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سرمقاله

زلزله، فرار، مصدوم
اتفاقات ریز و درشــت کم در کشور ما پیش نمی 
آید. بارش باران های پاییزه در شهرها و استان های 
مختلف کشور بسیاری از معابر را شبیه رودخانه ای 
کرده که باید برای عبور و مرور از قایق استفاده کرد.

خوشبختانه و با وجود بادهای پاییزی و بارش در 
دو ماه نخست فصل پاییز روزهایی که شهرهای پر 
جمعیت و صنعتی دچارِ آلودگی بودند کاهش یافته، 
اما باران که می بارد نمی دانیم خوشحال باشیم یا 
ناراحت.بسیاری از شهرهای جنوبی و جنوب غربی 
کشــورمان روزهای بارانی را سپری می کنند و از 
اینکه بعد از سال ها در ماه های پاییز به جای خاک 
از آسمان باران می بارد، از رودخانه بودِن شهرشان 
نیز گله نمی کنند و بارش را رحمت الهی می دانند. 
اما اگر شهری با استانداردهای صحیح ساخته شده 
باشد، هیچ گاه شاید آب گرفتگی در خیابان ها و 
معابر نمی شویم. یکشنبه شب اخبارِ کانال های 
فضای مجازی و خبرهای صدا و ســیما از سیل و 
کمک رسانی به مردمی که در روستاهای دور افتاده 
در استان های جنوبی گرفتار شده بودند، پُر بود که 
خبر زلزله باز در کرمانشاه و سرپل ذهاب سیل و آب 
گرفتگی را از یادها برد. باز فصل سرما، باز باران و باز 
هم زلزله. تاکنون نزدیک به هشتصد نفر در زلزله ی 
یکشنبه شب مصدوم شده اند و درصد باالیی از این 
تعداد در حین فرار مصدوم شده اند. از همان شب 
فضای مجازی پر شد از اینفوگرافی ها، ویدئوها و 
عکس های آموزشی که در حیِن وقوع زلزله هر فرد 
در هر مکانی که قرار دارد چگونه باید در فضایی امن 
قرار بگیرد تا بتواند جاِن سالم از این واقعه به در ببرد.

ادامه در صفحه 2
2 فرزانه یوسفیان

استیضاح ظریف و طرح استیضاح رئیس مجلس کلید خورد؛

استیضاح می کنم، پس هستم!

قلیان ؛ 
اعتیادی 
 خاموش!

به گزارش زمان ،قلیان اعتیادی شیک ومجلسی است که در طول تاریخ بارها منع شده و دوباره آزاد شد اما به 
خود نام اعتیاد نگرفته است.حتما واقعه »نهضت تنباکو« را شنیده اید. نهضت تنباکوجنبشی اجتماعی در اعتراض به 
اعطای امتیاز انحصاری تنباکو به شرکت »رِژي« به مدت 55 سال بود که طی آن با فتوای آیت اهلل میرزای شیرازی 
استعمال توتون و تنباکو حرام اعالم شد و مردم با شکستن قلیان ها اولین مبارزات ضد استعماری خود را کلید زدند.  
این اعتراض به قدری بود که حرمسرای ناصرالدین شاه هم رسید تا جایی که در کاخ ناصرالدین شاه  زنان شروع  
به شکستن قلیان ها را کردند و وقتی ناصرالدین شاه از انیس الدوله پرسید: »خانم، چرا قلیان ها را از هم جدا و جمع 
می کنند؟« او جواب می دهد: »برای آنکه قلیان حرام شده« ناصرالدین شاه روی در هم کشیده می گوید: »که حرام 

5 محبوبه اشرفی پیمانکرده؟« انیس الدوله با همان حال می گوید: »همان کس که مرا به تو حالل کرده«.

روزانهم صبح اریان

۶ سیاست
 کالن

 بودجه ۹۸

سهمیه بندی
 و جیره بندی
 دارو نداریم

توقف روند 
رو به رشد 

طالق در کشور
731

نشست ویژه سه قوه برای رفع ابهامات
 قانون منع بکارگیری بازنشستگان

و؛  خودر بازار  در  مردم  سرگردانی 
نیست؟ پاسخگو  کس  هیچ 
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»مغرب« محمد بن سلمان  را راه نداد
همزمان با تشدید اعتراض هاي مردمي در چند کشور عربي و آفریقایي؛ 

 مزایده حضوری )حراج(
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در نظر دارد بر اساس 
مجوزهای ما خوذه قانونی روغن سوخته )حدودا 18 هزار کیلوگرم( اتوبوس های خود 
را از طریق مزایده حضوری )حراج( به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا 
متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ 1397/09/08 جهت دریافت 
اسناد مزایده و بازدید به واحد امور قراردادهای سازمان واقع در کرج – میدان استاندارد – بعد از 
موسسه استاندارد – ساختمان مرکزی مراجعه یا با شماره تلفن 32800843-026 تماس حاصل 
نمایند شایان ذکر است در قبل فروش روغن سوخته وجه نقد دریافت می گردد و پرداخت هرگونه 

مالیات و عوارض بر عهده خریدار می باشد. 
- محل فروش و دریافت اسناد : امور قراردادهای سازمان 

سالن  صبح-   10 ساعت   1397/09/19 مورخ  دوشنبه  روز  زنی(:  )چوب  حراج  برگزاری  -زمان 
اجتماعات سازمان

- هزینه کارشناسی و نشرآگهی ها برعهده برنده مزایده خواهد بود. 
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 

مجید استاد کاظمی       
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج       

سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر

وزیر کشور خبر داد؛

توقف روند رو به رشد 
طالق در کشور

 وزیر کشور گفت: در برخی از حوزه های آسیب های 
مواجه  آمار  افزایش  با  ُخرد  مانند سرقت  اجتماعی 
عالی  شورای  کار  دستور  در  مسئله  این  که  بودیم 

امنیت ملی قرار گرفته است.
عبدالرضا  ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دیروز  پایان نشست  در  وزیر کشور  رحمانی فضلی 
خبرنگاران،  جمع  در  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
دو  فرهنگی  کمیسیون  امروز  نشست  کرد:  اظهار 
آسیب های  وضعیت  بررسی  که  داشت  کار  دستور 
اجتماعی، مدیریت آن و اقدامات صورت گرفته در 
این حوزه و همچنین در خصوص برگزاری مراسم 
پیاده روی اربعین حسینی)ع( اختصاص داشت که 
بیشتر وقت جلسه با توجه به سئواالت و دغدغه  های 
نمایندگان به دستور کار نخست اختصاص پیدا کرد.

پیشنهادات  و  سئواالت  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
سوی  از  اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  مختلفی 
این  جمع بندی  در  گفت:  شد،  مطرح  نمایندگان 
کشور  وزارت  در  نمایندگان  که  شد  مقرر  جلسه 
اقدامات  جریان  در  امور  در  بیشتر  تا  یابند  حضور 
آسیب های  حوزه  در  کشور   وزارت  شده  انجام 
اجتماعی قرار بگیرند.وی تصریح کرد: مدیریت این 
گرفتند  عهده  به  رهبری  معظم  مقام  را  کار عظیم 
و تا کنون ۷ جلسه نزد ایشان در خصوص بررسی 
وضعیت آسیب های اجتماعی برگزار شده است و در 
این نشست ها از اولویت های تعیین شده و اقدامات 
در  اجتماعی  آسیب های  وضعیت  از  شده  انجام 
است. شده  ارائه  ایشان  خدمت  مختلف  حوزه های 

از  برخی  در  حاضر  حال  در  افزود:  فضلی  رحمانی 

گرفته  صورت  مثبت  اقدامات  به  توجه  با  حوزه ها 
مواجه  اجتماعی  آسیب های  توقف  با  طالق  مانند 
هستند و در برخی از حوزه های دیگر مانند اعتیاد 
با توجه به اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و 
درمان، توفیقات زیادی داشتیم که آمار و ارقام در 

این حوزه نیز روند مثبتی را نشان می دهد
.این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در برخی 

افزایش  با  خرد  سرقت  مانند  موضوعات  از  دیگر 
مسئله  این  که  بودیم  مواجه  اجتماعی  آسیب های 
در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته 
که البته این حوزه بدون ارتباط با مسائل اقتصادی 
نیست.وی اضافه کرد: در حوزه حاشیه نشینی هم 
اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که آسیب در این 

مناطق نیز کاهش داشته است.
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زلزله، فرار، مصدوم
به جای کمپین های حمایتی، به فکر آموزش باشیم

فرزانه یوسفیان
ادامه از صفحه 1 ...

اما باز زلزله آمد و بسیاری در حین فرار آسیب دیدند و راهی بیمارستان شدند.در 
کنارِ اینکه مردم ایران، مردمی میهن پرست، مهربان و دلسوز هستند، برای اتفاق 
پیش آمده مدتی درگیر آن می شوند و گویی به فراموشی می سپارند. البته در 
این میان و به لطف برخی شبکه های مجازی و آگاهی یافتن از آنچه در کشور 
اتفاق می افتد هر از چند گاهی کمپین به راه می اندازند و بسیاری را همراه خود 
می کند. کمپین جمع آوری پول برای بیماران و آزادی زندانیان، کمپین حمایت 
از هنرمندان و ورزشکاران، کمپین نه به تبعیض آموزشی و... از جمله برنامه های 
فضای مجازی است که بسیاری را برای رسیدن به هدف همراه می کند. اما گاهی 
این کمپین ها کوتاه مدت است و بعد از رسیدن به هدف دیگر الزامی به ادامه 
ی آن نیست. به طور مثال زمانی که هزینه ی درماِن یک بیمار و یا مبلغی برای 
آزادی یک زندانی جمع می شود، نیازی به ادامه ی این کمپین نیست. اما مسائل 
با اهمیتی در کشور وجود دارد که هرچه زمان می گذرد بر اهمیِت آگاهی بخشی 
آن در جامعه افزوده می شود. وقوع زلزله و اینکه هر فرد در جامعه بداند چگونه 
باید با این رویداد مواجه شود، وظیفه ی رسانه ملی و شبکه های مجازی است که 
باید بیش از پیش به آن توجه شود. برگزاری مانور، آموزش در کتب درسی، تولید 
برنامه های تلویزیونی و... هر کدام می تواند در راهِ آگاهی بخشی به افراد جامعه در 
تمامی سطوح کمک رسان باشد. همه می دانیم که بسیاری از شهرهای ایران بر 
روی گسل های زلزله قرار دارد، اما تا اتفاقی در این خصوص پیش نیاید، یادمان 
نیست که باید برای مواجه با آن فرهنگ سازی درستی انجام بدهیم. متاسفانه 
عدم آگاهی درست در این خصوص اتفاقاتی همچون زلزله ی یکشنبه شب را 
رقم می زند. تا مادامی که آموزش درست در این حوزه انجام نشود، تمامی افراد 
فکر می کنند برای نجاِت جان شان باید به سمِت در خروجی خانه بروند و فرار 
کنند. این در صورتی است که هر فرد در هر مکانی که باشد باید بداند در کمترین 
زمان بهترین فضا را برای نجاِت جاِن خود انتخاب کند و قطعا این مهم منوط به 
آموزش هایی است که باید یک فرد به صورت دراز مدت و مادام دیده باشد که 
نه به فراموشی بسپارد و نه ترس و نگرانی در لحظه ی وقوع زلزله او را از تصمیم 
درســت، دور کند.استان های کشور اما امروز بیستمین مانور سراسری زلزله و 
ایمنی را برگزار می کنند که این مانور با هدف ارتقاء آمادگی و ترویج فرهنگ 
ایمنی بین دانش آموزان در مدارس انجام می شود. اما آیا برگزاری یک یا چند 
بار مانور در مدرسه می تواند به دانش آموزان آموزش دهد که اگر در خانه هم 
بودند و زلزله آمد، بتوانند پناه بگیرند و صدمه ای به آن ها وارد نشود؟ تصور درباره 
آموزش در خصوص زلزله باید اقدامی بلند مدت و اثر گذار باشد، نه اینکه تنها 
برای عده ای معدودی از افراد در جامعه مانور برگزار کنیم و تصورمان این باشد 
که توانسته ایم اقدامی شایسته در این خصوص انجام دهیم. دانش آموزان در کناِر 
مانوری که در سال در مدرسه شان برگزار می شود، باید این آموزش را در کتاب 
های درسی داشته باشند تا با آموزش صحیح بدانند اگر در خیابان، مغازه، خانه و 
حتی در رختخواب هستند، باید در کوتاه ترین زمان چه کار کنند. آموزش تنها 
مختص دانش آموزان نیست، بلکه رسانه ملی و تولید برنامه های آموزشی برای 
بانوان خانه دار و دیگر افراد جامعه نیز می تواند به این مهم کمک رسان باشد. باور 
کنیم تا مادامی که به فکر آموزش صحیح در این زمینه نباشیم، با هر بار زلزله 
تعداد مصدومان،آن هم به دلیل فرار از این تعداد بیشتر خواهد شد و چه بسا در 
این میان افراد بسیاری بر اثر جراحات کشته شوند. پس به جای راه اندازی کمپین 
هایی که به جز مسائل کوتاه مدت نمی تواند راه گشا باشند، به فکر آموزش باشیم.
F.Yousefianpour@Gmail.com

نشست ویژه سه قوه برای رفع 
ابهامات قانون منع بکارگیری 

بازنشستگان

نشست ویژه سه قوه برای بررسی و رفع ابهامات قانون 
منع بکارگیری بازنشستگان در محل دیوان محاسبات 

کشور برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، زهرا سعیدی سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس با اعالم این گفت: در این 
جلسه که در دیوان محاسبات و قبل از آغاز جلسه علنی 
مجلس در حال برگزاری است، رئیس دیوان محاسبات 
کشــور، نماینده دیوان عدالت اداری، معاون حقوقی 
رئیس جمهور و جمعی از نمایندگان حضور دارند.وی 
با بیان این که این نشست در راستای ایجاد هماهنگی 
بین دستگاه ها برگزار شده، اضافه کرد: با توجه به برخی 
تالش ها برای دور زدن قانون، رفع ابهامات و تاکید بر 

اجرای صحیح قانون امری ضروری است.

