچاق سوخت بدون شک از جایگاه های عرضه و نازل ها 
قاچاق  روزانه  لیتر  میلیون   4۰ رقم  و  نمی شود  انجام 

سوخت که برخی رسانه ها مطرح می کنند تخیلی است.
صداوسیما،  خبرگزاری  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیدمحمدرضا موسوی خواه، با اشاره به  موضوع قاچاق 
ماه  افزایش مصرف سوخت در ۶  سوخت گفت: درصد 
یک  با  پارسال  مشابه  بامدت  مقایسه  در  امسال  نخست 

درصد افزایش به ۸.۹ درصد رسیده است.
به طور  سوخت  لیتر  میلیون   ۱۰ قاچاق  برای  افزود:  وی 
تخمینی حدود ۳ هزار تانکر با ظرفیت ۲۰ هزار لیتر الزم 

است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر 
این که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نقش پررنگی در 
مبارزه با قاچاق سوخت دارد، افزود: رقم 4۰ میلیون لیتر 
برخی رسانه ها مطرح می کنند  قاچاق سوخت که  روزانه 
تخیلی بوده و اعداد و آماری که مطرح می شود تقریبی و 
برآوردی است. موسوی خواه گفت: قاچاق سوخت بدون 

شک از جایگاه های عرضه و نازل ها انجام نمی شود.
وی گفت: از سال ۸۶ تاکنون کارت سوخت فعال است و 
کنار گذاشته نشده است. همچنین پس از تک نرخی شدن 
سوخت در سال ۹4 قیمت بنزین یکسان و ۱۰۰۰ تومان 

شد. تک نرخی شدن بنزین این ذهنیت را در مردم ایجاد 
سوخت  کارت  از  نکردن  یا  کردن  استفاده  که  بود  کرده 
تفاوتی ندارد. در این حال، عده زیادی  هنگام مراجعه به 
اعالم می کردند  کارت خود  جایگاه های عرضه سوخت 
کارت های  رو  این  از  کرده اند،  گم  یا  گذاشته اند  جا  را 
هوشممند سوخت مردم را کاهش و کارت های هوشمند 

سوخت جایگاه داران را افزایش دادیم.
نفر ممکن  میلیون  تا ۵  بین ۳  موسوی خواه تصریح کرد: 
از  باشند،  نداشته  است کارت سوخت خود را در دست 
این رو برای آنهایی که رمز کارت خود را فراموش کرده اند 

تمهیداتی داریم.

رقم ۴۰ میلیون لیرت روزانه قاچاق سوخت تخییل است 

آگهی مفقودی
جواز حمل سالح شکاری تک لول ساخت ایران کالیبر ۱۲ به شماره ۳۶۰۷ متعلق 
به اینجانب گل محمد عموزاد مهدیرجی فرزند حسین قلی مفقود گردیده و فاقد 

بهشهراعتبار است.

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:۱- بانک مهراقتصاد به مدیریت آقای سید ضیاء 
ایمانی-نشانی:استان خوزستان –شهرستان اهواز-اهواز-خیابان ۲4متری جنب کالنتری 
۱۳.مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:۱-صالح باقالئی،نام پدرناجی،نشانی:استان 
4شرقی۲-کاظم  چنعان-خیابان  عبداله-قلعه  کارون-کوت  خوزستان-شهرستان 
عبداله-قلعه  کارون-کوت  استان خوزستان-شهرستان  ناجی،نشانی:  پدر  باقالئی،نام 
له/محکوم  محکوم  قانونی  مقام  قائم  یا  نماینده  4شرقی.مشخصات  چنعان-خیابان 
علیه:وحید حقیقی ،نام پدرمحمد علی،نشانی :استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-
خیابان طالقانی-دفتر وکالت سعید صلیح،نوع رابطه:وکیل.محکوم له/محکوم لهم:بانک 
مهراقتصاد به مدیریت آقای سید ضیاءایمانی.محکوم به :به موجب درخواست اجرای 
مربوطه ۹۶۰۹۹۷۶۱۹۵۹۰۱۱۱۹خواندگان  دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  حکم 
مورد  مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  نحو  به  باقالئی(را  کاظم  و  باقالئی  ۰صالح 
خواسته)4۳۰/۰۰۰/۰۰۰(بابت یک فقره چک و خسارات تاخیر تادیه ازتاریخ گواهی 
عدم پرداخت )۱۳۹۶/۰۶۲۶(برمبنای نرخ تورم اعالمی ساالنه بانک مرکزی ایران لغایت 
اجرای دادنامه و هزینه دادرسی به مبلغ )۱۳/۰۵۰/۰۰۰(وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه 
قانونی به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال درحق خواهان محکوم می نماید اجرای دادنامه منوط 
به پرداخت ما به التفات هزینه دادرسی پس از محاسبه خسارات تاخیر تادیه خواهد 
بود.ضمنا با توجه به غیابی بودن دادنامه واحد اجرا مکلف است قبل از اجرا ضمانت 

معتبراز محکوم له اخذ سپس حکم را اجرا نماید. 
مقام-محل  اهواز-خشایارنیک  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۲۱دادگاه  مدیردفترشعبه 
امضاءدادرس و مهردادگاه:علی امیر ابراهیمی. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه:۱-ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده۳4قانون اجرای احکام مدنی(۲-
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا قادر به اجرای مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روز 
کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور 
مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکورو کلیه اموالی 
که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او ازاشخاص ثالث و نیزفهرست 
نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود)مواد۸و۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹4(4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری 
ماده  ماده۲۰ق.م.ا و  احکام مدنی و  اجرای  دارد.)ماده۳4قانون  را درپی  درجه هفت 
۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹4(۵-انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه 
فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات 
می شود.)ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹4(۶-چنانچه صورت اموال 
پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود..)تبصره ۱ماده۳قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4   
شعبه 1۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)۲1حقوقی سابق(

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده

کالسه پرونده : ۹۷۰۹۷۲
وقت رسیدگی : به تاریخ ۹۷/۱۰/۸ ساعت ۹ شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی ورامین

خواهان : شهناز ریگی الدز فرزند قلندر با وکالت فاطمه اردستانی محمودی
خوانده : عبدالرحیم ریگی فرزند امان اله – مجهول المکان

خواسته : طالق
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم 
حقوقی ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود.ناخوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 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 چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف 1۲۲0 خ    مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی ورامین- رنجبران

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم سحر رحمانی انارمرزی فرزند محمد به شرح درخواستی که به شمارع ۹۷-۳۹۸ 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراقت نموده و اعالم داشته 
که صنم کاملی انارمرزی فرزند جان برار به شماره شناسنامه ۹ صادره از جویبار در 
تاریخ ۶/۱۰/۹۶ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان سمنان فوت نموده و ورثه / وراث 

حین الفوت وی عبارتند از: 
۱- محمد رحمانی انارمرزی فرزند سلیمان به شماره شناسنامه ۷۸۳4 همسر متوفی

۲- گل بانو محمد پور عزین آبادی فرزند گت آقا به شماره شناسنامه ۶۸ مادر متوفی
۳- سحر رحمانی انارمرزی فرزند محمد به شماره ملی ۵۸۲۰۰4۸۰۵۹ فرزند اناث 

