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سعودی ها پشت پرده ایران 
اینترنشنال

نگاه روز

خبرنگار روزنامه گاردین پس از اینکه درگزارشی 
ازتامین بودجه شبکه تلویزیونی ضدایرانی»ایران 
پرده  سعودی  های  مقام  سوی  از  اینترنشنال« 
برداشت، این بار از رابطه داشتن قتل خاشقچی 
با حامیان سعودی ایران اینترنشنال خبر داد و در 
دلیل  به  اعالم کرد: »جمال خاشقچی«  توییتی 
مصاحبه با وی و افشاگری در مورد تامین مالی این 
شبکه توسط ولیعهد سعودی و مشاور سابق دربار 

پادشاهی عربستان به قتل رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سعید کمالی دهقان 
خبرنگار گاردین در توئیتی نوشت: می توانم تاکید 
کنم که جمال خاشقچی به این دلیل کشته شد که 
صبح 26سپتامبر از استانبول بامن تماس گفت 
وفاش کردکه محمدبن سلمان و سعود القحطانی، 
شبکه ایران اینترنشال در لندن را تامین مالی می کنند. 
این خبرنگار در توئیت دیگری افزود: از گاردین 
و ترکیه می خواهم که توئیت من را تایید کنند.
خبرنگار گاردین همچنین از خانواده و دوستانش 
خواسته است که در شرایط فعلی با وی تماس 
نگیرند.پس از انتشار این خبر، حمید بعیدی نژاد 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن در توئیتی 
نوشت: کمالی دهقان خبرنگار گاردین در اقدامی 
شجاعانه تائیدکرد که جمال قاشقچی قبل از مرگ 
خود، اطالعات مربوط به تأسیس شبکه  فارسی 
»ایران اینترنشنال« توسط مقامات عالی سعودی را 
نزد وی افشا کرده است. وی افزود: مقامات ذیربط 
از مخاطرات احتمالی برای آقای کمالی آگاه هستند 
و سفارت نیز با آن ها در تماس است.اما پس از 
بازتاب این افشاگری در رسانه ها، خبرنگار گاردین 
توییت خود را حذف و توضیحی نیز در این رابطه 

ارائه نکرد.....

تاکید بر اشتغالزایی در مناطق محروم ؛                        

اعالم اولویت های وزارت صمت در دوران تحریم                       

فوتبال ایران در انتظار حماسه بزرگ 
پرسپـولیس     

تحریم نبودن 
دارو دروغی 

آمریکایی است

به گزارش زمان کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: هر چند غذا و دارو روی کاغذ تحریم نیست اما در اعمال تحریم ها، صنعت دارو مستثنی نخواهد 
بود و تحریم نبودن دارو دروغی آشکار است. وی افزود: واقعیت این است که تحریم ها تاثیرات منفی و سختی هایی برای مردم در حوزه دارو ایجاد خواهد کرد اما با 
مدیریت دولت، اجازه نمی دهیم، بیماران دچار مشکل شوند.وی ادامه داد: تحریم های آمریکا خالف حقوق بشر است و با توجه به بازتاب های بین المللی این عمل 
ضد حقوق بشر، قدرت های استکباری تالش می کنند با فضاسازی های رسانه ای و ادعاهای دروغین از این مرحله عبور کنند و سعی دارند با فضاسازی رسانه ای و 
دروغگویی افکار آگاه بین المللی را از این موضوع منحرف سازند.وی در ادامه به ایرنا گفت : مولفه های مختلفی از جمله مولفه های اجتماعی و اقتصادی بر سالمت 
مردم تاثیرگذار است و هیچکس نمی تواند سالمت را از سیاست و اقتصاد جدا کند.سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: اعمال تحریم و ایجاد محدودیت برای 
اقتصاد ایران، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر سالمت کودکان، زنان و آحاد جامعه خواهد داشت و تحریم های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا به طور مستقیم، سالمت 

مردم را متاثر می کند.جهانپور افزود: قدرت های جهانی از این تاثیرات آگاه هستند و این تحریم ها را با هدف افزایش آالم و رنج های مردم ایران اعمال می کنند.
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عراقچی: گرفتار تحریکات پمپئو و همفکران او نخواهیم شد

سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا پیچیدگی های بسیاری دارد

معاون سیاسی وزیر امورخارجه با بیان این 
که آمریکایی ها می دانند برجام کماکان به 
براساس خرد  ایران است، گفت:ایران  نفع 
حرکت کرده است و گرفتار تحریکات مایک 
پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا و همفکران او 

نخواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازباشگاه خبرنگاران 
جوان، سیدعباس عراقچی در گفت  وگویی 
در پاسخ به این سوال که مشخص نبودن 
احساس  این   SPV اجرای نحوه  و  تاریخ 
را بوجود آورده است که این سازوکار مالی 
به زودی برای کشورمان قابل بهره برداری 
نخواهد بود، عنوان کرد: به عقیده من اراده 
اینکه  برای  اروپایی  کشورهای  سیاسی 
درمقابله با تحریم های آمریکا به ایران کمک 
کنند امری واضح و روشن است، سابقه ندارد 
اروپا به عنوان نزدیکترین متحد واشنگتن 
وارد چنین اقداماتی شده باشد و به کشوری 
به خصوص ایران برای ایستادگی در برابر 
تحریم های ایاالت متحده کمک کند.معاون 
وزیر امورخارجه افزود: اراده اروپاییان برای 
همکاری با ما در مقاطع مختلف ابراز شده 
است، آخرین بار در اجالس وزیران خارجه 
برجام) ایران و 1+4( که در نیویورک برگزار 
شد، کشورهای عضو برجام از جمله اروپایی 
ها با صراحت در بیانیه ای اذعان کردند که 
بقای برجام منوط به تحقق خواسته های 
اقتصادی ایران از برجام است، آنها مصمم 
به ادامه برجام هستند، با تهران همکاری 
داشته باشند و برای تحقق آن سازوکار ویژه 
مالی تدارک دیده اند که البته پیچیدگی ها 
ابعاد حقوقی زیادی دارد.عراقچی اظهار  و 
داشت: متاسفانه به دلیل سیطره ای که دالر 
و سیستم مالی آمریکا بر نهادهای اروپایی 
دارد، ایجاد مکانیزمی که با این سیطره دالر 
سروکار نداشته باشد و آمریکایی ها نتوانند 

آن را در چمبره تحریم های خود قرار بدهند 
کار آسانی نیست، با این حال بر روی آن کار 
می کنند.معاون سیاسی وزیر امورخارجه با 
اشاره امضای بیانیه سه وزیر خارجه اروپایی 
و موگرینی به همراه سه وزیر دارایی انگلیس، 
فرانسه و آلمان در هفته گذشته خاطر نشان 
کرد: این هم اتفاق نادری است که وزرای 
دارایی این کشورها برای امضا یک بیانیه به 
وزرای خارجه کشورشان ملحق شوند. در 
 SPV این بیانیه اعالم کردند که بر روی
کارمی کنند، اقدامات کارشناسی همچنان 
ادامه دارد.وی در رابطه با روند کارشناسی 
سازو کار ویژه مالی اتحادیه اروپا عنوان کرد: 
چهارشنبه 16 آبان ماه کارشناسان ما در وین 
)فرانسه،انگلیس  کارشناسان سه کشور  با 
داشتند،  جلسه  اروپا  اتحادیه  و  آلمان(  و 
این رایزنی ها در ادامه جلساتی است که 
در گذشته داشتیم و در این نشست ابعاد 
بررسی   )SPV( کار  و  ساز  این  مختلف 
شد.عراقچی با بیان اینکه الزم است ساز و 
کار مشابه SPV در ایران هم فراهم شود 
تا بتوان با اروپایی تعامل داشته باشیم، افزود: 
سازوکار ویژه مالی اروپا از نظر فنی، مالی و 
حقوق جزئیاتی دارد که رسیدن به آنها زمان 
بر است.معاون وزیر خارجه گفت: امیدوار 
هستیم در آینده بسیار نزدیک این سازوکار 
اعالم و در اروپا رسما ثبت شود و بعد از 
البته  شد،  خواهد  عملیاتی  تدریج  به  آن 
اینکه اروپایی ها بسیار آهسته تر از تصور ما 
حرکت کردند یک واقعیت است، همچنین 
اینکه مواضع سیاسی آنها بسیار خوب بوده 
هم یک واقعیت است و موضوع دیگر به این 
بازمی گردد که هنوز به راهکارهای عملیاتی 
نرسیده اند و انتظارات ما را برآورده نکرده 
اند.وی در پاسخ به این سوال که چرا طرف 
های اروپایی هنوز برای زمان عملیاتی شدن 

را  مشخصی  تاریخی  مالی  ویژه  سازوکار 
تعیین نکرده اند، عنوان کرد: باتوجه به اینکه 
این سازوکار پیچیدگی های بسیاری دارد 
هنوز تاریخی برای آن اعالم نشده و فعال 
روی آن کار می شود، امیدواریم به زودی 
این برنامه انجام شود.عراقچی همچنین در 
پاسخ به این سوال که چرا تاریخ 13 آبان 
یا 4 نوامبر برای آغاز به کار SPV اعالم 
شده بود؟ توضیح داد: 4 نوامبر تاریخی بود 
که تحریم های آمریکا رسما اعمال می شد، 
البته تحریم ها به خاطر بعد روانی که داشت 
زودتر از این تاریخ اعمال شد، درنتیجه هیچ 
اتفاق خاصی رخ نداد. معاون وزیر خارجه 
گفت: تحریم ها قبال در آن ظرفیتی که می 
توانست اعمال بشود، پیش تر اعمال شده 
بود. اروپایی ها هم خود را آماده کرده بودند 
همزمان با رسمی شدن تحریم های آمریکا 
آن ها هم صراحتا و رسما این سازو کار ویژه 
مالی را اعالم کنند. ان شاءاهلل همین روزها 
این سازوکار اعالم خواهد شد. عراقچی در 
پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه وزیر 
گیری  سر  از  درمورد  آمریکا  امورخارجه 
فعالیت های هسته ای ایران موضع گیری 
داشته است، و اینطور ادعا کرده است که 
ایران به شرایط هسته ای خود در پیش از 
برجام بازنخواهد گشت، ارزیابی شما از این 
اطمینان خاطرش  و  پمپئو  صحبت های 
درباره این موضوع چیست؟ توضیح داد: اگر 
او اطمینان خاطر دارد که ما به برنامه های 
هسته ای قبل از برجام باز نمی گردیم شاید 
از این جهت است که می داند که کماکان 
برجام به نفع جمهوری اسالمی ایران است، 
آمریکایی ها مدعی هستند که در برجام 
دلیل هم  به همین  و  زیادی کردند  ضرر 

تصمیم گرفتند که از آن خارج شوند.
ادامه در صفحه3

 آنطور که مشاور سازمان برنامه و بودجه می گوید در حال حاضر 
تامین نقدینگی کارخانه های تولیدی دارو در نتیجه عدم پرداخت 
صورتحساب داروهای خریداری شده توسط شرکت های پخش 
و بیمارستان ها و از سوی دیگر افزایش قیمت ارز که موجب باال 
رفتن هزینه تولید دارو شده است، دو معضل بزرگ در این بخش 
را ایجاد کرده است و نیازمند رسیدگی و توجه فوری دولت 
است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، به تازگی سازمان برنامه و 
بودجه از از تخصیص اعتبار هفت ماهه بیمه سالمت خبر داد 
و اعالم شد که تمام اعتبار این مدت در بودجه امسال با ابالغ 
نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - از طریق خزانه داری 
کل کشور پرداخت خواهد شد.جزئیات مربوط به پرداخت 
بودجه بیمه سالمت و همچنین بررسی برخی مشکالت مالی 
پیش روی این حوزه موضوعی است که در گفت وگوی ایسنا با 
واعظ مهدوی - معاون سابق سازمان برنامه و بودجه و مشاور 
فعلی این سازمان - مورد بررسی قرار گرفته است.وی با اشاره 
به اینکه از حدود 1۰ هزار و 7۰۰ میلیارد تومان بودجه سازمان 
بیمه سالمت در سال جاری در هفت ماهه اول امسال تمامی 

بودجه مصوب هفت ماهه تخصیص و پرداخت خواهد شد، 
گفت: بر این اساس حدود 61۲5 میلیارد تومان برای این مدت 
پرداخت می شود که این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه 
به خزانه داری ابالغ شده است.واعظ مهدوی با اشاره به اینکه 
بخشی از مطالبات مربوط به بیمه ها از سال گذشته باقی مانده 
است و باید برای آنها اعتبارات جبرانی و جداگانه ای تامین و 
پرداخت شود، گفت: این در حالی است که بسیاری از واحدهای 
ارائه کننده خدمات به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از بیمه ها 
با مشکالت جدی مواجه اند، اما سعی دولت بر این است که 
بتواند با سرعت پرداخت ها را به روز برساند و این مشکل را 
برطرف کند. در عین حال که طبق گزارش ها پرداخت مطالبات 
واحدهای ارائه کننده خدمات در سال جاری تا حدودی به روز 
شده است.وی در ادامه به مشکالت موجود برای واحدهای تولید 
دارو و تامین مالی آن اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که 
در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکالت مربوط به واحدهای 
تولیدی دارو، مطالبات از داروخانه ها و شرکت های پخش دارو 
است که به موقع پرداخت نشده و این شرکت ها نمی توانند مبلغ 

بدهی خود را به شرکت های تولیدی بپردازند.وی همچنین به 
افزایش نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از مشکالت موجود در تامین 
منابع برای تولید دارو اشاره کرد و گفت: افزایش چند برابری نرخ 
ارز در ماه های اخیر شرکت های تولید دارو را با مشکل نقدینگی 
و همچنین قیمت گذاری مواجه کرده است، آنهم در حالی که 
دولت به سهم خود تالش کرده تا ارز مواد اولیه دارو را با نرخ 
رسمی تامین کند، اما مسئله اینجاست که مواد اولیه به طور 
میانگین فقط 1۸ درصد هزینه دارو را تشکیل می دهد و ۸۲ 
درصد باقی مانده برای مواد جانبی و بسته بندی های دارویی باید 
از بازار آزاد و یا سامانه نیما تامین شود.واعظ مهدوی با بیان 
اینکه در سامانه نیما همچنان تامین ارز با مشکل مواجه بوده و 
شرکت ها و کارخانه های دارویی نمی توانند به سهولت ارز مورد 
نیاز برای مواد جانبی و بسته بندی خود را تامین کنند. افزود: 
عالوه بر این قطعات یدکی و هزینه تعمیرات تجهیزات و خطوط 
تولید همگی با نرخ بازار آزاد انجام می شود و این ها باعث افزایش 

قیمت تمام شده داروهای تولید داخل شده است
ادامه در صفحه۲

دو معضل بودجه ای برای تولید دارو

پرسپولیس ایران عصر امروز )شنبه( در جریان دور برگشت 
فینال لیگ قهرمانان آسیا میزبان کاشیماآنتلرز ژاپن است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تیم فوتبال پرسپولیس عصر 
میدان  به  درحالی  تاریخش  بازی  حساس ترین  در  امروز 
می رود که با توجه به نتیجه دیدار رفت برابر حریف ژاپنی ، با 
اتکا به حمایت هوادارانش امیدوار است تا برای اولین بار جام 
قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند.شاگردان برانکو 
که در دیدار رفت، با وجود بازی منطقی در نیمه نخست، در 
نهایت دو بر صفر برابر کاشیماآنتلرز شکست خوردند، حاال 
در نبود سیامک نعمتی محروم و البته امید عالیشاه مصدوم 
باید در حضور هواداران خودی برابر حریف قدرتمند ژاپنی 
صف آرایی کنند.  البته در نبود این دو بازیکن، برانکو حساب 

ویژه ای روی محسن ربیع خواه و آدام همتی باز کرده است.
پرسپولیس ایران که در این فصل، با محرومیت از پنجره 
نقل وانتقاالت دست وپنجه نرم می کرد، برای رسیدن به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا، ابتدا در گروه c با غلبه بر نسف قارشی 
ازبکستان، السد قطر و الوصل امارات به عنوان صدرنشین 
راهی مرحله یک هشتم نهایی شد و در ادامه با برتری برابر 
الجزیره امارات جواز صعود به جمع ۸ تیم برتر آسیا را به 
دست آورد. شاگردان برانکو در ادامه با وجود شکست یک بر 
صفر برابر الدوحیل در بازی رفت، این تیم قطری را با نتیجه 
سه بر یک در بازی برگشت از پیش رو برداشتند و سپس 
با شکست السد در بازی رفت و تساوی در ورزشگاه آزادی، 

فینالیست لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰1۸ شدند.

اختیار  را در  این فرصت بزرگ  برانکو  حاال پرسپولیس و 
دارند تا با یک نمایش حماسی، شکست دو بر صفر در بازی 
رفت برابر کاشیماآنتلرز را جبران کرده تا برای اولین بار جام 
قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را به موزه افتخارات خود اضافه 
کنند.پرسپولیس ایران عصر امروز از ساعت 1۸ و 3۰ دقیقه 

در ورزشگاه آزادی میزبان کاشیماآنتلرز ژاپن است.

پرسپولیس - کاشیماآنتلرز؛ فینال لیگ قهرمانان آسیا 

پرسپولیس      بزرگ  حماسه  انتظار  در  ایران  فوتبال 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولویت های اصلی این وزارتخانه در دوران تحریم را »تامین 
کاالهای اساسی، تنظیم  بازار و نظارت«، »حمایت از تولید و تامین مواد اولیه«، » نوسازی و 

بازسازی صنایع« و »تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان« اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، صادق نجفی افزود: در همه برنامه های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، این اولویت ها دیده شده است.آمریکا، فهرست 75 صفحه ای درباره تحریم ها علیه ملت 
ایران را منتشر کرد.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی همچنین گفت: 
تبصره 1۸ بودجه سال 97 مبنی بر اجرای برنامه اشتغال مولد، با توزیع تسهیالت از محل 34 
هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی،  به خوبی در حال اجراست. ۲9اردیبهشت امسال، سازمان 
برنامه و بودجه کشور پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره 1۸ قانون بودجه سال 1397 کل 
کشور درخصوص اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد از طریق کمک های فنی و اعتباری را برای 

تصویب هیات وزیران ارائه کرد. این آیین نامه تیرماه امسال از سوی معاون اول رئیس جمهوری 
ابالغ شد. براساس این تبصره، همه مابه  التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال 97 ، صرف 
تولید، اشتغال زایی، آموزش و ... می شود. معاون وزیر صنعت همچنین به ادامه توزیع اعتبارات 
اشتغالزایی در مناطق محروم از محل 1.5 میلیارد دالر تسهیالت اشتغال صندوق توسعه ملی 
اشاره کرد و گفت:  تیرماه پارسال، نمایندگان مجلس شورای اسالمی،  این میزان تسهیالت اشتغال 
صندوق توسعه ملی را به طرح های بخش غیردولتی در مناطق روستایی و شهرهای کمتر از 1۰ 
هزار نفر جمعیت اختصاص دادند.وی افزود: براین اساس هشت هزار میلیارد تومان برای این کار 
اختصاص یافت که روند اجرایی آن ادامه دارد.نجفی در عین حال به تعامل و همکاری نزدیک با 
بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف و برنامه های وزارتخانه اشاره کرد و افزود:  هر هفته یک جلسه 

هماهنگی درباره ارز و نقدینگی بین وزارت صنعت و بانک مرکزی برگزار می شود.

تاکید بر اشتغالزایی در مناطق محروم؛

اولویت های وزارت صنعت در دوران تحریم

روزانهم صبح اریان
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سعودی ها پشت پرده ایران اینترنشنال
ادامه از صفحه1

در همین حال روزنامه تایمزلندن اخیرا در گزارشی نوشته بودکه یک فردمخالف 
عربستان درلندن مورد تهاجم ماموران سعودی قرار گرفته و به او گفته اند که 
لندن در اختیار ماست و ملکه هم برده ماست.این تهدیدات درحالی علیه مخالفان 
سعودی مطرح شده که شبکه تلویزیونی »بی بی سی« انگلیس نیز روز چهارشنبه 
در گزارشی اعالم کرده بود که مقام های عربستان از تابستان گذشته یک تیم 50 
نفره برای ازمیان برداشتن مخالفان خود تشکیل دادند.در گزارش بی بی سی آمده 
است: پلیس لندن یک مخالف سعودی را پس از اینکه احتمال می رفت جان او 
در خطر باشد، تحت حفاظت امنیتی قرار داده است.روزنامه گاردین چندی پیش 
به نقل از منابعی که نام نبرده بود، نوشت، القحطانی نماینده تام االختیار اطالعاتی بن 
سلمان، در تامین بودجه تلویزیون ایران اینترنشنال دست داشته است.این روزنامه 
تاکید کرد: عربستان که کوچکترین انتقادی از سیاست های خود را برنمی تابد حاال 
شبکه ای به راه انداخته تا از طریق فعالیت های جانبدارانه آن، رقیب منطقه ای 
خود ایران را تحت فشار قرار دهد.در گزارش این نشریه انگلیسی آمده بود: بودجه 
تلویزیون ایران اینترنشنال مستقر در لندن، از طریق شرکتی تامین می شود که رئیس 
آن یک تاجر عربستانی است. این تاجر با بن سلمان که به عقیده بسیاری در قتل 
خاشقچی دست داشته است، روابط نزدیکی دارد.گاردین در ادامه به بررسی منبع 
بودجه هنگفت این شبکه پرداخت و نوشت: عربستان سعودی 250 میلیون دالر 
برای به راه انداختن ایران اینترنشنال که هیچگونه درآمدی از طریق تبلیغات ندارد، 
هزینه کرده است.به نوشته این رسانه انگلیسی، اوایل تابستان سال جاری، تلویزیون 
ایران اینترنشنال به دلیل پوشش خبری زنده گردهمایی منافقین در پاریس که با 
عربستان سعودی پیوندهایی دارد، مورد انتفاد قرار گرفت.از طرف دیگر، اقدام این 
شبکه تلویزیونی در قرار دادن آنتن زنده در اختیار سخنگوی گروهی که از حمله 
تروریستی در اهواز تمجید کرده بود، نیز »آفکام« نهاد ناظر بر فعالیت رسانه ها در 
انگلیس را برآن داشت تا تحقیقاتی را در مورد این شبکه به عمل آورد.این اقداماتی 
که به ظاهر برای اطالع رسانی از سوی سعودی ها انجام می شود در حالی است 
که آنان به هیچ حتی یک مخالف خارج از کشور خود را برنتافته و به حذف 
فیزیکی آن اقدام می کنند.جمال خاشقچی که قبال از نزدیکان دربار سعودی ها به 
شمار می رفت بالفاصله پس از انتقاد از ولیعهد مورد عتاب آنان قرار گرفت و این 
روند تا حدی پیش رفت که به حذف وی منجر شد.عربستان ابتدا دست داشتن 
در قتل جمال خاشقچی را رد کرد اما در نهایت در پی فشارهای جهانی مجبور 
به اعتراف به این جنایت شد. طبق اطالعاتی که در این باره منتشر شده تیمی از 
عوامل سعودی به ترکیه رفته و تحت هدایت»سعود القحطانی« مشاور وقت دربار 
سعودی، خاشقچی را به قتل رساندند.بعد از اعتراف سعودی ها به قتل خاشقچی، 
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در احکامی جداگانه القحطانی، احمد العسیری 
معاون دستگاه اطالعات عمومی و سخنگوی پیشین ائتالف سعودی در جنگ 
علیه یمن، سرتیپ محمد مریح معاون اطالعاتی، سرتیپ عبداهلل بن خلیفه الشایع 
معاون امور انسانی و سرتیپ رشاد المحمادی مدیر اداره اطالعات عمومی و 
حفاظت در دستگاه اطالعات عمومی عربستان را برکنار کرد. حال با توجه به 
اینکه تبعات قتل خاشقچی هر روز زوایای جدیدی پیدا کرده و به نوعی عاملی 
برای فشار به سعودی ها تبدیل شده برخی اظهار نظرها نه تنها توجه جهانی را از 
این مساله گمراه نمی کند بلکه موجب استحضاء افکار عمومی نیز شده است.برای 
نمونه »ضاحی خلفان« معاون رئیس پلیس دبی که فعالیت گسترده ای در شبکه 
های اجتماعی دارد، بامداد جمعه در توییتی عجیب مدعی شد که ممکن است 
خاشقچی زنده باشد.وی در توییتی نوشت: مادامی که پیکر خاشقچی یافت نشده 
و DNA او را نیافتند و خانواده اش مراسمی برای او برگزار نکردند، به نظر می 
رسد که خاشقچی در قید حیات باشد.هرچند این اظهار نظر وی با واکنش تمسخر 
آمیز کاربران توییتر مواجه شد و بسیاری از کاربران این اظهار نظر خلفان را ناشی از 
خستگی ذهنی او و توییت دیر وقتش عنوان کردند.همزمان با فشار افکار عمومی 
جهان عیله خاندان سعودی، تالش برای یافتن سرنخ قتل خاشقچی و یافتن جسد 
او ادامه دارد. موضوعی که هرچه می گذرد ابعاد جدیدی از جنایت های آل سعود 

و خطر این رژیم برای جهان آشکار می کند.

رایزنی های دوجانبه ایران  و روسیه 
برای مبارزه با فساد

 قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور و »یوری 
چایکا« دادستان کل فدراسیون روسیه در جریان دیدار 
با یکدیگر در مسکو زمینه های توسعه همکاری حقوقی 

و قضایی فیما بین دو کشوررا بررسی کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طرفین در این دیدار 
در چارچوب توافقات آمبودزمانی و صیانت از حقوق 
شهروندی، در مورد مشکالت برخی از شهروندان ایرانی 
و راه های کمک به آن ها رایزنی کردند.در این دیدار که با 
حضور مهدی سنایی سفیر کشورمان در روسیه صورت 
گرفت، مبارزه با جرائم و فســاد اداری و مالی، بررسی 
راهکارهای تقویت همکاری منطقه ای و بین المللی بویژه 
در چارچوب اتحادیه آمبودزمان های اوراسیا و شیوه های 
آموزش کارشناسان ذیربط در حوزه فعالیت های ضد 
فسادی و آمبودزمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 

تصمیمات مقتضی اتخاذ شد .