مانور جنگنده های نیروی هوایی 
ارتش در آسمان خلیج فارس

نیروی هوایی ارتش در اولین روز از نمایشگاه هوایی 
بین المللی کیش با جنگده های صاعقه، اف۴ و اف۱۴ با 
پرواز بر آسمان خلیج فارس آمادگی خود را به نمایش 
گذاشتند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، در اولین روز از 
نمایشگاه هوایی بین المللی کیش تیز پروازان نیروی 
هوایــی ارتش با مانور هوایی اقتدار خود را به نمایش 
گذاشتند.تیز پروازان نیروی هوایی ارتش با دو فروند 
هواپیمای جنگنده صاعقه، سه فروند اف۴، دو فروند 
اف ۱۴ و یک فروند هواپیمای آموزشی پی سی۷ اقدام 
به اجرای نمایش هوایی در آسمان خلیج فارس کردند 
و اقتدار و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند.در ادامه 
یک فروند هواپیمای سی ۱۳۰ ضمن اجرای نمایش 
هوایی در ارتفاع پســت اقدام به بارریزی کرد.گفتنی 
است، در این نمایشگاه هوایی که مهمترین رویداد در 
صنعت هوایی و فضایی در کشور و منطقه خلیج فارس 
محسوب می شود، شرکت های داخلی و خارجی در 
حوزه هوانوردی نظامی و غیرنظامی آخرین دستاوردها 
و تجهیزات صنایع هوایی و هوافضا را در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار داده.

اخبار

سرمقاله

سرلوحه کتاب سعادت بشر ، رفتار پاک 
و سجایای اخالقی اوست

کالمامیر

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی 
استیضاح علی الریجانی  تقدیم طرح  از  مجلس 
رییس مجلس به هیات رییسه خبر داد و گفت: 
نامه  آیین   2۴ ماده  طبق  استیضاح  طرح  این 
داخلی با 2۷ امضا تهیه و تقدیم هیات رییسه شد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حسینعلی حاجی 
دلیلگانی نماینده مردم شاهین شهر در حاشیه 
جلسه علنی دیروز مجلس متن این طرح استیضاح 
مصلحت نظام وقتی در خصوص مصوبات مجلس استناد اصل۱۱2 قانون اساسی ، مجمع تشخیص را دراختیار خبرنگاران قرار داد.وی اظهارداشت: به 

تصمیم می گیرد که مجلس )نه ریاست آن( با 
در نظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان 
را تامین نکند.وی یادآور شد: اقدام الریجانی در 
و  پولشویی  با  قانون مبارزه  ارسال الیحه اصالح 
الیحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بدون طی تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن 
علنی و اصرار مجلس به مصوبات خود مغایر اصل 
۱۱2 قانون اساسی و ماده 2۰۰ آیین نامه داخلی 

مجلس است.

استیضاح می کنم، پس هستم!                                   
استیضاح ظریف و طرح استیضاح رئیس مجلس کلید خورد؛ 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو پارس مدل 84 با شماره پالک 182ج92 ایران 
63 با شماره موتور 12484195730و شماره شاسی 19333001مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
برگ سبز و برگ کمپانی و سند مالکیت خودروخودروی پراید GTX  مدل 1385 
به رنگ زیتونی شماره  پالک 27546 ب 93 به نام فاطمه حداتقی آزاد به شماره 
ملی 2594542830 نام پدر فیض اله به وکالت منقول شماره 2422- 96/3/26 مفقود 

گیالنگردیده که از درجه  اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
  اصل پروانه بهره برداری دامداری روستایی با مجوز شماره 30/268مورخ86/5/25 
به نام ربابه باللی در روستای سوچلما با قابلیت پرورش گاو شیری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد  
نکا 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری هاچ بک جک مدل 1393 به رنگ مشکی متالیک 
با شماره پالک 121ج66ایران 72شماره موتورHFC4GA31DF3033416 شماره 
شاسی NAKSH7316FB111966به نام اسفندیار درویشی زعفرانی مفقود گردیده 

بابل و درجه اعتبار ساقط می باشد

 مفقودی
شماره  با   82 ایران  258م38  پالک  شماره  با   1397 مدل  پارس  پژو  سبز  برگ   
موتور18B0066536 شماره شاسی 562483به نام مهدی عنایت پور شیاده مفقود 

 بابل گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 1384 شماره شهربانی 914 ج 84 82 موتور 1266610  شاسی 

 بابل 1412284649691S مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو 207 مدل 1390 با شماره پالک868ص92 ایران 82 شماره 
نام  NAAR03FE03FE0BJ955690به  شاسی  شماره  موتور13389035445 

نسیم غالم پور دهکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

آگهی مفقودی
سند و برگ سبز خودرو سواری سیستم رنو تیپ L90مدل 1387به رنگ زیتونی 
شماره  موتورKAMA690W001787و  شماره  به  بنزین  سوخت  نوع  متالیک 
شاسیNAPLSRALD8102343Z شماره پالک ایران 24-735ن14به نام فریبا 
عبداللهی آرپناهی  نام پدرچنداری بشناسنامه 5364 شماره ملی 1972476777تاریخ 

تولد 1367/1/7مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان گتوند

اگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو PARS مدل 1395 به شماره شهربانی 72-977ج98 
و شماره موتور 164B0090011 و شماره شاسی NAAN11FE7GH724204 به 

نام حسین مجاوریان طاهر مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی موتورسیکلت پارسا مدل 1386 به شماره شهربانی 586-
 N1K   *** 125P860220273832 به شماره موتور 71314558 و شماره شاسی

بابلبه نام عین اله شعبان پور سوری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی و کارت ماشین وانت نیسان مدل 1388 به شماره شهربانی 24-
 NAZLX140TNN003458 271س74 و شماره موتور 521659 و شماره شاسی

به نام سید نوراله عباسی نژاد بهبهانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پزو 405 مدل 1385 و شماره موتور 12484254189 و شماره 

شاسی 14290365 به نام مهدی پاشایی امیری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
شماره  به  و   1396 مدل   TONDAR90K4M رنو  سواری  ماشین  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   100019606RR190092 موتور  شماره  و  82-841م64  شهربانی 
NAALSRALDHA268131 به نام نسرین حمیدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بابل
آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم کاوه صمدی فرزندمحمد
خواهان آقای/خانم محسن خسروانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/خانم کاوه 
صمدی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 

9709988603000060شعبه30
شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی)ره(شهرستان کرمانشاه ثبت ووقت رسیدگی 
موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  تعیین  ساعت12:00  مورخ27آذر1397 
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 

خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده  می 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
دبیرشعبه۳۰شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی)ره(شهرستان کرمانشاه-پوریاترک بیات

 

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره پالک 10999 فرعی از 
314 اصلی  مفروز و مجزی شده از 15208 فرعی قطعه 107  تفکیکی به مساحت 94/97 
متر مربع ذیل صفحه 94 دفتر 802 به نام آقای حجت اله فرهادیان لنگرودی سند مالکیت 
تک برگی صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت  شماره 
891/65/96  قاضی شورا شعبه 65 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  تهران فوت  
نموده اند سپس خانم حرمت حاجعلی زاده  اسمعیلی به موجب وکالتنامه شماره 44582 
مورخه 1397/9/1 دفتر خانه 14 هشتگرد از طرف وراث شادروان حجت اله  فرهادیان  
لنگرودی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت  
مورد ثبت  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و 

درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده 120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی وجودسند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از 
تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این 

اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 418  تاریخ 1397/9/7
رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

ابالغ وقت 
رسیدگی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده:970466 
وقت رسیدگی:19دی97 ساعت 9 صبح

خواهان:طیبه حاتمی پیرغیبی  ،فرزندنریمان،آدرس:کرمانشاه
خوانده:علی عمی،فرزند:...،آدرس:فعال  مجهول المکان  خواسته:مطالبه

خواهان دادخواستی به خواسته فوق تسلیم دادگستری شهرستان کرمانشاه نموده که 
جهت رسیدگی به شورای حل اختالف مجتمع شهیدبهشتی ارجاع ووقت رسیدگی به 
شرح پیش گفته تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  تجویزماده72قانون  دستورشوراوبه  به  خواهان 
کثیراالنتشارآگهی   های  ازروزنامه  دریکی  نوبت  یک  مراتب  درامورمدنی  وانقالب 
می شودتاخوانده ظرف یک ماه ازتاریخ نشرآگهی به دفترشورامراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خودنسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت کرده ودروقت رسیدگی 
معین حضوریابید.درغیراینصورت شورامبادرت بااتخاذتصمیم مقتضی خواهدنمود. 

مجوزارشاد:8633
دبیردفترشعبه شورای حل اختالف شعبه۳۷حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهیدبهشتی 

شهرستان کرمانشاه-میرپور

آگهی موضوع ماده3قانون 
وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  وماده13آئین 

فاقدسندرسمی
برابررای شماره139660316001005692مورخ5

بهمن1396
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات 

فاقدسندرسمی مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
بشماره  فرزندعباس  گومه  طوبی  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   
شناسنامه472صادره ازهمدان درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت206،75مترمربع 
پالک درقسمتی ازباقیمانده28از139اصلی مفروزومجزی شده واقع دربلوارطاقبستان 

کوچه113خریداری ازمالک رسمی منوچهربرومند محرزگردیده است.
لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روز آگهی 

می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند

می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد. مجوزارشاد:7854
تاریخ انتشارنوبت اول:21آبان1397 

تاریخ انتشارنوبت دوم:7آذر1397
توضیح:الزم به ذکراست آگهی های که خارج زمان مقررشده چاپ شودقابل پذیرش 

نمی باشد.
جعفرنظری:رئیس ثبت اسنادوامالک

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم عیسی امیری 

خواهان آقای/خانم محسن خسروانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/خانم عیسی 
پرونده کالسه  وبه شماره  ارجاع  این شعبه  به  که  مطرح  مطالبه  به خواسته  امیری 

9709988603100192شعبه31
ووقت  ثبت  کرمانشاه  خمینی)ره(شهرستان  امام  مجتمع  اختالف  حل  شورای 
رسیدگی مورخ27آذر1397 ساعت10:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 

خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده  می 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
دبیرشعبه۳۱شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی)ره(شهرستان کرمانشاه-

متن آگهی 
شاکی آقای هادی عزیزی گنجی فرزند صید محمد شکایتی علیه متهمین 1-اسفندیار 
سپهوند فرزند صیدجان 2-علی نورپور فرزند بهمن 3-ابراهیم سپهوند فرزند صید جان 
4- میالد رشیدی فرزند خلیل دایر بر ضرب و جرح عمدی که تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
آباد )101 جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9709986611200788 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1397/10/29 و ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهمین و 
درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا متهمین پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
منشی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند . 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم طاهره مهرجو فرزند اصغر و آقای 