متوفی
4- سپیده رحمانی انارمرزی فرزند محمد به شماره ملی ۵۸۲۰۱۲۲۱۱۹ فرزند اناث 

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

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

ابالغ
 نظر به اینکه  حسین  رجب زاده  فرزند محمد تقی شکایتی  علیه  آقای  حسین 
ادهمی دایر بر سرقت ۲۰ کیلو برنج  و یک  دستگاه  دی وی دی  در این شعبه  مطرح  
که به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۵۲۳4۵۰۱۲۵۸  ثبت  و در حال  رسیدگی  می باشد  با 
توجه به  اینکه  ادرس  دقیقی از متهم  در دسترس  نمی باشد  در راستای  ماده  ۱۷4  
ق . ا. د.ک  به متهم  آقای حسین  ادهمی ابالغ می گردد  که ظرف  یک ماه  از تاریخ 
انتشار  آگهی  جهت  دفاع  از اتهامات  انتسابی  و عنداللزوم  اخذ  آخرین دفاع  در 
شعبه  دوم  دادگاه  عمومی  خشکبیجار  خشکبیجار حاضر  گردد  و می تواند  یک 

نفر  وکیل  به همراه  خود داشته  باشد  و نتیجه  عدم  حضور  جلب است.
104-دادرس  شعبه  دوم  دادگاه  عمومی  خشکبیجار – علی  اصغر چگینی

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
 ۱۳۹۷/۰۷/۰4 مورخ     ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۵۹۰۰۱۳۰۳/۹4/۲۱۹ شماره  برابررای  رسمی 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای  
زین العابدین باقری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۳۵۶  صادره از رحیم آباد به 
شماره ملی ۶۳۱۹۷۸۰۲۹۰   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۶۰   متر مربع به  پالک ۲۳۵۲۲    فرعی از 4۶  اصلی مفروز و مجزی شده  
در قسمتی از پالک ۸۱-۸۰    فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه موسی آباد  بخش 
۱۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی غالمرضا رضائی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ثبت اسناد و 
امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت 

متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۱۶۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۷/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۸/۱۰

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۹۷-۶۹۰-۶ش 

 وقت رسیدگی :   روز چهارشنبه  ۹۷/۸/۳۰ ساعت   ۱۰ صبح
ایثارگران شهرستان خوی – جنب پادگان  مرجع رسید گی :شورای حل اختالف  

شرفخانلو 
خواهان  :۱- قربان دادگر ۲- ولی علیزاده ۳- مرتضی دادگر با وکالت اقای جعفرصادق 

دادگر
خواندگان :۱- حمید دودکانلوی میالن  ۲- عطااله کاظمی حبشی -مجهول المکان 

خواسته :الزام به تنظیم سند  ساعت ۱۰ صبح 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ۱- حمید دودکانلوی 
میالن ۲- عطااله  کاظمی حبشی وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی 
از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه 
در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس شعبه شش  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی-محمد علی داور

مفقودی
 برگ سبز وانت پیکان مدل ۸۷ با شماره پالک ۶۸4د4۹ ایران ۸۱ با شماره موتور 
عباسی  فاطمه  NAAA4۶AA4۸G۰۰۲۳۳۷بنام  شاسی  شماره  ۱۱4۸۷۰۰۳۰۵4و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

سه فاز پارس جنوبی امسال واردمدار می شود
رسد  می  برداری  بهره  به  جنوبی  پارس  فاز  سه  امسال  پایان  تا  گفت:  نفت  وزیر   
که به این ترتیب 80 میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت گاز کشور اضافه می شود.
خوشبختانه در بخش صنعت گاز )پارس جنوبی( نیاز چندان و قابل ذکری به خارج از 
کشور نداریم و تا پایان امسال سه  فاز پارس جنوبی به مدار بهره برداری می رسد 
و این در حالی است که سه فاز دیگر را برای سال آینده به مدار می آوریم. به این 
ترتیب با اضافه شدن سه فاز پارس جنوبی تا پایان امسال، 80 میلیون مترمکعب به 

ظرفیت تولید روزانه گاز کشور اضافه می شود.
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بازار ارز آبان ماه به کدام سو می رود؟
بازار ارز پس از اجرای تحریم های ۱۳ آبان به کدام سو حرکت خواهد کرد؟ رشد 
مداوم قیمت؟ قفل شدن معامالت و فریز قیمت ها؟ تداوم روند کنونی و حرکت بر 
کانال ۱۲ تا ۱4 هزار تومان ؟ این ها سئواالتی است که این روزها بسیاری از مردم 

می پرسند. 
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین ، رییس جمهوری اخیرا بارها و بارها تاکید کرده 
است که اتفاق تازه ای در سیزدهمین روز آبان در انتظار ایران نیست و آمریکا هر آنچه  
در چنته داشته است، در تحریم های مرداد ماه اجرایی کرده است. وی می گوید نه 
تحریم جدیدی در کار است و نه اتفاق تازه ای رخ خواهد داد چرا که تحریم های 
۱۳ آبان قبل از سیزده مهر ماه اعمال شده است اما بازار ارز آیا التهاب تازه ای را در 
این میان پذیرا خواهد بود؟ خروج یک جانبه ترامپ از برجام ، جهان را در معرض 
آزمونی تازه قرار داده است. مهدی تقوی ، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی می گوید : 
تفاوت فشاری که اینک آمریکا به ایران وارد می کند با فشارهای پیشین در این است 
که امروز نه تنها همراهی و اجماع جهان را به همراه ندارد بلکه با نگاه منفی شرکای 
سابق خود روبروست. او در توضیح این مطلب افزود: با نگاه منفی کسانی که معتقدند 
این آمریکاست که نمی خواهد روابطش را با جهان عادی کند، نه ایران. وی ادامه داد: 
طبیعتا این فاصله و شکاف محسوس فرصتی بی نظیر برای ایران تلقی می شود تا بتواند 
مشکالت خود را با تکیه بر آن برطرف کند.استاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: تحریم 
های سال ۱۳۹۰ ، در حقیقت تحریم هایی بود که همسویی همه جهانیان را به همراه 
داشت و از این منظر فشاری شدید به کشور وارد می شد اما امروز این اتفاق رخ نداده و 
می بینیم که اروپا در صدد است راه خود را از آمریکا جدا کند.وی گفت: در این عرصه 
از دو منظر می توان آینده بازار را مورد بررسی قرار داد. وضعیت حقیقی ما نشان می 
دهد که ما در موقعیت بهتری نسبت به گذشته قرار داریم اما وضعیت ذهنی جامعه این 
گواهی را نمی دهد. در حقیقت تالش برای تخریب از طریق باال بردن سطح انتظارات از 
یک سو و همچنین خط بطالن کشیدن بر هر دستاوردی ، نظیر همان که بر برجام  رفت 
، باعث شده سرمایه اجتماعی در ایران آسیب ببیند از این رو ما هر چند در موقعیت 
بهتری هستیم اما نمی توانیم از این وضعیت به نفع خود بهره برداری کنیم .بررسی 
وضعیت بازار آزاد ارز در ایران نشان می دهد سد مقاومتی دالر از نیمه های دی ماه ترک 
برداشت ، درست وقتی زمزمه خروج ترامپ از برجام در محافل سیاسی و اقتصادی 
پیچیده بود، بازار ارز بنای افزایش قیمت را گذاشت و آن زمان بدبینانه ترین براوردها 
حکایت از آن داشت که دالر روی ۵ هزار تومان می ایستد. اتفاقی که رخ نداد، دالر در 
مسیر حرکت ۹ ماهه خود بارها پیشروی کرده و سد مقاومت ذهنی جامعه را پشت سر 
گذاشته است.هنوز موعد خروج ترامپ نرسیده بود که سیف، رییس کل سابق بانک 
مرکزی تاکید کرد که در دل تعطیالت نوروز، برخی تعطیلی به خود ندیدند و معامالت 
ارز رونق فراوانی داشت، قیمت ها در حالی باال می رفت که بنایی برای فعالیت اقتصادی 
نبود. ۲۱ فروردین ماه اما روز دیگری بود. دالر به نزدیکی ۵ هزار تومان رسیده بود که 
رییس کل بانک مرکزی خبر از اجرای برنامه تک نرخی شدن ارز داد و گفت: دالر 
4۲۰۰ تومان ، به صورت تک نرخی است. ماشین تورم به راه افتاده بود و بازار در عین 
گیجی از سرعت وقایع سعی داشت خود را با انچه می گذشت تطبیق دهد. در این میان 
تالش عده ای برای بر هم زدن بازار نشان می داد دست هایی در صدند با گل آلود کردن 
آب ماهی بگیرند. بحران ارزی ۹۷ حاال دو رییس به خود دیده است، یکی سیف که 
نامه نگاری هایش با مقامات دیوان محاسبات و ... فضای خبری را به خود مشغول کرده 
و دیگری همتی که وعده آرام کردن بازار ارز و مهار غول سرکش تورم را داده است. از 
فروردین تا کنون بخشنامه های متعددی صادر شد، مدیران متعددی تغییر کردند و حاال 
وزارتخانه های مهم اقتصادی بی وزیر در میانه تاخت و تاز بحران روز را به شب می 
رسانند و قرار است هفته آینده تکلیف وزرای تازه دولت روشن شود تا دولت با دست 
پرتر مقابله با تحریم را پیش ببرد. تقوی در این خصوص می گوید: نباید از نقشه کسانی 
که کاسب تحریم هستند غافل شد، این ها به سود حداکثری می اندیشند اما همان طور 
که گفتم بانک مرکزی جزییات برنامه خود را برای مقابله با شرایط پیش رو اعالم نکرده 
، مطمئنا دست دولت و بانک مرکزی برای مقابله با شرایط پیش رو پر است.وی گفت: 
من به عنوان یک معلم اقتصاد این رویه را در عدم اعالم همه جزییات تایید می کنم چرا 
که دشمنان ما با اطالع کامل از برنامه ها می توانند خود را برای ضربه زدن آماده کنند. 