تعیین تکلیف افزایش قیمت خودرو 
در جلسه کمیسیون صنایع مجلس

عضو کمیســیون صنایع مجلس گفت: بعد از اتمام 
تعطیالت مجلس این کمیسیون با برگزاری جلسه 
ای نظرات موافقان و مخالفان افزایش قیمت خودرو را 

بررسی و در نهایت به جمع بندی خواهد رسید.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، سعید باستانی با اشاره 
به درخواست خودروســازان برای افزایش قیمت ها، 
اظهارداشت: افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ 
ارز عاملی شــده که این درخواست مطرح شود.وی با 
بیان اینکه در طول چند ماه اخیر قرار بود کمیسیون 
صنایع مجلس به صورت جدی موضوع افزایش قیمت 
خودرو را بررسی کند، افزود: با تأخیرهای متعدد قرار 
شــده موضوع افزایش قیمت خودرو در اولین جلسه 
کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت بررسی 
شود.این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: 
هفته آینده تعطیالت مجلس به اتمام می رســد و با 
برگزاری جلســه، نظرات موافقان و مخالفان افزایش 
قیمت خودرو را بررسی می کنیم و در نهایت به جمع 

بندی خواهیم رسید.

اخبار

نگاه روز

بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم 
شناخت خود است

کالمامیر

ارزش  باالبردن  تهران گفت:  نماز جمعه  خطیب 
پولی ملی از شعارهای این دولت بود اما متاسفانه 
زائران،  برای  تمهیدات  ایجاد  ارز و عدم  بی ثباتی 

ایرانی ها را خیلی اذیت کرد.
االسالم  حجت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه این هفته تهران 
پیرامون نزدیکی به خدا و سبک زندگی انسان های 
مومن، اظهارداشت: انسان های مومن انسان هایی 
هستند که خودشان را وجود خداوند می دانند و 
همه کار آنها برای رضای خدا انجام می شود و اینها 
می دانند که از خود هیچ ندارند و هر چه هستند 
همه از خداوند است.وی گفت: اگر شما خداوند را 
یاری کنید خداوند هم شما را یاری می دهد، شما 
حرکت کنید و عطش خود را برای رسیدن به خدا 
و نزدیکی به او نشان دهید، خداوند هم این مساله را 
می بیند و نصرت خود را به شما می دهد. خداوند را 
راضی کنید دیگران هم راضی می شوند، هر کسی 
رابطه خود را با خدا اصالح کند خدا هم رابطه او را با 
دیگران اصالح می کند.صدیقی با اشاره به برگزاری 
مراسم اربعین، افزود: چه مانور و همایشی بود مراسم 
اربعین؛ واقعا آنگونه که رهبری فرمودند این اجتماع 
عظیم جهانی توصیف ناپذیر است. اجتماعی که 
در گذشته و عصر ما چنین چیزی نبوده و نیست. 
این اجتماع خود جوش است و از عشق مردم بر 
می آید. لذا از خدا تشکر می کنیم که دلها را از 
محبت امام حسین )ع( مملو کرده که اینگونه مرد 
و زن به سمت این مراسم با همه سختی هایی که 
دارد حرکت می کنند و این به نوعی شکست تفکر 
اشرافی گری، رفاه زدگی و مادی گرایی در جهان 

است.  خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: در این 
مراسم هر فردی ساخته می شود؛ کالس تحمل 
سختی ها و فشارها است. کالس خودسازی است 
و از طرف دیگر مانور وحدت است. وحدت میان 
ایران و عراق و دیگر کشورهای اسالمی در جهان. 
اسالمی  میان کشورهای  همواره  اسالم  دشمنان 
تخم نفاق و اختالف را می افشانند که این بار هم 
دیدید که این نمایش وحدت نقشه آنها را خنثی 
کرد.  وی با بیان اینکه وحدت میان شیعه و سنی 
و دیگر ادیان از دیگر نکات مراسم اربعین است، 
افزود: دیدید که شیعی و سنی هر دو در کنار هم 
بودند و از طرفی هم مسیحیان هم در این مراسم 
حضور داشتند که نشان از وحدت میان همه محبان 
اهل بیت )ع( در جهان بود که حول محبت امام 
حسین )ع( گرد هم آمده بودند. صدیقی ادامه داد: 
از برکات دیگر این اجتماع عظیم، این بود که در 
این حرکت بزرگ به وضوح دیدیم که هیچ کس 
طلب کار نیست و همه بدهکار امام حسین )ع( 
و زوار او بودند. هیچ مساله ای در آن نیست؛ نه 
مساله پُست و مقام است و نه مساله پول که این 
همان جامعه اسالمی است که دین ما نوید آن را 
در حکومت امام زمان )عج( داده است.امام جمعه 
موقت تهران با بیان اینکه ما از دولتمردان عراق 
و از مردم عاشق امام حسین )ع( آن کشور که از 
سابقون این مسیر هستند، کمال تشکر را داریم، 
گفت: از کلیه کسانی که موکب ها را برپا کردند، 
پذیرایی کردند، کسانی که در تامین امنیت مراسم 
نقش داشتند، نیروی انتظامی و دیگر عزیزان تشکر 
می کنم. از مسئولین توقع داریم برای مساله توزیع 

ارز برای سال آینده آماده شوند تا همانند امسال 
نشوند.   ها  ایرانی  رنجش  دچار  مساله  این  دیگر 
نسبت  که  خواهیم  می  مسئولین  از  گفت:  وی 
به ارزش پول ملی توجه داشته باشند و یا اینکه 
حداقل تمهیداتی را نسبت به زواری که به اربعین 
انتظار می رود برای سال  اندیشیدند،  رفتند می 
های بعد مشکلی در این موضوعات نداشته باشیم.

صدیقی با اشاره به اهمیت روز سیزده آبان، گفت: 
این روز تجدید سه خاطره است؛ خاطره اول تبعید 
حضرت امام به جرم مقابله با قانون کاپیتوالسیون 
که امیدواریم مسئوالن ما قوانینی از این دست را 
شود.  تصویب  و  اجرا  کشور  در  که  ندهند  اجازه 
FATF امروز همان قانون کاپیتوالسیون است، از 
فرمایشات رهبری بیاموزند که فرمودند مراقب طرح 
هایی که از اتاق فکر استکبار برای ما آماده می شود 
و به دنبال استعمار هستند، باشید.امام جمعه موقت 
تهران افزود: باید توجه داشته باشیم که آمریکا از 
هیچ خیانتی در طول دو قرن اخیر و به خصوص 
چهل ساله اخیر نسبت به ایران دریغ نکرده است؛ 
تحریم های گسترده، حمایت از  تجزیه طلب ها 
و  تبلیغاتی، سیاسی  نظامی،  آشوبگران، حمله  و 
از مواردی است که  ایران  به  اقتصادی  فشارهای 

آمریکایی ها همواره در رویارویی با ما از آن استفاده 
کردند. آنها خود شاهد هستند که در این جنگ 
اقتصادی،  و  فرهنگی  تبلیغاتی،  بی امان سیاسی، 
برنده اصلی مردم ایران و انقالب اسالمی هستند.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: امروز اقتدار 
سیاسی، دفاعی و نظامی و البته نفوذ منطقه ای ما با 
چهل سال قبل قابل مقایسه نیست، اما امروز آمریکا 
در همه ابعاد در حال افول قدرت و از دست دادن 
جایگاه خودش است، آنها دیگر آن هیمنه و قدرت 
سابق را ندارند. باید باور کنیم که قدرت آمریکا رو به 
افول و پس رفت است. آمریکا در دیپلماسی عمومی 
شکست خورده است، تبلیغاتش در ملت ها تاثیر 
چندانی ندارد و یارانی که دیروز از او تبعیت می 
کردند امروز دیگر از آنها پیروی نمی کنند.  وی با 
بیان اینکه نفرت ملت ایران و دیگر ملت های جهان 
از آمریکا افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: در 
طرف مقابل محبوبیت ما، الهام دهی ایران و توسعه 
جبهه مقاومت و پیروزی های ما در شکستن سد 
داعش و غیر آن در کنار هم نشانه هایی از پیروزی 
و عظمت ما است.  رهبری به جوانان دو توصیه 
داشتند، یکی بصیرت الزم که در برابر لبخند دشمن 

فریب نخوریم و دوم تبیین مقاومت.  

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری وحیدیه درنظر دارد به استناد مجوز واصله  
ازسوی شورای اسالمی شهر وحیدیه به شماره 33/527 

مورخ 97/7/26 نسبت به اجرای پروژه :
1-زیرسازی وجدولگذاری وآسفالت معابرحوزه استحفاظی شهر وحیدیه 
طبق فهرست بهاء راه وباند سال 1397 بابراورد اولیه 4/772/579/972 

ریال 
اقدام نماید لذا ازکلیه متقاضیان شرکت درمناقصه  دعوت بعمل می اورد 
پاکت  درسه  فوق  پروژه  اجرای  راجهت  پیشنهادی خود  قیمت  حداقل 

جداگانه به شرح زیر:
1-پاکت الف – حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر)5 درصد قیمت براورد اولیه(

2-پاکت ب -  حاوی مدارک مثبته شرکت 
3-پاکت ج -  حاوی قیمت پیشنهادی

امورمالی شهرداری  به  نوبت دوم  آگهی  ازتاریخ درج  روز  تا 10  حداکثر 
وحیدیه تحویل ورسید دریافت نمایند درضمن شهرداری در رد یاقبول یک 
یاکلیه پیشنهادات مختاراست وکلیه کسورات متعلقه وهزینه درج آگهی 
نیزبه عهده برنده مناقصه می باشد وبه پیشنهادات مشروط ومخدوش 
وفاقد ضمانت نامه بانکی معتبر معادل 5 درصد قیمت برآورد اولیه ترتیب 

اثرداده نخواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشترباشماره تلفن 65636200 تماس حاصل نمایید.
شهرداری وحیدیه

 نوبت دوم

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :4/445/97 شعبه چهارم شواری حل اختالف شهرستان جوانرود

فرزند:  خورشید نیا   خوانده:اسماعیل  سیف اله پورفرزند:فرج  کیهان  خواهان: 
محمدامین

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبهبطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای تاریخ 97/9/17 ساعت10 وقت رسیدگی تعیین شده است 
.لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در 
وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

متن آگهی
یگانه  یعقوبی  بابک  آقای  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
به  دادخواستی  فرزندمحمدعلی  یعقوبی  اله  آقای حجت  فرزندمحمدجعفر.خواهان 
طرفیت خوانده آقای بابک یعقوبی یگانه وغیره به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی ملک 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709986130100996شعبه 
اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهرثبت و وقت رسیدگی 
ماده73  موضوع  طبق  دستوردادگاه  که حسب  مورخ1397/9/25ساعت10:00تعیین 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 
دردادگاه  رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست  ثانی 

حاضرگردد.      شماره م.الف)16/609(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-شهرام زارع

آگهی اجرائیه
لهم:1-نام:بانک  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
وکالت  ثبت429709به  شماره  مهراقتصادبه 
خانوادگی:نام  پور.نام  عبداالمیررستم  آقای  ونمایندگی 
اهواز-اهواز- خوزستان-شهرستان  پدر:نشانی:استان 
مهراقتصاد. بانک  سپیدسرپرستی  کوچه  نبش  24متری 
علی  علیهم:1-نام:  علیه/محکوم  محکوم  مشخصات 
نام پدر:خداکرم نشانی:مجهول  نام خانوادگی:شامیریان 
محکوم  قانونی  مقام  یاقائم  نماینده  المکان.مشخصات 
خانوادگی:فیروزیان  نام  علیه:نام:فاطمه  له/محکوم 
خوزستان-شهرستان  پدر:رضانشانی:استان  نژادنام 
اهواز-اهواز-فازیک پادادشهرخیابان اول شرقی استادان 
لهم:بانک  له/محکوم  محکوم  رابطه:وکیل  پالک14.نوع 
ونمایندگی  ثبت429709به وکالت  مهراقتصادبه شماره 
به:بموجب  محکوم  پور.  عبداالمیررستم  آقای 
وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست 
علیه  9509976195800353محکوم  مربوطه  دادنامه 
به  ریال  یکصدمیلیون  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
مبلغ3/592/000ریال  وپرداخت  خواسته  اصل  عنوان 
وکیل  الوکاله  حق  وپرداخت  دادرسی  هزینه  عنوان  به 
ازتاریخ  تاخیرتادیه  خسارت  وپرداخت  تعرفه  طبق 
نرخ  مورخ1393/11/28برطبق  استنادی  سررسیدچک 
جمهوری  مرکزی  بانک  ازطرف  که  قیمت  شاخص 
هزینه  وپرداخت  له  محکوم  درحق  ایران  اسالمی 
به  منوط  حکم  دولت.اجرای  صندوق  درحق  اجرائی 
مدیردفترشعبه20دادگاه  باشد.  معتبرمی  ضامن  معرفی 
اهواز-مسعودزرین  شهرستان  حقوقی  عمومی 
احمدپناهی                                                                                                 ومهردادگاه:علی  رئیس  امضاء  محل 
اجرائیه:1- ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
قانون  اجراگذارد)ماده34  روزمفادآنرابموقع  ده  ظرف 
محکوم  پرداخت  برای  مدنی(2-ترتیبی  احکام  اجرای 
و  اجراحکم  که  کند  معرفی  بدهد3-مالی  به 

خودراقادربه  میسرباشد.چنانچه  ازآن  به  استیفامحکوم 
اموال  روزکلیه  سی  نداندبایدظرف  مفاداجراییه  اجرای 
منقول  اموال  همه  تعدادیامقداروقیمت  خودراشامل 
وجوه  برمیزان  مشتمل  طورمشروح  وغیرمنقول،به 
مالی  وموسسات  ها  نزدبانک  هرعنوان  به  که  نقدی 
مشخصات  همراه  داردبه  یاخارجی  ایرانی  واعتباری 
هرنحو  اوبه  که  اموالی  مذکوروکلیه  حسابهای  دقیق 
ازاشخاص  او  مطالبات  داردوکلیه  ثالث  نزداشخاص 
تغییر  وهرنوع  وانتقاالت  نقل  ونیزفهرست  ثالث 
دیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای 
قضائی  مقام  اعساربه  دادخواست  ضمیمه  اعساربه 
بازداشت  له  محکوم  درخواست  به  نمایدواال  ارائه 
محکومیت  اجرای  نحوه  شود)مواد8و3قانون  می 
کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  مالی1394(4-خودداری 
حکم،حبس  فرارازاجرای  منظور  به  اموال  صورت 
)ماده34قانون  دارد.  درپی  را  هفت  درجه  تعزیری 
نحوه  وماده20ق.م.اوماده16قانون  مدنی  احکام  اجرای 
اجرای محکومیت مالی1394( 5-انتقال مال به دیگری 
به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات 
تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یاهردو مجازات می شود.)ماده21قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون  علیه  محکوم  توسط 
کالسه  مالی1394(.پرونده  محکومیت  اجرای  نحوه 
9409986195800790شعبه 20دادگاه عمومی حقوقی 
بانک  دعوی  دادگاه:درخصوص  اهواز-رای  شهرستان 
به  نژاد  فیروزیان  فاطمه  خانم  وکالت  با  اقتصاد  مهر 
طرفیت آقای علی شامیریان فرزندخدارحم به خواسته 
انضمام  به  ریال  یکصدمیلیون  مبلغ  به  وجه  مطالبه 

خواهان  که  توضیح  بدین  دادرسی  خسارت 
یه فقره چک  دعوی اعالم نموده که خوانده دعوی 

سپه  بانک  270858مورخ1393/11/28عهده  شماره  به 
صادرنموده که پس ازمراجعه به بانک محال الیه منتهی 
به صدورگواهی عدم پرداخت گردیده است و تقاضای 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال 
دادرسی  خسارت  انضمام  به  خواسته  اصل  عنوان  به 
برپرداخت  دلیلی  خوانده  اینکه  اند،نظربه  نموده 
سندتجاری  عنوان  به  ننموده،وجودچک  ارائه  وجه 
مدیونیت  و  ذمه  اشتغال  بر  داللت  را  دریدخواهان 
صادرکننده سند تجاری دانسته وبا استصحاب بقاء دین 
برذمه خوانده طرح دعوی مطروحه ازطرف خواهان را 
مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد249-
310-311و313قانون تجارت مصوب 1311/2/13ومو
دادرسی  آیین  اد198و515وتبصره2آن،519و522قانون 
مدنی مصوب 1379/1/21حکم به محکومیت خوانده 
عنوان  به  ریال  یکصدمیلیون  مبلغ  پرداخت  به  دعوی 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ3/592/000ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک 
استنادی مورخ 1393/11/28برطبق نرخ شاخص قیمت 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  طرف  از  که 
اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است 
دایره اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه واز 
خوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.خواهان 
دادرسی  هزینه  التفاوت  مابه  پرداخت  به  نیزموظف 
روزپس  بیست  وظرف  غیابی  صادره  خواهدبود.رای 
ازابالغ قابل واخواهی دراین شعبه وظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم 

تجدیدنظراستان خوزستان است.
علی احمدپناهی –دادرسی علی البدل شعبه بیستم دادگاه 

عمومی-حقوقی اهواز

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به خانم طوبی یعقوبی یگانه فرزندمحمدجعفر. 
خواهان آقای حجت اله یعقوبی فرزندمحمدعلی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم طوبی 
یعقوبی یگانه وغیره به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبه شماره پرونده کالسه 9709986130100996شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری 
شهرستان بندرماهشهرثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/9/25ساعت10:00تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
مقررفوق جهت  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.      شماره م.الف)16/610(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-شهرام زارع

متن آگهی
اله یعقوبی یگانه  آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای فضل 
به  دادخواستی  فرزندمحمدعلی  یعقوبی  اله  آقای حجت  فرزندمحمدجعفر. خواهان 
طرفیت خوانده آقای فضل اله یعقوبی یگانه وغیره به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی 
ملک مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709986130100996شعبه 
بندرماهشهرثبت و وقت رسیدگی  اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 
ماده73  موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  مورخ1397/9/25ساعت10:00تعیین 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 
دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.      

شماره م.الف)16/611(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-شهرام زارع

دادنامه 
پرونده کالسه 9709984634800391  – شعبه 8 شوارای حل اختالف شهرستان خوی  -تصمیم 

نهایی شماره : 9709974634800648 
خواهان : بانک تجارت با وکالت اقای جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی محل اقامت :آذربایجان 
غربی – شهرستان خوی-خوی –خیابان نوراله خان-مجتمع نوراله خان –ط4 واحد 11   خوانده:  
آقایان  میریعقوب  صادقی فرزند میرمحمود و 2- میرمحمود صادقی به نشانی 1 و 2  اذربایجانغربی-

خوی-محله قاضی باغ حاج علی 
موضوع :مطالبه وجه بابت قرارداد

رای شورا : در خصوص دعوی بانک تجارت با وکالت اقای جعفرصادق دادگر آقایان  میریعقوب  
صادقی فرزند میرمحمود و 2- میرمحمود صادقی بخواسته مطالبه  مبلغ   13/000/000 ریال بابت 
یکفقره قرارداد بشماره 873200037 بمورخه 97/5/18  با احتساب خسارات ناشی از دادرسی و 
خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای احکام و حق الوکاله  وکیل  بشرح متن 
دادخواست  ضمن بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده با  اخطار  قانونی و اطالع در جلسه 
شورا حاضر نشده و و هیچ گونه اعتراضی نسبت به  خواسته خواهان ارائه نداده لذا  شورا دعوی 
خواهان را وارد و با استناد  به ماده  198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به 
پرداخت مبلغ13/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ1/250/000 ریال هزینه دادرسی و حق 
الوکاله  و از تاریخ تقدیم دادخواست  لغایت اجرای حکم  ودر خصوص مازاد خسارت تاخیرتادیه 
براساس ماده 197 قانون ایین  دادرسی مدنی  حکم بر بی حقی خواهان صادر میگردد   رای صادره 
غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا و پس از انقضا  مهلت 

واخواهی قابل  تجدید نظر خواهی ظرف همان مهلت در محاکم عمومی خوی  میباشد/ق
 یعقوب رشتبر-قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف  شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   علیرضا خورابلو دارای شناسنامه شماره  1126 بشرح دادخواست به کالسه  
971607 /ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان اصغر خورابلو  بشناسنامه 15854   در تاریخ 97/4/7 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  علیرضا خورابلو فرزند  اصغر  
–ش ش1126 خوی –پسر متوفی/2-   محمد خورابلو فرزند اصغر -ش  ش      929   
خوی-پسر متوفی/3-  صفر خورابلو فرزند اصغر  -ش  ش 331 –خوی-پسر متوفی/4- 
معصومه  خورابلو فرزند اصغر  - ش ش   37257-خوی-دختر متوفی/5- رقیه خورابلو 
فرزند اصغر -  ش ش   42005 خوی- دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   225 شماره  شناسنامه  دارای  جعفرزاده  صمد  آقای 
971348/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان فرخ لقا ورمزیار بشناسنامه  7 در تاریخ 97/2/17 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  احد  جعفرزاده فرزند صمد –ش ش4 
خوی –پسر متوفی/2- نیت  جعفرزاده فرزند صمد    -ش  ش     27    خوی-پسر 
متوفی/3-  مهدی جعفرزاده فرزند صمد   -ش  ش  2790603091  –خوی-پسر 
متوفی/4-  رباب جعفرزاده فرزندصمد   - ش ش  9    -خوی-دختر متوفی/5-   صمد 
جعفرزاده فرزندرضا -  ش ش    225 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

آگهی
9/760/97ش 

مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختالف به نشانی اذربایجان غربی- شهرستان 
خوی –اداره زندان خوی    خواهان : بانک ملت  به وکالت جعفرصادق دادگر-
ادرس: خوی خ امام – مجتمع نوراله خان خوانده : 1-محمد حاجی لو 2- اصغر 

شیخالری   موضوع: صدور قرار تامین خواسته
گردشکار: خواهان / وکیل بشرح باال بطرفیت خواند دادخواستی بخواسته فوق اقامه 
و در دخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته  به  استناد مدارک موجود در 
پرونده رانموده است که پس از قبول دادخواست و ثبت  به کالسه  فوق شعبه در 
وقت فوق العاده  بتصدی امضا کننده و در حضور/غیاب خواهان / وکیل  تشکیل و با 

بررسی اوراق پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید
قرار تامین خواسته

نظر به اینکه خواهان بانک ملت  به وکالت جعفرصادق دادگر بطرفیت  1-محمد 
حاجی لو 2- اصغر شیخالری در خواست صدور قرار تامین خواسته  باستناد به یک 
فقره قرارداد  بمبلغ 200/000/000 ریال بشماره951955452/36    نموده  به لحاظ  
سررسید ان ارکان و شرایط صدور در خواست فراهم شده است لذا شورا با قبول در 
خواست به استناد  بند)الف-ب-ج یا د ( ماده 108  قانون ایین دادرسی مدنی قرار 
تامین خواسته  200/000/000 ریال از اموال بال معارض خوانده تا پایان رسیدگی 
صادر و  اعالم می دارد : اینقرار پس از ابالغ قابل اجرا ظرف مدت ده روز قابل 

اعتراض  در این مرجع میباشد و هزینه اجرا بعهده خواهان میباشد 
رضا علیقلی پور قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خوی   

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   ذوالفعلی دهقان زاده دارای شناسنامه شماره 784 بشرح دادخواست به کالسه  
971599/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان شعبان دهقان زاده بشناسنامه 390   در تاریخ 96/4/5 اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  ذوالفعلی دهقان زاده فرزند شعبان 
–ش ش 784  خوی –پسر متوفی/2-  بخشعلی  دهقان زاده فرزند شعبان -ش  ش     
783    خوی-پسر متوفی/3-  نوروز  دهقان زاده فرزند شعبان  -ش  ش4 –خوی-پسر 
متوفی/4-   اختر دهقان زاده فرزند شعبان  - ش ش 891 -خوی-دختر متوفی/5- مخمر  
دهقان زاده فرزند شعبان -  ش ش  892 خوی- دختر متوفی/6-  فیضه دهقان زاده فرزند 
شعبان   -ش ش621     خوی –دخترمتوفی/7- زهرا  دهقان زاده فرزند شعبان   -ش 
ش 1133خوی -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

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم ندا مرندی دارای شناسنامه شماره  2790194564 بشرح دادخواست به کالسه  
971616/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان محمود مرندی بشناسنامه 5 در تاریخ 97/8/5 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   ندا مرندی فرزند  محمود  
–ش ش  2790194564 خوی دختر متوفی/2-  رعنا  مرندی فرزند  محمود   -ش  
ش    2790345821 خوی-دختر متوفی/3- زهرا  مرندی فرزند محمود   -ش  
ش2791052781 –خوی-دختر متوفی/4- رقیه  مرندی فرزندحسن    - ش ش  
995 –خوی- همسرمتوفی/5- ماهی نادرعلی  فرزند نقدعلی  -  ش ش   5   خوی- 
مادر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی 
در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

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

حجت االسالم صدیقی: FATF ادامه کاپیتوالسیون است

 مردم از کاهش منزلت پول ملی ناراضی اند 

ادامه از صفحه1
.مشاور سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قیمت 
ارز که موجب فشار به واحدهای تولیدی شده و  در مدت اخیر 
تشدید شده است، گفت: آمارها نشان می دهد که در شهریورماه 
و مهر به ترتیب گروه های دوم کاالیی تا یک چهارم و یک 
این  ارز دریافت کنند که  اند  توانسته  قبل  ماه های  هشتم 
مسئله نشان دهنده روند رو به افزایش توقف تولید دارو در 
کشور است و بسیار نگران کننده است.واعظ مهدوی با اشاره 
به اینکه باید بتوان برای شرایط موجود راهکاری مشخص در 
پیش گرفت، افزود: بیمه ها، و دولت باید بدانند بارمالی افزایش 
قیمت داروهای تولید داخل، به نحوی که قادر به پوشش قیمت 

تمام شده تولید باشد، بسیار کمتر از بار مالی واردات داروی 
ساخته شده است. دولت باید حامی تولید باشد و اگر مشکالت 
بخش تولید دارو را برطرف نشود، به طور حتم دولت و وزارت 
بهداشت، در آینده نزدیک ناچار خواهند بود تا اقالم دارویی 
مورد نیاز کشور را بصورت ساخته شده وارد کنند که در این 
حالت هزینه آن چند برابر هزینه های تولید موجود خواهد شد 
و به تبع آن هزینه بیمه ها، و بیمارستان ها و مراکز ارایه کننده 
خدمات نیز بسیار افزایش پیدا خواهد کرد و مشکالت بطور 
افزایش یابنده ای تشدید می شود.باید یادآور شد که در سال 
جدید و به دنبال تغییر سیاست ارزی دولت، جریان تامین ارز 
از بازار آزاد به سامانه نظام یکپارچه ارزی)نیما( منتقل شد. در 

این بین با توجه به اهمیت تامین ارز کاالهای اساسی این قبیل 
کاالها به همراه دارو از ارز 4۲۰۰ تومانی استفاده کرده و مابقی 
کاالها و به ویژه مواد اولیه کارخانه ها ارز مورد نیاز خود را در 
سامانه نیما و در بازار ثانویه تامین می کنند که با نرخ رقابتی و 
حدود ۸۰۰۰ تومان برای دالر و میانگین 95۰۰ تومان بر پایه 
یورو عرضه می شود. با توجه به اینکه ارز در سامانه نیما در 
نتیجه عرضه صادرکنندگان غیرنفتی باید برای واردات تامین 
شود، با توجه به برخی مسایلی که در این باره وجود داشته تا 
کنون در حد انتظار، صادرکنندگان ارز را به سامانه نیاورده اند 
و تامین نیاز واردکنندگان به ویژه تولیدکنندکان با مشکالتی 

مواجه بوده است.