محسن فتح الهی 
به طرفیت خواندگان  دادخواستی  کرم  علی  فرزند  دالوند  فرشته  خواهان خانم 
خواسته  به  الهی   فتح  محسن  آقای  و  اصغر  فرزند  مهرجو  طاهره  خانم 
اعتراض ثالث اجرایی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986610700290   شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
که  تعیین  ساعت09:00   1397/10/16 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی  مجهول 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

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

تاریخ انتـشار: ۱۳9۷/۰9/۰۷
آگهی مجمع نمایندگان عادی بطور فوق العاده)نوبت اول(

اتاق تعاون استان البرز
بدینوسیله به استحضار اعضای محترم مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان البرز میرساند مجمع عادی بطور فوق العاده نمایندگان )نوبت اول( 
اتاق تعاون استان البـرز در روز یکشنبه مورخ 97/10/09 رأس ساعت 00,10 صبح در محل اتاق تعاون واقع در: شهرستان کرج- عظیمیه – 
میدان طالقانی - ضلع شمالی دادگستری – ساختمان اتاق تعاون استان البرز برگزار میگردد. لـذا از اعضاء محترم مجمع نمایندگان دعوت بعمل می آید در جلسه 

مذکور حضور بهم رسانند :
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیأت رئیسه و هیأت بازرسی 

2- تصویب صورتهای مالی سالهای 95 و 96
3-اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادی سال 97

4- طرح و تصویب تفویض اختیار به هیأت رئیسه جهت خرید، فروش ،تهاتر، تعویض و تغییر اموال منقول و غیر منقول با در نظر گرفتن صرفه و صالح اتاق 
5-طرح و تصویب تفویض اختیار به هیأت رئیسه در خصوص سرمایه گذاری اتاق در پروژه  های اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین امکان سرمایه گذاری اشخاص 

مذکوردر پروژه های اتاق با در نظر گرفتن صرفه و صالح اتاق و در چارچوب مقررات.
6- انتخاب هیأت بازرسی

 تـذکـر: 1-به استناد دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاق های تعاون ،داوطلبان سمت عضویت در هیأت بازرسی جهت ثبت نام و تکمیل فرم 
مربوطه میبایست حـداکثـر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن مدارک زیر به اتاق تعاون استان البرز به آدرس فوق مراجعه نمایند.

* کپی آخرین مدرک تحصیلی * کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی * دو قطعه عکس جدید * برگ عدم سوءپیشینه
2-همراه داشتن اصل معرفی نامه توسط نماینده محتـرم که از سوی هریک از اعضای مجمع نمایندگان در جلسه شرکت خواهند نمود الـزامی میباشد.

هیأت رئیسه اتاق تعاون استان البـرز

استیضاح ظریف تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

استیضاح محمدجواد ظریف  تقدیم طرح  از  حسینعلی حاجی دلیگانی همچنین 
وزیر امور خارجه به هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی خبر داد.وی ادامه داد: 
این استیضاح به امضای 2۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسیده است.

ناوشکن »دنا« ۶ ماه دیگر 
به بهره برداری می رسد

فرمانده نیروی دریایی ارتش از بهره برداری ناوشکن 
زیردریایی  الحاق  و  دیگر  ماه  از ۶  کمتر  »دنا« طی 
»فاتح« در ماه آینده به ناوگان نیروی دریایی ارتش 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر دریادار حسین خانزادی اظهارداشت: در هفتم آذر 
حماسه بزرگی در تاریخ دفاع مقدس و نیروی دریایی در ناو موشک انداز قهرمان پیکان 
رقم خورد و به همین دلیل این روز را گرامی می داریم.وی تاکید کرد: ۸ آذر یک فروند 
از زیردریایی های کالس غدیر به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش الحاق خواهد شد و 
۱۰ آذر نیز شاهد الحاق ناوشکن سهند به نیروی دریایی ارتش در خلیج فارس خواهیم 
بود؛ سهند جدید پیشرفته تر از سایر ناوشکن هایی است که تاکنون ساخته شده است.وی 
تصریح کرد: من امروز این نوید را می دهم که »دنا« به عنوان ناوشکن بعدی جمهوری 
اسالمی ایران در آستانه ساخت نهایی قرار گرفته است و ان شااهلل در کمتر از ۶ ماه به 
بهره برداری خواهد رسید.وی در پایان خطاب به دشمن،تصریح کرد : امروز دست دهه 
اندازه ما صبر وحوصله ندارند.  هفتادی ودهه هشتادی ها روی ماشه است و آنها به 
دشمن امروز بداند هیچ تحریمی بر نیروی دریایی تاثیرگذار نیست و ما روز به روز درحال 
پیشرفت هستیم. قدرتهای دریایی استکباری گذشته روز به روز مسیر افول را طی می 

کنند و افزایش قدرت قدرت جمهوری اسالمی محسوس است.

موافقت وزارت کشور با 
طرح استانی- شهرستانی 

شدن انتخابات مجلس
 

رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس از 
موافقت وزارت کشور با طرح استانی- شهرستانی شدن 

انتخابات مجلس شورای اسالمی خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد کولیوند 
در تشریح این طرح، افزود: استانی شدن انتخابات دو حالت دارد؛ در حالت اول مانند مجلس 
خبرگان رهبری به تعداد کرسیهای هر استان مردم استان رأی میدهند تا نمایندگان مجلس 
انتخاب شوند.وی اظهارداشت: حالت دیگر انتخابات استانی -شهرستانی است که بر اساس 
آن نامزدهای انتخابات در شهرستان ها ثبت نام میکنند و باید درصدی از رأی خود از حوزه 
انتخابیه شان کسب کنند و پس از آن با تجمیع رأی استان، افرادی که آرای بیشتری را 
اخذ کرده باشند، از طرف استان به مجلس راه می یابند.وی اظهارداشت: در طرح مجلس 
الگوی استانی -شهرستانی مدنظر قرار گرفته است و احتماال این طرح تا دو هفته آینده در 
دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.وی در خصوص نظر وزارت کشور پیرامون برگزاری 
استانی -شهرستانی انتخابات مجلس، گفت: وزارت کشور در تنظیم این طرح مجلس را 
همراهی کرده است و با این طرح موافق است.نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسالمی 
افزود: الیحه جامع انتخابات از سوی وزارت کشور به هیئت دولت ارائه شده اما هنوز از سوی 
هیئت دولت به مجلس تقدیم نشده است، بنابراین ما مجبور شدیم این طرح را تدوین کنیم.
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سهمیه بندی و جیره بندی دارو نداریم

سخنگوی سازمان غذا و دارو نحوه ارائه داروهای گران قیمت و خاص به 
بیماران را تشریح کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر کیانوش جهانپور درباره نحوه توزیع 
داروهای گران قیمت و خاص به بیماران، گفت: در زمینه ارائه داروهای 
بیماران خاص باید گفت که درباره بیماران هموفیلی و تاالسمی مشکلی 
وجود ندارد؛ چراکه اطالعات این بیماران از گذشته ثبت شده و بر همان 
اساس داروهایشان را دریافت می کنند.وی افزود: ساز و کاری را هم برای 
بیماران پیوندی و دیالیزی در نظر گرفتیم و فعال داروهایشان به صورت 
کنترل شده ارائه می شوند، اما در حال راه اندازی سامانه ای برای ارائه منظم و 
کنترل شده این داروها هستیم که پس از رفع اشکاالت فنی اش، راه اندازی 
این داروها را در سراسر کشور بر اساس  بیماران می توانند  می شود و 
اطالعات ثبت شده ای مانند کد ملی ، از داروخانه ها تهیه کنند. به این ترتیب 
کنترل بر داروهای بیماران خاص کامل می شود.سخنگوی سازمان غذا و 
دارو با بیان اینکه ایجاد این سامانه ها به معنای سهمیه بندی و جیره بندی 
دارو و شیرخشک نیست، افزود: ایجاد این سامانه صرفا برای اطمینان از 
این است که مصرف کننده واقعی ایرانی محصول یا دارو را دریافت می کند. 
با وضعیتی که در یک ماه گذشته ایجاد شد و شرایط دارو هم به وضعیت 
عادی خودش بازگشته است، خیلی ضرورتی برای ورود بسیاری از اقالم 
دارویی به سامانه توزیع، احساس نمی شود، اما به محض اینکه احساس 
شود در توزیع هر دارو یا فرآورده ای ممکن است خللی ایجاد شود، حتما از 
سامانه استفاده می شود.جهانپور همچنین گفت: اطالعات بیمارانی که قرار 
است داروهایشان در قالب سامانه توزیع شود، بر اساس معرفی پزشک یا 
از طریق تمهیدات دیگر ثبت می شود و به این ترتیب بیماران می توانند 
داروهایشان را از داروخانه مورد نظرشان تهیه کنند. تالش بر این است که 
ثبت داروخانه ها هم در سامانه به گونه ای انجام شود که انتخاب داروخانه 

با بیمار باشد.

مراکش، بن سلمان را نپذیرفت

 
مراکش از پذیرش ولیعهد عربستان در سفرهای منطقه ای اش خودداری کرد 
و به دلیل مناسب نبودن شرایط، خواستار به تعویق افتادن نشست کمیته 

عالی مشترک دو کشور شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مراکش از دور سفرهای منطقه ای محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان مستثنی نبود اما این کشور از پذیرش او خودداری 
کرده وازعربستان خواست نشست سران دو کشور را که قرار بود طی چند 
روز آتی برگزار شود، به تعویق بیاندازد.روزنامه »لکم 2« به نقل از یک منبع 
که آن را آگاه خواند، نوشت، مراکش با برگزاری نشست مشترک دو کشور 
به ریاست وزرای خارجی دو کشور با وجود پافشاری ریاض مخالفت 
کرد.این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت قرار بود سیزدهمین 
نشست مشترک عربستان و مراکش همانگونه که توافق شده بود، برگزار 
شود اما مراکش ترجیح داد در شرایط فعلی آن را به زمان دیگری موکول 
کند.این روزنامه به نقل از منبع یاد شده نوشت، ولیعهد عربستان مراکش را 
از دور سفرهای خود مستثنی نکرده بود اما مراکش از استقبال از او به دلیل 

»شرایط نامناسب موجود« خودداری کرد.

رکورد تورم کاالیی، ۲۴۴درصد

بانک  آمارگیری  موازی کاری  ایران  آمار  رئیس مرکز 
مرکزی در محاسبه نرخ تورم را مصیبت دانست و 
گفت: در کل جهان فقط  5 کشور هستند که مسئول 
آمارگیری آنها بانک مرکزی است. آمار مرکز آمار ایران 

دقیق تر و مطمئن تر است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، امیدعلی پارسا در 
گفتگو با شبکه خبر اختالف نرخ تورم اعالمی توسط 
بانک مرکزی با میزان تورمی را که مرکز آمار محاسبه 
می کند یکی از مصیبت های کشور اعالم کرد و افزود: 
بانک مرکزی روی نقاط شهری و شهرهای  تمرکز 
بزرگ است.او افزود: بانک مرکزی نرخ تورمی را که 
محاسبه می کند برگرفته از آمار 79 شهر بزرگ، 386 قلم 
کاال و 121 هزار مظنه قیمت است در حالی که تمرکز 
آمارگیری مرکز آمار بر 231 شهر، 626 روستا، 475 قلم 
کاال و 420 هزار مظنه قیمت است.پارسا،  آمار مرکز 
آمار ایران را دقیق تر و مطمئن تر اعالم کرد و گفت: تنها 
ایران است که دو نرخ تورم و دو نرخ رشد اقتصادی 
دارد که در برخی مواقع به بی اعتمادی منجر می شود.
رئیس مرکز آمار ایران به محاسبه نرخ تورم ساالنه و 
نقطه به نقطه پرداخت و گفت: آماری  که مردم مدنظر 
دارند همان تورم نقطه به نقطه است که در دوره زمانی 
مشابه نسبت به سال گذشته در نظر می گیرند. وی این 
تورم را متوسط 35 درصد اعالم کرد.امیدعلی پارسا 
قیمت برخی اقالم خوراکی و تورم آنها را بیان کرد و 
گفت: بی طرفی مرکز آمار در واقعیات اقتصادی کشور 
از وظایف این مرکز است تا مبنای آمارگیری صحیح و 
اطمینان قرار گیرد.پارسا گفت: هر سال هزار قلم کاال و 
خدمات را در نمونه 38 هزار خانوار روستایی و شهری 
آمارگیری می کنیم. این آمار علمی مبنای آمار ما قرار 
می گیرد.رئیس مرکز آمار ایران باالترین افزایش تورم 
اقالم را 244 درصد و کمترین نرخ تورم را حدود 10 
درصد اعالم کرد و گفت: آنچه به ادراک مردم نزدیک 
است معدل تورم نقطه به نقطه و 35 درصد است و 
متوسط ساالنه نقطه به نقطه 15و6دهم درصد است.
او خوراکی ها و مسکن را دارای باالترین سهم در آمار 
تورم اعالم کرد و گفت: با توجه به اینکه الگوی مصرف 
روستایی و شهری متفاوت است، واقعیت زندگی مردم 
معیار اصلی آمارگیری است.پارسا گفت در کل جهان 
فقط  5 کشور هستند که مسئول آمارگیری آنها بانک 
مرکزی شان است و مابقی کشورهای دنیا مرکز ملی آمار 
کشورها مرکز تصمیم گیری آمار است.امیدعلی پارسا 
اشکال اصلی در دونرخی بودن تورم و موازی کاری 
با بانک مرکزی را تبصره قانونی اعالم کرد و گفت: 
طبق ماده 10 احکام دائمی قانون برای رفع موازی کاری 
و به منظور رفع ابهام در آمارگیری مرکز آمار را مرجع 

اصلی آمارگیری در کشور محسوب کرده است.