نگاه روز

آغاز محاسبه بلیت پروازهای 
خارجی با ارز 8هزار تومان

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: چند روز است که 
به پروازهای خارجی، ارز نیمایی تعلق گرفته و نرخ به زودی 
به ۸ هزار تومان می رسد و ایرالین ها نیزقیمت بلیت را به 

همین تناسب کاهش می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،علی عابدزاده در حاشیه مراسم 
بهره برداری از ۱۰ پروژه عمرانی در فرودگاه مهرآباد در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص تخصیص ارز 
نیمایی به شرکت های هواپیمایی گفت: این ارز به شرکت 
ها تعلق می گیرد و می توانند از طریق بانک های عامل آن 
را دریافت کنند ولی اجرای این فرایند بسیار کند است.وی 
ادامه داد: طی جلساتی که با حضور شرکت های هواپیمایی و 
مدیران بانک مرکزی برگزار شد، تصمیماتی اتخاذ و قرار شد 
این روند تسهیل شود.معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور 
شد: بخش اعظمی از هزینه شرکت های هواپیمایی معادل 
بیش از ۵۵ درصد آن به صورت ارزی است که برای تامین 
این ۵۵ درصد نیاز به ارز دارند و در صورت عدم تامین آن در 
آمادگی ناوگان اثرگذار خواهد بود.رئیس سازمان هواپیمایی 
کشور افزود: چند روزی است که قیمت بلیت پروازهای 
خارجی بر اساس ارز نیمایی محاسبه می شود. شرکت های 
هواپیمایی نیز قیمت های بلیت خود را بر اساس سامانه نیما 
در بازار عرضه کرده اند که تا چند روز آینده نرخ آن از ۹۷۰۰ 
هم کمتر شده و به بیش از ۸ هزار تومان خواهد رسید.

عابدزاده در خصوص مشکالت ایرالین ها در زمینه تعمیر 
قطعات هواپیماها گفت: شرکت های هواپیمایی راهکارهایی 
برای تعمیر و ارسال قطعات هواپیماهای خود به خارج از 
کشور پیدا کرده اند و راساً این اقدامات را انجام خواهند داد.

اعالم برندگان چهلمین مرحله قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه بانک سپه 

با برگزاری مراسم چهلمین مرحله قرعه کشی حساب های 
قرض الحسنه پس انداز بانک سپه با حضور نظار قانونی 
برندگان آن مشخص شدند.در این مراسم که با حضور 
بانک مرکزی ج.ا.ا و  دادستانی کل کشور،  از  نمایندگان 
اقتصادی و دارایی و عضو هیئت مدیره و  امور  وزارت 
جمعی از مدیران بانک برگزار شد، برندگان خوش شانس 
چهلمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس 
انداز بانک سپه مشخص شدند.بنابر این گزارش، تعداد کل 
جوایز این دوره از قرعه کشی حسابها 4۰۸ هزار و ۵۳۷ فقره 
بود که ۱۹4 جایزه آن مربوط به کمک هزینه خرید مسکن 
)هر کدام به مبلغ یک میلیارد ریال ( ، ۳۹4 جایزه کمک 
هزینه خرید خودروی ایرانی ) هر کدام به مبلغ ۲۵۰ میلیون 
ریال( و 4۰۷ هزار و ۹4۹ جایزه کمک هزینه خرید صنایع 
دستی ) هر کدام به مبلغ یک میلیون ریال( بود.بر اساس 
این گزارش تعداد کل حساب های حائز شرایط قرعه کشی 
۳میلیون و ۲۷۹ هزار و ۸۹۲ فقره بوده اند.این قرعه کشی بر 
مبنای تراکنش های حساب های قرض الحسنه پس انداز 
بانک سپه از پایان شهریور ماه سال۹۶ تا پایان شهریور ماه 

سال ۹۷ بوده .

خبر

معاون رئیس جمهورگفت:موفق به صادرات دو 
میلیون و ۳۱۳هزار بشکه نفت با قیمت متوسط 
هر بشکه ۷۰ دالر و ۷۶ سنت شدیم، در حالی 
که در قانون بودجه سال ۹۷ این رقم را حدود 

۵۵ دالر پیش بینی کرده بودیم.
و  برنامه  ازسازمان  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نهمین  در  نوبخت  محمدباقر  کشور،  بودجه 
جلسه ستاد تهیه و تدوین الیحه بودجه سال 
سازمان  این  محل  در  که  کشور  کل   ۱۳۹۸
اعالم گزارش  بنابر  اینکه  بیان  با  برگزار شد،  
صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی 
کشورهای  تمام  بین   ۲۰۱۷ سال  در  ایران، 
داشته ایم،  را  جایگاه  بهترین  نفت  صادرکننده 
اظهار کرد: بنا بر گزارش این صندوق، وضعیت 

اقتصادی ایران در زمینه نفت،  کاهش بیکاری و 
کاهش تورم نسبت به بسیاری از کشورها مانند 
عربستان  بهتر بوده است.وی با بیان اینکه طی 4 
سال گذشته آمار شاخص ها نشان از رشد قابل 
توجه بخش های مختلف اقتصادی بوده است،  
افزود:  تقلیل نرخ تورم باال به زیر ۱۰ درصد 
و ایجاد اشتغال مناسب در این دوره از کارنامه 
موفق همکاران ما حکایت دارد و امیدوارم از 
که در حال  تنگه ای  و  ایجاد شده  این شوک 
عبور از آن هستیم،  نیز به سرعت بگذریم و آن 

رشد گذشته را ادامه دهیم.
خون  پشتوانه  به  ایران  کرد:  تصریح  نوبخت 
شهدایی که برای این کشور ریخته شده است 
بسیار متفاوت از کشورهای همسایه است و با 