دو معضل بودجه ای برای تولید دارو
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تشکیل کمیته ضدتحریم، ذیل کمیسیون اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از تشکیل کمیته ضد 
تحریم مجلس، ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خبر داد و 
گفت: اقدامات و محورهایی که باید انجام می گرفت شکل گرفته که نخستین 
آن تشکیل بورس نفت است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا 
پورابراهیمی اظهار داشت: هدفگذاری دشمن در مباحث اقتصادی، فشار 
بر مردم ایران، ایجاد فضای ناآرام در درون کشور، دوگانگی میان مردم و 
مسئوالن و تغییر رفتاری در فضای اجتماعی ایران است که براساس آن 
نظرپردازی کنند.وی بیان داشت: آمریکایی ها تجربه مواجهه با جمهوری 
اسالمی ایران را طی 4۰ سال گذشته دارند، اما کماکان با وجود همه شکست 
ها، مجددا دچار خطای راهبردی و استراتژیک شدند و تصور می کنند اگر 
به مردم این کشور فشار آورند، جمهوری اسالمی ایران از مسیر و اعتقادات 
خودش دست بر می دارد. کارشناسان آمریکایی در تحریم های جدید علیه 
ایران عنوان کرده اند اگر این اقدامات جواب ندهد آمریکا دیگر به هیچ ابزاری 
دیگری برای مواجهه با ایران دست ندارد، چون تمام گزینه های خود را 
برای فشار بر این تجربه کرده اند و ایران راه های برون رفت از آن ها را پیدا 
کرده است.وی یادآور شد: ما جنگ تحمیلی را اداره کردیم در حالی که 
هیچ امکاناتی در داخل نداشتیم، ده ها شبکه تلویزیونی را طراحی کردند که 
تفکر شیعه را از میان بردارند. تحریم هایی که اخیرا علیه ایران اعمال کرده اند، 
جدید نیست و قبل از برجام هم این تحریم ها را داشتیم، رئیس جمهور آمریکا 
نسبت به تمام دولت ها گستاخانه صحبت می کند و متاسفانه برخی از کشورها 
و دولت های آن ها که پشتوانه مردمی ندارند و جریان جعلی وهابی به راه 
انداخته اند، امروز در برابر آمریکایی ها ذلیل شدند.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس بیان کرد: دلیل جنگ عربستان و یمن در این است که یمنی ها 
حکومتی با تفکر شیعه به راه انداخته اند و همین مسئله دلیل ورود آن ها به 
سوریه و عراق است. جمهوری اسالمی کانون جوشان و خروشان تفکر شیعی 
شده و تمام منطقه تحت تاثیر تفکر آن قرار گرفته است؛ا لذا تمام اقدامات 
خود را علیه جمهوری اسالمی به راه انداخته اند. تفکر شیعه مبتنی بر اعتقادات 
و اندیشه های ارزشی دینی است که پیشوایان و ائمه اطهار )ع( آن ها هیچگاه 
ذلت را قبول نخواهد کرد.وی با اشاره به این که »این تفکر با آمریکایی ها 
همخوانی ندارد؛ا لذا مجددا تحریم ها را در حوزه مراودات بانکی و فروش نفت 
شروع کرده اند« افزود: به دلیل یکجانبه گرایی و ادبیات قلدرمابانه آمریکایی، 
خیلی از کشورها در مقابل تصمیمات اخیر آن ها موضع گیری کردند، هیچ 
سازمان یا نهاد بین المللی علیه جمهوری اسالمی ایران تحریم اعمال نکرده، 
فقط آمریکایی ها نسبت به ایران اعمال اقدامی می کنند که خالف مقررات 
بین الملل است.وی ادامه داد: چین و هند رسما اعالم کردند که تحریم ها 
علیه ایران را قبول ندارند و مواضع اروپایی ها هم این چنین است، هر چند 
زیاد به دیوار اروپایی ها نمیتوان تکیه کرد. فروش نفت حام نه تنها به صفر 
نرسید، بلکه جریان فروش نفت ما متفاوت شده است، آمار نشان می دهد که 
بیش از 3۰ میلیارد دالر نفت جمهوری اسالمی ایران فروش رفته و این مسیر 
حرکت هم ادامه می یاید.وی با بیان این که »فشار بر ایران و اعمال تحریم 
ها، هزینه هایی برای ما خواهد داشت، اما مانعی برای طی مسیر ما نخواهد 
شد«، از تشکیل کمیته ضد تحریم مجلس، ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی خبر داد و ابراز داشت: اقدامات و محورهایی که باید انجام می 
گرفت شکل گرفت، تشکیل بورس نفت یکی از این اقدامات است.پورابراهیمی 
گفت: جمهوری اسالمی ایران در مقابل تحریم های برگشت داده شده آمریکا 
برنامه جامع دارد، اگر آمریکا تجربه اعمال تحریم های متعدد را دارد، ما هم 
در دور زدن تحریم ها تجربه داریم و با رفتار غیرمنطقی دشمنان هیچ گاه از 

مسیر اصلی خود و پایبندی به اعتقادات و ارزش دور نمی شویم.

ظریف تاکید کرد:
آمریکا باید برای جنایات علیه 
مردم ایران و یمن مؤاخذه شود

 محمد جــواد ظریف گفت: آمریکا باید برای انجام 
جنایات علیه بشــریت، علیه مردم ایــران و یمن 
مؤاخذه شود. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزیر 
امور خارجه کشــورمان در توییتر خود در واکنش 
به اظهارات مقامات آمریکایی نوشت:»درست مثل 
یمن، آقای پمپئو، ایران را مســئول عواقب تحریم 
های غیرقانونی آمریکا که مانع  دسترسی مردم ایران 
به سرویس های بانکی برای غذا و دارو شده است، 
قلمداد می کند. طبیعتا ما اینها را برای مردم خود 
علیرغم تالش های آمریکا فراهم خواهیم کرد. ولی 
آمریکا باید برای انجام  جنایات علیه بشریت علیه 

مردم ایران و یمن مؤاخذه شود. «

50 نماینده پارلمان اروپا خواستار 
توقف جنگ در یمن 

5۰ نفر از نمایندگان پارلمان اروپا خواســتار توقف 
جنگ در یمن و نیز توقف فروش سالح به طرف های 

درگیر در این جنگ شدند.
بــه گزارش زمان به نقل ازایرنا، 5۰ نفر از نمایندگان 
پارلمان اروپا در پایان نشست صلح یمن که در پاریس 
برگزار شد، از طرف های درگیر در یمن خواستند تا 
برای برقراری صلح در این کشور به پای میز مذاکره و 
گفت و گو برگردند.بر اساس این گزارش، نمایندگان 
پارلمان اروپا همچنین خواستار توقف فروش سالح به 
ائتالف عربی به سرکردگی عربستان و امارات متحده 
عربی شدند.شرکت کنندگان در نشست پاریس بر 
لزوم اینکه همه کشورهای اروپایی باید خواستار توقف 
جنگ در یمن باشند، تاکید کردند.سخنرانان در این 
نشست با تشریح وضعیت اسفناک مردم یمن، جنگی 
را که ائتالف سعودی اماراتی علیه یمن به راه انداختند، 
ظالمانه و بی نتیجه توصیف کردند.کنفرانس پاریس به 
میزبانی پارلمان فرانسه برگزار شد و در آن تعدادی از 
نمایندگان اروپایی و نمایندگانی از سازمان های حقوق 
بشری حضور داشتند. پیش از این برنامه جهانی غذا 
در گزارشــی پیرامون وضعیت انسانی در یمن اعالم 
کرده بود که میلیون یمنی در آســتانه گرســنگی 
هستتند و شرایط در این کشور هر روز بدتر می شود.

همچنین »مارک لوکوک« معاون دبیرکل سازمان 
ملل در امور بشردوستانه در گزارشی به شورای امنیت 
سازمان ملل نسبت به همه گیر شدن گرسنگی در 

یمن هشدار داده بود.

نگاه روزخبر

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی  سالیانه 1397 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز )نوبت اول(

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز دعوت می شود، تا در  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول سازمان که راس ساعت 
9 صبح روز سه شنبه 97/9/۲۰ در محل ساختمان شماره ۲ سازمان به آدرس کرج ،  بلوار شهدای دانش آموز ، خیابان انوشیروان شرقی، نبش مهر 4،  سالن آمفی تاتر 

ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز برگزار می گردد، با در دست داشتن کارت عضویت معتبر و یا کارت ملی  حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه مجمع:

 1(استقرار هیات رییسه موقت سنی و انتخاب هیات رییسه اصلی مجمع عمومی
۲(استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1396و اعالم نظر مجمع نسبت به آن

3(ارایه گزارش بازرسان سازمان استان در مورد عملکرد سال 1396 
4(بررسی و تصویب ترازنامه سال 1396 سازمان استان

5(تعیین تعداد مجامع عمومی به طور فوق العاده در سال 97
6(تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای اطالعیه های سازمان

7(بررسی و تصویب منابع درآمدی :
الف( بررسی و تصویب بهای ارایه خدمات فنی به اعضای حقیقی و حقوقی از جمله طراحان و شرکت های خدمات آزمایشگاهی و مجریان ذیصالح )سازندگان دارای 

صالحیت( 
 ب (  بررسی و تصویب اصالحیه مبلغ ورودیه وحق عضویت ساالنه اعضای سازمان استان در سال 97 

ج ( بررسی و تصویب بهای ارایه خدمات الکترونیک  به اعضای حقیقی و حقوقی
 د ( بررسی و تصویب بهای ارایه خدمات فنی به مهندسین ناظر 

۸(تصویب فروش زمین ماهان به پالک ثبتی 156/۲۰64 قطعه 1۰۸1   
9(بررسی و تصویب اخذ درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات ارجاعی 

1۰(  بررسی و تصویب اصالحیه بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 1397 
11( تعیین وتصویب مبلغ ورودیه وحق عضویت ساالنه اعضای سازمان استان )سال 9۸(

1۲( بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 139۸ 
شایان ذکر است در صورت عدم حصول حدنصاب الزم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول، جلسه مجمع نوبت دوم در روز چهار شنبه مورخ 97/9/۲۸  از ساعت 16 

در محل سالن اجتماعات موسسه نهال و بذر واقع در بلوار شهید فهمیده ) بین میدان شهید فهمیده و ترمینال شهید کالنتری( برگزار می گردد.
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز          

مفقودی 
– روغنی مدل  به رنگ سفید شیری  پراید جی تی ایکس آی  برگ سبز سواری 
83 با شماره پالک 426ط36 ایران 69 با شماره موتور 00721356و شماره شاسی 
وازدرجه  گردیده  مفقود  گرگیج  آدرنجن  دست  ناصر  S1412283257746بنام 

اعتبار ساقط است 
بابل 

مفقودی
سند کمپانی خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل 1383 به رنگ 
سفید شیری روغنی وبه شماره نیروی انتظامی 543 ج 63 ایران _ 19 وبه شماره 
نادریان  فیروز  نام  به   S1412283298078 شاسی  شماره  وبه   00908697 موتور 

نوشهر مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است .

مفقودی
سند کمپانی نیسان ماکسیما مدل 1382 شماره شهربانی 755 ج 21 92 با شماره 
موتور Vo305381708 و شماره شاسی PkLHA33CD102779 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل  

احضار متهم
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی امور کیفری مصوب 1392 به میالد 
مرادپور ابالغ می گردد در تاریخ 1397/09/20 به اتهام ایراد ضرب جرح عمدی موضوع 
شکایت آقای علی رضایی دلفان در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان نورآباد دلفان جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید در غیر این صورت 

این مرجع موضوع را به صورت غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. م الف447
کیانوش بیرانوند بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقالب دلفان

آگهی دادنامه
پرونده کالسه9409986195800970شعبه20دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهوازتصمیم 
ثبت429709به  شماره  مهراقتصادبه  شماره9609976195800986.خواهان:بانک  نهایی 
وکالت و نمایندگی آقای رستم پورطی وکالتنامه ضمیمه شدباوکالت خانم فاطمه فیروزیان 
نژادفرزندرضابه نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-کوی استادان بین فلکه 
فرزندعلی  دارابی  مصطفی  پالک14.خوانده:آقای  شرقی  اول  فاز1و2پادادشهرخیابان 
اکبربه نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-کیانپارس-خیابان7فاز2پالک149.
خواسته ها:1-مطالبه خسارت دادرسی2-مطالبه وجه چک3-مطالبه خسارت تاخیرتادیه.
رای دادگاه:درخصوص دعوی بانک مهراقتصادباوکالت فاطمه فیروزیان نژادبه طرفیت 
مصطفی دارابی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ160/000/000ریال به انضمام خسارات 
دادرسی،بدین توضیح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده دعوی یک فقره چک به 
شماره837330مورخ1393/12/13عهده بانک ملی صادرنموده که پس ازمراجعه به بانک 
محال الیه منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت گردیده است وتقاضای محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ160/000/000ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی 
نموده اند،نظربه اینکه خوانده دعوی دلیلی برپرداخت وجه ارائه ننموده،وجودچک به عنوان 
سندتجاری دریدخواهان را داللت براشتغال ذمه ومدیونیت صادرکننده سندتجاری دانسته 
وبااستصحاب بقاء دین برذمه خوانده طرح دعوی مطروحه ازطرف خواهان رامقرون به 
صحت تشخیص داده ومستندابه مواد310-311و 313قانون تجارت مصوب1311/2/13
ومواد198و515وتبصره2آن،519و522قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379/1/21حکم 
به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ160/000/000ریال به عنوان اصل خواسته 
وکیل  الوکاله  حق  وپرداخت  دادرسی  هزینه  عنوان  به  مبلغ5/424/000ریال  وپرداخت 
خواهان طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک استنادی مورخ 
1393/12/13برطبق نرخ شاخص قیمت که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
اعالم و محاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است.دایره اجرای احکام مکلف است که آن 
رامحاسبه واز خوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.خواهان نیزموظف به پرداخت 
مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود.رای صادره غیابی وظرف مدت زمان بیست روزپس 
ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازانقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان 

بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان خوزستان است.
یونس علیمرادی-قاضی شعبه بیستم دادگاه عمومی-حقوقی اهواز

متن آگهی
اکبریعقوبی  علی  آقای  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
فرزندمحمدعلی  یعقوبی  اله  حجت  آقای  خواهان  فرزندمحمدجعفر.  یگانه 
خواسته  به  وغیره  یگانه  اکبریعقوبی  علی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
پرونده  وبه شماره  ارجاع  این شعبه  به  که  تنظیم سندرسمی ملک مطرح  به  الزام 
عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  اول  9709986130100996شعبه  کالسه 
مورخ1397/9/25ساعت10:00تعیین  رسیدگی  وقت  و  بندرماهشهرثبت  شهرستان 
به علت  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده73  که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به 
حاضرگردد.       دردادگاه  رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم 

شماره م.الف)16/613(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-شهرام زارع

متن آگهی
سعیدیعقوبی  آقای  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
فرزندمحمدعلی  یعقوبی  اله  حجت  آقای  فرزندمحمدجعفر.خواهان  یگانه 
الزام  خواسته  به  وغیره  یگانه  سعیدیعقوبی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
به تنظیم سندرسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  اول  9709986130100996شعبه 
که  مورخ1397/9/25ساعت10:00تعیین  رسیدگی  وقت  و  بندرماهشهرثبت 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده73  موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به 
حاضرگردد.       دردادگاه  رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم 

شماره م.الف)16/608(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-شهرام زارع

متن آگهی
یگانه  لیدایعقوبی  خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
فرزندمحمدجعفر.خواهان آقای حجت اله یعقوبی فرزندمحمدعلی دادخواستی به 
طرفیت خوانده خانم لیدایعقوبی یگانه وغیره به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی ملک 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709986130100996شعبه 
اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهرثبت و وقت رسیدگی 
مورخ1397/9/25ساعت10:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73 
ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
گرددتاخوانده  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.      شماره م.الف)16/612(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-شهرام زارع

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید بر 
این که »امروز در حوزه موشکی در هر بعد، هر حجم دلخواه و با 
دقت باال توانمندی داریم و دشمن از این می ترسد« گفت: باید 
از ایران همه راه های غلبه دشمن را می بستیم و ظرفیت اجرای 
آتش را روی منافع حیاتی دشمن ایجاد کنیم و دشمن در حال 

تالش برای محروم سازی ما از این قدرت بازدارنده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار حسین سالمی جانشین 
از  بسیاری  می دانیم  »همه  اینکه  بیان  با  سپاه  کل  فرمانده 
سرزمین های اسالمی امروز میدان جهاد علیه مستکبران عالم 
شده و بیرق های جهاد برافراشته و مشعل های پرفروغ مجاهدت 
منزلت  و  اعتبار  هویت،  ناموس،  اسالم،  کیان  از  دفاع  راه  در 
مسلمانان روشن شده است«، خاطر نشان کرد: در سرزمین های 
اسالمی امروز جوانان پیشانی بندهای جهاد بسته، زره جهاد بر 
تن کرده و شمشیرها برکشیده اند تا مستکبران را از سیطره و 
سلطه بر مسلمانان رهایی و فراری دهند.وی اظهار کرد: روح 
جهاد که از مجاهدان صدر اسالم و از وقایع عظیم آن روزها 
به ویژه عاشورای کبیر در پیکره امت اسالمی جاری شده است، 
امروز مسلمانان را در بازسازی مجد و عظمت از دست رفته 
خود یاری می دهد.جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه با بیان 
اینکه »رهبر کبیر انقالب اسالمی در اولین هنرنمایی خود، شاه 
را به سقوط کشاندند و این هنرنمایی آن مرد بزرگ و جاودانه 
بود«، خاطر نشان کرد: اولین شکست آمریکایی ها از مسلمانان 
شاهنشاهی  رژیم  سقوط  در  ایران  بزرگ  ملت  به خصوص  و 
رقم خورد و این چیزی فراتر از یک موج عظیم شوک برای 
آمریکایی ها بود؛ آمریکایی ها به دلیل ظرفیت ارعاب و ترساندن 

توانسته  خود  نظامی  قدرت  و  سیاسی  سیطره  از  مسلمانان 
بودند، سکوت و انجماد را در جهان اسالم حاکم کرده و امام 
خمینی )ره( فرهنگ و روحیه مقاومت، ایستادگی و ثبات قدم 
را در مسلمانان زنده کردند و آن ها هویت غارت شده خویش را 
بازیافتند.سالمی افزود: منطق سازش و گفت وگو با مستکبران 
به ظاهر ساده است؛ اما منطق مقاومت و ارائه نظریه و گفتمان 
مقاومت نیازمند مصادیقی روی زمین است که بسیار سخت 
بوده و باید به آن توجه شود؛ رهبر کبیر انقالب اسالمی در 
همین راستا باید کاری می کردند تا مسلمانان شکست آمریکا را 
به عینه ببینند و اعتماد به نفس پیدا کرده و فوج فوج به اسالم 
و راه مقاومت بگروند و همین طور نیز شد. سالمی گفت: قدرت 
آمریکا در برهه کنونی به زوال کشیده شده است که اقتصاد 
آمریکا را در غرب آسیا و خاورمیانه و در کوچه پس کوچه های 
این مناطق هزینه می کنند؛ در حالی که هر شب تعداد زیادی 
می میرند؛  زباله  سطل های  کنار  در  گرسنه  آمریکایی های  از 
آمریکایی ها می دانند امروز اگر دوباره خواسته باشند شرارتی 
کنند، از هر سو قدرت های بزرگی مقابل آن ها خواهند ایستاد.

وی با تاکید بر اینکه امروز در حوزه موشکی در هر بعد، هر 
حجم دلخواه و با دقت باال توانمندی داریم و دشمن از این 
می ترسد، اظهار کرد: باید از ایران همه راه های غلبه دشمن 
حیاتی  منافع  روی  را  آتش  اجرای  ظرفیت  و  می بستیم  را 
دشمن ایجاد کنیم و دشمن در حال تالش برای محروم سازی 
ما از این قدرت بازدارنده است.وی اضافه کرد: تنها قدرت ما 
امروز توانمندی های موشکی نیست؛ اما دشمن به خوبی از آن 
هراس دارد و این توانمندی دستگاه محاسبات دشمن را تغییر 

می دهد. جمهوری اسالمی ایران در دریا هر زمان دشمنی به 
منافع او نگاه کند، خاموشش خواهد کرد و در آسمان راه ها را 
بسته ایم و پدافندهای ما بسیار توسعه یافته و قوی شده اند. تمام 
توانمندی های جمهوری اسالمی ایران بدون اتکا به هیچ قدرت 
خارجی به دست آمده و این حاصل تالش جوانان پراستعداد 
ایرانی است که توانسته اند معجزه های زیادی را روی زمین رقم 
بزنند که بسیار نجات بخش و حیات بخش است.جانشین فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تصریح کرد: در شرایطی که 
دشمن جنگ اقتصادی را به عنوان محوری ترین و مرکزی ترین 
سناریوی جهانی علیه ملت بزرگ ایران رقم زده و عملیات روانی 
گسترده علیه ما انجام می دهد، ما با فشارهای اقتصادی هم 
مقابله کردیم و آن ها نتوانستند با به کار بستن این اهرم نیز 
بر ما پیروز شوند. ملت ایران ایستاده است و گزینه نظامی را از 
دشمن سلب کرده است و همه این ها هم به واسطه قدرت ایران 

و هم به واسطه ضعف های دشمن رخ می دهد. 
دشمن امروز شرایط سیاسی برای تهاجم نظامی ندارد و قادر 
نیستسالمی گفت:  ما  علیه کشور  ائتالفی جدید  به ساختن 
آمریکایی ها امروز مشروعیت سیاسی خود را از دست داده اند 
و شرایط نظامی هم برای تهاجم جدید برایشان مهیا نیست؛ 
آن ها در شرایط اقتصادی کنونی خود نیز نمی توانند هیچ جنگی 
را اداره کنند و از این رو، به جنگ اقتصادی علیه ملت ایران 
روی آورده اند.وی خاطر نشان کرد: دشمن هر جا ملت ایران 
را تحت فشار قرار داده، او رشد کرده و در دانش و فناوری های 
هسته ای، هوا و فضا، موشک و... به رشد و قابلیت های مهمی 

رسیده است.