خبرخبر

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی )نوبت دوم(
آگهی مناقصه عمومی ) دو مرحله ای (شماره مناقصه 91584 شماره مجوز 1397/4289

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری 
مناسب جهت مناقصات زیر اقدام نماید بدین وسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند 
دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی  الی 97/9/14جهت اعالم آمادگی به امور کاال مراجعه نموده که نسبت به معرفی آنها 
جهت دریافت استعالم ارزیابی کیفی با واحد کمیته فنی- بازرگانی اقدام گردد اسناد تکمیل شده می بایست حداکثر تا 
تاریخ97/9/21 به کمیته فنی بازرگانی تحویل گردد بدیهی است  به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب 
اثر داده نخواهد شد .شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در 
چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام واز شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد 
مناقصه متعاقباً دعوت به عمل خواهد آورد ضمناً ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه 
ایجاد نخواهد کرد خواهشمند است در نامه اعالم آمادگی آدرس کد پستی و تلفن به وضوح مشخص گردد آدرس امور کاال ساری -بلوار طالقانی شرکت گاز 
استان مازندران ساختمان شماره دو طبقه همکف 33204091-33492352-011آدرس کمیته فنی -بازرگانی ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران 

011-33204063
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

1-محل تامین اعتبار: منابع داخلی 
2-مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد

به شماره  وزیران  هیات  مصوبه  دولتی  معامالت  تضمین  نامه  آیین  اساس  بر  معتبر  بانکی  نامه  کار: ضمانت  ارجاع  فرآیند  در  تضمین شرکت  نوع   -3
مرکزی  بانک  حساب  شماره  به  نقدی  وجه  واریز  یا  پیمانکاری  کارهای  خصوص  در  آن  از  بعد  1394/9/22واصالحات  مورخه  ه    50659 123402/ت 

IR710100004001102607375883واریز گردد 
4- زمان مهلت دریافت اسناد: 97/10/9الی 97/10/12

5- زمان عودت پیشنهاد مالی 97/10/29
6-زمان گشایش پیشنهادات 97/10/30

ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده کنبا  اعالم می گردد 
7-شرایط متقاضی : -مدارک ثبتی شرکت حاوی  تصاویر مصداق )رتبه ؛کد پستی ؛شناسه ملی ؛ کد اقتصادی ؛دامنه کاری؛ تطابق  امضا ء ؛ضمانتنامه 
بانکی ؛صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 96/12/29تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی اساسنامه آخرین تغییرات اساسنامه صورتجلسه مجمع 
عمومی فرم خود اظهاری مهر و امضای پکیج پیمان کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا ءمشخصات اعضای هیات مدیره و سهامداران باالی 10 
درصد حسابرسان و نشانه اقامتگاه آنان با توجه به الزام ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده و تکمیل فرم پولشویی ارسالی گواهی ایمنی صادره از 

اداره کار ؛گواهینامه مالیات بر ازش افزوده .
-عضو وندور لیست وزارت نفت در حیطه تولیدکنندگان یا تامین کنندگان تصحیح  کننده

- ارزیابی مشتریان قبلی و گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان 
-داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر ارائه رزومه کاری مرتبط 

-تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت )وارانتی(
- نظام کیفیت و نحوه تضمین  محصوالت) گارانتی(

http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -
--حداقل نصاب پیشنهاددهنده در مناقصات دو مرحله ای به تعداد سه مناقصه گر میباشد 

www.nigc-mazandaran.ir جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس-
-و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.irمراجعه نمایید.

ردیف
1

موضوع مناقصه 
تصحیح کننده 

مبلغ تضمین )بریال (
510/000/000

مبلغ برآورد )بریال (
10/200/000/000

حداقل امتیاز فنی 
60

آگهی
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مازندران  اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 

شهرستان بابل  ابالغ دادنامه خوانده 
طرفین دعوا خواهان /نماینده خواهان  بیژن دلیری  به نشانی استان مازندران –
شهرستان قائمشهر-خ جویبار- خزر17-دفتر وکالت اسدی تلفن 09113242217
 خوانده /نماینده خوانده  تاالر و رستوران طریقت محمدکاظم صنعت خانی به 
نشانی  استان خراسان رضوی انتهای خیابان کوهی سنگی سمت چپ خیابان بین 

کوچه 38 و 40 رستوران و چلوکبابی طریقت تلفن 09153128144 
گیرنده ابالغ : خواهان / خوانده  روز  ماه   سال 1397 دادنامه شماره 1050 مورخ 
97/8/5تشخیص هیات تشخیص اداره تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بابل را 

دریافت نمودم 
سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل مهرداد عابدی

دادنامه هیات تشخیص حکم  
دادنامه شماره 1050تاریخ 97/8/5 کالسه پرونده 704/97

مرجع رسیدگی : شعبه تشخیص  
 هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل  دادنامه شماره 
استان  نشانی  به  دلیری   بیژن  خواهان  تشخیص   شعبه  رسیدگی  مرجع   1050
مازندران –شهرستان قائمشهر –خیابان جویبار –خزر17-دفتر وکالت اسدی تلفن 
به  خانی  صنعت  محمدکاظم  طریقت  رستوران  و  تاالر  خوانده   09113242217
انتهای کوی سگی-سمت چپ خیابان بین کوچه  نشانی استان خراسان رضوی 
38و 40 رستوران و چلوکبابی طریقت تلفن 09153128144 گردش کار خواهان 
دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته پس از ارجاع به این 
جلسه  مقرر  وقت  در  قانونی  تشریفات  اجرای  و  فوق  کالسه  به  ثبت  و  هیات 
رسیدگی به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل شده است با توجه به محتویات 
قرار در خصوص  نماید. حکم  به صدور رای می  مبادرت  اتی  به شرح  پرونده 
خانی  صنعت  کاظم  محمد  طرقیت  به  به  دلیری  بیزن  اقای  دعوی  به  رسیدگی 
تفوت  پاداش  و  عیدی  درخواست  بر  دائر  طریقت  رستوران  و  تاالر  کارفرمای 
مرخصی  ذخیره  ذهاب  و  ایاب  اوالد  حق  کاری  تعطیل  کاری  اضافه  و  حقوق 
و  در جلسه حاضر  وی  وکیل  که  خواهان  اظهارات  استماع  با  هیئت  سنوات  و 
اعالم داشت سابقه کار خواهان از تاریخ 91/10/14 لغایت 94/06/31بوده است 
اخرین حقوق دریاقتی سیصدهزار تومان پرداخت شده است و بعلت درخواست 
پرداخت  تقاضای  شد  اخراج  کارفرما  ناحیه  از  نهایتا  قانونکار  اساس  بر  حقوق 
حقوق و مزایای فوق را نمود و نیز از سوی دیگر با توجه به ابالغ دعوتنامه به 
کارفرما و عدم حضور وی در جلسه و نیز عدم ارسال هر گونه الیحه و مدارک 
ایین دادرسی  باستناد مواد 100و58  اقرارهای کتبی که  پرداخت حقوق به جرح 
کار که اشعار می دارد چنانچه پرونده ای اماده صدور رای باشد صرف نظر از 
حضور یا عدم حضور طرقین مانع از رسیدگی و یا صدور رای نخواهد شد و 
نیز از کارفرمایی فی مابین و احراز سابقه کار کارگر از تاریخ 93/10/26 لغایت 
94/06/31 باستناد مواد 2 و 3 و 187 قانونکار و نیز نظر به قطع همکاری خواهان 
موجه  تفاهم  بعلت عدم  قانونکار  ماده 158  تبصره  باستناد  تاریخ 94/04/01  در 
تشخیص داده و با توجه به عدم برخورداری خواهان از حقوق و مزایای قانونی 
کارفرما را مکلف به پرداخت ان بر اساس اخرین دستمزد روزانه 247.474 ریال 
به شرح ذیل در وجه کارگر می نماید الف بابت حقوق باستناد تبصره ماده 41 
قانونکار به مبلغ 65.414.520 ریال شصت و پنج میلیون و چهارصد و چهرده 
باستناد مصوبه شورای عالی  هزار و پانصد و بیست ریال ب بابت بن کارگری 
کار به مبلغ 26.650.000 ریال بیست و شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال  
ج بابت حق مسکن باستناد مصوبه هیئت وزیران به مبلغ 4.700.000 ریال چهار 
میلیون وهفتصد هزار ریال د بابت عیدی و پاداش به مدت کارکرد باستناد مصوبه 
هشت  و  بیست  ریال   28.533.045 مبلغ  به  اسالمی  شورای  مجلس   70/13/06
میلیون  و پانصد و سی و سه هزار و چهل و پنج ریال ه بابت حق سنوات به میزان 
مندرج در ماده 27 قانونکار به مبلغ 17.942.865 ریال هفده میلیون و نهصد و 
جهل و دو هزار و هشتصد و شصت و پنج ریال جمع کل =148.931.332 ریال  
صد و چهل و هشت میلیون و نهصد و سی و یک هزار و سیصد و سی و دو ریال  
این رای به استناد ماده 159 قانون کار ظرف پانزده روز پس از ابالغ به طرفین قابل 
تجدید نظر خواهی در هیات حل اختالف می باشد و در صورت عدم اعتراض هر 
یک از طرفین قطعی و الزم االجرا می باشد و همچنین رای مزبور باستناد تبصره 
2 ماده 16 قانون تشکیالت و ایین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه 
از تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور و ظرق شش ماه از تاریخ ابالغ برای 
افراد  مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود 
 نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شعبانعلی غالمزاده نماینده کارگران سید مجید 

هاشمی پورگارگران  نماینده مدیران صنایع شاهپور علویان

مفقودی
سند کمپانی خودروی سواری پرایدتیپ جی تی ایکس آی مدل1383 به رنگ سفید 
شیری روغنی به شماره نیروی انتظامی 535 ص 61  ایران --72 وبه شماره موتور 
00970188 وبه شماره شاسی  S1412283351560 به نام شبنم قیصری فیروز مفقود 

نوشهر گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حمید حاصلی دارای شماره شناسنامه 165 و شماره ملی 3732422331 به شرح 
دادخواست به کالسه 970984/8از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم حاصلی به شناسنامه 16561 و شماره ملی 
3730163752 در تاریخ 1397/7/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. مریم نجفی ش ش 360 ت ت 1333/8/10 شماره ملی 3730977830  همسر متوفی
2. شهرام حاصلی ش ش 490 ت ت 1353/1/1 شماره ملی 3732007111 پسر متوفی

3. حمید حاصلی ش ش 165 ت ت 1359/3/1 و شماره ملی 3732422331  متوفی
4. شاهرخ حاصلی ش ش 356 ت ت 1355/6/30 شماره ملی 3761976623 پسر متوفی
5. پرشنگ حاصلی ش ش 376 ت ت 1350/6/16 شماره ملی 3732324532 دختر 

متوفی
6. شیالن حاصلی ش ش 3426 ت ت 1365/1/25 شماره ملی 3732987507 دختر 

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

مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8۱56 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