همه سختی ها و صعوبت های بسیار، امیدوارم 
با موفقیت از این دوره عبور می کنیم.وی افزود: 
بنا بر گزارش ها، بهترین شاخص های اقتصادی 
را بین کشورهای صادرکننده نفت داشته ایم که 
گویای موفق بودن ما است،  بنابراین در شرایط 
فعلی هم اقتصاد را با همین آهنگ و رشد بطئی 
بودجه  و  برنامه  سازمان  می بریم.رئیس  پیش 
کشور در ادامه با اشاره به گزارش وزارت نفت 
در هفته گذشته، اظهار کرد: این گزارش حاکی 
از آن است که ما توانسته ایم، دو میلیون و ۳۱۳ 
هزار بشکه نفت با قیمت متوسط هر بشکه ۷۰ 
دالر و ۷۶ سنت صادر کنیم در حالی که در 
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ این رقم را حدود ۵۵ 
این  داد:  ادامه  بودیم.وی  کرده  پیش بینی  دالر 

اتفاق که هم آمار صادرات و هم قیمت فروش 
داشته است،   افزایش  نفت  برای هر بشکه  ما 
نفتی کشور  میزان درآمدهای  موجب شد که 
همچنان نسبت به سال گذشته افزایش داشته 
اعتبارات  گرچه  کرد:  تصریح  باشد.نوبخت 
جاری نسبت به سال گذشته ۲ درصد تقلیل 
پیدا کرده است، با این وجود توانستیم طی ۶ 
ماه نخست امسال به همه تعهدات  بودجه ای 
خود نسبت به پرداخت پاداش بازنشستگان و 

گندمکاران عمل کنیم.
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: تمام اهتمام 
ما براین است که برای سال ۹۸ بتوانیم بودجه ای 
واقع بینانه و مناسب به مجلس شورای اسالمی 

تقدیم کنیم.

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات  شماره  ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱۷۰۸  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  سید مجید سخائی  فرزند  
محمد بشماره شناسنامه ۱۱ صادره از نهاوند  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی  به مساحت ۹۵/۹4  مترمربع  پالک ۱۱۸۰ فرعی از ۱۶۳ اصلی 
واقع در فردیس  خریداری از مالک رسمی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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./  و۷۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۰۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۷/۲۵

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره  ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱۷۰۷ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
اهلل  قدرت  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
خیشه  فرزند  خـداداد  بشماره شناسنامه ۱۸۰۵ صادره از نهاوند  در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۹۵/۹4  مترمربع  پالک 
۱۱۸۰ فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع در فردیس  خریداری از مالک رسمی ستاد اجرائی 
امام )ره(  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  فرمان حضرت 
در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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./  و ۷۶4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۰۷/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۷/۲۵

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا صفری کن کبود فرزند علی مراد 
به  آقای رضا صفری  به طرفیت خوانده  دادخواستی  فرهادیان  فرید  آقای  خواهان 
خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ چهارمیلیون تومان مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۹۹4۱۰۰۱۷۵ شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان 
دلفان ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور 
شعبه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجحهول المکان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضما ئم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شعبه شورا حاضر گردد .  م الف ۳۹۸
 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای 

حل اختالف شهرستان دلفان – مرادیانی

متن آگهی
عبدالرضابختیاری  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
پورفرزندمحمدرضا. خواهان آقایان محمدتقی رشیدیان ومحمدحسن زلقی باوکالت آقای 
علیرضاقپانچیان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عبدالرضابختیاری پوربه خواسته ایفاء 
تعهدات مبنی براعاده مالکیت مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹4
۰۹۹۸۶۱44۱۰۰۱۲۶شعبه۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ۱۳۹۷/۸/۱۹ساعت۱۲:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفترشعبه1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-حاتمی نسب

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  بشناسنامه۳۱۲۱صادره  پدرحسن  نامجونیانام  بانوزینب 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
اقامتگاه  ۹۷/۶/۲۱دردزفول  درتاریخ  دزفول  محمدرضابهفردبشناسنامه۳۹۷صادره 
دائمی خودفوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی باال)زوجه متوفی(۲- غالمرضابهفر
دبشناسنامه۲۳۰۸۹۸صادره ازدزفول)پدرمتوفی(۳-هاجرمنتظربشناسنامه۲۳۰صادره از

ه  ر د ۱صا ۹ ۹ ۰ ۸ ۶ ۶ ۲ ۱ ۲ مه سنا بشنا د بهفر محمد -4 ) فی متو ر د ما ( ل فو ز د
ازدزفول)متوفی( بهفردبشناسنامه۱۹۹۱۶۳۳۰۶۸صادره  ازدزفول)پسرمتوفی(۵-فاطمه 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  والغیر.اینک 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه8شورای حل اختالف دزفول

 آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم طلعت هاشم لو   فرزند خواهان 
آقای جعفر پسندیده پوی همدانی دادخواستی به طرفیت خوانده طلعت هاشم لو   به 
خواسته تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۶۰۹۹۸۱۲۱۰۷۰۰۱۷۹شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ۹۷/۱۰/۱ ساعت ۸:۳۰ تعیین که حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 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 انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
استان مازندران شهرستان آمل خیابان امام رضا جنب خیابان غدیر ۲ دادگستری آمل

آگهی فقدان سند مالکیت
 ) موضوع ماده 1۲0 آ.ق.ثبت(

آقای محسن اکبری ) وکیل مالک( طبق درخواست به شماره وارده ۱۰۹۳۳  مورخ 
۱۳۹۷/۵/۱۶ اعالم داشته نظر به اینکه پالک ثبتی 4۳/۱4۳ اصلی ) که عبارتست از سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۵۷۰۶/۱4  متر مربع پالک ۱4۳ 
فرعی از 4۳ اصلی ذیل ثبت ۱۷۱۸۳ صفحه 4۱۸ دفتر ۱۰۱  با سریال چاپی ۰۳۶۸۵۱ 
بنام  قنبر علی اکبری امیر ابادی  ثبت و سند صادر شده است بعلت جا بجایی مفقود 
گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است در همین راستا 
وفق مقررات ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۸ مراتب در 
یک نوبت آگهی می گردد  تا چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی 
داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف  مدت ۱۰ روز به این اداره مراجعه و 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله  سند المثنی  پالک مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم  خواهد شد.م/الف ۱۶۱۹
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

 آگهی  فقدان مدرک تحصیلی )نوبت دوم( 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عباس خواجوی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
۸۲4۷ صادره از بهشهر در مقطع کارشناسی رشته دبیری فرهنگ و معارف اسالمی 
صادره از واحد دانشگاهی دامغان پا شماره ۸4۵۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان 

به نشانی: دامغان – جاده چشمه علی – دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نمایند.
بهشهر مفقودی 

برگ سبز و کارت شناسایی خودرو سواری پراید هاچ بک تیپ ۱۱۱ مدل ۱۳۹۰ 
موتور  شماره  با   ۷۲ ایران  ۹۸۸ه۵۶  پالک  شماره  با  متالیک  مدادی  نوک  رنگ  به 
مفقود  ۳۹۲۸۷۳۷و شماره شاسی S۵4۳۰۰۹۰۰4۷4۰۲بنام سید حسن مرتضوی  

 نکاگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شناسنامه  ،شماره  غالمعلی  فرزند  ایازی  نرگس  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
۲۷۷۸،صادره از دزفول درمقطع کارشناسی رشته روان شناسی کودکان استثنایی صادره 
اعتبارمی  فاقد  و  است  با شماره ۲۰۸۳۰4مفقود گردیده  دزفول  دانشگاهی  ازواحد 
باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به نشانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
دزفول به کد پستی ۶4۶۱۶4۵۱۶۹ارسال نماید. نوبت اول:۱۳۹۷/۶/۲۶-نوبت دوم۱۰ 