سردار سالمی: دشمن از توانمندی های موشکی ایران می هراسد

ادامه از صفحه 1
در  پمپئو  اخیر  اظهارات  به  اشاره  با  عراقچی 
رابطه با برنامه هسته ای ایران، گفت: ما گرفتار 
تحریکات مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا 
نخواهیم شد؛ جمهوری  او  و دیگر همفکران 
اسالمی ایران تا امروز حرکت بسیار هوشمندانه 
و خرمندانه ای داشته است و بدون آنکه دچار 
احساسات شویم پیش رفته ایم.وی ادامه داد: 
مقام معظم رهبری هم فرمودند تا زمانی در 
برجام می مانیم که برای ما منافعی به دنبال 
داشته باشد و آن زمان که منافع برجام برای ما 
کمتر از حد انتظار باشد برای خروج از آن لحظه 
ای تردید نخواهیم کرد، این یک اصل کامال 

مشخص است، آمادگی، اراده و تواناهایی های 
الزم را در این زمینه داریم و پمپئو مطمن باشد 
که ما براساس منافع خودمان تصمیم گیری می 
کنیم؛ نه براساس توهمات ایشان و همفکران 
شان. معاون وزیر خارجه در ادامه در پاسخ به 
این سوال که مقام معظم رهبری پس از خروج 
آمریکا از برجام خواسته بودند زیر ساخت هایی 
فراهم شود که ما هر لحظه الزم بود به شرایطی 
که پیش از برجام در زمینه هسته ای داشتیم 
و حتی بیشتر از آن، بتوانیم بازگردیم، آیا ما در 
فراهم کردن زیر ساخت این سازوکار پیشرفت 
های الزم را داشته ایم؟ تاکید کرد: کامال این 
طور است، ما آمادگی الزم را برای هر شرایطی 

داریم؛ وضعیت برنامه هسته ای ما به مراتب 
بیشتر از گذشته است؛ چرا که برجام به هیچ 
وجه به بحث تحقیق و توسعه و تکنولوژی ما 
خدشه ای وارد نشده است.سید عباس عراقچی 
خاطرنشان  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
کرد: توانایی و ظرفیت بازگشت به فعالیت های 
هسته ای پیش از برجام وجود دارد و این امر 

منوط به اراده سیاسی است و این اراده سیاسی 
وقتی اتخاذ خواهد شد که منافع کشور اقتضا 
کند، اینکه تا چه زمانی در برجام بمانیم و به 
تعهدات خودت عمل کنیم، به این امر بازمی 
گردد که چه زمانی به این نتیجه برسیم که 
منافع کشور در عدم اجرای تعهدات است و آن 

زمان لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.

عراقچی: گرفتار تحریکات پمپئو و همفکران او نخواهیم شد

سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا
 پیچیدگی های بسیاری دارد
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افزایش  صادرات کاال از چهارمحال و بختیاری  کمبود آب شرب در سطح بوشهر

بازاریابی خارجی سازمان  اداره  رییس  ایسنا: 
صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و 
بختیاری گفت: امسال صادرات کاال از استان به 

لحاظ وزنی 113 درصد افزایش یافت. 
سیاوش نظری با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
امسال 49 هزار و 428 تن کاال از چهارمحال و 

بختیاری به خارج از کشور صادر شد. 
پالستیکی،  مواد  خانگی،  لوازم  افزود:  وی 
مفتول،  خمیرمایه،  کولر،  موکت،  بادام،  مغز 
نمد، نبات، سیب زمینی، تولیدات لبنی، انواع 
سرامیک، الیاف، خوراک دام و ماشین آالت از 

جمله کاالهای صادراتی است. 
نظری گفت: این کاالها به  عراق، هندوستان، 
امارات متحد عربی، افغانستان، پاکستان، آمریکا 
، ترکیه، سوریه، ترکمنستان، پاکستان، سودان، 

ازبکستان، ایتالیا، کویت و  تاجیکستان صادر 
شده است. 

از  کاال  صادرات  کرد:  خاطرنشان  وی 
 51 حدود  از  بیش  بختیاری  و  چهارمحال 

میلیون دالر ارز آوری داشته است.

ایسنا: نماینده مردم استان بوشهر در شورای عالی 
استان   به کمبود آب در سطح  اشاره  با  استان ها 
روستاهای  و  برای شرب گفت: شهرها  بوشهر 
استان بوشهر با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه 
بسیاری  محرومیت های  از  استان  این  هستند. 
برخوردار است و در حال حاضر 40 درصد از 

واحدهای صنعتی آن غیرفعال شده اند.
سیدعلی اکبر فاطمی در نهمین اجالس عمومی 
شورای عالی استان ها گفت: استان بوشهر یکی 
که 625  است  کشور  استان های  از جنوبی ترین 
کیلومتر مرز آبی دارد و طوالنی ترین همسایگی 
کرده  ایجاد  خلیج فارس  نیلگون  آب های  با  را 
است. این استان با 10 شهرستان دارای منطقه ویژه 
اقتصادی پارس جنوبی ذخایر عظیم نفت و گاز 
است و به عنوان پایتخت انرژی ایران و خاورمیانه 

محسوب می شود.
در  ولی  نشسته  گنج  بر  استان  این  افزود:  وی 
حقیقت بر رنج است. مزیت هایی مانند شیالت، 
بندر  دریایی، 11  گمرک، صنایع دستی، صنایع 
تجاری، استقرار بزرگترین صنایع، تولید 70 درصد 
نفت فالت، 95 درصد نفت خام کشور به عنوان 
ثروتمندترین استان کشور معرفی می شود اما مردم 
این استان آنچنان بهره ای از این ثروت الهی نبردند 
و به جای اینکه شیرینی عواید این ثروت به آنها 

برسد بیشتر زهر و نیش آن به آنها رسیده است.
وی ادامه داد: بحران در فروش محصول گوجه 
فرهنگی داریم و ضرورت دارد فعالیت صندوق 
بیمه محصوالت کشاورزی فعال شود و از سوی 
دیگر نیز یارانه تولید کشاورزان باید هرچه سریع تر 

پرداخت شود.

برگزاری ایستگاه فرهنگی و هنری 
13 آبان در اسالمشهر

نوری - اسالمشهر: همزمان با روز 13 آبان ) روز 
ملی مبارزه با استکبار ستیزی ( ایستگاه فرهنگي و 
هنری ویژه این روز به همت اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي شهرستان اسالمشهر برپا شد.   به گزارش 
اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومي  روابط 
شهرستان اسالمشهر، مراسم راهپیمایی روز 13 
استکبار ستیزی و  نمایش روحیه  با هدف  آبان 
باشکوه  با حضور  آبان 1358  وقایع 13  یادبود 
مسئولین ، دانش آموزان ، معلمان ، بسیجیان و سایر 
اقشار جامعه برگزار گردید. گفتنی است: همزمان 
با این حضور عظیم دانش آموزی و دانشجویی 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر 
با همراهی هنرمندان این منطقه ایستگاه فرهنگی در 
مقابل ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهداء )ع( دایر و 
اقدام به برگزاری برنامه های فرهنگی هنری نمود.

یازدهمین سمینار بین المللی 
مهندسی رودخانه برگزار می شود

وحیدی فر-اهواز: مدیر دفتر حفاظت و مهندسی 
رودخانه و سواحل سازمان آب و برق خوزستان 
از برگزاری یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی 
رودخانه در تاریخ های 9 تا 11 بهمن ماه 1397 
خبر داد.  به گزارش شبکه خبری سازمان آب و 
برق خوزستان، »سید ابراهیم حسینی« با بیان این 
که این سمینار توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، 
سازمان آب و برق خوزستان و شرکت مهندسی 
مشاور دزآب در مرکز همایش های بین المللی 
سازمان آب و برق خوزستان در شهر اهواز برگزار 
خواهد شد هدف از برگزاری این سمینار را ایجاد 
محفلی مناسب جهت تبادل نظر علمی، فنی و ارائه 
توسط  پژوهشی  و  علمی  دستاوردهای  آخرین 
زمینه  در  ها  سازمان  و  صنعتگران  دانشگاهیان، 
مهندسی رودخانه و موارد مرتبط با آن معرفی کرد.
متخصصان،  نظران،  صاحب  کلیه  از  وی 
کرد  دعوت  دانشجویان  و  اساتید  اندیشمندان، 
مقاالت خود را در زمینه مهندسی رودخانه، مطابق 
محورهای سمینار به دبیرخانه سمینار ارسال کنند.

گفتنی است کمیته برگزار کننده در نظر دارد با 
برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های 
آموزشی، آخرین یافته های علمی و چالش های 

مرتبط در زمینه مهندسی رودخانه را ارائه کند.

خبر

افتتاح و کلنگ زنی 109 پروژه عمرانی در بقاع متبرکه گلستان

سلیمانی- گلستان: حجت االسالم و المسلمین روح اهلل سلیمانی مدیر 
کل اوقاف وامور خیریه استان گلستان طی نشست خبری با خبرنگاران 
گفت: برنامه هایی از سوی اداره کل اوقاف استان و شهرستان ها و همچنین 

اصحاب وقف و بقاع متبرکه برای گرامیداشت این ایام تدارک دیده ایم.
وی گفت: 17 آبان ماه مصادف با شهادت امام رضا علیه السالم به عنوان 
روز ترویج فرهنگ زیارت نامگذاری شده و جمعه اول ماه ربیع االول به 
نام  انتظار و مهدویت ، شنبه 19 ابان مصادف با دوم ربیع االول به بخش 
توسعه علم و فناوری و حمایت از نخبگان اختصاص یافته است .یکشنبه 
20 آبان ماه بنام روز عدالت اجتماعی ودوشنبه 21 آبان بنام روز محیط 
زیست بهداشت و سالمت نامگذاری شده است .همچنین سه شنبه 8/22 
بنام روزصیانت از افات تجلیل از واقفین و چهارشنبه 8/23ن بنام روز اقتصاد 
-مقاومتی و حمایت از تولید ملی و تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی 
اسالمی نامگذاری شده است از این رو برای این ایام برنامه های متنوعی در 
سطح کل ستاد استان و همچنین برگزاری 121 برنامه فرهنگی پیش بینی 
شده است. وی افزود: در همایشی از کسانی که در عرصه وقف و موقوفات 
خدماتی را انجام داده اند اعم از مسئولین و مردم واقشار مختلف با حضور 
علما ،مسئولین ،نخبگان و موثرین شهرستانها و استان تجلیل خواهیم کرد. 
همچنین در این همایش جمعی از خبرنگاران رسانه های مکتوب و فعاالن 
در عرصه رسانه های دیجیتال همچنین صدا و سیما و جمعی از هنرمندان 
انشاهلل حضور خواهند داشت. مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان گلستان 
در ادامه اظهار کرد: به حمداهلل در دوره متوسطه 1 درس به عنوان وقف در 
کتاب های دوره متوسطه پیش بینی شده است. وزارت آموزش و پرورش 

باید فرهنگ وقف را به نسل نوجوان و جوان آموزش بدهد .
سلیمانی گفت: به صورت نمادین در 8 مدرسه وقف زنگ انشاء نواخته 
خواهد شد و پس از زنگ انشاء ، مدیران و کارشناسان اوقاف ثمرات ،آثار و 
برکات وقف را در عرصه های مادی و کارکردهای اجتماعی و مذهبی برای 
دانش آموزان تبیین می کنند و دانش آموزان هم انشاء و دلنوشته هایی که در 

خصوص وقف ارائه می دهند .
مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان گلستان از 109 افتتاحیه و کلنگ زنی 
پروژه های عمرانی در بقاع متبرکه خبر داد و افزود: هیئت امنای اماکن 
مذهبی نیز که بیش از 4 هزار نفر هستند بیمه تکمیلی می شوند.وی ضمن 
بیان اینکه بیش از 60 درصد خادمان مساجد از زن و مرد اهل سنت هستند 
در ادامه گفت: استان گلستان در پرداخت زکات پیشتاز است و بیش از 4 
میلیارد تومان فقط در بخش زکات برای توسعه اماکن مذهبی هزینه می 

شود.

خبر

کشور  در  بار  اولین  برای  اصفهان:   - بهادری 
کارکنان توانمند شرکت فوالد مبارکه با همکاری 
شرکتهای تولیدکنندۀ لوازم خانگی داخلی موفق 
شدند ورق رنگی High Gloss مورداستفاده 
در مصنوعات خانگی ازجمله یخچال، ماشین 

لباسشویی و... را با باالترین کیفیت تولید کنند.
فوالد  سرد  نورد  ناحیۀ  مدیر  نقوی  سیدمهدی 
مبارکه ضمن تأیید این خبر درخصوص مزایای 
استفاده از این نوع ورق ها گفت: سرعت تولید 
تولید  خط  در  کاری  رنگ  مرحلۀ  حذف  باال، 
کیفیت سطحی، حذف  افزایش  خانگی،  لوازم 
آالینده های گازی و بالطبع بهبود فرایند زیست 
محیطی و نهایتاً کاهش قیمت تمام شدۀ محصول، 
از مهمترین مزایای استفاده از ورقهای گالوانیزه 
خانگی  لوازم  صنعت  در   )PPGI( پیشرنگ 
لوازم  تولیدکنندگان  اکثر  که  نحوی  به  است؛ 
خانگی تمایل دارند از ورق های پیشرنگ در 

تولید محصوالت خود استفاده کنند.
علیرضا گندمکار رئیس واحد گالوانیزه و رنگی در 
تشریح چگونگی اجرای این پروژه گفت: پروژۀ 
تولید آزمایشی این محصول، به صورت پروژۀ 
مشترک بین شرکت فوالد مبارکه و تولیدکنندگان 
لوازم خانگی انجام شد و از آنجاکه ورق تولیدی 
باید ویژگی های منحصربه فردی داشته باشد، در 
گام نخست، ذوبی با کیفیت DQ )فوالد نرم( 

به پروژه تخصیص داده شد تا انعطاف پذیری 
الزم را حین فرم پذیری در کارخانۀ لوازم خانگی 
داشته باشد. به موازات این اقدام، مقدمات تأمین 
متریال اعمالی روی ورق ازجمله رنگ مخصوص 
متشکل از رنگ تاپ، پرایمر و بک فراهم شد. 
در ادامه با توجه به اینکه ورقهای رنگی بسیار 
حساسند و ممکن است در حین حمل ونقل و 
رول فورمینگ آسیب ببینند و رنگ آنها دچار 
خش و خراش شود، الزم است روی آنها فیلم 
محافظ اعمال شود؛ بنابراین تأمین کنندۀ این ماده 
نیز از طریق واحد خرید شناسایی و فیلم محافظ 

تهیه شد.

وی اظهار کرد: پارامترهای فرایندی متناسب با 
تولید این محصول، با همکاری گروه فنی تولید 
ناحیۀ نورد سرد و کارشناسان خط ورق رنگی به 
دقت تعریف و محموله ای در خط ورق رنگی 
با ویژگی های یادشده تولید و در تاریخ دوم آبان 
ماه نود هفت به کارخانۀ نیکسان صنعت ارسال 
شد. در تاریخ ششم آبان 97 در حضور نمایندگان 
فنی شرکت فوالد مبارکه و شرکت نیکسان، یکی 
از کالفها در خط برش آن شرکت به صورت 
داده  شکل  فورمینگ  بخش  در  و  درآمد  ورق 
شد و بدنۀ جانبی یخچال با آن تولید گردید که 
خوشبختانه شکل پذیری، انعطاف پذیری رنگ 

و خش ناپذیری رنگ ورق مطلوب اعالم شد و 
مورد تأیید شرکت نیکسان صنعت قرار گرفت.

گندمکار با بیان اینکه در سفارش اول به میزان 
20 تن از این نمونه ورق های رنگی به صورت 
آزمایشی در کارخانه نیکسان استفاده شده و با 
بازخورد مثبت مشتری مواجه شده است گفت: 
در ادامۀ کار نیز مقرر شد به میزان 500 تن دیگر 
از محصول فوق برای تکمیل بازخورد، تولید و 

روانۀ بازار شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت مباحث 
ایمنی و بهداشتی در کاربرد لوازم خانـــگی، با 
شناسایی و کمک تأمین کنندگان توانمند، برای 
اولین بار، مواد بدون کروم به جای کروم شش 
آن  آزمایشی  های  سفارش  تولید  در  ظرفیتی، 
شرکت به کار گرفته شد که این مورد نیز از دیگر 

مزایای انجام این پروژه است.
رئیس واحد گالوانیزه و رنگی در بخش پایانی 
سخنان خود اظهار داشت: در تولید آزمایشی 
داخل  در  بار  اولین  برای  که  محصول  این 
کشور صورت گرفت، شرکت نیکسان، گروه 
فنی تولید ناحیۀ نورد سرد، واحدهای گالوانیزه 
و  متالورژی  آزمایشگاه ها،  رنگی،  ورق  و 
فرایندهای تولید، خرید، فروش، پشتیبانی فنی 
مشتریان و... مشارکت داشتند که صمیمانه از 

آنها قدردانی می کنیم

برای اولین بار در کشور انجام شد؛ 

تولید ورق رنگی با کاربرد لوازم خانگی در فوالد مبارکه

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 

ثبتی چمستان 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 مواد 1و  به دستور  نظر     
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/ 1390/9 
قانون  یک  ماده  موضوع  درهیات  که  متقاضیانی  امالک 
و  رسیدگی  مورد  ..چمستان.....  ثبتی  مذکورمستقردرواحد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر 
 : گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد 

مرحله هشتم سال 97
بخش یک           

.....8.....اصلی  امیرآباد پالک  قریه  متقاضیان واقع در  امالک 
بخش ..یک.....

به  نسبت  خسروی  سمیه  خانم  )فرعی…261…(/   
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
از  خریداری  آباد.  امیر  قریه  در  واقع  مربع  متر   1074/75

مجتبی قربانی و انوشیروان ناجی... مالک رسمی .
امالک متقاضیان واقع در قریه ولیرکان پالک .....10.....اصلی 

بخش ..یک.....
به   نسبت  شکری  اسماعیل  آقای  )فرعی…84…(/     
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
382/30 متر مربع واقع در قریه ولیرکان  خریداری از علی 

شکری مالک رسمی .        
به   نسبت  پور  ولی  حسین  آقای  )فرعی…85…(/   
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
290/20 متر مربع واقع در قریه ولیرکان  خریداری از کمال 
نیاکی و منصور حاجی غفار  اله عمرانی  عمرانی و رحمت 

صالحی مالک رسمی .   
امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده  پالک .....15.....اصلی 

بخش ..یک.....
 )فرعی…222…(/   آقای محمد مجد نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین به مساحت 250/00 متر مربع  واقع در قریه 

کچلده. خریداری از عمران نائیجی  مالک رسمی .         
 امالک متقاضیان واقع در قریه کیابسر. پالک ....18...اصلی 

بخش .یک..
)فرعی…101…(/    آقای فواد شوهانی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به  مساحت....201/03.... 
متر مربع واقع در قریه کیابسر خریداری از جهانگیر فخاری 

مالک رسمی . 
...21.... پالک  علیا  ورازده  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش .یک..
نسبت  صادقی   محسن  آقای  )فرعی…126…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
علیا  ورازده  قریه  در  واقع  مربع  متر  مساحت....225/83.... 
خریداری از مهری رضایی  مالک رسمی                              

امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی  پالک .....28.....اصلی 
بخش ..یک.....

به  نسبت  خانی   کریم  الناز  خانم  )فرعی…183…(/     
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
253/00 متر مربع واقع در قریه رمشی  خریداری از فاطمه 

سنگکار  مالک رسمی 
...29.... پالک  کال   خطیب  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش .یک..
نسبت  زاده   آقای  غالمرضا حسین  )فرعی…124…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
کال  خطیب  قریه  در  واقع  مربع  متر  مساحت....383/05.... 

خریداری از نبی اله حسین زاده  مالک رسمی    
بخش دو                              

امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ....6...اصلی بخش 
..2.

)فرعی…91…(/   آقای هادی اصغری نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....237/86. 
اصغری.  ستار  از  خریداری  ایرکا.  قریه  در  واقع  مربع  متر 

مالک رسمی  
 بخش یازده     

....2...اصلی  قریه کراتکتی  پالک  متقاضیان واقع در  امالک 
بخش .11..

)فرعی…284…(/   خانم  هما صدفی نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....300/30.... 
از عباس یحیی  . خریداری  مترمربع واقع در قریه کراتکتی 

پور  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا  پالک ....8...اصلی 

بخش .11..
نسبت  پور  محمد  علی  محمد  آقای   )فرعی…215…(/   
متر  به مساحت....182/64....  به ششدانگ  یک قطعه زمین 
از حسین طالبی   . خریداری  قریه سالده علیا  مربع واقع در 

مالک رسمی  
نسبت  شاهی  نورعلی  مهزاد  خانم   )فرعی…216…(/     
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
 . علیا  سالده  قریه  در  واقع  مربع  متر  مساحت....152/72.... 

خریداری از سید هادی حسینی  مالک رسمی      
نسبت  زاده  قلی  اله  قدرت  آقای   )فرعی…217…(/     
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
 . علیا  سالده  قریه  در  واقع  مربع  متر  مساحت....681/08.... 

خریداری از محمد علی پور  مالک رسمی       
امالک متقاضیان واقع در قریه باغبانکال  پالک ....12...اصلی 

بخش .11..
بویک  زاده  علی  فاطمه  خانم   )فرعی…109…(/   
احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
باغبانکال   قریه  در  واقع  مربع  متر  مساحت....248/20....  به 
خریداری از غالمرضا خلیل زاده کوکبائی  مالک رسمی     

....13...اصلی  قریه مرزنده  پالک  متقاضیان واقع در  امالک 
بخش .11..

)فرعی…81…(/   آقای  یونس دهقان نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....201/24. 
باشد  می  مشاع عرصه وقف  32 سیر  مقدار  که   ( مربع  متر 
مالک  نظیری.  ابراهیم  از  مرزنده. خریداری  قریه  در  واقع   )

رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده   پالک ....18...اصلی 

بخش .11..
بوسجین  آذر  نوری  فاطمه  خانم  )فرعی…97…(/   
احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
به مساحت....261/50.... متر مربع ) که مقدار 48 سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد (  واقع در قریه مغانده  واگذاری از 

رسول جباری ارخازلو  مالک رسمی     
نسبت  ارخازلو  جباری  رسول  آقای   )فرعی…98…(/     
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
مشاع  سیر   48 مقدار  که   ( مربع  متر  مساحت....244/20.... 
عرصه وقف می باشد (  واقع در قریه مغانده  خریداری از 

علی شوری بریس مالک رسمی     
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال  پالک ....19...اصلی 

بخش .11..
)فرعی…400…(/   آقای  نعمت فالح نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....306/00.... 
از محمود فالح   موروثی  قریه چمازکال   در  واقع  مربع  متر 

مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه کردآباد   پالک ....33...اصلی 
بخش .11..

نسبت  بیگی  رمضان  منیره  خانم  )فرعی…928…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
کردآباد   قریه  در  واقع  مربع  متر  مساحت....207/38.... 

خریداری از محمد چمن آرا  مالک رسمی
)فرعی…929…(/   آقای  علی عمرانی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....395/00.... 
متر مربع واقع در قریه کردآباد  خریداری از عبداله مصلحی 

و غیره  مالک رسمی
نسبت  بخشیانی  اله  قدرت  آقای  )فرعی…378…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
کال   اسپی  قریه  در  واقع  مربع  متر  مساحت....258/33.... 
خریداری از مهدی شهاب مالک رسمی                          

امالک متقاضیان واقع در قریه نانوا کال  پالک ....38...اصلی 
بخش .11..

نسبت  پور  حسن  مجتبی  آقای   )فرعی…105…(/  
به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
نانواکال   قریه  در  واقع  مربع  متر  مساحت....331/00.... 

خریداری از مظاهر خادمی  مالک رسمی
...39.... پالک  آباد   طالب  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش .11..
)فرعی…55…(/   آقای  اسماعیل شرعی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....199/72. 
متر مربع ) که مقدار 120 سیر مشاع عرصه وقف می باشد 
الهی.  فضل  سعید  از  آباد. خریداری  طالب  قریه  در  واقع   )

مالک رسمی  
...41.... پالک  ده   سنگین  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش .11..
 ) قطعه  )فرعی…240…(/)……………-….شماره 
یک  ششدانگ   به  نسبت  اردکانی  پور  سلطان  عباس  آقای 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....218/62.... متر 
مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از مجید باغشاهی  

مالک رسمی
 ) قطعه  )فرعی…241…(/)……………-….شماره 
آقای رسول جباری ارخازلو نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....448/25.... متر مربع 
بریس  علی شوری  از  . خریداری  ده  قریه سنگین  در  واقع 

مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه عربخیل  پالک .....46.....اصلی 

بخش ..11.....
 )فرعی…279…(/   خانم ریحانه حسین فشمی نسبت به 
با ساختمان احداثی به مساحت  ششدانگ  یک قطعه زمین 
وقف  عرصه  مشاع  سیر   64 مقدار  که   ( مربع  متر   290/92
می باشد ( واقع در قریه عربخیل  خریداری از زاهد حسین 

فشمی مالک رسمی 
)فرعی…280…(/   آقای مهدی برومند هیق نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
مشاع  سیر   64 مقدار  که   ( مربع  متر   264/42 مساحت  به 
عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه عربخیل  خریداری از 

علیرضا مصیبی  مالک رسمی 
)فرعی…280…(/   خانم سحر محمدی نسبت به سه دانگ 
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ازششدانگ   مشاع 
مساحت 264/42 متر مربع ) که مقدار 64 سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد ( واقع در قریه عربخیل  خریداری از علیرضا 

مصیبی  مالک رسمی 
)فرعی…281…(/   آقای صفر توکلی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 311/75 متر 

مربع ) که مقدار 64 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( 
واقع در قریه عربخیل  خریداری از سعید مصیبی  مالک 

رسمی 
به  نسبت  ابراهیمی  نجات  آقای  )فرعی…282…(/   
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
2715/00 متر مربع ) که مقدار 64 سیر مشاع عرصه وقف 
قربان  از  واگذاری  عربخیل   قریه  در  واقع   ) باشد  می 

ابراهیمی مالک رسمی 
به  تبار نسبت  اسمعیلی  آقای مسعود  )فرعی…283…(/   
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
345/09 متر مربع ) که مقدار 64 سیر مشاع عرصه وقف می 
باشد ( واقع در قریه عربخیل  خریداری از علی اکبر توکلی  

مالک رسمی       
امالک متقاضیان واقع در قریه چمستان  پالک ....57...اصلی 

بخش .11..
نسبت  مقصودی  زینت  خانم  )فرعی…1892…(/  
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
چمستان  قریه  در  واقع  مربع  متر  مساحت....261/85.... 