قرار تامین خواسته 
تاریخ 97/8/20 شماره قرار97/1173  کالسه پرونده 20/97/1154ش 

مرجع رسیدگی:  حوزه قضایی شعبه بیستم  شورای حل اختالف خوی 
خواهان : بانک ملت  به وکالت جعفرصادق دادگر-ادرس: خوی خ امام – ک نوراله 

خان – مجتمع نوراله خان خوانده :رحیم حاجی لو فرزند حسین –مجهول المکان 
 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 با تقدیم  تقاضای  در خواست صدور 
قرار تامین خواسته  باستناد قرارداد  بانکی  نموده چون  ارکان و شرایط صدور در 
خواست فراهم میباشد  لذا شورا با قبول در خواست به استناد  به ماده 292 قانون 
تامین خواسته   قرار  مدنی  دادرسی  ایین  قانون  ماده 117    و  ماده 108  و  تجارت 
200/000/000 ریال از اموال خوانده بالمناصفه --- تا پایان رسیدگی صادر و  اعالم 
می دارد  اینقرار پس از ابالغ قابل اجرا ظرف مدت ده روز قابل اعتراض  در این 

حیدر رحمانی -قاضی شعبه بیستم  شورای حل اختالف شهرستان خوی    مرجع میباشد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم صالح کریمی دارای شماره شناسنامه 5 و شماره ملی 3782137590 به شرح 
دادخواست به کالسه 971038 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان کافیه کریمی شهرک به شناسنامه 309 و شماره ملی 
3780641313 در تاریخ 1396/10/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. صالح کریمی دارای ش ش 5 ت ت 1318/8/12 وشماره ملی 3782137590 

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

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8۱44 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده11/97/753 

 وقت رسیدگی :   1397/10/10 ساعت 10 صبح
مرجع رسید گی :  شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان خوی 

خواهان  :اکرم ارزنلو با وکالت جعفرصادق دادگر 
خواندگان : احد پلچی فرزندعلی اصغر 

خواسته :مطالبه وجه 100/000/000 
پلچی  احد  بدینوسیله  بودن  خوانده   المکان  مجهول  به  نظر  اعالم خواهان  برابر 
فرزندعلی اصغر وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
مسئول دفتر شعبه۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی – موحدی نیا  

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده:  11/97/945 

 وقت رسیدگی :   1397/10/10 ساعت11:30  صبح
مرجع رسید گی :  شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان خوی 

خواهان  : بانک تجارت آ.غ شهرستان خوی  با وکالت جعفرصادق دادگر 
خواندگان : مرتضی محمدنژاد پناه کندی 

خواسته : مطالبه قرارداد بانکی  200/000/000  
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله مرتضی محمدنژاد 
پناه کندی وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
مسئول دفتر شعبه۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی-موحدی نیا 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده  97-961-6ش 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/22  ساعت 10:30صبح
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه  ایثارگران خوی  جنب پادگان شرفخانلو 

خواهان  :بانک ملت با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 
خواندگان :عباس پورعنقا :مجهول المکان   خواسته :مطالبه

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله عباس پورعنقا 
وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
رئیس شعبه شش  ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی- محمد علی داور

معاون سیاسی وزیر خارجه گفت: تعلل در اجرای تعهدات 
برجام، این دستاورد مهم دیپلماسی را برای جامعه بین المللی 
با چالش جدی روبرو خواهد ساخت و ایران در این صورت 

بر اساس استقالل خود تصمیم می گیرد.
گفتگوهای  دور  چهارمین  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بلندپایه سیاسی میان جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا، 

دوشنبه در دو نوبت بعد از ظهر و شب به ریاست مشترک 
و  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون  عراقچی،  عباس  سید 
هلگا اشمید، دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در 
بروکسل برگزار شد.در این دور از گفتگوها هیاتی از مجلس 
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت  و  اسالمی  شورای 
ایران و مدیران کل بخش های مختلف کمیسیون اروپا، نیز 

مشارکت داشتند.
در  دوجانبه  های  همکاری  به  ناظر  گفتگوها،  کار  دستور   
حوزه های کشاورزی، آموزش و تحقیقات، تجارت، انرژی 
و تغییرات آب و هوا، حمل و نقل، مسائل بانکی، پناهندگان، 
مواد مخدر، بالیای طبیعی، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم 
بود.طرفین ضمن بررسی عملکرد سال گذشته در هر یک 
برنامه های  پیشبرد  پیرامون نحوه  یاد شده،   از حوزه های 
آتی توافق کردند. بخش دوم این دور از گفتگوها به تبادل 
نظر در مورد مسائل منطقه ای اختصاص داشت. عراقچی در 
بخش افتتاحیه نشست، با تاکید بر اهمیت راهبردی برجام 
برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای و یادآوری تایید 
پایبندی کامل جمهوری اسالمی ایران به تعهدات خود ذیل 
برجام در سیزدهمین گزارش پی در پی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، ضرورت تسریع در اجرای کارآمد، قابل دوام و 
متقابل تعهدات سایر اعضای برجام و بخصوص اتحادیه اروپا 
و کشورهای اروپایی، در شرایط خروج غیر قانونی آمریکا از 
توافق را خاطرنشان ساخت.وی یادآور شد: تعلل در اجرای 
تعهدات، این دستاورد مهم دیپلماسی برای جامعه بین المللی 
را با چالش جدی روبرو خواهد ساخت و جمهوری اسالمی 
ایران در این صورت بر اساس استقالل و منافع خود تصمیم 
خواهد گرفت.  یادآور می شود این دور از گفتگوهای بلند 
پایه همزمان با سومین سمینار عالیرتبه همکاری های هسته 
ای صلح آمیز میان جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا، 
به ریاست مشترک صالحی، معاون رییس جمهور و رئیس 
سازمان انرژی اتمی و آقای کانیته، کمیسیونر انرژی اتحادیه 

اروپا برگزار شد.

استقبال از پیشرفت  روابط ایران و اروپا در مذاکرات عراقچی و اشمید؛ 

تعلل در اجرای تعهدات، برجام را با چالش جدی مواجه خواهد کرد

تشریح موانع توزیع کاالهای احتکار شده 
در بین مردم

اشاره  با  مستضعفین  بسیج  رئیس سازمان 
به نظر  بیان داشت:  اتحادیه ها  به عملکرد 
کاالهای  توزیع  مساله  در  اتحادیه  من 
مکشوفه از انبارهای احتکار بسیار بهتر و 

قوی می توانستند عمل کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار غیب 
پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در 
شناسایی  و  احتکار  انبارهای  خصوص 
نیروهای  توسط  گرفته  صورت  های 
بسیجی در سراسر کشور اظهار داشت: در 
انبارهای احتکار شده بسیج خیلی  کشف 
وسیع عمل کرد، اما یک نگرانی داشتیم و 
آن ترخیص و رساندن محتوای این انبارها 
به دست مردم بود.وی با بیان اینکه بسیج 
در بخش کشف و تشخیص بسیار موفق 
بعدی  مراحل  عمل کرد، تشریح کرد: در 
بسیج  که  داشت  وجود  قانونی  مشکالت 
به صورت مستقل نمی توانست وارد شود 

دنبال  به  تعزیرات  در  دوستان  چه  اگر  و 
کمک بودند، اما دست آنها نیز بسته بود.

اشاره  با  مستضعفین  بسیج  رئیس سازمان 
نظر  به  کرد:  بیان  اتحادیه ها  عملکرد  به 
کاالهای  توزیع  مساله  در  اتحادیه  من 
مکشوفه از انبارهای احتکار بسیار بهتر و 
پرور  کنند.غیب  عمل  توانستند  می  قوی 
درخواست  بارها  شد:  یادآور  ادامه  در 
بودیم و بسیج  تعزیرات را داده  به  کمک 
خاطر  به  اما  کرد،  آمادگی  اعالم  هم 
مشکالت قانونی این کمک عماًل رخ نداد 
و اجناس به خوبی به دست مردم نرسید 
بر  تاکید  با  شدیم.وی  مشکالتی  دچار  و 
لزوم هماهنگی بیشتر عنوان کرد: حرکت 
بیشتر  ها  هماهنگی  و  آغاز  باید  جدیدی 
شود تا در ادامه شناسایی انبارهای جدید 
داشته  درستی  و  مناسب  توزیع  بتوانیم 

باشیم.

ناکامی تحریم های آمریکا برای کم کردن 
پروازهای بین المللی ایران

گزارشی  در  ژورنال  استریت  وال  روزنامه 
تاکید کرد که با وجود تحریم های آمریکا و 
تالش این کشور برای انزوای ایران خطوط 
و  است  شلوغ  همچنان  ایر  ایران  هوایی 

فعاالنه به کار خود ادامه می دهد.
روزنامه  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارش 
خود نوشت: روز 29 اکتبر 2018 یک هفته 
پیش از آنکه واشنگتن تحریم های اقتصادی 
خود علیه ایران را اعمال کند، شرکت ایران 
دو  داد.   انجام  را  بین المللی  پرواز  ایر 11 
هفته بعد، ممنوعیت سخت آمریکا علیه این 
خطوط هوایی اعمال شده بود و 13 پرواز به 
مقصدهایی همچون پاریس، لندن، هامبورگ 
و دوحه انجام شد.ناکامی تحریم ها برای کم 
کردن فعالیت ایران ایر نشان دهنده چالشی 
است که دولت ترامپ در ایجاد سازوکاری 
به  بین المللی  انزوای  از  استفاده  برای 

است. مواجه  آن  با  ایران،  بر  فشار  منظور 
با  خود  گزارش  ادامه  در  روزنامه  این 
معتبر  سایت های  وب  داده های  به  اشاره 
می کنند،  رصد  را  بین المللی  پروازهای  که 
که کشورهای  می آید  نظر  به  کرد:  تصریح 
معدودی در جهان، شامل متحدان اروپایی 
ایران  تخریب  در  موثر  به طور  واشنگتن 
که  است  حالی  در  می کنند.این  تالش  ایر 
دولت آمریکا پس از بازگرداندن تحریم ها 
علیه ایران که با اجرای برجام لغو شده بود، 
هشدار داد که شرکت ها تنها می توانند یا با 
ایران تجارت کنند یا با آمریکا و نقض این 
ماند. نخواهد  بی پاسخ  آمریکا  تحریم های 
تحریم ها علیه ایران بخشی از تصمیم دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج از 
توافق هسته ای پس از نقض آن است که با 
مخالفت و انتقاد شدید سایر کشورها به ویژه 

طرف های دیگر برجام مواجه شد.
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 استقرار  نظام ارجاع الکترونیک  
دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 افتتاح اولین آزمایشگاه امور کیفی آب 
در مسجدسلیمان

منکویی- رشت: رییس دانشگاه علوم پزشکی 
راهبردی  شورای  جلسه  هشتادمین  در  گیالن 
دانشگاه، گفت: با استقرار نظام ارجاع الکترونیک، 
پزشک  حوزه  در  بهداشت  وزارت  های  هزینه 
استقرار  با  گیالن  و  نشیند  می  ثمر  به  خانواده 
هدف  توانست  الکترونیک؛  ارجاع  نظام  موفق 
دکتر  کند.  محقق  را،  بهداشت  وزارت  دیرینه 
شاهرخ یوسف زاده چابک- رییس دانشگاه علوم 
والدت  فرخنده  ایام  تبریک  با  گیالن،  پزشکی 
پیامبر گرامی اسالم)ص( و امام جعفر صادق)ع( 
و نیز روز بسیج مستضعفین،و اشاره به دستاورد 
با  گفت:  اخیر،  ماه  طی  دانشگاه  ارزشمند  های 
 ،95 سال  در  دانشگاه  راهبردی  برنامه  تدوین 
توسعه خدمات الکترونیک در سرلوحه فعالیت 
ها، قرار گرفت به طوری که دانشگاه هم اکنون 
دارای دستاورد کشوری و منحصر در برخی از این 
حوزه ها می باشد. وی خاطرنشان کرد: دستیابی، 
پیشتازی و حرکت در مسیر دانشگاه نسل سوم، 
امکانپذیر  راهبردی  برنامه  شدن  اجرایی  بدون 
نبود. رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، افزود: 
با توسعه همکاری بهداشت، IT و درمان، حرکت 

به سوی الکترونیک کردن فرایندها را در دستور 
کار قرار دادیم که ثمره آن شکل گیری موفق نظام 
راستا،  این  در  بود.  استان  در  الکترونیک  ارجاع 
تمرکز گرایی در فرایندها و ارتقای سامانه مدیریت 
بیمارستانی)HIS(، نیز بستر مناسبی برای توسعه 

فرایندهای الکترونیک ایجاد کرد.
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، خاطر نشان کرد: 
در گیالن، ساالنه حدود 200 میلیارد تومان صرف 
هزینه پزشک خانواده می شود که در این زمینه با 
شکل گیری نظام ارجاع و پوشش شهرهای باالی 
20 هزار نفر جمعیت، می توان شاهد به ثمر نشستن 
هزینه های وزارت بهداشت در این خصوص بود. 
در این راستا، با ساماندهی نظام ارجاع بازخوراند 
برنامه از 15 درصد به 35 درصد افزایش یافت، 
این درحالی است که باالترین درصد بازخورد در 

استان های موفق 12 درصد است.
وی با تصریح بر بهبود یافتن نظام سطح بندی و 
الیه بندی بهداشت در استان به عنوان زیرساخت 
در سال 95، ادامه داد: در کل کشور81 بیمارستان 
32 تختخوابی وجود دارد که 7 بیمارستان آن در 

استان گیالن فعال است.