/۱۳۹۷/۷-نوبت سوم:۱۳۹۷/۷/۲۵
شهرستان دزفول

مفقودی
 برگ سبز خودرو وانت پیکان تیپ ۱۶۰۰OHVمدل ۸۶ به رنگ سفید شیری روغنی  
شاسی  شماره  ۱۱4۸۶۰۲۶۸۸۲و  موتور  شماره  با   ۷۲ ایران  ۸۶۸ه۵۳  پالک  شماره  با 

۳۱۶۲۶۷4۷به مالکیت یزدان کریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
متن آگهی  نکا

آباد  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۲۲۰۰۱۶۰ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر خرم 
: مهدی  نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱4۰۰۰4۱۳ شاکی  ( تصمیم  )۱۰۶ جزایی سابق 
فرزند  امانی چگنی  اهلل  آقای حجت  با وکالت  فرزند محمد جواد  بیرانوند  شمس 
نورمرادبه نشانی خرم آباد خیابان میدان شهدا ساختمان وکال – متهم : آقای عزت اله 
کبودی ترابی فرزند خلعتی به نشانی لرستان – خرم آباد – اتهام : سرقت مستوجب 

تعزیر 
 بتاریخ ۹۷/۵/۲۹ این دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص اتهامات آقای عزت اله واحدی کبودی ترابی فرزند خلعتی 
فعال متواری و مجهول المکان فاقد مشخصات بیشتر دائر بر معامله اموال مسروقه 
به شماره های ۶44 م ۲۳ مدل ۸۳ و  شامل هشت دستگاه خودروی سواری پژو 
۲۱۳ق ۱4 مدل ۸۵ و ۹۲۳ ق ۱۱ مدل ۸۵ و ۷۵4 ل ۲۱ مدل ۸۸ و 4۶۲ س ۲۲مدل 
۸۹و ۶۸4س4۳مدل ۸۵ و 4۳۵د۶۶ مدل ۸۶ و 4۳۸ د 4۹ مدل ۸۶ موضوع شکایت 
آقای مهدی شمس بیرانوند فرزند محمدجواد با وکالت حجت اهلل امانی به این شرح 
که حسب اظهارات وکیل شاکی موکلش در طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۱ تعداد شانزده 
خودروی پژو از متهم مذکور خریداری نموده و ثمن آنها را نقدا پرداخت کرده متعاقبا 
کاشف بعمل آمده که خودروهای موصوف سرقتی می باشند و بر همین اساس با 
طرح شکایت کیفری تقاضای تعقیب و مجازات متهم را خواستار شده است لذا دادگاه 
با توجه به شرح واقعه و اظهارات وکیل شاکی و بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته 
و کشف خودروهای مسروقه و استرداد آنها به مالباختگان و گواهی گواهان تعرفه 
شده راجع به صحت معامالت صورت گرفته و متواری بودن متهم از بدو تشکیل 
پرونده تا کنون و عدم دسترسی به وی علیرغم صدور برگ احضاریه و جلب در 
مرحله تحقیق من حیث المجموع بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص و به 
استناد بنابراین با توجه به شرح واقعه گزارش مامورین انتسابی به استناد مواد ۱۳4 و 
۱۶۰ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۶۲ قانون بخش تعزیرات مصوب 
۱۳۷۵ مشارالیه را بابت هر یک از بزه های مذکور به چهار سال حبس و ۷۶ ضربه 
شالق محکوم میگردد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 

محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد .
رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری ۲ خرم آباد – خیری علی کرمی عالم

آگهی حصر وراثت
}نامحدود{

آقا/ مجید لطفی سرآوری فرزند درویش عباس به شماره شناسنامه ۹۶۶ صادره از... 
باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم محمد لطفی سرآوری 
فرزند مجید به شماره شناسنامه 4۲۰۰۵۶۸۵۳۵ صادره از...متولد ۰۶/۰۶/ ۱۳۸۱ در 
وی  الفوت  حین  وراث  نموده  فوت  آباد  اسالم  شهرستان  در  تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ 

منحصر است به:
۱-مجید لطفی سرآوری فرزند درویش عباس به شماره شناسنامه ۹۶۶ متولد ۱۳۵۲ 

نسبت با متوفی پدر
متولد   ۱4۰۹۹۶ شناسنامه  شماره  به  محمدعلی  فرزند  زردآلویی  قبادی  ۲-فاطمه 

۱۳۵۷نسبت با متوفی مادر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر االنتشار اگهی میشود تا هرشخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}۳۰{ روز پس از انتشار به شورای شعبه 4 حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد ۳۶۱ و۳۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج 

ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.  م الف4۰۳
فرهاد گلمحمدی مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرستان دلفان

 اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست 
هیئت ورزش های ناشنوایان استان البرز

اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت ورزش های ناشنوایان را برگزار نماید، لذا 
بدینوسیله از عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط ذیل دعوت 

بعمل می آید:
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران 2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران 3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کیفری 5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت لیسانس )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیئت 
های ورزشی استان را داشته اند با مدرک تحصیلی فوق دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند( 6 . دارا بودن حداقل 25 

سال سن 7 . سکونت در استان البرز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام : الف- دو سری کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی شامل : شناسنامه + کارت ملی + کارت پایان خدمت یا 

معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین مدرک تحصیلی
ب- دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید + تکمیل فرم مشخصات فردی + تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + ارائه برنامه مورد نظر در جهت توسعه 

ی رشته ی ورزشی
مکان ثبت نام : اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش – واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع )خشنودپور( 

02632540102
زمان ثبت نام : از مورخ 25 / 7 / 97 لغایت تا پایان وقت اداری 2 / 8 / 97 از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(

» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را به همراه 
مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند«.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

اداره کل ورزش و 
جوانان استان البرز

خبر نوبخت درباره فروش ۷0 دالری هر بشکه نفت؛

جایگاه برترایران، بین 
کشورهای صادرکننده نفت

 در سال 2۰1۷ 

ادامه از صفحه۱
صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  عامل  هیات  رییس 
ایراندکترمحمدرضا سروش در نخستین روز کاری در گروه 
سایپا در جلسه ستاد تولید که باحضور اعضای هیأت مدیره، 
مدیران ارشد، معاونان و جمعی از مدیران گروه خودروسازی 
سایپا برگزار شد، گفت: با استفاده از دانش و تجربه مدیران 
این مجموعه، در سایه آرامش و همگرایی و به دور از تنش، 
اهداف سازمان را محقق کنیم.وی ادامه داد: گروه خودروسازی 
سایپا یک مجموعه بسیار بزرگ و دارای ظرفیت های فنی باال 
است و باید با افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، کیفیت 
و  شرایط  سایپا  کرد:  تأکید  دهیم.سروش  ارتقا  فعالیت هارا 
ویژگی های خاصی در حوزه مالی دارد که باید با برنامه ریزی 
جدید و همکاری، موانع را از سر راه برداریم.مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا گفت: این مجموعه با بهره مندی از ۵0 هزار 

نفر پرسنل و ایفای یک نقش مهم در اقتصاد ایران، نیازمند 
یک مدیریت عقالنی، استفاده از خرد جمعی، کار تیمی و 
پرهیز از رفتارهای هیجانی و به دور از مطالعه است.وی افزود: 
جمع کثیری از کارکنان شاغل در این سازمان، سال ها در 

نسبت  زیادی  تعصب  و  هستند  کار  مشغول  مجموعه  این 
استفاده کنیم. آنان  و تجربه  از دانش  باید  دارند که  به آن 

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تأکید کرد: باید با انجام 
یک کار اقتصادی مثبت و سالم، جایگاه گروه را ارتقا دهیم و 
از تجربیات شرکت های موفق الگوبرداری کنیم.وی نوآوری را 
الزمه پیشرفت در عصر حاضر دانست و افزود: سایپا به عنوان 
یک سازمان اقتصادی، موظف به حفظ سرمایه سهامداران و 
امیدبخشی به آنان است تا این سرمایه ملی تبدیل به یک 
بنگاه امیدآفرین برای مردم باشد.وی افزایش تولید، توجه به 
کیفیت، کاهش هزینه ها، وجدان کاری و نوآوری را اهداف 
سایپا در آینده دانست و گفت: با آگاهی از مشکالت سایپا، 
بامدد خداوند متعال و همکاري تمامي همکاران برای کمک به 
رشد این مجموعه و دستیابی به اهداف کالن کشور در زمینه 

تولید و صنعت تالش خواهیم کرد.