خریداری از وارث مرحوم ایزد پناه مالک رسمی        
...100.... آباد  پالک  نعمت  قریه  متقاضیان واقع در  امالک 

اصلی بخش .11..
)فرعی…443…(/  آقای محمد توکلی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....200/03.... 
فرنیا  از قاسم  آباد خریداری  متر مربع واقع در قریه نعمت 

مالک رسمی. 
)فرعی…444…(/  آقای محمد توکلی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....200/14.... 
فرنیا  از قاسم  آباد خریداری  متر مربع واقع در قریه نعمت 

مالک رسمی. 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
منتشر و در  االنتشار درشهر ها  کثیر  این روزنامه محلی و/ 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
انتشار  آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
دو  تا  در محل  الصاق  تاریخ  از  در روستاها  آگهی و  اولین 
تسلیم  ملک  وقوع  محل  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه 
و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 

عمومی محل نماید  
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
قانونی  مهلت  در  اعتراض  که  صورتی  در  و  است  دادگاه 
به  دادخواست  تقدیم  گواهی   ، معترض  یا  نگردد  واصل 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه 
ثبتی  نامه  اظهار  قباًل  که  امالکی  از  مذکور در مورد قسمتی 
پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار 
نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود 
اختصاصی  به صورت  را  ثبتی آگهی تحدید حدود  ، واحد 

منتشر می نماید . 
تاریخ انتشار نوبت اول ......97/08/05........

تاریخ انتشار نوبت دوم  ......97/08/19.......     
   رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان

 سید عباد شانه دشتی

 مفقودی 
شماره  با   96 مدل   207 پژو  بک  هاچ  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  177B0001023و  موتور  شماره  با   72 ایران  823م58  پالک 
گردیده  مفقود  مرادی  میر  سمیه  سیده  NAAR13FE13FE1HJ479312بنام 

            بابلوازدرجه اعتبار ساقط است

آگهی مفقودی
صنعتی  درشهرک  کارگاه  باب  یک  شماره92/9666واگذاری  به  قرارداد  دفترچه 
شماره3دزفول با کلیه اسناد مربوطه و فیش های پرداختی به نام جمشید عیسوند 

شهرستان دزفولجعفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی وسیله  نقلیه  خوردو پراید سواری  تیپ جی ال ایکس 
آی مدل 1386  به شماره پالک  37 ایران 382م22  به شماره موتور 2061229 و به 
شماره شاسی 1412286158770اس  مفغقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد/

خوی 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت اول(
مدرک تحصیلی اینجانب حسین مصورزاده فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 2790579288  صادره  
از خوی   در مقطع  کارشناسی رشته مکانیک صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه  آزاد اسالمی واحد 
خوی با شماره2621622   مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرکرا به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی به نشانی  آذربایجان غربی  -خوی- بلوار والیت فقیه - کیلومتر 5 

جاده خوی به سلماس ارسال نمایند
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 »خشونت« اولین آسیب در مدارس است

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش از همکاری 
با انجمن اولیاء و مربیان برای آموزش کنترل خشم به والدین خبر داد 
و عنوان کرد: متاسفانه امروز اولین آسیبی که در مدارس با آن مواجهیم، 

»خشونت« است.
مهرزاد حمیدی ، درباره اخبار منتشر شده در ماه های اخیر مبنی بر تنبیه 
بدنی در مدارس و تعرض به معلمان و ضرب و جرح آنها توسط 
خانواده دانش آموز در فضای رسانه ای و افزایش خشونت ها به ایسنا 
گفت: از طریق سامانه »نماد« آسیب های اجتماعی را رصد می کنیم 

و مدیران مدارس مرتب درصد و نوع آسیب ها را گزارش می دهند.
وی افزود: متاسفانه امروز اولین آسیبی که در مدارس با آن مواجهیم، 
آموزش  وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  است.معاون  خشونت 
و پرورش با بیان اینکه دوره های آموزشی مختلفی را پیش بینی و 
مدرسینی را برای کنترل خشم و خودکنترلی آموزش دادیم گفت: 
آسیب هایی که در مدرسه بروز می یابد ریشه اجتماعی و خانوادگی 
دارد و وقتی بچه ها در خانه با خشونت مواجه می شوند آن را به 
صورت اکتسابی فرا می گیرند و در مدرسه بروز می دهند.حمیدی ادامه 
داد: هرچقدر خشونت رشد کند، مشکل معاون و مدیر مدرسه بیشتر 
می شود. ما به سرعت در حال ارائه و برگزاری دوره های آموزشی در 
استان ها برای کنترل خشم هستیم و در کنار آن المپیادهای ورزشی را 
توسعه و زمینه ای را فراهم می کنیم تا بچه ها هیجان خود را روی توپ 

و در حین بازی تخلیه کنند.

یک میلیون و 400 هزار ایرانی هپاتیت B دارند

 رئیس شبکه هپاتیت ایران گفت: یک میلیون و 400 هزار نفر در کشور 
مبتال به هپاتیت B هستند و شیوع این بیماری بیشتر در گروههای سنی 

28 تا 50 سال است.
به گزارش  از شبکه هپاتیت ایران، سید موید علویان  افزود: علی رغم 
تالشهای انجام شده در کاهش میزان ابتالی موارد جدید هپاتیت B در 
سنین پایین، مشکالت اجتماعی مانند اشتغال، ازدواج و غیره گریبانگیر 
این جمعیت شده و مستلزم فعالیتهای بیشتر رسانه های اجتماعی و 

فرهنگی است.
وی اظهار داشت: انتقال هپاتیت B از طریق مادر آلوده در حین زایمان 
به جنین بوده که اکنون با دارو و واکسن موثر می توان از ابتالی نوزادان 

به این بیماری جلوگیری کرد.
علویان اضافه کرد: درمان قطعی به این نوع هپاتیت قابل انجام نیست 
و درمانهایی که صورت می گیرد به منظور بهبود عالیم همراه بیماری 

و کنترل آن است.
رئیس شبکه هپاتیت ایران تصریح کرد: حدود 60 درصد مبتالیان به 
هپاتیت های B و C در کشور ناشناخته هستند و تا مراحل پیشرفته از 
ابتالی بیماری خود بی اطالع هستند که می تواند به سرطان و نیاز به 

پیوند کبد در آنان منجر شود.
به گفته علویان، حدود 80 هزار نفر از مبتالیان به هپاتیت C سابقه 
زندانی و اعتیاد تزریقی دارند و شایعترین راه انتقال این بیماری تماس 
جنسی پرخطر و استفاده از سرنگ مشترک آلوده است که می تواند 

سالمت فرد را به خطر بیندازد.
وی تصریح کرد: اکنون داروهای ایرانی با هزینه پایین و اثربخشی 
معادل داروهای خارجی امکان درمان قطعی این بیماری را فراهم کرده 
است.وی افزود: در سیستم نظام سالمت کشور برنامه ریزی شده تا 15 

سال آینده این بیماری ریشه کن شود.

خبر

مصرف غذاهای خیلی تند، استعمال 
سیگار و الکل عاملی برسرطان دهان

متخصص جراحی دهان، فک و صورت با اشاره به 
مهمترین عالمت سرطان دهان گفت: علت ابتال به 
این سرطان در کشورهای مختلف متفاوت است ولی 
مصرف غذاهای خیلی تند، استعمال سیگار و الکل 

می تواند سبب بروز این سرطان شود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی گروه آموزشی 
درمانی مدرن ،دکتر   »عطا قره چه ای » متخصص 
جراحــی دهان، فک و صورت در آســتانه برگزاری 
سمپوزیوم افق های جدید ۲۰۲۰ در زمینه ایمپلنت، 
زیبایی و بازسازی استخوان  در ارتباط با سرطان دهان 
اظهار داشت: جراحی های مربوط به سرطان دهان از 
مواردی است که ارجاع های زیادی از کشور آذربایجان 
در ایران دارد و تجهیزات پزشکی این جراحی ها در 
کشور ما جهت ارائه خدمات پیشرفته بوده و سطح 
پزشکان ما نیز نسبت به سایر کشورهای منطقه و 
جهان باال است.وی افزود: برگزاری سمپوزیوم افق های 
جدید ۲۰۲۰ در زمینه ایمپلنت، زیبایی و بازسازی 
استخوان عالوه بر اینکه می تواند سبب موفقیت در 
حوزه توریسم درمانی شود نتایج مؤثر دیگری نیز به 
همراه داشته و در پیشرفت موفقیت ها حائز اهمیت 
است. البته برای اینکه بیماران در این زمینه خدمات 
الزم را دریافت کنند در حال حاضر الزم است که به 
کشور منتقل شوند و با تدابیری که کلینیک مدرن 
فراهم اورده است این امر سهولت پیدا خواهد کرد.

متخصص جراحی دهان، فک و صورت در ارتباط با 
عالیم سرطان دهان گفت: هر زخمی در داخل دهان 
که بعد از دو هفته بهبود نیابد باید از آن نمونه برداری 
شــود که البته زخم های دهان می تواند با سوزش 
و درد همراه باشــد. لذا در صــورت بروز زخم های 
طول کشنده باید حتماً به پزشک مراجعه شود.»قره 
چه ای« با اشاره به اینکه ضایعات دهان 6 درصد کل 
ضایعات سرطانی بدن را تشکیل می دهد گفت: علت 
اصلی این ســرطان در کشورهای مختلف متفاوت 
اســت ولی مصرف غذاهای خیلی تند، اســتعمال 
سیگار و الکل می تواند سبب بروز این سرطان شود. 
فلوشیپ جراحی انکولوژی سر و گردن با بیان اینکه 
توانایی هایی که در حوزه جراحی های سر و گردن و در 
زمینه سرطان دهان انجام می شود در این سمپوزیوم 
ارائه و جدیدترین شــیوه های درمانی مورد بحث و 
گفت وگو قرار می گیــرد، گفت: همچنین برگزاری 
این ســمپوزیوم و ارائه شــیوه های جدید درمانی 
نوعی صادرات علمی محســوب می شود و عالوه بر 
ارز آوری در توسعه روابط بین الملل، انتقال فرهنگ 
ایرانی، گسترش روابط دانشگاهی حائز اهمیت است. 
سمپوزیوم افق های جدید ۲۰۲۰ در زمینه ایمپلنت، 
زیبایی و بازسازی استخوان ۲9 آذر برگزار می شود 
.عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند 
به سایت  www.dmcc.pro مراجعه و یا با شماره 

تلفن ۰۲177911111 تماس حاصل نمایند.

خبر

رییس انجمن دیابت ایران ضمن ارائه آخرین 
در کشور  ایران، گفت:  و  دنیا  در  دیابت  آمار 
کمبود دارویی در این بیماری نداریم اما ما با 
کمبود آموزش صحیح برای پیشگیری از دیابت 
به همین دلیل ساالنه حدود  روبرو هستیم و 

400هزار نفر به دیابتی ها افزوده می شود.
دکتر اسداله رجب ، در آستانه هفته ملی دیابت 
درباره آمار شیوع دیابت گفت: امروز شیوع دیابت 
در سراسر جهان به خصوص در کشورهای در 
حال توسعه رو به افزایش است. در حاضر بیش 
از 428 میلیون نفر در دنیا مبتال به دیابت هستند 
و پیش بینی می شود تا سال 2040 این رقم به 
بیش از 600 میلیون نفر برسد.وی با بیان اینکه 
شیوع دیابت در خاورمیانه بسیار زیاد است؛ به 
طوریکه شیوع دیابت در کشورهای اروپایی 22 
درصد، اما در خاورمیانه 97 درصد است، گفت: 
ایران نیز در منطقه خاورمیانه قرار دارد؛  بنابراین 
شیوع دیابت در کشور ما بسیار زیاد است. بیش 
از 12 درصد از بزرگساالن باالی 20 سال در 
ایران مبتال به دیابت خصوصا دیابت نوع دو 
هستند. این درصد روز به روز در حال افزایش 
است؛  به گونه ای که هر ساله حدود 400هزار 
درباره  می شود.رجب  افزوده  دیابتی ها  به  نفر 
انواع دیابت و شایع ترین نوع آن گفت: به طور 

کلی چهار نوع دیابت داریم؛  دیابت نوع یک 
که بیشتر در کودکان، نوجوانان و افراد زیر 20 
سال شایع است.  دیابت نوع دو که شایع ترین 
نوع دیابت است و بیشتر افراد باالی 20 سال به 
آن مبتال می شوند و تقریبا 90 درصد دیابتی ها به 
دیابت نوع دو مبتال می شوند. همچنین دیابت 
همراه با بیماری های دیگر و دیابت بارداری نوع 
سوم و چهارم دیابت هستند. وی افزود: دیابت 
نوع یک تقریبا غیر قابل پیشگیری است. این در 
حالی است که دیابت نوع دو تا 80 درصد قابل 
پیشگیری است. برای پیشگیری از دیابت نوع 
دو باید به اصالح شیوه زندگی خود بپردازیم. 

سالم،  تغذیه  زندگی،  شیوه  اصالح  از  منظور 
فعالیت بدنی کافی و ورزش کردن، دور ماندن 
از استرس، عدم مصرف قلیان و سیگار است.به 
گفته رییس انجمن دیابت،  زندگی شهرنشینی 
برخی از عوامل ابتال به دیابت را به فرد تحمیل 
می کند. بنابراین اصالح شیوه زندگی کار راحتی 
نیست و نیازمند صبر و پشتکار کافی و آموزش 
انجمن  فعالیت های  درباره  ادمه  در  است.وی 
دیابت ایران  به ایسنا گفت: انجمن دیابت ایران 
نزدیک به 30 سال در حال فعالیت است، هدف 
و فعالیت عمده این انجمن آموزش است. در 
همین راستا اگر به 30 سال پیش رجوع کنید، 

در آن زمان مردم بیماری دیابت را نمی شناختند؛ 
در حالیکه اکنون اطالعات مردم درباره دیابت 
بر  اطالعاتی  رشد  چنین  است.  یافته  افزایش 
دیابت  انجمن  آموزشی  فعالیت های  اساس 
با آموزش صحیح می توان  است. ما معتقدیم 
تا حد زیادی از ابتال به دیابت پیشگیری کرد.

رجب درباره درمان صحیح دیابت نیز گفت: 
برای درمان و کنترل دیابت ابتدا نیازمند آموزش 
دادن  یاد  آموزش  از  منظور  هستیم.  صحیح 
و  دیابت  با  آن ها  درگیری  و  افراد  به  صحیح 
سالمت است. در مراحل بعدی درمان، تغذیه 
سالم، حمایت های روانشناختی و اجتماعی و در 
نهایت دارودرمانی نقش دارند.وی با تاکید بر این 
که ما در کشور کمبود دارویی نداریم، بلکه ما 
با کمبود آموزش صحیح روبرو هستیم، گفت: 
بسیاری از افراد هستند که دارو مصرف می کنند، 
اما شیوه زندگی شان صحیح نیست و نمی دانند 
داروهایشان را باید چگونه مصرف کنند. بنابراین 
باید با آموزش صحیح یاد بگیرند که چگونه 
وی،  گفته  کنند.به  مصرف  را  خود  داروهای 
حدود 30 درصد از دیابتی ها در کشور نیازمند 
تزریق انسولین هستند، اما آماری مبنی بر اینکه 
چند درصد این افراد انسولین تزریق می کنند در 

دسترس نیست.

»مرض شیرین« گریبانگیر هزاران ایرانی

رییس پلیس فتای ناجا از طرح جدید وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام 

خبر داد.
سردار سید کمال هادیان نفر درباره تغییر بستر اقدامات مجرمانه 
فضای مجازی پس از فیلترشدن تلگرام  به ایسنا گفت: همچنان 
بیشتر جرائم در فضای تلگرام رخ می دهد، به طوریکه طبق 
آخرین آمارها 64 درصد جرائم در تلگرام و حدود 32 درصد 
در اینستاگرام رخ می دهدوی درباره اینکه آیا امکان فیلترشدن 
این  در  گیری  تصمیم  گفت:  خیر،  یا  دارد  وجود  اینستاگرام 
خصوص برعهده کارگروه تعیین محتوای مجرمانه یا شورایعالی 

فضای مجازی است. 
رییس پلیس فتای ناجا با اشاره به طرح جدید وزارت ارتباطات 
برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام گفت: 
وزارت ارتباطات سرویس جدیدی را طرح کرده که اگر این 
سرویس جدید بیاید می تواند با عبور از SSL جدید اینستاگرام 
، فیلترینگ هوشمند را در اینستاگرام ارائه دهد که اگر این طرح 

را ارائه دهد بخشی از محتوای مجرمانه کم می شود.
هادیانفر در مورد امکان رفع فیلتر از توئیتر نیز گفت: ما کامال 
مخالف رفع فیلتر توئیتر هستیم و دالیل خودمان را نیز در این 

خصوص ارائه داده ایم.

احمتال فیلرتینگ هومشند 
اینستاگرام

رئیس سازمان ملی گردشگری گرجستان گفت: در 10 ماه سال 
به  خارجی  گردشگر  هزار  و 500  میلیون  هفت  از  بیش  جاری 
گرجستان سفر کردند که 262 هزار نفر از آنها شهروندان ایرانی 
بودند. رئیس سازمان ملی گردشگری گرجستان گفت: در 10 ماه 
سال جاری بیش از هفت میلیون و 500 هزار گردشگر خارجی به 
گرجستان سفر کردند که 262 هزار نفر از آنها شهروندان ایرانی بودند.
گئورگی چوگووادزه  افزود: سفر گردشگران خارجی به گرجستان ، 
در 10 ماه امسال ،11 درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش 
یافته است .رئیس سازمان ملی گردشگری گرجستان، پیش بینی کرد 
که مسافرت گردشگران خارجی به این کشور تا اواخر امسال به 
هشت میلیون و 500 هزار نفر برسد .براساس این گزارش، شهروندان 
پنج کشور روسیه ، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و ایران در 
ده ماه امسال بیشترین مسافرت را به گرجستان داشتند.بنا به آمار 
سازمان ملی گردشگری گرجستان در سال جاری یک میلیون و 249 
و 72 نفر از روسیه، یک میلیون و 205 هزار و 802 نفر از جمهوری 
آذربایجان ، یک میلیون و 63 هزار و 389 نفر از ارمنستان ، 965 هزار 
و 910 نفر از ترکیه و 262 هزار و 261 نفر از ایران به گرجستان سفر 
کردند .درآمد حاصله از گردشگری خارجی در گرجستان، در شش 
ماه اول سال جاری، یک میلیون و 400 هزار دالر بوده که در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته میالدی 28.9 درصد بیشتر بوده است.

رکوردشکین ایرانیان 
در سفر به گرجستان

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: هر چند غذا 
و دارو روی کاغذ تحریم نیست اما در اعمال تحریم ها، صنعت دارو 
مستثنی نخواهد بود و تحریم نبودن دارو دروغی آشکار است. وی 
افزود: واقعیت این است که تحریم ها تاثیرات منفی و سختی هایی 
برای مردم در حوزه دارو ایجاد خواهد کرد اما با مدیریت دولت، 
اجازه نمی دهیم، بیماران دچار مشکل شوند.وی ادامه داد: تحریم 
های آمریکا خالف حقوق بشر است و با توجه به بازتاب های بین 
المللی این عمل ضد حقوق بشر، قدرت های استکباری تالش می 
کنند با فضاسازی های رسانه ای و ادعاهای دروغین از این مرحله 
عبور کنند و سعی دارند با فضاسازی رسانه ای و دروغگویی افکار 
آگاه بین المللی را از این موضوع منحرف سازند.وی در ادامه به 
ایرنا گفت : مولفه های مختلفی از جمله مولفه های اجتماعی و 
اقتصادی بر سالمت مردم تاثیرگذار است و هیچکس نمی تواند 
سالمت را از سیاست و اقتصاد جدا کند.سخنگوی سازمان غذا 
و دارو تاکید کرد: اعمال تحریم و ایجاد محدودیت برای اقتصاد 
ایران، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر سالمت کودکان، زنان و آحاد 
جامعه خواهد داشت و تحریم های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا به 
طور مستقیم، سالمت مردم را متاثر می کند.جهانپور افزود: قدرت 
های جهانی از این تاثیرات آگاه هستند و این تحریم ها را با هدف 

افزایش آالم و رنج های مردم ایران اعمال می کنند.

تحریم نبودن دارو دروغی 
آمریکایی است

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

خانم منصوره وضعی   ) وکیل مالک( طبق درخواست به شماره وارده 5901  مورخ 
1397/7/15 اعالم داشته نظر به اینکه پالک ثبتی 54/5140 اصلی ) که عبارتست از 
سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول سمت غربی قطعه 19 
تفکیکی بمساحت 101/5  متر مربع پالک 5140 فرعی از 54 اصلی مفروز از پالک 
4230 فرعی از اصلی مذکور  ذیل ثبت 23778   صفحه 330 دفتر 146  با سریال 
چاپی 594176 الف 82   بنام محمد جواد اردالن ثبت و سند صادر شده است سپس 
بموجب سند قطعی 24275-1358/6/13 دفترخانه 457 تهران به مجید نعمتی منتقل 
شده است و بموجب سند رهنی 24275- 1385/6/13 دفترخانه مذکور در رهن بانک 
پارسیان قرار گرفته است بعلت  نامعلوم  مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است در همین راستا وفق مقررات ماده 120 آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت مصوب 1380/11/8 مراتب در یک نوبت آگهی می گردد  تا 
چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف  مدت 10 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 1862
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر سید محسن سادات حسینی 

متن آگهی 
محکوم له : سید امین زیوداری  محکوم علیه : وحید پیغامی زوارق 

پیغامی زوارق که مجهول  پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به وحید 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره ازشورای حل اختالف  در پرونده 
به موجب دادنامه شماره 9709976655800158   کالسه 9709986655800041  
مبلغ  پرداخت  به  علیه محکوم  از شعبه هشتم محکوم  مورخ 1397/4/31 صادره 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 990576 هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای دادنامه به تناسب تغییر شاخص 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان به انضمام پرداخت نیم عشر 
حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد  بدیهی است 
با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی  منوط به معرفی ضامن معتبر یا 
اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد 
لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ. د. م و ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 

شهرستان خرم آباد – خدیجه ترکارانی 

دادنامه 
شماره:710    مورخ:27تیر98  کالسه پرونده:97،375

شهرستان  اجتماعی  تعاون،کارورفاه  اداره  تشخیص  رسیدگی:شعبه1هیات  مرجع 
کرمانشاه

خواهان:سیدحسین میرمعینی
اول  طبقه  نگین  وکالی  ساختمان  اجاق  چهارراه  مدرس  نشانی:کرمانشاه-خ  به 

واحدیک دفتردکترافراسیابی کیهان نبیئی
خوانده:شرکت اریکه سازان پیاپ

به نسانی:کرمانشاه-چهارراه هالل احمرمجتمع خورشیدطبقه4واحد2
خواسته:حقوق معوقه،حق مسکن،حق اوالد،اضافه کاری،مرخصی استحقاقی،عیدی 

وپاداش،سنوات خدمت،حق بیمه،سایر
خالصه گردشکار:

خواهان طی دادخواست شماره1276مورخ19اردیبهشت97
تقاضای رسیدگی به مواردفوق راداشته است وهیات پس ازطی مراحل الزم بشرح 
ذیل به اتفاق آراءبه استنادماده100آیین دادرسی کارمبادرت به صدوررای می نماید:

))رای((
نبیئی  کیهان  آقای  باوکالت  میرمعینی  سیدحسین  آقای  دردعوای  تشخیص  هیات 
علیه شرکت اریکه سازان پیاپ مستندبه ماده157قانون کارخودراصالح به رسیدگی 
رسمی  درروزنامه  دعوتنامه  درج  علیرغم  حضورخوانده  عدم  به  وباتوجه  دانسته 
اظهارات  واستماع  خواهان  وکیل  ازاحرازهویت  مورخ24خرداد97پس  شروع 
ایشان وبحث وتبادل نظرپیرامون دعوای مطروحه وامعان نظردراوراق ومحتویات 
پرونده به اتفاق آراءرابطه کارگری وکارفرمائی فی مابین طرفین راازتاریخ26اسفن
د93لغایت25اسفند94 بادستمزدماهیانه35000000ریال مستندبه مواد2و3و5 قانون 
کارمحرزدانسته ودرراستای اجرای ماده148قانون کارودستورالعمل شماره4معاونت 
ضوابط  براساس  خواهان  نمودن  بیمه  به  نمایدنسبت  می  کارفرمارامکلف  روابط 
ومقررات سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایدودرخصوص اضافه کاری باتوجه به 
اینکه حقوق ماهیانه توافقی که درقراردادذکرشده است بابت ساعات کارموردادعای 
خواهان بوده که براین اساس اضافه کاری رانیزشامل شده است لذاخواسته اضافه 
کاری وی مردودگردیده ودرخصوص سایرمطالبات باتوجه به اقراروکیل خواهان 

مبنی بردریافت مبلغ200000000ریال بصورت 
علی الحساب هیات درراستای اجرای ماده87آئین دادرسی کار،کارفرمارامکلف به 

پرداخت مبالغ ذیل دروجه خواهان می نماید:
برمبنای  یکسال  مدت  به  معوقه  حقوق  کاربابت  استنادمواد35و37قانون  1(به 

قراردادفیمابین به مبلغ420000000ریال
کارکردبه  مدت  مسکن  حق  بابت  وزیران  استنادمصوبه29تیر84هیات  2(به 

مبلغ2400000ریال
کارکردبه  مدت  کارگری  بن  کاربابت  عالی  شورای  های  استنادبخشنامه  3(به 

مبلغ13150000ریال
کارکردبه  اوالدمدت  حق  بابت  اجتماعی  تامین  استنادمواد86و87قانون  4(به 

مبلغ8531847ریال
مدت  وپاداش  عیدی  بابت  اسالمی  شورای  استنادمصوبه6اسفند70مجلس  5(به 