خوزستان  آبفا  مدیرعامل  فر-اهواز:  وحیدی 
شهرستان  کیفی  امور  آزمایشگاه  اولین  گفت: 
دو  به  قریب  اعتباری  با  مسجدسلیمان 
به  مطلوب  خدمات  ارتقا  برای  تومان  میلیارد 
و  اندیکا  اللی،  مسجدسلیمان،  شهرستان های 

هفتکل راه اندازی شد.
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فاضالب خوزستان، صادق حقیقی پور با اشاره 
به  راه اندازی آزمایشگاه امور کیفی آب شهرستان 
مسجدسلیمان برای اولین بار اظهارکرد: اولین 
آزمایشگاه امور کیفی شهرستان مسجد سلیمان  
با اعتباری قریب به 2 میلیارد تومان با هدف ارتقا 
مسجدسلیمان،  شهرهای  به  مطلوب  خدمات 

اللی، اندیکا و هفتکل راه اندازی شده است.
وی افزود: کیفیت آب برای ما امری ضروری 
است و با توجه به سالمت جامعه احداث این 
آزمایشگاه در اولویت کاری شرکت مهندسی آب 

و فاضالب خوزستان قرار گرفته است.
به  با اشاره  آبفا خوزستان  رئیس هیئت مدیره 
اهمیت سالمت و  آب در کوتاهترین زمان بیان 
کرد: در گذشته برای این که کیفیت آب بررسی 

شود نمونه های آب را از این شهرستان به استان 
منقل میشد که همین فرایند مدت زمانی را سپری 
می کرد ولی با احداث این آزمایشگاه در شهرستان 
مسجدسلیمان در بازه زمانی دو ساعته می توانیم 

از کیفیت و سالمت آب را مطمئن شویم.
وی با اشاره به تجهیزات این آزمایشگاه تصریح 
کرد: در این آزمایشگاه جدیدترین دستگاه های 
مقطرگیری،  آب  هدایت سنج،  سنج،  کدورت 
انکوباتور،  کانتر،  کلونی  مدرن،  میکروسکوپ 
آون، هود آزمایشگاهی و اتوکالو و غیره موجود 
آزمایش های  روش های  روزترین  به  و  است 
با  پور  حقیقی  می شود.  انجام  باکتریولوژیکی 
اشاره به مهمترین اولویت شرکت آبفا بیان کرد: 
و  است  کیفیت آب  آبفا خوزستان  قرمز  خط 
یکی از مهمترین اولویت های ما تامین بهداشت 
آب آشامیدنی برای شهروندان است و در این 
 ،mpn آزمایشگاه آزمایش میکروبی به روش
 EC سنجش  آب،   NTU کدورت  سنجش 
میزان  سنجش  جهت   ،HPC آزمایش  آب، 
انجام  با شبکه  باکتری های هیدروتراپ مخزن 

می شود.

5آذر سند افتخار گرگانی ها به عنوان 
»روز ملی گرگان« نام گرفت

سلیمانی- گرگان: عبدالرضا دادبود، شهردار گرگان 
در مراسم نواختن زنگ روز ملی گرگان گفت: امنیتی 
که اکنون  در جامعه حکم فرماست نتیجه مجاهدت 
های جوانان است که برای دفاع از میهن به میدان نبرد 
رفتند و برای پیروزی انقالب و آرمان های امام جان 

خود را فدا کردند.
شهردار گرگان ضمن تاکید بر این موضوع که پنجم 
اسالمی  انقالب  در  گرگان  مردم  افتخار  سند  آذر 
ایران  این شهیدان برای خارج شدن  افزود:  است، 
از ظلم استکبار، عزیزترین داشته خود یعنی جانشان 
این  حفظ  برای  هم  بسیاری  جوانان  و  گذشتند 
دستاورد و این پیروزی خون دادند تا دشمنان به این 
کشور و این نظام و مردم آسیبی نرساند. عبدالرضا 
دادبود در مراسم یادمان شهدای پنج آذر گرگان ضمن 
تاکید بر این موضوع که برای داشته های کنونی ما 
تالش بسیاری صورت گرفته است، اظهار کرد: نباید 
یادمان برود که چه چیزهایی داریم و برای حفظ این 
داشته ها چه فداکاری هایی انجام شد و باید سعی کنیم 

با اقدامات مثبت، این داشته ها را حفظ کنیم.
شهردار گرگان بیان کرد: شما دانش آموزان در سنگر 
امروز با کسب علم و دانش می توانید این دستاوردها 

را حفظ کنید.
در  جوانان  امروز  رشادت های  به  اشاره  با  دادبود 
میدان نبرد با گروه های تکفیری در کیلومترها دورتر 
از مرزهای کشور گفت: اگر این عزیزان نبودند و 
دشمن به مرزهای کشور می رسید شاید امروز این 
امنیت و آرامش را نداشتیم و باید در نزدیک ترین 

نقاط ممکن با دشمن می جنگیدیم.
وی تاکید کرد: امروز در کنار جنگ نظامی و سخت 
ما در جنگ نرم و اقتصادی و علمی قرار داریم و 
به طور قطع با افزایش دانش و بکارگیری علم در 
عرصه های مختلف می توانیم توطئه های دشمن را با 
پیشرفت های روز افزون کشور خنثی کنیم. شهردار 
گرگان با گرامیداشت هفته بسیج تصریح کرد: تدبیر 
حضرت امام راحل در تشکیل بسیج و ارتش 20 
میلیونی یکی دیگر از موراد ثابت کننده نگاه روشن و 

بلند ایشان بوده است.
دادبود گفت: امروز که در آستانه چهلمین سالروز 
داریم،  قرار  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی 
را  بسیج  پربرکت  خدمت های  می توان  خوبی  به 
در عرصه های مختلف نظامی، فرهنگی، اقتصادی 
کشور  این  در  کرد:  اضافه  وی  دید.  اجتماعی  و 
اسالمی هر فردی که در راه خدمت به مردم گامی 
بردارد بسیجی است چون روحیه بسیجی روحیه 

خدمت رسانی به مردم است.

خبر

 احداث پایانه مسافربری در گلستان

نوری- اسالمشهر: سرپرست شهرداری گلستان از اختصاص 10 هزار 
متر مربع زمین جهت احداث پایانه  مسافربری در شهر خبر داد.

مهندس عرب با اعالم این خبر گفت: ایجاد پایانه مسافربری به منظور 
ارائه تسهیالت در زمینه حمل و نقل از اولویت های مجموعه مدیریت 

شهری  گلستان و شهرداری و شورای اسالمی شهر است.
مهندس عرب در ادامه با بیان اینکه، رفع مسائل مختلف حمل و نقل از 
اولویت های مجموعه مدیریت شهری است، افزود: هدف نهایی این 
مجموعه ارتقاء سطح خدمات رسانی به ساکنان این شهر می باشد و 
مسئوالن شهری نیز با رویکرد آبادانی و عمرانی منطقه نسبت به تدوین 
برنامه هایی که منتج به آبادانی و عمران هر چه بیشتر شهر گلستان می 
شود، اقدام می کنند.  منتخب شورای اسالمی شهر گلستان به رشد روز 
افزون جمعیت ساکن در این منطقه اشاره کرد و افزود: برای رسیدن به 
اهداف تعیین شده در خصوص آبادانی و رفع محرومیت در گلستان 
نیاز است بودجه های عمرانی تخصیص یافته به منظور اجرای اقدامات 

عمرانی و خدماتی افزایش یابد.
نقل  و  پایانه حمل  احداث  کرد:  پایان خاطرنشان  در  علیرضا عرب 
مسافری در شهر گلستان در سه راهی آدران جنب سازمان حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری گلستان، به متراژ 10 هزار متر مربع جانمایی شده و 

در آینده نزدیک کلنگ زنی خواهد شد.

 برگزاری مراسم یادواره شهدا 
در دانشگاه آزاد کرج

در اولین جلسه ستادشاهد وایثارگران استان در سال تحصیلی98-97 که در 
سالن هیات امنای استان البرز برگزار گردید؛ درخصوص  برگزاری یادواره 

شهدا در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج تصمیم گیری شد.
در این جلسه که با حضور دکتر محمد حسن برهانی فر رئیس دانشگاه 
البرز و واحد کرج، دکتر محمدرضا عسگری رئیس  آزاد اسالمی استان 
دبیرخانه هیأت امنای استان البرز، دکتر سیداحسان شیرنگی معاون پژوهش 
و فناوری واحد کرج، مهندس ابراهیم طاهرنژاد  مدیرکل ، خلیل رضوانی 
رئیس آموزش ، حمید ذوالفقاری معاون فرهنگی، سید محمد حسینی رئیس 
منطقه یک، محمد پالیزبان معاون فرهنگی منطقه یک بنیاد شهید استان البرز 
در خصوص برنامه های آتی امور شاهد و ایثارگران واحد کرج و تقدیر از 
دانشجویان و خانواده های آنان پیشنهاداتی مطرح و در خصوص آن بحث 

و بررسی شد.
   در این جلسه دکتر برهانی فر تاکید کرد: »حفظ ارزش و جایگاه خانواده 
های شاهد و ایثارگر از وظایف مهم تمامی سازمان ها و ارگان های کشور 
به کار خواهد  این خصوص تمام توان خود را  نیز در  است و دانشگاه 
گرفت.« وی افزود: »برگزاری چنین مراسمی سبب ایجاد وحدت و انسجام 
در میان اقشار مختلف دانشجویان می شود و به همه لزوم حفظ شأن و 

احترام فداکاری های شهدا، ایثارگران و جانبازان را یادآوری می کند.«
  در این جلسه همچنین تصمیماتی در خصوص جزئیات برگزاری یادواره 
شهدای استان البرز ، رسیدگی به مشکالت آموزشی دانشجویان شاهد و 
ایثارگر، نحوه بررسی شرایط و انتخاب حائزین شرایط دریافت جایزه ملی 
ایثار و برگزاری مسابقات مستقل قرآن و عترت برای دانشجویان شاهد و 

ایثارگر اخذ شد.