 »نوآوری و بهره وری« اولویت های کاری سایپا ؛

رفع التهاب بازار خودرو نیازمند آگاه سازی افکار عمومی 



دوست داشتن انسان ها به معنای دوست 
داشتن خود به اندازه ی دیگری است.

اسکات پک

سخن حکیمانه

شرابوعیشنهانچیستکاربیبنیاد
زدیمبرصفرندانوهرچهباداباد

گرهزدلبگشاوازسپهریادمکن
کهفکرهیچمهندسچنینگرهنگشاد

امروز با حافظ

روایتی از »کلوپ آدم های ناراضی« 
در بازار کتاب

داستان های  مجموعه 
در  زرنگار  شتیال  کوتاه 
»کلوپ  کتاب  قالب 
منتشر  ناراضی«  آدم های 

شد.
   به گزارش مهر، انتشارات کتاب نیستان مجموعه 
داستان »کلوپ آدم های ناراضی« اثر شتیال زرنگار 

را روانه بازار کتاب کرد.
این کتاب شامل چهار داستان با عنوان کافه ستاره، 
و  خانوادگی  عکس  ناراضی،  آدم های  کلوپ 

فرصت است.
ناشر این اثر در معرفی این کتاب بیان داشته است: 
کتاب »کلوپ آدم های ناراضی« مجموعه چهار 
داستان کوتاه از شتیال زرنگار است که دقیقا با 
تلفیقی ماهرانه از این دو عنصر نوشته شده است. 
داستان هایی با محوریت انسان تنها رها شده در 
ساختارهای تفکر مدرنیستی برای زندگی. به باور 
دیگر اگر بپذیریم که انسان مدرن زندگی و زیست 
رقم  لحظه هایی سرنوشت ساز  تک  در  را  خود 
می زند و باقی آن را در مسیر این تک لحظه جاری 
و ساری می کند، هنر داستان نویسی زرنگار در این 
اثر نیز ساختی متحورانه از این تک لحظه هاست. 
او راوی انسان ها و لحظه هایی زیستی از زندگی 
آنهاست که مانند یک داروی مخدر ذره ذره ذهن 
مخاطب را به تسخیر مفهومی که درصدد بیان آن 
او را در بستر آن  ادامه  است در می آورد و در 

زمینگیر می کند و ناچار از اندیشیدن می کند.
ناراضی«  آدم های  »کلوپ  کوتاه  داستان های 
داستان هایی برای خلق لحظه های تامل و تفکر 
از  در مفاهیم عالی زندگی است چنانچه یکی 
زیباترین آنها یعنی عشق در داستان ابتدایی کتاب 

خودش را با قدرت به رخ مخاطب می کشاند.
زرنگار به خوبی در داستان هایش قدرت تعلیق را 
به خدمت داستان نویسی درآورده و مخاطب را با 
وقایع و افرادی روبرو می کند که تلفیق مواجهه 
آنها با هم گاه عاشقانه ای قابل تامل و در عین حال 
وهم انگیز خلق می کند که نه تنها به زمان و مکانی 
خاص تعلق ندارند که در بستر زمان و مکان نیز 
جاری و ساری هستند و برای هر زمانه و ذهنی 

قابل اعتنا خواهند بود.
کتاب نیستان مجموعه داستان »کلوپ آدم های 
ناراضی« را در ۱۷۶ صفحه و با قیمت ۱۳۰۰۰ 

تومان منتشر کرده است.  

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

تقابل ۲ کاراکتر در »این و اون«

مرتضی بهرامی کارگردان عرصه انیمیشن از انجام 
انیمیت »این و اون« خبر داد و گفت که  کارهای 
این روزها تیتراژ ابتدایی و انتهایی فیلم رامبد جوان 

را می سازد.
مرتضی بهرامی کارگردان عرصه انیمیشن در گفتگو 
با مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: در 

حال حاضر به همراه مقداد اخوان مشغول ساخت تیتراژ ابتدایی و انتهایی فیلم سینمایی 
»قانون مورفی« به کارگردانی رامبد جوان هستیم که فکر می کنم تا یک هفته دیگر کار 

ساخت این بخش به پایان برسد.
کارگردان »یک لحظه عشق« درباره دیگر فعالیت هایش عنوان کرد: چندی است که 
کارهای انیمیت یک فیلم کوتاه ۷ دقیقه ای با عنوان موقت »این و اون« به کارگردانی 

پانیذ بنی سلیمانی را انجام می دهم که این اثر هم در روزهای پایانی ساخت است.
بهرامی با بیان اینکه حدود ۱۰ روز دیگر کارهای انیمیت این اثر به پایان می رسد، 
اظهار کرد: این انیمیشن برای مخاطبان بزرگسال و درباره کاراکتری است که برای همه 
کارهایش یک چارچوب ذهنی دارد و طبق آن عمل می کند اما یک سری اتفاقات رخ 

می دهد که این چارچوب ها را به هم می زند.

قرارداد ۲ فیلم سینمایی بسته شد

 غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش 
اعالم کرد که قرارداد فیلم سینمایی »آستیگمات« و 

»گرگ بازی« بسته شد.
غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در 
گفتگو با مهر درباره خروجی جلسه روز ۲۳ مهرماه 
شورا و مصوبات آن گفت: در جلسه امروز قرارداد 

فیلم سینمایی »آستیگمات« به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی در گروه باغ کتاب بعد 
از فیلم سینمایی »عرق سرد« به کارگردانی سهیل بیرقی و »گرگ بازی« ساخته عباس 
نظام دوست در گروه سینمایی استقالل بعد از »ماهورا« به کارگردانی حمید زرگرنژاد 

ثبت شد.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه کف فروش بقیه فیلم ها، باال بود اکران آنها ادامه 

دارد.

شاهرخ خان همکار دائم »نتفلیکس «شد 

حق پخش آنالین »صفر« ساخته آنند رای ،فیلم آماده 
نمایش شاهرخ خان به نتفلیکس واگذار شد. شاهرخ 
خان تهیه کننده فیلم جدید درامِ رمانتیک خود است 
که فیلمی متکی بر جلوه های بصری است وبخش 
جلوه های ویژه کمپانی رد چیلیز اینترتینمنت تمامی 

جلوه های بصری فیلم را انجام داده است.
از سوی دیگر فیلمبرداری مجموعه »راوی خون/Bard of Blood« با نقش آفرینی 
عمران هاشمی در نقش اصلی برای کمپانی نتفلیکس شروع شد. این مجموعه نیز 

همکاری مشترک کمپانی شاهرخ خان با کمپانی نتفلیکس شعبه هند است.
»راوی خون/Bard of Blood« براساس کتابی به همین نام نوشته بالل صدیقی 
است. داستان این تریلر درباره همکاری ماموران مخفی هندی، آمریکایی،خبرنگاران 
جنگی و یک جنایی نویس حسین زیدی است.یکی از کله گنده های محافل سیاسی 

شهر دهلی نو به قتل می رسد و….«
نتفلیکس شعبه هند که به تازگی فعال شده است تا کنون چند فیلم و مجموعه تولید 

کرده که تقریبا بازخوردهای خوبی داشته است.