کارکردبه مبلغ21329618ریال
6(به استنادماده24قانون کاربابت حق سنوات مدت کارکردبه مبلغ35000000ریال

پس  باشدکه  می  500411465ریال  معادل  خواهان  مطالبات  کل  جمع 
است  نموده  دریافت  الحساب  علی  بصورت  که  ازکسرمبلغ200000000ریال 

بایدمبلغ300411465ریال توسط کارفرمادروجه خواهان پرداخت گردد.
این رای به استنادماده159قانون کارظرف15روزقابل تجدیدنظرخواهی درهیات حل 

اختالف 
رای،رای  االجراشدن  والزم  ازطرفین  هریک  اعتراض  عدم  باشدودرصورت  می 
اداری  دیوان عدالت  دادرسی  استنادتبصره2ماده16قانون تشکیالت وآئین  مزبوربه 
ازتاریخ  ماه  اشخاص داخل کشوروظرف شش  برای  ابالغ  ازتاریخ  ماه  ظرف سه 
اداری  عدالت  دردیوان  خواهی  فرجام  ازکشورقابل  خارج  افرادمقیم  برای  ابالغ 

خواهدبود.
نماینده وزارت کار:حسین مسکونی

نماینده کارگران:محمدسلیمانی
نماینده کارفرمایان:سیف اله حائری  مجوزارشاد:7867

اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان کرمانشاه

آگهی مزایده 
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی به گالسه 966260له  حسن 
میر محمد تبار علیه احمد رضا نعمت زاده جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 
یک واحد تجاری یک طبقه در  سه دهنده به مساحت حدود 70 متر مربع می باشد فاقد 
انشعابات مستقل شهری متعلق به محکوم علیه  را از طریق مزایده در تاریخ97/9/5روز 
دوشنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری بابل به فروش برساند مزایده 
از قیمت پایه به مبلغ 6 میلیارد ریال آغاز و به باالترین بهای پیشنهادی واگذار خواهد 
شد برنده مزایده بایستی ده درصد بهارا فی المجلس و مابقی  را حداکثر ظرف یک ماه 
پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های انتقال نیز با خریدار می باشند متقاضیان می توانند تا 

5 روز قبل از مزایده و با هماهنگی اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند
 مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور

مفقودی 
کارت هوشمند میثم حسینی فرزند غالمعباس به ش ش 908با کد ملی 2063320705و 

 بابلشماره کارت هوشمند 2247586مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است
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روزهای سختی در انتظار 
مصرف کنندگان نفت جهان

وزیر نفت میزان معافیت آمریکا برای خریداران نفت 
ایران را متناسب با تقاضا ندانست و گفت: متاسفانه 
ماه های آینده ماه های دردناکی برای مصرف کنندگان 
نفت پیش بینی می شــود.به گزارش زمان به نقل از 
وزارت نفت، بیژن زنگنه با بیان این مطلب اظهار کرد: 
با وجود رجزخوانی های اولیه آقای ترامپ و تعدادی از 
تولیدکنندگان منطقه ای نفت، سرانجام دولت آمریکا به 
کمبود شدید نفت در بازار جهانی و نبود امکان حذف 
ایران از این بازار اعتراف کرد . وی با بیان این که آمریکا 
بــه دلیل کمبود جدی نفت و نبود توازن بین عرضه 
و تقاضا و همچنین با هدف کاهش فشار به مصرف 
کنندگان بزرگ، به تعدادی از کشورها امکان برداشت 
نفت از ایران را داده است، تصریح کرد: اما این میزان از 
معافیت ها، پاسخگوی تقاضا نبوده بنابراین باید بگویم 
که متاســفانه ماه های آینده، ماه های دردناکی برای 
مصرف کنندگان نفت پیش بینی می شود. وزیر نفت 
تاکید کرد: دولت آقای ترامپ در آســتانه انتخابات با 
هماهنگی برای افزایش عرضه از محل ذخیره سازی های 
نفت، قیمت نفت و بنزین را به  صورت مصنوعی پایین 
آورده اســت و به طور طبیعی در ماه های آینده، روند 
قیمت ها افزایشی خواهد بود. وزارت خزانه داری آمریکا 
همزمان با آغاز تحریم های ضدایرانی، به هشت کشور از 
جمله کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا اجازه داده است همچنان 

به خرید نفت از ایران ادامه دهند.

افزایِش دوباره صادرات نفت ایران
 با وجود نوسانات اخیر

خبرگزاری رویترز گزارش داد که خریداران اصلی نفت 
جمهوری اسالمی با اعالم معافیت ها، در حال برنامه 
ریزی برای افزایش سفارش های خود هستند. رویترز 
افزود: پیش بینی می شود صادرات نفت خام ایران که از 
ماه آوریل )اردیبهشت( سال جاری در پی خروج آمریکا 
از برجام، رو به کاهش گذاشته بود و در ماه نوامبر در 
پی تهدید واشنگتن علیه ایران، 1 تا یک میلیون و 5۰۰ 
هزار بشکه در روز بیشتر نبود، در ماه آینده )دسامبر( به 
میزان قابل توجهی افزایش یابد. این خبرگزاری افزود: 
هدف اصلی تحریم های نفتی آمریکا، کاهش صادرات 
نفت ایران تا حداکثر ممکن بود، اما معافیت هایی که به 
بزرگ ترین مشتریان نفت ایران یعنی چین، هند، کره 
جنوبی، ژاپن، ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه اعطاء شد، 
آنها را بسوی خرید بیشتر نفت از ایران سوق خواهد داد. 
این هشت کشوردر سال گذشته )۲۰17( بیش از ۸۰ 
درصد نفت صادراتی ایران را به میزان ۲ میلیون و 6۰۰ 

هزار بشکه در روز خریداری کرده اند. 

کوتاه از انرژی

بزرگترین خریدار نفت ژاپن واردات
 از ایران را از سر می گیرد

شرکت JXTG هولدینگز بزرگترین خریدار عمده نفت ژاپن در حال 
بررسی از سرگیری واردات نفت خام از ایران است.›یاسوشی اونودا‹ 
رئیس شرکت JXTG هولدینگز روز پنجشنبه به شبکه تلویزیونی 
›ان.اچ.کی‹ ژاپن گفت که این شرکت از ماه گذشته به طور موقت 
ایران را متوقف کرده است.او گفت شرکتش  از  واردات نفت خود 
در حال بررسی این موضوع است که آیا نفت خام ایران از لحاظ 
اقتصادی جذابیت کافی را دارد تا واردات از سر گرفته شود یا خیر؟ 
اونودا در پاسخ به سوالی در رابطه با انتخابات میان دوره ای آمریکا 
گفت نتیجه این انتخابات به این معنی است که احتماال تغییر عمده 
ای در سیاست آمریکا ایجاد نخواهد شد. او افزود نکته مهم برای این 
شرکت این است که بتواند به طور پیوسته محصوالت نفت خام را 
تامین کند. ژاپن سال ۲۰17 میالدی روزانه 17۲ هزار بشکه نفت 
از ایران خریداری کرد که معادل 5.3 درصد از کل نفت مورد نیاز 
کشور بوده است توکیو همچنین در سال ۲۰11 میالدی نزدیک 
به 3۰۰ هزار بشکه نفت در روز از ایران خریداری می کرد از آن 
زمان میزان خریدهایش کاهش داشته است. دونالد ترامپ رییس 
جمهوری آمریکا 1۸ اردیبهشت ماه گذشته خروج آمریکا از برجام 
توافق  این  امضا کننده  اما بالفاصله دیگر کشورهای  اعالم کرد  را 
یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه ضمن محکوم کردن 
خروج این کشور از این توافق چندجانبه بین المللی، تاکید کردند 
که به برجام پایبند مانده و از تجارت شرکت هایشان با ایران حمایت 
می کنند.دولت ›دونالد ترامپ‹ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 
مجددا تحریم ها بر ایران را اعمال کرد اما او چند ساعت بعد از اعالم 
این موضوع هشت کشور از جمله ژاپن را از تحریم های نفتی معاف 
کرد. کارشناسان و ناظران منطقه ای و بین المللی تاکید دارند که 
آمریکا هرگز قادر نیست خرید نفت از ایران را با اعمال تحریم ها به 
صفر برساند و حتی وزیر نفت سعودی اعتراف کرده است که عربستان 
قادر نیست با افزایش صادرات خود مانع افزایش بهای نفت در بازار 
جهانی شود. بسیاری از ناظران سیاسی و تحلیلگران اقتصادی بر این 
باورند که تحریم نفت ایران در بلندمدت همراه با افزایش بهای نفت 
به تضعیف دالر در سطح بین المللی منجر شده و به شکست و عقب 
نشینی آمریکا می انجامد، روندی که بخشی از آن در صحبت های 
برخی مقامات آمریکا دیده می شود.»جان بولتون« مشاور رئیس 
جمهوری آمریکا با لحنی که حاکی از ناکامی آمریکا در تحریم ایران 
است، به همراهی نکردن شرکای تجاری مهم تهران در تحریم های 
یکجانبه کاخ سفید علیه ایران اعتراف کرد. وی که سخنانش در 
موسسه آمریکایی »همیلتون« بیانگر عقب نشینی آمریکا از راهبرد 
این عقب  ایران است، برای توجیه  به صفر رساندن صادرات نفت 
نشینی و عدم همراهی کشورها گفت که قصد نداریم به دوستان و 
هم پیمانان خود آسیبی بزنیم.شبکه رسانه ای بلومبرگ در گزارشی 
با اشاره به مخالفت کشورها با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران 
نوشت: بسیاری از کشورهای خریدار نفت ایران یا آشکارا تحریم های 
آمریکایی را نقض می کنند و یا خواستارمعافیت از تحریم های ضد 

ایرانی آمریکا هستند.

خبر

مدیر پاالیشگاه سوم پارس جنوبی گفت: پروژه افزایش ظرفیت 
فازهای 4 و5 پارس جنوبی با تأمین خوراک از پاالیشگاه چهارم 

انجام شد.
بــه گزارش زمان به نقل از فارس، محمد شــفیع مؤذنی- مدیر 
پاالیشگاه سوم پارس جنوبی با بیان اینکه تعمیرات اساسی فرصت 
مناسبی برای انجام پروژه های پاالیشگاه است گفت : درتعمیرات 
سال جاری درفازهای 4 و 5 سیستم میترینگ جدید پاالیشگاه بر 

روی خط گاز خروجی پاالیشگاه نصب شد.وی با بیان اینکه این 
پروژه در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است، افزود: با توجه به 
برشکاری خط 4۲ اینچ خروجی پاالیشگاه، حجم کار باالیی در 
این پروژه انجام شده است.به گفته مؤذنی با نصب این تجهیزات 
دقت اندازه گیری گاز خروجی فازهای 4 و 5 بسیار باال خواهد رفت.

وی می گوید:  هم اکنون این تجهیزات بر روی مسیر خروجی نصب 
و به زودی با اتصال به سیستم کنترلی پاالیشگاه اندازه گیری گاز 

خروجی توسط سیستم اندازه گیری جدید صورت می گیرد.وی در 
ادامه به پروژه افزایش ظرفیت پاالیشگاه سوم اشاره کرد و اظهار 
داشت: هم اکنون با اتصال پاالیشگاه سوم به پاالیشگاه چهارم امکان 
تأمین خوراک از فازهای 6 و 7 و ۸ فراهم شده است.به گفته مؤذنی 
این خط روزانه ظرفیت ارسال 1۸ میلیون متر مکعب خوراک  به 
فازهای 4 و 5 را داراست اما در حال حاضر با توجه به نیاز پاالیشگاه 
سوم حدود 5 میلیون متر مکعب گاز از این خط دریافت می شود.

دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   104 شعبه   9609982882500395  : کالسه  پرونده 
و   9709972886401236 شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   104( اسالمشهر 

شماره بایگانی: 970198 
شکات: 1. آقای محمد رضا ضیائی سوران فرزند رسول به نشانی استان تهران- 

شهرستان اسالمشهر-شهر اسالمشهر- باغ نرده کوچه 1 پالک 43 
2.  آقای علیرضا قربانزاده فرزند عباس به نشانی تهران- اسالمشهر قائمیه ک 24 

پ 86 
شهرستان  تهران-  استان  نشانی  به  رضا   علی  فرزند  احمدی   کمیل  آقای   .3

اسالمشهر-شهر اسالمشهر2- مطهری ک 13 پ 11 ط 1 
تهران-  استان  نشانی  به  انشاءاله   فرزند  مهینی   نژاد  فرجی  جان  علی  آقای   .4

شهرستان اسالمشهر-شهر اسالمشهر- موسی آباد المهدی ک 5 پ 15 
تهران- شهرستان  استان  نشانی  به  فرزند علی مردان   نیا   آقای محمد حسین   .5

اسالمشهر-شهر اسالمشهر- علی ابن ابی طالب ک 5 پ 29 
تهران-  استان  نشانی  به  عبداله   فرزند  فراهانی   واشقانی  حسین  امیر  آقای   .6

شهرستان اسالمشهر-شهر اسالمشهر- محمد باقر ک 39 پ 36 ط 1
متهم: آقای رامین بساوند فرزند التفاوت به نشانی مجهول المکان 

اتهام: مشارکت در سرقت 
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای رامین بساوند فرزند التفات دائر بر سرقت اموال مردم دادگاه 
توجها به شرح و محتویات پرونده و شرح شکایت شکات گزارش مرجع انتظامی 
عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی در نتیجه عدم دفاع موثر بزه منتسبه به وی 
محرز و مسلم بوده مستندا به ماده 656-677 قانون مجازات اسالمی و بالحاظ ماده 
134 از همان قانون متهم موصوف را به سه سال سه ماه حبس تعزیری و هشتاد 
ضربه شالق تعزیری و رد عین مال در صورت فقدان مثل یا قیمت آن یکصد و 
بیست میلیون تومان در حق آقای علیرضا قربان زاده سیزده میلیون تومان در حق 
هفت  واشقانی  امیر حسین  آقای  در حق  تومان  میلیون  سی  احمدی  کمیل  آقای 
میلیون تومان درحق آقای محمد حسین نیا دوازده میلیون تومان در حق آقای علی 
جان فرجی زاده هفت میلیون تومان در حق آقای محمد رضا ضیائی محکوم می 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه  و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 

تهران خواهد بود .م/الف 1846
بیاتی-رییس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

احضار متهم
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی امور کیفری مصوب 1392 به 
اتهام خویش  آقای کاظم علی شیروان ابالغ می گردد در تاریخ 1397/09/24 به 
مبنی بر جعل شناسنامه موضوع شکایت اداره ثبت احوال شهرستان دلفان در شعبه 
اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نورآباد دلفان جهت دفاع از اتهام 
منتسبه حاضر شوید در غیر این صورت این مرجع موضوع را به صورت غیابی 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. م الف452
کیانوش بیرانوند بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقالب دلفان

احضار متهم
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی امور کیفری مصوب 1392 به 
سیده نازاره موسوی ابالغ می گردد در تاریخ 1397/09/20 به اتهام خویش دائر بر 
کالهبرداری به مبلغ 5500000 هزار تومان موضوع شکایت آقای محمد تقی علی 
پناهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نورآباد دلفان 
جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید در غیر این صورت این مرجع موضوع را 

به صورت غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. م الف449
کیانوش بیرانوند بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقالب دلفان

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 2/518/97 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای محمدرشیدرسولیدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
داشته شادروانحشمت رسولی در تاریخ1396/6/6  در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
1.محمدرشیدرسولی   زایچه:3230128672-1334/4/18 کدملی:3230128672 پدر 

متوفی
4959864222مادر  4959864222-1341/4/6کدملی:  زایچه:  منوچهری   2.جهان 

متوفی
4959979933همسر  کدملی:    1366/4/1-4959979933 زایچه:  فتحی    3.فریبا 

متوفی
4.ارشیارسولی  زایچه:4950292714-1387/11/19 کدملی: 4950292714 پسر متوفی
5.آرشارسولی  زایچه: 4950387561-1394/4/5  کدملی : 4950387561 پسر متوفی

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

ساقط خواهد شد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  شماره1047به  شناسنامه  دارای  ایمنی   حسینی  ساره  سیده 
اعالم  نموده و  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  کالسه10/811/97 
تاریخ95/12/30  در   215 ش  ش  به  ایمنی  حسینی  مظفر  سید  شادروان   داشته 

اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از
متولد  ایمنی فرزند سید مظفر و شهربانو به ش ش 910  1-  سید رقیه حسینی 

1347محل تولد بابل دختر متوفی 
متولد  به ش ش 1047  فرزند سید مظفر و شهربانو  ایمنی  2-سید ساره حسینی 

1349محل تولد بابل دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

اصالحیه
ماه  تاریخ14آبان  در  که  آبادغرب  اسالم  شهرداری  مناقصه  آگهی  متن  در 

صفحه8منتشرشده است بدینوسیله اصالح میگردد:
1-مهلت فروش اسنادمناقصه ازتاریخ14آبان لغایت20آبان97

2-مهلت تهیه وتحویل پیشنهادقیمت ازتاریخ21آبان97لغایت1آذر97می باشد.
3-زمان بازگشایی پیشنهادقیمت ساعت10صبح مورخ3آذر97

ساختمان  احداث  درمناقصه  شرکت  سپرده  مبلغ  باشدهمچنین  می 
شهرداری350میلیون ریال می باشد.

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
 اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 
نسبت به فروش مشاعی مقطع زمین شالیزاری متعلق به ماترک مرحوم رحمت اهلل 
رجب زاده به مساحت حدود 20 هزار مترمربع واقع در بابل روستای شوبکال آیش 
بندسر در مورخه 97/8/30ساعت 11 از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل 
ریال  به5/400/000/000  را  آن  ارزش کل  مراتب  لحاظ  با  کارشناس  نماید  اقدام 
برآورد نموده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ خرید را فی المجلس 
و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت 
مابقی مبلغ 10 درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد شد ضمنًا هرگونه هزینه 

بعدی بر عهده خریدار میباشد
 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل عابدی

مفقودی
سند کمپانی پژو پارس مدل 1382 شماره شهربانی 817 ط 59 82 با شماره موتور 
22828214036 شاسی 82813795 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی  سواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ سفید شیری – روغنی مدل 83 با شماره 
پالک 426ط36 ایران 69 با شماره موتور 00721356و شماره شاسی S1412283257746بنام 

ناصر دست آدرنجن گرگیج مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است 
بابل 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودرو ریو مدل 1388 به رنگ نوک مدادی متالیک به شماره انتظامی 
 NAS61002291162972 ایران 72-276م35 و شماره موتور 1061477 و شماره شاسی

به نام جالل دوستدار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری سمند تیپ LXEF7 مدل1396 به رنگ سفید روغنی وبه 
شماره نیروی انتظامی 445 ص 89 ایران _ 72 وبه شماره موتور 147H0285655 وبه 
شماره شاسیNAACR1HW4HF247281به نام امید پهلوان مفقودگردیده واز درجه 

نوشهراعتبار ساقط میباشد

آگهی مفقودی
131SEشناسنامه مالکیت)برگ سبز(وکارت مشخصات خودرو سایپا پراید سواری
موتور  شماره  انتظامی38-318ن44به  شماره  مدل1396به  روغنی  سفید  رنگ   به 
M13  /5981619 وشماره شاسی NAS411100H1056417 به نام رضا نامداری 

شهرستان دزفولمفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.

مدیر پاالیشگاه سوم پارس جنوبی خبر داد:

افزایش ظرفیت 5 میلیون مترمکعبی فازهای 4 و 5 

با هدف حمایت از صنایع میان دستی پتروشیمی؛

ایران صادرات یک محصول پتروشیمی را متوقف کرد
با سبقت گرفتن مصرف از تولید خوراک استراتژیک »استایرن منومر« در صنایع تولیدکننده 
محصوالت پلی استایرنی، تا اطالع ثانوی صادرات این محصول پتروشیمیایی ممنوع اعالم شده 
است.به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، 
همزمان با پیشی گرفتن تقاضا از عرضه محصول پتروشیمی »استایرن منومر« در صنایع میان 
دستی پتروشیمی، صادرات این محصول پتروشیمی تا اطالع ثانوی متوقف شده است. در 
شرایط فعلی پتروشیمی پارس با تولید ساالنه حدود 6۰۰ هزار تن »استایرن منومر« بزرگترین 
تولیدکننده این خوراک کلیدی واحدهای تولیدکننده محصوالت پلی استایرنی در صنایع 
پتروشیمی کشور است. با این وجود با بهره برداری از طرح های جدید مصرف کننده خوراک 
»استایرن منومر« در صنایع میان دستی و باالدستی صنعت پتروشیمی همچون پتروشیمی 
تخت جمشید پارس و انتخاب و واحدهای قدیمی تری همچون پتروشیمی تبریز و قائدبصیر و 
راه اندازی تعدادی از طرح های میان دستی با مقیاس کوچک و متوسط تولیدکننده محصوالت 
پلی استایرنی، صادرات خوراک »استایرن منومر« فعال از سوی هلدینگ پتروشیمی خلیج 
فارس ممنوع اعالم شده است. ارزیابی ها نشان می دهد که هم اکنون تقاضا برای این محصول 
پتروشیمی در صنایع باال و میان دستی پتروشیمی از مرز ۸۰۰ هزار تن در سال گذشته و حتی 
امکان واردات این محصول پتروشیمیایی هم قوت گرفته است.عالوه بر این بخش خصوصی 
تاکنون پیشنهادهایی برای احداث طرح های تولیدکننده محصول »استایرن منومر« را به وزارت 
نفت ارائه کرده تا با استفاده از ظرفیت مازاد اتیلن و بنزن زمینه تولید این خوراک استراتژیک در 

صنعت پتروشیمی فراهم شود. 

2 میلیارد دالر برای خاموشی مشعل های نفتی جنوب 
اختصاص یافت

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب از تخصیص اعتباری معادل یک میلیارد و 
۲۰۰ میلیون دالر برای خاموش کردن همه مشعل های مناطق نفت خیزجنوب )فلر( تا سه 
سال آینده خبر داد که با هدف تبدیل به خوراک واحدهای پتروشیمی انجام می شود.

به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن عالی پور به اجرای طرح توسعه ۲۸ مخازن 
نفتی در سطح مناطق نفت خیزجنوب اشاره کرد و افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده، 
چهار درصد از کل اعتبارات توسعه این مخازن به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان در حوزه 
مسوولیت های اجتماعی هزینه می شود.چندی پیش، وزیر نفت در این باره گفت: با امضای 
۲ قرارداد جمع آوری گازهای همراه نفت در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 
روزانه از سوزاندن ۲۲ میلیون مترمکعب گاز جلوگیری و به خوراک واحدهای پتروشیمی 
تبدیل می شود.بیژن نامدار زنگنه افزود: با اجرای کامل این قراردادها دیگر در استان های 
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد گاز مشعل نخواهیم داشت.وی اضافه کرد: این ۲ قرارداد 
در قالب بیع متقابل و با هدف جلوگیری از سوزاندن این میزان گاز اجرا و بخش عمده 
محصوالت به خوراک واحدهای پتروشیمی تبدیل می شود.بر اساس این گزارش، جلوگیری 
از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده با تولید کاالهای نهایی از بندهای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی است که در سال 139۲ ابالغ شد.پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم 
نیز »اقتصاد مقاومتی؛  نام گرفت. سال 1396  اقدام و عمل«  انقالب »اقتصاد مقاومتی؛ 

تولید- اشتغال« بود.

طرح جامع گازرسانی به 7۰۰ هزار خانوار شهری و روستایی استان سیستان و بلوچستان درحالی در انتظار بررسی و تصویب است که طبق قول مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به رییس جمهور 
و وزیر نفت، تا پایان سال 139۸ همه روستاهایی که امکان گازرسانی به آن ها وجود دارد گازرسانی خواهند شد. به گزارش زمان به نقل از ایسنا، یکی از اهداف وزارت نفت در دولت دوازدهم، 
اتمام طرح های گازرسانی به شهرها و روستاها بوده و طبق آمار اعالم شده قرار است تا پایان دولت دوازدهم 96 درصد جمعیت کشور از گاز استفاده کنند. در این میان گازرسانی به سیستان و 
بلوچستان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود که قدم نخست آن در اواخر سال 1395 برداشته و مشعل گاز این استان در دهم اسفندماه این سال با حضور رییس جمهور روشن شد. شرکت ملی 
گاز اعالم کرده بود اگر همه چیز آماده باشد، طی سه سال همه نقاط زاهدان گازدار می شوند. در این راستا، طرح گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان در سفر فروردین 97 رئیس جمهور 
به این استان با هدف گازرسانی به 3۰۰ هزار خانوار شهری و روستایی در شهرستان های ایرانشهر، زاهدان، چابهار، خاش، زابل و کنارک تصویب شد. محل تامین اعتبار این مصوبه، اجرای 
بند »ق« تبصره ۲ قانون بودجه سال 93 به همراه اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالری بود. این طرح اواخر سال 96 و اوایل امسال بازنگری شد و سرانجام، طرح جامع گازرسانی با هدف 
گازرسانی به 7۰۰ هزار خانوار شهری و روستایی، صنایع و واحدهای تولیدی تا پایان سال 14۰1، با سقف اعتبار ۲ میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر اکنون در مرحله تصویب و بررسی قرار دارد. طول 
شبکه گاز مورد نیاز در سطح استان  4۰۰۰ کیلومتر است و طبق آخرین اخبار تاکنون 1۰5۰کیلومتر شبکه گاز در استان احداث شده است که بر اساس آن دو شهر زاهدان و ایرانشهر و چهار 
روستا از نعمت گاز بهره مند شده اند. تعداد خانوار شهری بهره مند از گاز ۲۲ هزار و 644 خانوار و تعداد خانوار روستایی بهره مند از گاز 471 خانوار است. بر این اساس، 6.7 درصد خانوار شهری 

و ۰.13 درصد خانوار روستایی از گاز استفاده می کنند. تاکنون فقط شهرهای زاهدان و ایرانشهر با بهره مندی از گاز خط هفتم سراسری )عسلویه - جنوب - جنوب شرق( گازرسانی شده اند.