خبر

داودی- اراک: مراسم بهره برداری از 17 پروژه 
شهری، با حضور استاندار استان مرکزی، نماینده 
مردم اراک و خنداب و کمیجان در مجلس شورای 
استانداری،  بانوان  امور  دفتر  کل  مدیر  اسالمی، 
فرماندار اراک، شهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر و همچنین جمعی از مسولین استانی و شهری 

افتتاح و به بهره برداری رسید. 
و  استانداردترین  از  یکی  عنوان  به  بانوان  پارک 
کشور  سطح  در  بانوان  های  پارک  مجهزترین 
یکی از مهمترین پروژه های مذکور به شمار می 
سواری،  دوچرخه  پیست  بوستان،  این  در  آید، 
مناسب  بازی های  دیگر  و  گلف  مینی  اسکیت، 
در نظر گرفته شده و تنوع این امکانات به نحوی 
است که از ساعت8 صبح می تواند نیاز ورزشی و 
تفریحی بانوان را تامین کند. همچنین در این پارک 
غرفه هایی برای فروش صنایع دستی بانوان جهت 
اشتغال زایی برای این بخش از جامعه در نظر گرفته 
شده و تمامی امور این پارک از جمله رسیدگی به 

فضای سبز به عهده بانوان است. 
فاز یک پروژه تقاطع غیرهمسطح کاوه نبیری، یکی 

دیگر از پروژه های موفق و بسیار موثر شهری از 
جمله این پروژه ها محسوب می شود. المان میدان 
در  واقع  شهری  بازآفرینی  و  توسعه  ستاد  نماز، 
کوی امام علی)ع(، مسجد امام حسین )ع( شهرک 
اپلیکیشن موبایل»اراک من«، سوله های  خودرو، 
ورزشی شهید مسلمی و شهید حججی واقع در 
کوی علی ابن ابیطالب) ع( و شهرک ولیعصر)عج(، 
اداری  های  اطلس کوی صنعتی، ساختمان  هتل 

میدان  امیرکبیر  مجسمه  گردو،  دره  خدماتی  و 
سازمان  لودر  دستگاه  دو  تهیه  )ره(،  امام خمینی 
مدیریت پسماند شهرداری، مسیر رینگ آرامستان 
اراک، احداث دو ترانشه مهندسی جهت بازیافت، 
پاکسازی وساماندهی مرکز دفن، تهیه 12 دستگاه 
اتوبوس اسکانیا و تهیه12 دستگاه آمبوالنس حمل 
متوفی آرامستان اراک،سازمان فناوری،اطالعات و 
ارتباطات از جمله پروژه های هستند که افتتاح و 

بهره برداری شدند.
ورودی  در  امیرکبیر  مجسمه  از  رونمایی  مراسم 
شهر اراک از سمت میدان امام خمینی)ره( و ابتدای 
بلوار آیت اله اراکی،با حضور مسوولین استانی و 
شهری برگزار شد.  مجسمه امیرکبیر که به همت 
شهرداری اراک در میدان امام خمیني)ره( ابتداي 
بلوار آیت اله اراکي)سه راهي خمین( اراک نصب 
شده است، رونمایی شد.  این مجسمه که ادای 
احترامی به یکي از شخصیت هاي بزرگ سیاسي و 
سازندگي ایران است با ارتفاع 8 متر)5 متر ارتفاع 
مجسمه و 3 متر ارتفاع پایه ( ظرف مدت سه ماه 
طراحي و ساخته شده است.  این مجسمه توسط 
سازمان سیما، منظر و فضاي سبز شهرداري اراک 
و با استفاده از بتن، فلز، فایبرگالس و سنگ ساخته 
صورت  به  مجسمه  این  اولیه  طرح  است.  شده 
دوبعدي و ماکت سه بعدي به ابعاد 50 سانتیمتر 
 90 ابعاد  به  طرح  ماکت  سپس  و  شده  ساخته 
سانتیمتر ساخته، طرح اصلی مشخص و مجسمه 
در ارتفاع اصلی طراحی شد که پس از تایید نهایي 
طرح، تندیس امیرکبیر در قالب مجسمه ساخته شد.

افتـتاح 17 پـروژه شـهری در اراک

آگهی مزایده کتبی امالک  
شهرداری سورشجان در نظر دارد بر اساس مجوز شورای  محترم اسالمی شهر 
تعداد چهارده  ) 14( قطعه زمین مسکونی خود را از طریق مزایده کتبی به 
تا آخر وقت  اسناد  توانند جهت دریافت  لذا متقاضیان می  برساند.  فروش 
با  یا  و  امور مالی شهرداری مراجعه  به  اداری روز شنبه مورخ 1397/9/17 

شماره تلفن 03833442020 تماس حاصل نمایند.
آرش فاضلی ـ  شهردار سورشجان

دادنامه
پرونده کالسه 9509981827200360 شعبه 103  دادگاه  کیفری  دو شهرستان  تالش 

تصمیم نهایی  شماره 9709971826300861
1-آقای  ارشیر کاظمی  فر فرزند علی شاکی  و متهم  به نشانی  استان گیالن  شهرستان 

طوالش  شهر تالش  خ 8 شهریور
2-آقای  فرید  برزه کار فرزند  خداوردی شاکی  به نشانی  گیالن  تالش  اسالم  لمر 
سفلی  خ ساحل 3- آقای  محمد رهرو فرزند  عزیز  شاکی  به نشانی  گیالن  تالش  

یگان امداد
4- آقای  مسعود  جعفری  نژاد  خداورن  شاکی  به نشانی  گیالن  تالش  پلیس  

اطالعات
5- آقای  رسول قلی  زاده  گلفزانی  فرزند  محمد  قلی  شاکی  به نشانی  گیالن  تالش  

پلیس  اطالعات
اتهام ها : 1- مشارکت  در ضرب  و جرح عمدی 2-  توهین  به مامور تمرد  نسبت  

به مامورین  حین انجام وظیفه 
دادگاه با مداقه  در اوراق  پرونده  ختم  رسیدگی  را اعالم  و با استعانت از خداوند  

متعال  به شرح  ذیل  مبادرت  به صدور  رای می نماید.
 رای دادگاه

در خصوص  کیفر خواست  شماره 0381-97 صادره از  دادسرای  عمومی  و انقالب  
شهرستان  تالش  علیه  آقایان مسعود  جعفری  نژاد فرزند  خداورن ، فرید  برزه کار  
فرزند خداوردی  ، محمد  رهرو فرزند  عزیز  دایر بر مشارکت  در ایراد  ضرب  و 
جرح  عمدی  موضوع  شکایت  آقای  اردشیر  کاظمی  فر  به شرح  منعکس  در 
پرونده  دادگاه  با مالحظه  جمیع  محتویات  پرونده  و به  لحاظ  عدم  حصول  نصاب  
مقرر  در ماده  199  قانون  مجازات  اسالمی  مصوب  1392  توجها به  این  نکته  
که صرفا  اظهارات  احد  از گواهان  مبنی بر  مشاهده  بزه از ناحیه  بعضی از  متهمین  
می باشد  و با درنظر  داشتن  اقرار ضمنی  شاکی  در راهرو  دادگاه  در حضور  قاضی  
دادگاه  در پاسخ سئوال  آقای  مسعود جعفری نژاد مبنی بر عدم ایراد ضرب  و جرح  از 
ناحیه  وی  و ضمن  اعمال  قاعده  درا و  با رعایت  اصل برائت  مستندا به اصل  37  
قانون  اساسی  جمهوری  اسالمی  ایران و ماده  120  قانون  مجازات  اسالمی  مصوب 
1392  و صدر  ماده 4  قانون آیین  دادرسی کیفری  مصوب 1392  حکم  برائت  صادر 
واعالم  می نماید و اما در خصوص  اتهام  آقای  اردشیر  کاظمی  فر فرزند علی متولد 
1344 بازنشسته  اهل  و ساکن  تالش  آزاد  با قید کفالت دایر  بر توهین  و تمرد نسبت 
به مامورین حین انجام وظیفه  با عنایت  به محتویات  پرونده  گزارش  مرجع انتظامی  
گواهی  گواهان  شکایت شکات اظهارات  مطلعین  تعرفه  شده  از ناحیه  شکات  و 
صرف  نظر  از دفاعیات  بالوجه متهم  دادگاه  وقوع  بزه از ناحیه مشارالیه  را محرز  
تشخیص  و مستندا  به مواد 609 و 607  قانون  مجازات  اسالمی  کتاب تعزیرات  و 
مواد 40، 46 ، 134  قانون  مجازات  اسالمی  مصوب 1392  ضمن  اعمال  قاعده  تعدد 
جرایم  متهم  موصوف  را به  تحمل  یک سال  حبس  تعزیری  بابت  بزه تمرد  و تحمل  
74  ضربه شالق  تعزیری بابت بزه توهین  به مامورین  محکوم  می نماید  الزم  به  ذکر 
است  که با توجه به  صراحت  و منطوق صدر  تبصره 3 ماده 19  قانون اخیر  که  بیان  
می دارد  در صورت  تعدد  مجازات ها ، مجازات  شدیدتر  و در صورت  عدم امکان  
تشخیص  مجازات  شدیدتر  مجازات  حبس  مالک  است  و با توجه به  اینکه  امکان  
تشخیص  مجازات  شدیدتر  در ماده  609  قانون مجازات  اسالمی  کتاب  تعزیرات  
فراهم  بوده  و مجازات  شالق  تعزیری  به میزان  74 ضربه  از نوع  مجازات  تعزیری  
درجه 6  و مجازات  حبس  به میزان  شش ماه  از نوع  مجازات  تعزیری  درجه 7  
تلقی  می گردد  لذا  جرم  مزبور  می بایست  از جرایم  دارای  مجازات  درجه 6  که 
اشد  تلقی  می گردد  محسوب  و با توجه به  این  امر  موضوع  مشمول  قاعده  جمع  
مجازاتها  نمی باشد  و می بایست  قاعده  تعدد  جرایم  در مورد  آن اعمال  گردد  علی 
ایحال  دادگاه  در  مورد  مجازاتهای  تعزیری  مقرر  اعالم  می دارد  که صرفا  مجازات  
اشد  قابل  اجرا  می باشد  و در صورتی  که مجازات اشد  به یکی  از علل  قانون  تقلیل  
یابد  یا تبدیل  یا غیر  قابل  اجرا  شود  مجازات  اشد بعدی  اجرا  می گردد  دادگاه  
با درنظر  داشتن  حسن  شهرت  متهم  و احراز سایر  شرایط  تعلیق اجرای  مجازات  
مشارالیه  رابه مدت  دو سال  از تاریخ  قطعیت  حکم  تعلیق  می نماید  چنانچه  محکوم  
در مدت  تعلیق مرتکب  یکی  از جرایم عمدی  موجب  حد  قصاص ، دیه  یا تعزیر  
تا درجه  7 شود عالوه بر  مجازات  جرم  اخیر  مجازات معلق  نیز  درباره  وی اجرا  
می شود  این رای  حضوری  و ظرف  مهلت  بیست  روز  از تاریخ  ابالغ  قابل  تجدید 

نظر  در محاکم محترم  تجدیدنظر  استان  گیالن  می باشد.
4642-  دادرس  شعبه  ۱۰۳  دادگاه  کیفری  2 شهرستان  تالش- اسماعیل  گلبرگ آگهی مفقودی

سندوبرگ سبزخودروسواری سایپاتیپ131SLبه رنگ سفیدروغنی مدل1391نوع 
ایران24-679ن98وشماره  پالک  شماره  جی  ان  سی  بنزین-گاز  سوخت 
زاده  الیاسی  رحمان  نام  S1412291129194به  شاسی  موتور4700705وشماره 
1882025520مفقودگردیده  ملی  تولد1358/11/3،شماره  فرزندعبدالمحمد،تاریخ 

شهرستان گتوندوازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی 
برگ سبز سواری پراید سایپا مدل 96 با شماره پالک 256 م 93 ایران 82 با شماره 
 NAs321200H4910654 شاسی  شماره  TNN4G16AH0055945و  موتور 

 بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
بشماره  رشنوزاده  حسین  بشماره2361202ازآقای  هوشمندرانندگی  کارت 
ملی2000935710 نام پدرعلی مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است وپرونده ای 

تحت کالسه972017دراین خصوص به صدورقرارمنع تعقیب گردیده است.
شهرستان دزفول

دادنامه 
شماره دادنامه97/1168شماره پرونده 20/97/362/ش

مرجع رسیدگی : شعبه-بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی  - بلوار مطهری 
بلوار اصفی –جنب دادسرا

خواهان آقای محمد غنی زاده  فرزند باقر با وکالت  اقای جعفرصادق دادگر- خ 
امام –کوچه مدرس –ساختمان سلیمانی ط اول واحد2

خوانده :سعید الماسی  قره قشالقی فرزند حسین مجهول المکان 
موضوع : رای اصالحی 

در خصوص دعوی خواهان  اقای محمد غنی زاده  وکالت  اقای جعفرصادق دادگر 
مطالبه   به خواسته  فرزند حسین    قره قشالقی  الماسی   به طرفیت خوانده سعید 
وجه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه دادنامه صادره  مبلغ محکومیت 
300/000/000 ریال قید گردیده است لذا مبلغ محکومیت به میزان   100/000/000 
ریال اصالح میگردد رای اصالحی مستندا به ماده 28 قانون شورای حل اختالف 
صادر و بهمراه دادنامه اصلی قابل ابالغ و ظرف بیست روز قابل واخواهی در هیمین  
شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگستری خوی 

میباشد 
قاضی شعبه بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی-حیدرحمانی 