نیم بها شدن بلیت سینماهای تهران در روزهای شنبه

سخنگوی شورای عالی اکران از اجرای طرح نیم بها 
شدن بلیت سینماهای تهران در روزهای شنبه از ۲۸ 

مهرماه خبر داد.
علی سرتیپی سخنگوی شورای عالی اکران در گفتگو 
با مهر درباره نیم بها شدن بلیت سینماهای تهران در 
روزهای شنبه عنوان کرد: با توجه به استقبال مردم از 

بلیت های نیم بها، تصمیم گرفتیم عالوه بر روزهای سه شنبه، سینماها روزهای شنبه 
هم بلیت نیم بها ارایه دهند.

وی افزود: این کار را برای رفاه حال مردم در شرایط اقتصادی فعلی، حفظ نشاط 
جامعه و درک شرایط دانشجوها انجام دادیم .

سرتیپی در پایان گفت: اجرای این طرح از شنبه هفته آینده ۲۸ مهرماه در سینماهای 
تهران الزم االجراست و با توجه به استقبال مردم از این گونه طرح ها، فکر می کنم 

فروش آثار هم باال برود.

صدرنشینی »ونوم« ادامه دارد

دهد  می  نشان  فیلم ها  فروش  آمار  از  گزارش ها 
»ونوم« همچنان در صدر باکس آفیس آمریکا قرار 
دارد و »ستاره ای متولد شده  است« نیز همچنان مورد 
عالقه مخاطبان است. به گزارش از ورایتی، »ونوم« با 
بازی تام هاردی برای دومین هفته متوالی با فروشی 

بیش از ۳۵ میلیون دالر صدر جدول باکس آفیس ایاالت متحده آمریکا را از آن خود 
نگه داشت تا مجموع فروش خود را به ۱4۲ میلیون دالر برساند. در رده دوم درام 
عاشقانه و موزیکال »ستاره ای متولد شده است« با بازی و کارگردانی بردلی کوپر نیز این 
آخر هفته با فروشی ۲۸ میلیون دالری و مجموع ۹4 میلیون دالری در تعقیب جایگاه 
نخست باکس آفیس است. »نخستین انسان« رایان گاسلینگ که این هفته روی پرده ها 
آمد و زندگی نیل آرمسترانگ فضانورد را به تصویر می کشد با شروعی ۱۶.۵ میلیون 
دالری در بیش از ۳۶۰۰ سینما، که کمتر از حد انتظار تعبیر می شود خود را در جایگاه 
سوم و کمی باالتر از دیگر فیلم تازه به صحنه آمده سونی یعنی »مورمور۲: هالووین 

جن زده« می بیند که با ۱۶.۲ میلیون دالر فروش در جایگاه چهارم قرار دارد.

خبر

سینمایی  فیلم  میرباقری  داوود 
با  را  خدیجه)س(«  »حضرت 
سازمان هنری رسانه ای اوج جلو 
دوربین می برد.داوود میرباقری که 
قصد  منتشرشده  اخبار  براساس 
فارسی«  »سلمان  سریال  ساخت 
را هم برای تلویزیون دارد، قرار 
»حضرت  سینمایی  فیلم  است 

خدیجه)س(« را بسازد. 
انجام شده  پیگیری های  طبق 
هم  قطعی  می رسد  نظر  به  که 
سریال  میرباقری  چنان چه  باشد 
»سلمان فارسی« را تا پایان امسال 
کلید نزند، کار ساخت این فیلم 
سینمایی را در اواخر سال جاری 

آغاز خواهد کرد.
»حضرت  سینمایی  فیلم 
خدیجه)س(« هم اکنون در مرحله 

پایانی و بازنویسی فیلمنامه است 
مجید  توسط  نیز  آن  پژوهش  و 

رضاباال انجام شده است. 
خزاعی  محمد  احتماال 

تهیه کنندگی این فیلم سینمایی را 
به عهده خواهد گرفت. خزاعی 
»به  سینمایی  فیلم  با  پیش تر 
وقت شام« به کارگردانی ابراهیم 
با  همکاری  تجربه  حاتمی کیا 
است.  داشته  را  اوج  سازمان 
،میرباقری  ایسنا  گزارش  به 
در  است  سال   ۲۰ از  بیش  که 
کارگردانی  را  فیلمی  سینما 
گذشته  سال های  در  نکرده، 
از  را  متعددی  دینی  سریال های 
»معصومیت  »مختارنامه«،  جمله 
و  ری«  »مسافر  دست رفته«،  از 
فیلم های  نیز  و  )ع(«  علی  »امام 
»آدم برفی« و »ساحره« را ساخته 

است. 

کاریکاتور

 فیلم سینمایی »ما همه با هم هستیم« به کارگردانی کمال 
تبریزی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی است. این فیلم که 
در ابتدا »ول شدگان« نام داشت  به دالیلی به »ما همه 
با هم نیستیم« و بعد به »ما همه با هم هستیم« تغییر نام 

داد. فیلمبرداری این اثر نیز خرداد امسال به پایان رسید.
این فیلم اولین همکاری مشترک بازیگرانی چون مهران 
مدیری، لیال حاتمی، محمدرضا گلزار و هانیه توسلی با 
یکدیگر است و لیال حاتمی نیز بعد از ۲۰ سال دوباره با 

تبریزی در این فیلم همکاری داشته است. 
داستان فیلم در بستری کمدی روایت می شود و ماجرای 
سقوط یک هواپیما همراه با مسافرانی است که رازهای 
پنهان  ابد  تا  نیست  قرار  که  رازهایی  دارند؛  مختلفی 

بمانند...
در  فیلم  این  چهره پردازی  طراح  اسکندری  مجید 
جدیدترین پست اینستاگرامی اش عکسی از تست گریم 

سروش صحت در این فیلم را منتشر کرده است.

»ما همه اب هم هستیم« به 
کارگرداین کمال تربیزی 

خاشقجی استخوان لگوی آل سعود

میرباقری فیلم »حضرت خدیجه)س(« را می سازد

 طناز طباطبایی، کاظم سیاحی و شقایق دهقان به گروه 
بازیگران »تروما«، نمایش جدید افسانه ماهیان شدند.

با سه پرسوناژ بوده که ذهن و  اثری اجتماعی  »تروما« 
روح و بدن انسان را با خود و اجتماع به چالش می کشد.
افسانه ماهیان پیش از این کارگردانی آثاری چون »هم 
هوایی«، »سه جلسه تراپی« و از »زیرزمین تا پشت بام« و 

»کوکوی کبوتران حرم« را برعهده داشته است.
از دیگر عوامل می توان به منوچهر شجاع )طراح صحنه، 
بروشور(،  و  پوستر  )طراح  اسمی  امیر  نور(،  و  لباس 
محمدرضا جدیدی )آهنگساز و طراح صدا(، اوژن سید 
اول  )دستیار  تقی لو  امیرسپهر  ویدئو(،  )طراح  اشرفی 
کارگردان و برنامه ریز(، روژان کردنژاد )منشی صحنه(، 
مصطفی قاهری )عکس و تیزر: مصطفی قاهری(، سارا 
تبلیغات،  و  عمومی  روابط  رسانه ای،  )مشاور  حدادی 

youstudio )طراحی اقالم تبلیغاتی( اشاره کرد.
»تروما« از ۵ آبان ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه ایرانشهر، 
و  رفت  خواهد  صحنه  روی  کرمانی  زاده  ناظر  سالن 
آدرس  به  نمایش  ایران  سامانه  در  آن  بلیت فروشی 

irannamayesh.com آغاز شده است

»تروما« اثری اجمتاعی

روند  درباره  »سرباز«  تهیه کننده  شفیعی  محمدرضا 
تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی گفت: به زودی 
محله  در  ماه  مرداد  که  مجموعه  این  ضبط  ادامه  برای 
ستارخان تهران کلید خورده است به همراه عوامل راهی 

کشور عراق و کربال می شویم.
و شصت  تهران  در  مجموعه  از  بخشی  داد:  ادامه  وی 
درصد کار بیرون از تهران ضبط می شود. طبق فیلمنامه 
قسمت هایی از این مجموعه در کشور عراق و مراسم 
اربعین می گذرد به همین دلیل با عوامل راهی کربال می 
شویم و ۲۰ روز در این کشور ضبط داریم و سپس به 
تهران باز می گردیم. به نقل از سیما فیلم ؛شفیعی در مورد 
محتوای این مجموعهبیان کرد: »سرباز« درباره سربازی 
است اما قرار نیست فقط به موضوع سربازی بپردازیم 
بلکه موضوع خدمت رسانی و ایثار در خدمت سربازی 
هم از همین عنوان نشأت می گیرد. »سرباز« به کارگردانی 
هادی مقدم دوست، تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی و 
نگارش حمید نعمت اهلل و هادی مقدم دوست در حال 
تولید است. »سرباز« در 4۰ قسمت 4۵ دقیقه ای از شبکه 

سه سیما پخش می شود.