هزار خانوار 
شهری و 
روستایی 
در آستانه 

گازدار
شدن
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تشکیل کارگروه تدوین برنامه سند
 الگوی ایرانی اسالمی  

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: کارگروه ارائه برنامه های این 
وزارتخانه برای تحقق اهداف سند الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت تشکیل 

شده است.
این  افزود:  جهرمی«  آذری  »محمدجواد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کارگروه وظیفه دارد اهداف و راهکارهای متناسب با پیشرفت دیجیتالی را 
تدوین و در اختیار تدوین سند الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت قرار دهد.وی 
ادامه داد: تلفیق صنعت فناوری اطالعات با سایر صنایع که انقالب دیجیتال 
را شکل داده و اقتصاد دیجیتال را پایه گذاری می کند، حائز اهمیت است 
و در دوران آینده هم این موضوع نمی تواند از معرض دید بیرون باشد.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: برهمین اساس ما هم بنا را بر این گذاشته 
ایم تا در این برنامه و تولید آن و دادن نظرات مشارکت جدی داشته باشیم.
در پی تدوین الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت، که در آن اهم مبانی و 
آرمان های پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر 
مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی 22 مهر ماه امسال با ابالغ آن، دستگاهها، مراکز علمی، 
نخبگان و صاحب نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین شده و 
ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند باالدستی فراخواندند.
ایشان همچنین مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را موظف کردند که 
با مشورت مراجع مندرج در ابالغ، نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دقیقًا 
ایرانی  الگوی اسالمی  یافته  ارتقاء  بهره برداری کند و نسخه ی  بررسی و 
پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابالغ ارائه نماید، 
به طوری که از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای این الگو با سرعت 
مطلوب آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.این سند در 56 بند مسیر 
پیشرفت ایران اسالمی را تا سال 1444 ترسیم کرده است تا در آن زمان ایران 
از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت 
کشور برتر دنیا شناخته  شود و دارای ویژگی های برجسته جامعه اسالمی و 

خاستگاه تمدن نوین اسالمی ایرانی باشد.

توافق کره جنوبی وایران برای تجارت
 با ارزهای ملی 

 کره جنوبی و ایران توافق کردند تجارت خود را با ارزهای ملی انجام دهند. 
علی رغم تحریم های آمریکا، دو طرف در نظر دارند روابط خود را تقویت 

کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، خبرگزاری یون هاپ گزارش داد که کره جنوبی 
و ایران توافق کردند تجارت خود را با ارزهای ملی انجام دهند. علی رغم 
تحریم های آمریکا، دو طرف در نظر دارند روابط خود را تقویت کنند.این 
خبرگزاری کره ای گزارش داد این توافق اهمیت باالیی برای 2 طرف دارد و 
نشان دهنده نگرانی های کره در مورد روابط خود با ایران است.هر دو کشور 
توافق کردند تا پرداخت ها و واریزی های مالی و حساب های بانکی آنها به 
وون کره جنوبی باشد. این به شرکت های کره ای و ایرانی اجازه می دهد تا 
تبادالت گسترده خود را در زمینه های مختلف ادامه دهند.طبق گفته های 
سعید بادامچی شبستری، سفیر ایران در کره جنوبی، حجم تجارت دو جانبه 
سال گذشته به 12 میلیارد دالر رسیده است. او در مصاحبه با پرس تی وی 
گفت که اقتصاد این دو کشور، یکدیگر را تکمیل می کند. پیش از این هم 
سفیر کره جنوبی در تهران، ریو جئونگ هیون، گفته بود که علی رغم این که 
بسیاری از شرکت های اروپایی تحت تاثیر فشار تحریم های آمریکا، از ایران 
خارج شده اند، شرکت های کره ای اهمیت بازار ایران را درک کرده اند و 

ماندن را انتخاب کرده اند.

خبر

بندر چابهار نیز از تحریم های 
آمریکا معاف شد

وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که واشنگتن، پروژه 
توسعه بندر چابهار ایران را از تحریم ها معاف کرده است.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، این معافیت که به دستور 
»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا صورت گرفته، 
همچنین شامل ساخت خطوط ریلی از چابهار ایران به 
افغانستان و واردات فراورده های نفتی و مواد غذایی از 
تهران است.موافقت نامه راهبردی تأسیس بندر بین المللی 
چابهار در خردادماه 1395 و پس از اجرای برجام به امضای 
سران ایران، هند و افغانستان رسیده بود.»نیکی هیلی« نماینده 
آمریکا در سازمان ملل متحد پیش تر در سفر به هند و در 
دیدار با »نارندرا مودی« نخست وزیر این کشور، گفته بود 
که واشنگتن مانع طرح توسعه چابهار که با همکاری دهلی 
نو در جریان است، نخواهد شد.وی در تالش برای توجیه 
علت عقب نشینی کاخ سفید از مواضع گذشته، گفته بود که 
بندر چابهار برای کمک به وضع افغانستان ضروری است.

صدور معافیت برای پروژه توسعه این بندر در شرایطی 
است که آمریکا پیش از این، هشت کشور خریدار نفت 
ایران از جمله هند را نیز از تحریم ها معاف کرده بود.به گفته 
رسانه های هندی، تهران و دهلی نو هم اکنون جزییات ساز 
وکاری را نهایی می کنند که به دولت هند اجازه می دهد 
تمام پول نفت را با روپیه و از طریق بانکی در این کشور 
پرداخت کند.چین، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، یونان، ایتالیا و 
ترکیه هم به عنوان دیگر کشورهای معاف شده از تحریم 
ها همچنان به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد. ترامپ 
با حربه تروریسم اقتصادی، وضع تحریم های یکجانبه 
غیرقانونی و فشار به جامعه جهانی، به دنبال ایجاد جنگ 
روانی و القای انزوای ایران است؛ اما تجربه ماه های اخیر 
و همراهی نکردن جهان با آمریکا نشان داده است که این 

کشور به اهداف خود دست نخواهد یافت.

جزئیات آمار واردات در ٧ ماهه امسال

 بر اساس آمار اعالمی گمرک، در هفت ماهه سپری شده 
امسال، واردات کشور حدود 12 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل کاهش داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بر اساس تازه ترین گزارش 
گمرک ایران در این مدت 18 میلیون و 929 هزار تن کاال 
به ارزش 26 میلیارد و 303 میلیون دالر وارد کشور شد 
که این میزان واردات نسبت به مدت مشابه پارسال 8.68 
درصد از نظر وزنی و 11.7 درصد از حیث ارزش دالری 
کاهش داشته است.براساس این آمار، واردات ذرت دامی به 
میزان 4 میلیون و 750 هزار تن و ارزش یک میلیارد و 106 
میلیون دالر بیشترین سهم از واردات کشور در این مدت را 
به خود اختصاص داده است.بررسی آمارها بیانگر این است 
که پس از ذرت دامی قطعات منفصله در رتبه دوم کاالهای 
وارداتی به کشور قرار دارد. در هفت ماه نخست امسال یک 
میلیارد و 96 میلیون دالر قطعه منفصله خودرو وارد کشور 
شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی 
46.56 درصد و از نظر وزنی 56.74 درصد رشد داشت.

همچنین بررسی آمارهای گمرک در پایان مهرماه نشان می 
دهد موز، برنج سفید و مکمل های دارویی در شمار عمده 
ترین کاالهای وارداتی در هفت ماهه گذشته امسال هستند.

خبر

از  بازدید  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
انبار کاالهای استراتژیک گفت: کاالهای اساسی 
احتکار شده که در چند ماه اخیر کشف و ضبط 
شده اند در شبکه توزیع و با قیمت رسمی عرضه 

می شوند.
رضا  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نگهداری  انبارهای  از  بازدید  در  رحمانی 
استراتژیک در مجتمع شهید مدرس  کاالهای 
درباره سرنوشت کاالهای احتکار شده که در 
توزیع  گفت:  اند  شده  کشف  اخیر  ماه  چند 
گیرد  می  فرآیندی صورت  طی  در  اقالم  این 
و در جاهایی که کاالهای احتکاری شناسایی 
شده باشد، ضمن برخورد قضایی با محتکرین 
و صدور حکم، کاالها در اختیار شبکه توزیع 
قرار می گیرد.وی همچنین افزود: با توجه به 
جمله  از  و  کشور  مسووالن  ویژه  حساسیت 
مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و دولت 
در حصول اطمینان از تامین مایحتاج عمومی 
و کاالهای اساسی، امکانات خوبی برای ذخیره 
استان  و  کشور  در  نیازها  این  تامین  و  سازی 
های مختلف کشور فراهم است.وزیر صنعت 
افزود: این کاالهای ذخیره شده، عالوه بر کاالها 
و  دارند  بازار  در  مردم  که  است  فعالیتهایی  و 
انبارهای بخش خصوصی و تولیدات داخلی در 
کشور، طبق روال سابق همچنان به فعالیت خود 
ادامه می دهند و این ذخیره سازی، صرفا برای 
اطمینان بخشی و تامین اقالم مورد نیاز مردم در 
ماههای پیش روست.رحمانی با اشاره به اینکه 
هم اکنون ذخیره سازی خوبی از کاالهای مهم 
و راهبردی در تمام استانهای کشور انجام شده 
است و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد در 

خصوص بازدیدهای امروز خود از انبار کاالهای 
راهبردی گفت: از حداکثر ظرفیت انبارها استفاده 
و کاالهایی دپو شده که در صورت ضرورت 
استفاده خواهد شد اما این، به معنای ضرورت 
توزیع این کاالها در بازار نیست و صرفا برای 
به شرایط  البته، بسته  اطمینان بخشی است و 
تنظیم بازار در هر منطقه، این امکانات و انبارها 
به  اشاره  با  دارد.وزیر صنعت همچنین  وجود 
اینکه امکانات ریلی و حمل و نقل جاده ای در 
استان تهران به نحو مناسبی فراهم شده و می 
تواند سایر استان ها را تحت پوشش قرار دهد 
گفت: به مردم اطمینان می دهیم هیچ مشکلی 
از بابت تامین کاالهای اساسی در کشور وجود 
ندارد.رحمانی درباره تاثیر تحریم های آمریکا 
علیه ایران و تاثیر احتمالی آن بر روی مناسبات 
قطعا مشکل حل  نیز گفت:  با سایر کشورها 
نشدنی از این حیث وجود ندارد و پیش بینی 
و تمهیداتی که وزارتخانه های مختلف داشتند، 
بیش از آن چیزی است که اعالم شده است.وی 

افزود: ظرفیت و امکانات ما بیش از این است و 
ایران یکی از کشورهایی است که تعداد زیادی 
همسایه دارد و روابط خوبی با اکثر همسایگان 
خود داریم.وزیر صنعت همچنین از افزایش 13 
درصدی صادرات ایران در نیمه نخست امسال 
خبر داد و گفت: با رفع موانع و استفاده از ظرفیت 
همه مناطق کشور، این رقم قابل افزایش است و 
در نیمه دوم امسال نیز پیش بینی کارشناسان ما 
این است که دست کم 13 درصد افزایش در 
صادرات قابل تحقق است.وی همچنین درباره 
تامین ارز وارد کنندگان و صادرکنندگان گفت: 
یک مساله، تامین ارز کاالهای اساسی وارداتی 
است که در این زمینه با تامین از منابع مختلف 
اعم از درآمدهای نفتی، دولت هیچ مشکلی ندارد 
و ارز مورد نیاز کاالهای وارداتی برای امسال و 
سال آینده تامین شده است.رحمانی افزود: در 
مورد تامین ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز 
مشکلی وجود ندارد و جای نگرانی نیست و این 
ارز نیز تامین شده و از طریق وزارت کشور به 

استانداری ها و فرمانداری ها ابالغ شده است.
وزیر صنعت خاطر نشان کرد: تامین مایحتاج 
مردم و مواد اولیه زنجیره تولید، جزو اولویتهای 
ماست و در این زمینه آنچه به دولت مربوط می 

شود تامین شده است.
وی همچنین در مورد حمایت از تولید داخل 
گفت: در حمایت از واحدهای تولیدی داخلی، 
حفظ تولید و اشتغال موجود هیچ محدودیتی 
وجود ندارد و میان همه همکاران در کل کشور، 
دیگر دستگاهها عزم  و  فرمانداران  استانداران، 
و همتی ایجاد شده که باید حداکثر حمایت را 

داشته باشند.
اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
ظرفیت تولید بسیاری از کاالها بیش از مصرف 
داخلی است گفت: در سالهای گذشته، ظرفیت 
ایجاد شده بیش از نیاز داخل بوده و به همین 
خاطر در بسیاری از کاالها باید صادرات انجام 
شود ضمن این که حفظ و تامین بازار داخلی 
تولید و  اولویت ماست و حفظ زنجیره های 
تامین مواد اولیه مورد مهمی است که باید اجرا 
شود.رحمانی با اشاره به تعامل خوب دستگاهها 
برای گذر از شرایط تحریمی در مورد تامین مواد 
غذایی مورد نیاز مردم افزود: وزارتخانه جهاد 
کشاورزی در این زمینه اقدامات خوبی داشته 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز در تولید و ذخیره سازی داروها بر اساس 
گزارش موجود اطمینان کاملی داده است.وی 
افزود: دولت نیز ارز و امکانات الزم را تامین و 
سایر دستگاهها اعم از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، استانداری ها، وزارت کشور و بانک 

مرکزی حمایت های الزم را انجام داده اند.

وزیر صنعت اعالم کرد:

توزیع کاالهای احتکاری با قیمت رسمی

آگهی
آقای  معلمی  محمد  سردفتر  142-143جویبار  طالق  و  ازدواج  ثبت  رسمی  دفتر 
به مراجعه خانم  با توجه  نامه  برارسالم علیکم دعوت  فرزند شاه  هاشم جلیلوند 
شماره  به  دادنامه  قطعیت  گواهی  تسلیم   و  مختار  فرزند  طالشی  رزاقی  طیبه 
9709971293100170وتاریخ97/2/15 مبنی بر صدور حکم طالق از سوی شعبه 
اول دادگستری شهرستان جویبار تقاضا دارد در اولین فرصت پس از انتشار این 
آگهی به مدت یک هفته جهت اجرای صیغه شرعیه طالق خلع به این دفتر مراجعه 

نمایند 
محمد معلمی سردفتر ازدواج و طالق 142 - 14۳ جویبار

آگهی مزایده اموال منقول-نوبت اول
حقوقی  احکام  اجرای  از  صادره  م  الف   970162 اجرائی  پرونده  خصوص  در 
دادگستری روانسر به سود خانم سحرکرمی ف ولی و به زیان آقای محمدصالح 
فتاحی ف احمد دایر بر محکومیت وی بپرداخت 180 قطعه سکه تمام بهار آزادی 
مدنی  احکام  اجرای  واحد  دارسی  خسارات  بابت  تومان   15/731/450 مبلغ  و 
دادگستری روانسر در نظر دارد مال غیرمنقول موصوف در زیر را مطابق ماده 137 
قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.مشخصات مال منقول:یکدستگاه خودرو 
پراید به شماره انتظامی بنام  محمدصالح فتاحی بوده و براساس نظریه کارشناس 
مربوطه و از لحاظ شاسی و بدنه سالم و فاقد عیب و نقص قابل توجه می باشد 
و الستیکهای جلو و عقب آن تقریبا 50 درصد است و موتور خودرو سالم و فاقد 
مذکور چهارده  ارزش خودرو  بازار  و عرف  فوق  بشرح  توجه  باشد.با  می  عیب 
میلیون تومان برآورد گردیده است.ساعت و روز و محل مزایده:1397/9/11 راست 
ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر می باشد.
طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
مال موضوع  از  آنها  ترتیب مالحظه  تا  مراجعه  دادگستری  اورامان  روانسر-میدان 
آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که باالترین 
مکلف  مزایده  برنده  و  شد  شناخته خواهد  مزایده  برنده  نماید  پیشنهاد  را  قیمت 
به حساب سپرده  بعنوان سپرده  المجلس  را فی  پیشنهادی  بهای  است 10 درصد 
دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند، در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال 
در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از 

کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
شکری مدیر اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شرح  به  شماره2060344816-26225  شناسنامه  دارای  محبوبی  طیبه  سید 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه2/412/97  به  دادخواست 
نموده و اعالم داشته شادروان  سید محمد محبوبی به شناسنامه2062600089-624 
در تاریخ97/3/11 اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم عبارتند از
 1450 شناسنامه  شماره  به  سکینه  و  محمد  سید  فرزند  محبوبی  مهدی  سید    -1

صادره از بابل پسر متوفی
2- سید زهرا محبوبی فرزند سید محمد و سکینه به شماره شناسنامه 283 صادره 

از بابل دختر متوفی 
3-سید صدیقه محبوبی فرزند سید محمد و سکینه به شماره شناسنامه 394صادره 

از بابل فرزند متوفی
4- سیده فاطمه محبوبی فرزند سید محمد و سکینه به شماره شناسنامه 247 صادره 

از بابل فرزند متوفی 
5-سید طیبه محبوبی فرزند سید محمد و سکینه به شماره شناسنامه36225 صادره 

از بابل فرزند متوفی
6- سکینه شکری حیدری فرزند علی اصغر و فاطمه سلطان به شماره شناسنامه 23 

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

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

آگهی مزایده اموال  غیر منقول- نوبت دوم
به موجب پرونده کالسه 962997 نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی 
مریم محمدی محکوم  پاکدامن  وعلیه:  احمد علی رحیمی   : له  دادگستری کرج 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال   240/356/521 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
مبلغ  8/000/000 ریال هزینه کارشناسی و نشر آگهی در حق محکوم له و مبلغ 
محکوم  به  صادره  اجرائیه  اینکه  به  توجه  با  عشردولتی  نیم  ریال   12/017/826
به  بنا  است  ننموده  اقدام  اجرای حکم  به  نسبت  مقرر  ابالغ شده ودرمهلت  علیه 
غیر  اموال  اجرائی  هزینه  و  به  محکوم  استیفای  منظور  به  له  محکوم  درخواست 
ثبتی  از پالک  از یکصد سهم  به همراه 6/97 سهم  علیه  به محکوم  متعلق  منقول 
به  دادگستری  کارشناس رسمی  توقیف و توسط  اجرا  این  از سوی   163/77740
از ساعت  مورخ 97/09/05  در  است  مقرر  و  ارزیابی شده  و  توصیف  زیر  شرح 
11 الی 12 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس  از طریق مزایده 
به فروش می رسد،مزایده از مبلغ 261/974/347ریال نظریه کارشناسی شروع می 
شود وبه هرشخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید،فروخته 
خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی 
تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از 
انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد 
شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد. کلیه هزینه 
های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه  است واز محل فروش پرداخت خواهد 
شد. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده 
مورد  دادگاه  سوی  از  اعتراض  به  رسیدگی  تا  صورت  دراین  که  نماید  اعتراض 
مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنـأ طالبین به شرکت در مزایده می 
بازدید  مزایده  مال مورد  از  اجرا  این  با اطالع  مزایده  از  قبل  توانند ظرف 5 روز 
نمایند و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد،روز بعد در همان ساعت 

و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

قطعه  ثبتی 163/77740  پالک  با  مسکونی  آپارتمان  یکدستگاه  معارفه شده  ملک 
مفروز و مجزی از پالک 4170 فرعی از اصلی مذکور واقع در طبقه دوم ساختمان 
به شماره 2/164068 مورخه  ثبتی  استعالم  متر مربع ) طبق  به مساحت 144/46 
96/12/24 اداره ثبت حوزه فردیس ( بانضمام انباری قطعه به مساحت 2/27 متر 
مربع و پارکینگ قطعه 6 به مساحت 11/25 متر مربع هر دو در همکف و دارای 
سند مالکیت شماره 021823 به مالکیت خانم مریم محمدی می باشد واحد مورد 
دعوی واقع در طبقه دوم ساختمان 6 طبقه شامل طبقه همکف محل پارکینگ و 
انباری واحد ها و 15 واحد مسکونی در طبقات اول تا 5 بوده و اسکلت آن از بتن ، 
نمای ساختمان از سنگ ، ساختمان دارای آسانسور ، مجهزبه سیستم اعالم و اطفای 
حریق ، دارای سیستم دوربین مداربسته ، حیاط دارای باغچه و محوطه سازی ، 
پنجره ها UPVC دو جداره ، کنتور های برق و گاز هر واحد مجزا و کنتور آب 
آنها مجزا می باشد واحد بازدید شده ) طبق دستور نمایند محترم دادستان( در طبقه 
سوم و طبقه فوقانی واحد مورد دعوی قرار دارد و دارای پذیرائی ، آشپزخانه اپن 
بالکن ، حمام و سرویس بهداشتی بوده و   ، اتاق خواب  با کابینت MDF ، سه 
پوشش کف آن از سرامیک ، قرنیز های چوبی ، سیستم گرمایشی پکیج و رادیاتور 
و سیستم سرمایش کولر آبی ، دارای آیفون تصویری ، درب ورودی ضد سرقت 
و درب های داخلی چوبی با چهار چوب فلزی ، پوشش دیوار هارنگ و کاغذ 
دیواری ، پوشش سقف از نوع کاذب به همراه چراغ هالوژن می باشد. ارزیابی آن 
انجام شده صرف نظر از دیون احتمالی به ادارات دولتی و خصوصی و اشخاص 

حقیقی و حقوقی انجام گردیده است.
نظریه کارشناسی : با عنایت به بازدید انجام شده از واحد مشابه در طبقه فوقانی 
در  مذکور  موارد  و  دادستان  محترم  نماینده  دستور  به  بنا  دعوی  مورد  آپارتمان 
گزارش کارشناسی همچنین در نظر گرفتن موقعیت ملک در منطقه و لحاظ نمودن 
جمیع جهات موثر در کارشناسی ارزش ششدانگ پالک ثبتی 163/77740 به مبلغ 

 3/755/960/000
) سه میلیارد و هفتصد و پنجاه و پنج میلیون و نهصد و شصت هزار ریال( برآورد 
می گردد که ارزش 6/97 سهم از یکصد سهم از ششدانگ پالک مورد مزایده مبلغ 

261/974/347 ریال می باشد. / ط1027
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شمس - طبقه دوم - واحد 5 
دادورزاجرای احکام مدنی دادگستری فردیس - سید جلیلی 

معاون وزیر راه و شهرسازی از دستور وزیر راه برای تشکیل 
کارگروه ویژه مسکن خبر داد و گفت: بر این اساس شهرهای 
جدید مسئولیت عرضه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در این مناطق 

را تا سال 14۰۰ برعهده دارد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، حبیب اهلل طاهرخانی اظهار 
مشکالت  رفع  برای  جدید  شهرهای  ایجاد  سیاست  کرد: 
کالن شهرها در اسکان جمعیت رو به رشد کشور اواخر دهه 6۰ 
اتخاذ و به کار گرفته شده است. هدف اولیه از ایجاد شهرهای 
قابل  امکانات  و  شرایط  ایجاد  و  مناسب  مکان یابی  جدید 
قبول برای جمعیت سرریز کالنشهرها بود تا از بروز و توسعه 
حاشیه نشینی جلوگیری شود، در این راستا 17 شهر جدید 
در آن زمان مکان یابی و عملیات اجرایی آن ها آغاز شد.وی با 
بیان این که متاسفانه این سیاست از ابتدا دارای مشکالت قابل 
توجهی بود، افزود: هزینه تأمین زیرساخت ها در شهرهای جدید 
بسیار باال و سنگین بوده و تمامی هزینه های مذکور از ابتدا بر 

عهده وزارت راه و شهرسازی نهاده شده  است، به همین دلیل 
فرآیند اجرا و تکمیل این شهرها را با کندی روبرو کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی عدم چاره اندیشی در حوزه حمل 
و نقل این شهرها را یکی دیگر از مشکالت مجموعه سیاست 
ایجاد شهرهای جدید دانست و گفت: این موضوع با مرور زمان 
باعث شد تا از اقبال مردم برای سکونت در این مناطق کاسته 
شده و از جذابیت  شهرها کم شود. هشتگرد در ابتدا یکی از 
بهترین شهرهای جدید کشور از لحاظ آب و هوایی و استقبال 
مردمی بود اما با گذشت زمان به دلیل مشکالت فراوان در 
تأمین آب پایدار شهروندان و معضالت مربوط به بخش فاضالب 
از شدت آن کاسته شد.طاهرخانی با اشاره به رویکرد جدید 
واحد  هزار   5۰ احداث  در  جدید  شهرهای  عمران  شرکت 
مسکونی با کیفیت در سطح کشور، گفت: این رویکرد بر مدل 
مشارکت بخش خصوصی استوار بوده و آورده ما تنها زمین و 
پروانه ساخت آن است. خوشبختانه وزیر راه و شهرسازی نیز 

اخیرا دستور تشکیل کارگروهی ویژه در حوزه مسکن را صادر 
کرده   که طبق این حکم شهرهای جدید مسئولیت عرضه 
۲۰۰ هزار واحد مسکونی در این مناطق را تا سال 14۰۰برعهده 
دارد.وی با تأکید براینکه اگر در حوزه مسکن سیاست درستی 
اعمال نشود قطعا با گسترش حاشیه نشینی مواجه خواهیم شد 
گفت: بدون شک شهرهای جدید این توان را دارند تا بخشی 
از عرضه مسکن در کشور را بر عهده بگیرند.وی در خصوص 
مشکالت سایت مسکن مهر شهرهای جدید نیز بیان کرد: 
تأمین قیر و افزایش قیمت مصالح ساختمانی از مهمترین 
از  بسیاری  متأسفانه  می رود،  شمار  به  حوزه  این  مشکالت 
قراردادهای آماده سازی ما به دلیل کمبود قیر دچار مشکل و 
متوقف شده اند، از سویی دیگر مردم نیز تحمل افزایش هزینه ها 
را ندارند به همین دلیل انتظار می رود که دولت و نظام باید در 
رفع این مشکالت به موضوع ورود پیدا کنند.این مقام مسئول 
افزود: در این راستا از نمایندگان مجلس درخواست کردیم تا در 
قانون بودجه سال 9۸ این موارد را لحاظ کرده و امکان استفاده 

از منابع داخلی را تا رفع کامل مشکالت به ما بدهند.

دستور وزیر راه برای ساخت 200 هزار مسکن در شهرهای جدید



در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی 
پرستاره و وجدانی آسوده. 

کانت

سخن حکیمانه

حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

امروز با حافظ

چاپ هشتم کتاب »فرنگیس« 
منتشر شد

چــاپ هشــتم کتــاب 
خاطــرات  »فرنگیــس« 
فرنگیس حیدرپور نوشته 
مهناز فتاحی که به تازگی 
مزین به تقریظ مقام معظم 
رهبری گردید، توزیع شد. 
به گزارش مهر، کتاب فرنگیس در 1۲ فصل تنظیم 
شده که با یک مقدمه شروع می شود و پایان بخش 
آن »کالم آخر« اســت.  فصل اول به دوران کودکی 
راوی می پــردازد که در آن از جنگ و پیامدهای آن 
خبری نیست اما ســایه فقر و محرومیت در جایی 
که فرنگیس و خانواده اش زندگی می کنند بخوبی 
مشهود اســت. او در این فصل ماجرایی را تعریف 
می کند که قرار بوده به رغــم مخالف خود به عقد 
یک مرد عراقی در شهر خانقین درآید که با دخالت 
گرگین خــان، از بزرگان فامیل از اتفاق ناخواســته 
پیشگیری می شــود.در فصل دوم، خواستگاری از 
روستای مجاور، گورسفید برای فرنگیس می آید که 
این بــار ازدواج صورت می گیرد و او با مردی به نام 
علیمردان زندگی مشترکی را شروع می کند. فصل 
بعدی نشان می دهد این زن و شوهر جوان زندگی 
نسبتا خوشی را آغاز می کنند اما در ادامه که شرح 
آن در فصل چهارم آمده، اول زندگی مشترک این 
زوج جوان با آغــاز جنگ تحمیلی حکومت بعثی 
عراق علیه جمهوری اسالمی ایران همزمان شده و 
نیروهای متجاوز عراقی خیلی زود از مرزها گذشته و 
به روستای آنها نزدیک می شوند.گروهی از مردهای 
روستا برای مقابله با دشمن به خط مقدم می روند 
و گروهی دیگر که برای ســراغ گرفتن از آنها راهی 
می شوند همگی به شهادت می رسند. زنان و مردان 
باقیمانده در روستا به کوه های اطراف پناه می برند و به 
این صورت صحنه های دهشتناک جنگ و مقاومت و 
حماسه آفرینی زنان و مردان غیور مناطق مرزی از 
جمله خطه گیالنغرب بویژه فرنگیس و خانواده اش 
یکی پس از دیگری خود را نشان می دهد. فرنگیس 
در یکی از این صحنه ها و هنگامی که از پناهگاهی 
در کوه های اطراف روستا به خانه برگشته تا آذوقه 
بردارد، در بازگشت با ۲ سرباز عراقی مواجه می شود 
که یکی از آنها را با تبر می کشــد و دیگری را اسیر 
می کند.در فصل های بعدی کتــاب، دوران آوارگی 
فرنگیس و خانواده اش و دیگر ســاکنان روستاهای 
مناطق مرزی روایت می شود که چندین بار محل 

اسکان خود را تغییر می دهند. 
بارها به روستا بازمی گردند اما هر بار با بمباران های 
بی وقفه دشــمن مواجه شــده و تعدادی شهید و 
مجروح می شوند. تعدادی از اعضای خانواده فرنگیس 
هم در این وقایع شهید و مجروح می شوند. عالوه بر 
بمباران های دشمن، برخورد کودکان و نوجوانان و 
اهالی روستاها با مین هم بارها حادثه ساز می شود.  

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

بَرد پیت« و »آنجلینا جولی«
 به دنبال حضانت فرزندانشان

»بــَرد پیــت« و »آنجلینــا 
جولی« در چهارم دســامبر 
بــرای تعییــن سرنوشــت 
حضانت 6 فرزندشان حاضر 

می شوند.
اخبار منتشر شده در رسانه ها 
حاکی از اعــالم دیوان عالی 
جلسه  بر  مبنی  لس آنجلس 
این  فرزندان  حضانت  نهایی 
دو هنرپیشه هالیوودی است.

در این پرونده آنجلینا جولی بنابر دالیل ارائه شده به دادگاه خواهان حضانت 
تمام فرزندان است لیکن برد پیت خواهان حضانت 5۰ درصدی برای هرکدام 
از والدین اســت.آنجلینا جولی در سپتامبر ۲۰16 تقاضای طالق خود را به 
دادگاه داد که به دنبال رویدادی که در هواپیما بین پیت و فرزند ارشدشان 
مادوکس جولی پیــت پیش آمده بود، صورت گرفت البته تحقیقات دادگاه 
هیچ گونه شواهدی مبنی بر رفتار غیرقانونی پیت با فرزندش را بدست نیاورد 
اگرچه پیت در مورد اعتیاد به مواد مخدر و الکل با تست مثبت مواجه شد و 
از سوی دادگاه معتاد شناخته شد و بنابر این حضور و دیدار او با فرزندان را 

به شرط حضور یک روانشناس تایید کردند.

خبر

جشنواره فیلم های آسیایی بارسلون در کشور اسپانیا امسال میزبان 
نمایش چندین فیلم از ساخته های سینماگران ایرانی است.

بنابر اعالم »سینه ایران«، جشنواره فیلم های آسیایی بارسلون از تاریخ 
31 اکتبر تا 11 نوامبر )9 تا 20 آبان( در اسپانیا در حال برگزاری است 
و فیلم های »آپاندیس« ساخته حسین نمازی و»ویالیی ها« ساخته منیر 
قیدی در بخش رسمی، »مادری« ساخته رقیه توکلی در بخش پانوراما، 
«چهل کچل« از صادق صادق دقیقی، »ماجرای نیمروز« به کارگردانی 
محمد حسین مهدویان و »لینا« ساخته رامین رسولی و محصول ایران/
افغانستان/هلند در بخش کشف کتی پاسیفیک، »برگ جان« ساخته 
ابراهیم مختاری در بخش نتپک و »آذر« ساخته محمد حمزه ای در 
بخش  ویژه به نمایش در می آیند.فیلم هایی از افغانستان، استرالیا، بوتان، 
بنگالدش، کامبوج، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، قزاقستان، 
کره جنوبی، قرقیزستان، ماکائو، مالزی، مغولستان، نیوزلند، پاکستان، 
فیلیپین، سنگاپور، تاجیکستان، تایلند و ویتنام به همراه آثار ایرانی در 

این جشنواره سینمایی حضور دارند.

کاریکاتور

خبرگزاری صبا؛ دونالد ترامپ سوژه تبلیغات فیلم »کلمبوس« به 
کارگردانی هاتف علیمردانی شد که از اوایل آذر روی پرده های 

سینما خواهد رفت.
پخش این فیلم توسط هدایت فیلم انجام می شود و همزمان در 

سینماهای آمریکا و کانادا نیز روی پرده های سینما خواهد رفت.
این کمدی سینمایی با بازی فرهاد اصالنی، سعید پورصمیمی، شبنم 
مقدمی و مجید صالحی و با حضور هانیه توسلی از فیلم های اکران 

پاییز امسال است.

تبليغ يك فيلم ايراين به سبك 
ترامپ!

آمریاک همدست جنایات عربستان در یمن

بابک کایدان فیلمنامه نویس درباره سریال »دل« که قرار است به 
کارگردانی منوچهر هادی در شبکه نمایش خانگی ساخته شود 
گفت: ما زمانی سریال را تا پیش تولید جلو بردیم و از همان زمان 

حضور رضا گلزار و چند بازیگر دیگر مطرح شد.
وی ادامه داد: بعد از آن، پیش تولید به دلیل برخی از تغییرات مثل 
تهیه کننده و سرمایه گذار متوقف شد و در حال حاضر بازیگر 

جدیدی برای بازی در سریال قطعی نشده است.
کایدان با اشاره به قصه این سریال توضیح داد: قصه »دل« در 
28 قسمت نوشته می شود که در 2 فصل 14 قسمتی ساخته 

می شود.
از سریال  تاکنون 18 قسمت  کرد:  اضافه  »دلدادگان«  نویسنده 
نوشته شده است و درباره قصه آن هیچ چیزی نمی توان گفت 
چون داستان به گونه ای است که حتی یک خطی آن هم قصه 
را لو می دهد با این حال یک ملودرام خانوادگی و یک قصه 

عاشقانه است.
این نویسنده در پایان بیان کرد: فعال در تلویزیون قرار نیست 
سریال دیگری داشته باشم چون بعد از سریال »دل« چند پروژه 

دیگر از جمله یک اثر سینمایی در دست دارم.

اخرين خرب از رسايل  
جدید»منوچهر هادي«

بزرگ ترین آکادمی فیلم آسیا، عنوان پروفسوری را به مجید 
مجیدی، کارگردان سرشناس سینمای ایران اهدا کرد.

مجید مجیدی، کارگردان صاحب نام و معروف ایرانی، عنوان 
پروفسوری افتخاری آکادمی فیلم پکن را دریافت کرد و استاد 

افتخاری بزرگترین آکادمی فیلم آسیا شد.
در این آیین که شامگاه سه شنبه در آکادمی فیلم پکن برگزار 
شد، عنوان افتخاری این آکادمی به خاطر اقدامات و فعالیت های 
برجسته مجید مجیدی در عرصه فیلم و سینما، توسط ژانگ 
جیان، نائب رییس این آکادمی به مجیدی اعطا شد.همچنین 
در این آیین که با حضور بیش از 700 نفر از فیلمسازان و 
دانشجویان رشته های فیلمسازی چین برگزار شد، از دو فیلم 
مجید مجیدی به نام های »بچه های آسمان« و »آواز گنجشک ها« 
به عنوان منابع آموزشی آکادمی فیلم چین رونمایی شد. این دو 
فیلم در این مراسم به نمایش درآمدند.آکادمی فیلم پکن که سال 
1950 تاسیس شده است، بزرگترین آکادمی فیلم آسیا است و 
زیر نظر دولت چین فعالیت می کند.مجیدی همچنین در این 
نشست به سواالت تعدادی از فیلمسازان جوان چینی در مورد 
فیلم هایش و همچنین تکنیک های فیلمسازی پاسخ خواهد داد.

»مجيد مجيدي«

 پروفسورشد

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :بانک ملت –اذربایجان غربی –ارومیه –بلوار مدرس 

محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1- هادی مصطفی نژاد  فرزنداحمد  –آدرس: اذربایجان 
غربی –خوی-شهرک ولیعصر-فاز 1 خ سنایی-کوچه مولوری یک  2- مهدی مصطفی 
نژاد فرزند احمد-–آدرس: اذربایجان غربی –خوی-شهرک ولیعصر-فاز 1 خ سنایی-کوچه 

مولوری یک  
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: جعفرصادق دادگر  فرزند 
سلطانعلی  به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خ امام –کوچه نوراله خان-مجتمع نوراله 

خان- طبقه 4 واحد 11- نوع رابطه وکیل    محکوم له بانک ملت 
محکوم به :بسمه تعالی

دادنامه  شماره  و  شماره   به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مربوطه9709974634400145      حکم بر محکومیت  تضامنی  خواندگان به پرداخت مبلغ  
64/000/000     ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ   1/900/000    ریال از بابت هزینه دادرسی 
و بانضمام کلیه  کلیه خسارات قانونی وتاخیر تادیه وحق الوکاله  وکیل در حق خواهان . ضمنا 

نیم عشر دو لتی بر عهده محکوم علیه میباشد
قاضی شورای حل اختالف شعبه چهارم شهرستان خوی-فرهادپور

مسئول  دفترشعبه4  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- معصومه علی زاده   
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مال 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت 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 8و3 قانون اجرای  محکومیت مالی 
1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم 
حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 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 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- 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 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی
9/735/97ش 

مرجع رسیدگی:بانک تجارت   به وکالت جعفرصادق دادگر-ادرس: خوی خ امام – مجتمع نوراله خان
خوانده : 1- ترالن مرندی 2- علی قلی پور-خوی روستای گوهران 

 موضوع: صدور قرار تامین خواسته
گردشکار: خواهان / وکیل بشرح باال بطرفیت خواند دادخواستی بخواسته فوق اقامه و در دخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته  به  استناد مدارک موجود در پرونده 
رانموده است که پس از قبول دادخواست و ثبت  به کالسه  فوق شعبه در وقت فوق العاده  بتصدی امضا کننده و در حضور/غیاب خواهان / وکیل  تشکیل و با بررسی اوراق 

پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید قرار تامین خواسته
نظر به اینکه خواهان بانک تجارت به وکالت جعفرصادق دادگر بطرفیت 1- ترالن مرندی 2- علی قلی پور در خواست صدور قرار تامین خواسته  باستناد به یک فقره قرارداد  
بمبلغ 80/000/000  ریال بشماره95/12/8- 95/300223 نموده  به لحاظ  سررسید ان ارکان و شرایط صدور در خواست فراهم شده است لذا شورا با قبول در خواست به استناد  
بند)الف-ب-ج یا د ( ماده 108  قانون ایین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته  80/000/000 ریال از اموال بال معارض خوانده تا پایان رسیدگی صادر و  اعالم می دارد : اینقرار 

پس از ابالغ قابل اجرا ظرف مدت ده روز قابل اعتراض  در این مرجع میباشد و هزینه اجرا بعهده خواهان میباشد 

رضا علیقلی پور قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خوی   

دادنامه
پرونده کالسه 9509984411300458/شعبه سیزده شورای حل اختالف شهرستان 

خوی تصمیم نهایی شماره 9709974411300889  
خواهان ها:  خانم زهرا میزانیان عدل فرزند یوسعلی 2- اقای کهرم  طراوت چونقرالو  
فرزند حسین  با وکالت خانم نیوشا  قهرمانی افشار فرزند محمد به نشانی استان 
اذربایجانغربی- اورمیه –فلکه خیام  -ساختمان پاسارگاد  طبقه اول واحد 1 و خانم 
لیال حبیبی عربلوی دره فرزند یوسف  به نشانی استان اذربایجانغربی- اورمیه –فلکه 

خیام  -ساختمان پاسارگاد  طبقه اول واحد 1
 صرفا جهت سهولت د رابالغ 

خواندگان: بانک پارسیان شعبه اورمیه  با نمایندگی اقای عسگر تقی پور علی بیگلو با 
وکالت  اقای جعفرصادق دادگر  فرزند سلطانعلی  به نشانی اذربایجانغربی –خوی- 

خیابان شهید طالقانی –جنب بانک سپه مرکزی
خواسته  :ابطال عملیات اجرایی

 )رای دادگاه ( در خصوص دعوی بانوان خانم نیوشا  قهرمانی افشار  و خانم لیال 
حبیبی عربلوی دره  به وکالت اقای کهرم  طراوت چونقرالو  فرزند حسین و خانم 
زهرا میزانیان عدل فرزند یوسعلی  علیه : بانک پارسیان شعبه اورمیه  با نمایندگی 
اقای عسگر تقی پور علی بیگلو  به خواسته بطالن عملیات اجرایی سند رسمی شماره 
722070-14-94  صادره از دفتر اسناد رسمی  شماره 3 اورمیه بشرح دادخواست  
اجماال اینکه وکالی  خواهانها  اعالم داشته اند شرکت  آذر کاویان ارومیه   اقدام به 
دریافت وام اعطایی به مبلغ 12/375/000/000 ریال از خوانده نموده و موکلین  نیز 
در تضمین ان ملک خود به پالک ثبتی  302 فرعی از 19 فرعی از 9 اصلی را بعنوان 
رهن در اختیار  خوانده قرارداده اند مع االسف  به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط  وام 
از طرف مدیون اصلی خوانده اقدام به  در خواست اجرائیه عالوه  بر اصل بدهی  به 
میزان 12/375/000/000  ریال  مبلغ 1/746/739/726 ریال بابت سود  غیرمتعارف  
و غیرمعمول با توجه به نرخ تورم  در ان زمان و نیز  مبلغ  973/432/792 ریال بابت  
خسارت تاخیرتادیه  تادیه نموده است لذا دادگاه در خواست  بطالن عملیات اجرائی 
نسبت به سود بانکی  و خسارت تاخیر تادیه  شده است  نظر به جامع محتویات 
پرونده و اینکه وکیل خواهانها  برابر صورت جلسه مورخ 95/11/12  خواسته خود را 
را از بطالن عملیات اجرایی به ابطال  اجرائیه اصالح نموده است  و با تقدیم الیحه ای 
اعالم داشته  با عنایت به اعالم ورشکستگی  ازجانب متعهد اصلی شرکت آذرکاویان 
ارومیه  به استناد  رای وحدت  رویه شماره 155-47/12/14 راهن نسبت به خسارت 
نمیباشد  مسیول  اعالم ورشکستگی   بعدازایام  در مدت  اصلی  مدیون  تاخیرتادیه  
اینکه اوال همانطوریکه  در دادنامه  شما 9609974411301055  .دادگاه توجها به 
صادر  از این دادگاه در پرونده حاضر در مقام اعالم نظر نسبت به در خواست توقیف 

عملیات اجرایی  نماید 
قاضی شعبه 1۳ شورای حل اختالف شهرستان خوی

۸ فیلم ایرانی در جشنواره فیلم های آسیایی بارسلون

معاونت اجتماعی ناجا با مشــارکت پلیس مبــارزه با مواد مخدر، 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه ی قضاییه، ستاد مبارزه با مواد 
مخدر نهاد ریاست جمهوری، موسسه ی تبیان و حوزه هنری انقالب 

اسالمی برگزار می کند: 
آیین نامه فراخوان نخستین جشنواره ملی فیلم 111 ثانیه 

ای ما )مردم و امنیت( با موضوع پیشگیری از اعتیاد
مقدمه: با توجه به گســترهي آسیب خانمان سوز اعتیاد و دغدغه 
هاي مردم شریف ایران اسالمی و مسئوالن محترم به ویژه فرماندهي 
معظــم کل قوا )مد ظله العالي( ؛ معاونت اجتماعي ناجا با توجه به 
وظیفه ي ذاتي در حوزه ي پیشگیري از ناهنجاري جرایم و آسیب 
هاي اجتماعي و در راستاي فعالیت هاي ایجابي پیرامون کنترل و 
کاهش این معضل اجتماعي، در نظر دارد نخســتین جشنواره ي 
فیلم 111 ثانیه اي را با شــعار » مــردم و امنیت (ما)» با موضوع 
پیشگیري از اعتیاد و با مشارکت دیگر متولیان ذیربط، برگزار نماید. 
این جشنواره در سه قالب انیمیشن، مستند و داستاني منطبق بر 
محورهاي اعالم شــده در این فراخوان به اجرا در خواهدآمد. تولید 
آثار کوتاه، جذاب و تصویري خالقانه با موضوع آسیب هاي مرتبط 
با اســتعمال و توزیع مواد مخدر، تجلیل از هنرمندان مروج قانون 
و مفاهیم اجتماعي و پیشــگیري از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر 
از طریق رشــته ي فیلم ســازي، از جمله اهداف برجسته ي این 
جشــنواره ي فرهنگي و هنري مي باشد.محورهای جشنواره فیلم 
111 ثانیه ای مردم و امنیــت: 1 -نقش باورها، اعتقادات دیني و 
هنجارها در پیشگیري از اعتیاد ۲ -باورهاي غلط، ناآگاهي و اعتیاد 
3 -سبک زندگي، تغییرات اجتماعي و اعتیاد 4 -خانواده و اعتیاد 

5 -دوره نوجواني، بلوغ، دوستان و اعتیاد 6 -فضاي مجازي، جنگ 
نرم و اعتیاد 7 -پیامدهاي گرایش به اعتیاد ۸ -نقش محیط هاي 
ناسالم و پر خطر در بروز و شیوع اعتیاد 9 -نقش ورزش و تفریحات 
در پیشگیري از اعتیاد 11-نقش سازمانهاي دولتي و مردم نهاد در 
پیشــگیري از اعتیاد تقویم اجرایی جشنواره: مهلت ارسال آثار به 

tebyan.net.Festival110 جشنواره از طریق نشاني
تا۰1 آذر ماه 1317مي باشد. زمان داوري آثار: تا 31 آذر ماه1317 
خواهد بود. اعالم نتایج به صورت رســمي و در زمان برپایي مراسم 
اختتامیه (که متعاقبا اعالم خواهد شد) مي باشد. شرایط و مقررات 
جشــنواره: • ارسال آثار براي جشــنواره، پس از ثبت نام در سایت 
tebyan.net.Festival110امــکان پذیر مي باشــد. • درج نام 
.Festival110  صاحبان اثر، کد ملي و شماره تماس (پاسخگو) در

tebyan.netالزامي است. • شرکت براي تمامي هنرمندان حرفه 
اي و دانشجوي هنردر نخستین جشنواره ي فیلم111 ثانیه اي ما، 
فراهم مي باشد. • دبیرخانه ي جشنواره در استفاده از فیلم هاي راه 
یافته به بخش مسابقه جشنواره، »براي امور ترویجي و آموزشي« ، 
»نمایش درمراســم اختتامیه، دانشگاه ها، اماکن عمومي، ادارات و 
اصناف« و »انتشــار در فضاي مجازي و صدا و سیماي جمهوري 
اســالمي ایران« مجاز خواهد بود. • تمامي آثاري که با سرمایه ي 
شخصي از سال 1315 تاکنون در محورهاي اعالمي جشنواره تولید 
شــده و در رسانه ها منتشر نشده اند، مجاز به شرکت در جشنواره 
مي باشند. • هر شرکت کننده مجاز است با در نظر گرفتن مضامین 
جشنواره، حد اکثر 5 فیلم 111 ثانیه اي، به نام یک فرد و با درج کد 
.Festival110ملي و شماره ي تلفن همراه در دسترس، به نشاني

tebyan.netارسال نماید.  tebyan.net.Festival110 آثار مي 
بایســت با ایده هاي نو و به دور از هرگونه کپي برداري موضوعي 
و محتوایي، تولید شــوند. • ارســال کننده ي اثر، مالک قانوني اثر 
شناخته مي شود. • چنانچه نســبت به مالکیت معنوي آثار ارائه 
شده، هر نوع شکایتي از سوي دیگران مطرح شود، در صورت اثبات، 
عواقب حقوقي ناشي از آن، متوجه اقدام کننده خواهد بود. دبیرخانه 
در صورت برخورد با چنین موقعیتي در مدت مسابقه، اثر ارائه شده 
را حذف مي نماید. • هر فیلم مي باید به صورت فایل دیتا با فرمت 
MP4 ، MP۲ یا MOVE ارســال شــود. • عنوان فیلم و شماره 
 Rename تماس صاحب اثر مي باید برروي فایل فیلم (به صورت
)درج شــود. • حد اکثر زمان فیلم، 111 ثانیه مي باشد. • تصمیم 
گیري در باره موارد پیش بیني نشده در این آیین نامه بر عهده ي 
دبیرخانه ي جشــنواره ي فیلم 111 ثانیه اي مي باشد. جوایز: در 
بخش فیلم داستاني 111 ثانیه اي: لوح افتخار و مبلغ ۸1 میلیون 
ریال وجه نقد به اثر برگزیــده و مقام اول کارگرداني لوح افتخار و 
مبلغ 71 میلیون ریال وجه نقد به اثر برگزیده و مقام دوم کارگرداني 
لوح افتخار و مبلغ 51 میلیون ریال وجه نقد به اثر برگزیده و مقام 
سوم کارگرداني در بخش انیمیشــن 111 ثانیه اي: لوح افتخار و 
مبلغ ۸1 میلیون ریال وجه نقد به اثر برگزیده و مقام اول کارگرداني 
لوح افتخار و مبلغ 71 میلیون ریال وجه نقد به اثر برگزیده و مقام 
دوم کارگرداني لوح افتخار و مبلغ 51 میلیون ریال وجه نقد به اثر 
برگزیده و مقام سوم کارگرداني در بخش فیلم مستند 111 ثانیه اي: 
لوح افتخار و مبلغ ۸1 میلیون ریال وجه نقد به اثر برگزیده و مقام 
اول کارگرداني لوح افتخار و مبلغ 71 میلیون ریال وجه نقد به اثر 

برگزیده و مقام دوم کارگرداني لوح افتخار و مبلغ 51 میلیون ریال 
وجه نقد به اثر برگزیده و مقام سوم کارگرداني • در صورت صالحدید 
هیئت محترم داوران، قدرداني از »یکي از آثار برخوردار از محتوا و 
ساختار ویژه«، حد اکثر تا مبلغ 51 میلیون ریال و همچنین »یکي 
از آثار برخوردار از بهترین دست آوردفني و تکنیکي ویژه«، حد اکثر 
تا مبلغ 51 میلیون ریال ، پیش بیني شده است. راه هاي ارتباطي 
tebyan..Festival110 جشنواره : ارسال آثار از طریق نشــاني

net امکان پذیر مي باشد. شــماره تماس: ۸1۸۲3719) ساعات 
پاسخگویي، در تمامي روزهاي اداري، از ساعت 9 تا 1۲ مي باشد(

نخستین جشنواره ملی فیلم 111 ثانیه ای ما )مردم و امنیت(