عوامل »رسابز« راهي كربال 
شدند

شانزدهمین  صحنه ای  بخش  پذیرفته شده  آثار 
جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند.

به گزارش  پیام زمان ازروابط عمومی جشنواره، 
آثار پذیرفته شده در بخش صحنه ای شانزدهمین 
بازبینی شده  آثار  بین  از  مقاومت  تئاتر  جشنواره 
توسط هیئت بازبین شامل آقایان محسن سلیمانی 
)نویسنده، کارگردان و مدیر انجمن تئاتر انقالب و 
دفاع مقدس(، حمیدرضا راوش )کارگردان، بازیگر 
ارزش های  نشر  و  حفظ  موسسه  مدیرعامل  و 
دفاع مقدس نیروی زمینی سپاه(، خیراهلل تقیانی 
پور )نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر(، مهدی 
بذرافشان )رئیس انجمن تئاتر بسیج هنرمندان( و 
آرمان طیران )مدرس دانشگاه و نمایشنامه نویس( 
بدون اولویت در لیست اسامی به شرح ذیل است:
 نمایش »عند از مطالبه« کارگردان: سامان خلیلیان 
نویسنده: مرتضی شاه کرم از تهران، نمایش »این 
قصه را آهسته بخوان« نویسنده و کارگردان: مهدی 

نصیری از تهران، نمایش »حیاط خلوت« کارگردان:        
محمد رسائلی نویسنده:   مجید کاظم زاده مژدهی 
محمد  کارگردان:  »عروس«  نمایش  گیالن،  از 
اسمعیل زاده نویسنده: سینا شفیعی از البرز، نمایش 
»رمان سمپاشی« کارگردان: لقمان بحرانی نویسنده: 
رضا گشتاسب از بوشهر، نمایش »مثل سوسوی 

فانوس آویخته« کارگردان: پویان عطایی کچویه 
اصفهان،  از  کوهستانی  محمدرضا  نویسنده:  ئی 
کارگردان:  و  نویسنده  گل«  بیشه  »زنان  نمایش 
 »۶4۱۰« نمایش  مازندران،  از  هزارجریبی  مهیار 
کارگردان: علی برجی نویسنده: محسن عظیمی از 
تهران، نمایش »هفت روز از تیر شصت« کارگردان: 

محمد الرتی و کامران شهالیی نویسنده: کامران 
شهالیی از تهران، نمایش »سوختن در آب غرق 
شدن در آتش« نویسنده و کارگردان: بهداد بلیغ فر 
از تهران، نمایش »تو می مانی و چشم ها« کارگردان: 
رضا حیاتی نویسنده: رسول حق جو از خوزستان، 
نمایش »یوسف یوزف جوزپه« کارگردان: کیانوش 
احمدی نویسنده: علی مرتضوی فومنی از تهران 
کارگردان:  ناآرام«  »دالرام  نمایش  و  مشروط 
نرگس صابری و روزبه سجادی حسینی نویسنده: 
و  تهران  از  صابری  نرگس  و  شمس  علی رضا 
به صورت  که  آثاری  است  شایان ذکر  مشروط.  
مشروط پذیرفته شده اند، موارد اصالحی از طریق 

دبیرخانه به گروه ها اعالم می گردد.
شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت به دبیری امیر 
نصیر بیگی باهمت انجمن تئاتر انقالب و دفاع 
مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از ۵ تا ۱۰ آذرماه 

در تهران برگزار می شود.

نتایج بخش صحنه ای جشنواره مقاومت اعالم شد

دبیرخانه پانزدهمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، میزبان آثار 
۸۷ کارگردان زن جوان در بخش ملی است.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت؛ 
ناصر درخشان ضمن اشاره به روند رشد فیلمسازان زن در این دوره، از 
آمار باالی متقاضیان دهه شصتی در جشنواره خبر داد و گفت: در مجموع، 
۱۶۵۰ اثر برای دبیرخانه جشنواره پانزدهم ارسال شده است که از این تعداد 

۷44 اثر متعلق به فیلمسازان داخلی بوده است.
مدیر ارزشیابی و دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با بیان اینکه در 
این میان آنچه بسیار اهمیت دارد حضور پررنگ فیلمسازان بخش خصوصی 
است که در رابطه با مضامین انقالبی نسبت به گذشته فعالیت های بیشتری 
در تولید داشتند، یادآور شد: بخش دولتی ۵۳۳ اثر و بخش خصوصی ۲۱۱ 

اثر برای جشنواره ارسال کرده اند.
به گفته وی، ۶۵۷ فیلمساز مرد و ۸۷ کارگردان زن در این دوره آثارشان 
را برای جشنواره ارسال کرده اند که 4۷۳ اثر آن از تهران و۲۷۱ اثر نیز، از  

شهرستان ها و استان های مختلف کشور بوده است.
جشنواره  دوره  این  در  متقاضی  سنی  گروه های  به  اشاره  با  درخشان؛ 
خاطرنشان ساخت: در گروه های سنی بین دهه های 4۰ تا ۵۰؛ مجموعا،  
۱۰۵ اثر به دست ما رسیده، همچنین، ۱۰۳ اثر از متولدین دهه ۵۰ تا ۶۰ 
بوده است؛ متولدین بین دهه ۶۰ تا ۷۰ یعنی دهه شصتی ها نیز ۳۷۵ اثر 
برای ما ارسال کرده اند. از بین متولدین ۷۱ تا ۷۵ نیز، ۹۱ اثر به دست ما 
رسیده که در این میان بچه های انقالب و جنگ یعنی متولدین ۶۱ تا ۷۰ 

بیشترترین آمار ارسالی را داشته اند.
افزود:  و  پرداخت  دریافتی  آثار  در  موضوعات  و  مضامین  تنوع  به  وی، 
آثار دریافتی این دوره جشنواره متنوع هستند و با مضامین و موضوعات 

گوناگون فیلم برای دبیرخانه ارسال شده است.
داد:  ادامه  مقاومت  فیلم  بین المللی  جشنواره  دبیرخانه  و  ارزشیابی  مدیر 
جانبازان،  و  ایثارگران  اسالمی،  انقالب  مقدس،  دفاع  چون:  موضوعاتی 
خانواده،  مقاومتی،  اقتصاد  حجاب،  داعش،  شهیدان،  خانواده های  شهدا، 
مدافعان حرم، سوریه، یمن، فتنه، منافقین، شبکه های ماهواره ای و اجتماعی 

و ... برخی از مضامین این دوره جشنواره را تشکیل می دهند.
الزم به ذکر است پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت از ۵ تا ۹ آذر 

ماه سالجاری در تهران برگزار می شود.
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دهه شصیت ها