دادنامه 
 کالسه پرونده :5/970117/ح و 5/950788/ح

مرجع صدور قرار :دفتر شعبه پنجم  دادگاه عمومی حقوقی خوی
 واخواه : ناصر حسینی فرزند عمر ادرس خوی شهرک صنعتی  -بلوار صنعتگران  2 
واخوانده: جواد و محمد آقانژاد فرزندان امراه ادرس –چالدران –روستای قادو کندی 
و شوط خیابان قندی –روبروی مدرسه شبانه روزی قدیم –کوچپه مادر 4 –جنب 

تاکسی تلفنی سهند  واخواسته :  :مطالبه
گردشکار حسب محتویات پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به شرح 
فوق طرح دعوی پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی  چون پرونده از جهت عدم 
ابطال تمبر مرحله واخواهی ناقص میباشد پس از صدور اخطاریه رفع نقص و ابالغ  
ان به خواهان  چون مشارالیه در فرجه قانونی اقدام به رفع نقص ننموده است لذا به 

شرح زیر مبادرت به صدور قرار مینماید
قرار: نظر به اینکه اخطاریه رفع نقص در تاریخ 1397/07/14 به واخواه /خواهان ابالغ 
و مشارالیه در ظرف مدت قانونی مبادرت به به تکمیل از جهت ابطال تمبر دادرسی 
مرحله واخواهی اقدان نکرده لذا به استناد ماده 54 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد 
دادخواست خواهان را صادر و اعالم مینماید . این قرار پس از ابالغ به خواهان ظرف 

مدت 10 روز قابل شکایت در همین دادگاه است
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خوی-کریمی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده 97-804-6ش  

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/22  ساعت 10:15صبح
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه  ایثارگران خوی  جنب پادگان شرفخانلو 

خواهان  :بانک مهر اقتصاد با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 
خواندگان :صابر عبدالهی –صمد عبدالهی –اسماعیل دالیی میالن  خواسته :مطالبه

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله صابر عبدالهی 
–صمد عبدالهی –اسماعیل دالیی میالن وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند 
قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت 
نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد شد 
رئیس شعبه شش  ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی- محمد علی داور

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده:  11/97/965 

 وقت رسیدگی :   1397/10/10 ساعت 11 صبح
مرجع رسید گی :  شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان خوی 

خواهان  : رضا حاجی زاده  زوایه کندی با وکالت جعفرصادق دادگر 
خواندگان:  علیرضا دلفی فرزند خلف  

خواسته : مطالبه قرارداد بانکی  200/000/000  
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله علیرضا دلفی 
فرزند خلف  وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
مسئول دفتر شعبه۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی-موحدی نیا

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 97-896-6ش

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/22  ساعت 9:30 صبح 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه  ایثارگران خوی  جنب پادگان شرفخانلو 

خواهان  :بانک تجارت با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 
خواندگان :حامد شیرزوانی- ناصر قاسمی :مجهول المکان 

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

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
رئیس شعبه شش  ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی- محمد علی داور
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 سکته های قلبی در کمین بیماران
 دچار اختالل خواب

به گزارش پیام زمان،رئیس انجمن جراحان گوش، گلو،  بینی و سر و گردن 
ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای 
جراحی در اتاق عمل از شرکت  های معتبر است و کیفیت خوبی دارد، 
گفت: تحریم ها سبب کمبود برخی از این وسایل شده و عالوه بر افزایش 

هزینه ها گاهی به سختی تهیه می شود.
انجمن  بین المللی  کنگره  شانزدهمین  حاشیه  در  خواجوی  مهدی  دکتر 
تاثیر  با  ارتباط  ایران در  بینی، سر و گردن  علمی جراحان گوش، گلو، 
تحریم ها بر روی جراحی های گوش و گلو و سر و گردن ایران، اظهار 
داشت: این جراحی ها ارتباط مستقیمی با ابزارها و وسایل مصرفی در اتاق 
عمل داشته که تحریم ها سبب افزایش هزینه و کمبود برخی از این ابزارها 
شده است و گاهی تهیه آن سخت بوده ولی با این وجود وسایل موجود 
همه از شرکت های معتبر هستند و دارای کیفیت اند.  وی بیان داشت: رشته 
پزشکی نیاز به تکنولوژی پیشرفته داشته که متاسفانه تحریم ها مانعی در 
برابر ورود این چنین تکنولوژی های پیشرفته در کشور هستند و بخشی از 
این تکنولوژی که موجود بوده در صورت خراب شدن تعمیر آن با مشکل 
بیماران  بیماران همچون  از  ادامه داد: برخی  مواجه می شود.  خواجوی 
مبتال به سرطان حنجره نیاز به پروتز جهت جایگزینی حنجره دارند که 
متاسفانه قیمت این پروتزها نسبت به قبل افزایش داشته و برخی از آنها که 
از خارج تهیه می شود با کمبودهایی مواجه است.  رئیس انجمن جراحان 
اختالالت  با  ارتباط  در  ادامه  در  ایران  گردن  و  سر  و  بینی  گوش، گلو،  
خواب گفت: بخش زیادی از مردم در جوامع مختلف گرفتار این بیماری 
هستند و ایرانیان هم مستثنی از این مشکل نبوده و اختالل خواب می تواند 
بیماری های قلبی  انگیزه کار،  سبب اختالالت خلقی و رفتاری، کاهش 
عروقی، فشار خون و مشکالت بینایی شود.  خواجوی با اشاره به اینکه 
افرادی که دچار اختالالت خواب هستند بیشتر دچار سکته های قلبی و 
مغزی به ویژه هنگام خواب می شوند گفت: در کودکان اختالل خواب 
به دلیل  آ نها  افسردگی، بیش فعالی، مشکالت فکری و رفتاری در  سبب 
کاهش اکسیژن گیری مغزی می شود.  وی بیان داشت: خروپف یکی از 
تمام  و  داشته  مختلفی  انواع  ولی  است  فرد  هوایی  انسداد  عالمت های 
اختالالت تنفسی هنگام خواب شامل خروپف و نیست و باید نوع انسداد 

بررسی شود

 هشدار پلیس فتا
 به ثبت نام کنندگان کارت سوخت

ثبت    نام  اینکه  به  فتا کیش گفت: توجه  پلیس   سرهنگ رضایی، رییس 
الکترونیکی کارت سوخت از طریق فضای مجازی و اپلیکیش خدمات 
با ارسال فایل آلوده به  دولت همراه صورت می   پذیرد، عده    ای سودجو 
کاربران شبکه    های اجتماعی درخواست نصب آن جهت ثبت   نام کارت 
سوخت را می    کند. وی ادامه داد: همشهریان عزیز، ثبت  نام کارت سوخت 
را صرفاً از طریق سامانه خدمات دولت همراه یا اپلیکیشن خدمات دولت 
همراه انجام دهند و از نصب سایر برنامه    های ارسالی که عموماً ماهیت 
بدافزاری داشته و نسبت به سرقت اطالعات کاربران اقدام می کند، جداً 

خوداری به عمل آورند.

خبر

نشت متادون و مرفین در بازار نگران 
کننده است

نشت  گفت:  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
داروهای مخدر مانند متادون و مرفین در بازار یک 
واقعیت نگران کننده است و وقتی در بازار ناصر خسرو 
می توانیم کارتن کارتن متادون بگیریم، نمی توانیم 
نشت دارو را به یک مرکز درمان اعتیاد نسبت دهیم و 

باید نشت دارو از سرچشمه بسته شود.
پرویز افشار درباره شبه مخدرها اظهار داشت: هر جای 
چرخه تولید، توزیع، پخش و مصرف مواد شبه مخدر، 
امکان نشت وجود دارد اما این موضوع را باید رصد 
کرد. وی ادامه داد: مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر این 
است که داروهای درمان اعتیاد در اختیار مراکز درمان 
اعتیاد قرار گیرد زیرا بهترین جا برای داروهای درمان 
اعتیاد از این جهت که نشت نکند، کلینیک ها و مراکز 
درمان اعتیاد است. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با تاکید بر لزوم شفاف سازی فرایند تولید تا مصرف 
شبه مخدرها به ایرنا گفت: همه مراکز درمانی اعتیاد 
کشور در سامانه اطالعات درمان سوء مصرف مواد 
ایران )IDATIS( ثبت و تمام بیماران واقعی هستند 
و میزان نشت دارو از این مراکز درمانی آن قدر نیست 
که تبعات آن را به وفور در بازار می بینم. افشار درباره 
انواع شبه مخدرها افزود: تعداد شبه مخدرها زیاد است 
اما در کشور ما داروهای کدئین دار، متادون و مرفین 
بیشتر استفاده می شود. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر افزود: برای اینکه نشت شبه مخدرها به حداقل 
برسد و قابل رصد باشد، داروهای مخدر که اعتیاد آور 
هستند باید نشاندار شوند و از این رو سامانه »تی تک« 
راه اندازی شد. وی درباره نحوه عملکرد این سامانه 
گفت: در حال حاضر بخشی از سامانه که مربوط به 
تولید کارخانه است راه اندازی شده ولی بقیه مراحل 
کامل نشده است و حدود سه سال است که درباره 
این موضوع ستاد مبارزه با مواد مخدر، مصوبات متعدد 
دارد.  وی یادآور شد: متولی اصلی کنترل داروهای 
مخدر در کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و سازمان غذا و دارو است، البته سیاستگذاری 
این امر در کمیته درمان پیش سازهای ستاد مبارزه با 
مواد مخدر انجام می شود ولی مجری وزارت بهداشت 
است. افشار درباره فرایند تولید داروهای شبه مخدر 
از وزارت بهداشت  گفت: چند کارخانه داروسازی 
مجوز دارند که تحت نظارت، داروهای شبه مخدر 
مانند بوپرنورفین، متادون، شربت تریاک و مانند اینها 
را تولید کنند بعد به شرکت های پخش تحویل و آنها 
نیز به معاونت های غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
تحویل دهند سپس بر اساس سهمیه مراکز به مراکز 
درمانی ترک اعتیاد تحویل داده شود و با تجویز پزشک 

به بیمار به عنوان مصرف کننده نهایی داده شود.

خبر

قلیان اعتیادی شیک ومجلسی است که در طول تاریخ بارها منع شده و 
دوباره آزاد شد اما به خود نام اعتیاد نگرفته است.حتما واقعه »نهضت 
تنباکو« را شنیده اید. نهضت تنباکوجنبشی اجتماعی در اعتراض به 
اعطای امتیاز انحصاری تنباکو به شرکت »رِژي« به مدت 55 سال بود که 
طی آن با فتوای آیت اهلل میرزای شیرازی استعمال توتون و تنباکو حرام 
اعالم شد و مردم با شکستن قلیان ها اولین مبارزات ضد استعماری خود 
را کلید زدند.  این اعتراض به قدری بود که حرمسرای ناصرالدین شاه 
هم رسید تا جایی که در کاخ ناصرالدین شاه  زنان شروع  به شکستن 
قلیان ها را کردند و وقتی ناصرالدین شاه از انیس الدوله پرسید: »خانم، 
چرا قلیان ها را از هم جدا و جمع می کنند؟« او جواب می دهد: »برای 
آنکه قلیان حرام شده« ناصرالدین شاه روی در هم کشیده می گوید: »که 
حرام کرده؟« انیس الدوله با همان حال می گوید: »همان کس که مرا به 
تو حالل کرده«. شاه بعد از آن هیچ نگفت و برگشت و برای آنکه مبادا 
به احترامش لطمه ای وارد شود، بعد از آن به هیچ یک از نوکران خود 

دستور نمی داد قلیان بیاورند و در تمام دربار قلیان ها را جمع کردند.
اما بحث امروز قلیان ، اعتیاد آور بودن این مخدر سنتی است کسی آن 
را حرام  یا منع نکرده؛ اما هر روز هشدارهایی از اعتیاد آور بودن این 
مخدر به ظاهر سالم می شنویم! گرایش جوانان ایرانی به مصرف قلیان 
این روزها بسیار شده است به طوری که در میان زنان و نوجوانان ایرانی 
هم رخنه کرده است. رئیسی معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه امروز 
سن تجربه مصرف قلیان به 14 سال رسیده است، گفته بود :»با توجه به 
اینکه نوجوانان به صورت تفننی از قلیان استفاده می کنند باید مراقب آنان 

باشیم. تعداد زیادی از جوانان در آستانه اعتیاد هستند.«
قبحی که در سیگار کشیدن است، در قلیان نیست! به راحتی در مال 
عام در رستوران ها، تفرجگاه ها، در کوه و دشت و... استعمال می شود. 
جوانان ایرانی عیش و نوش خود را با قلیان کامل می کنند. در خانواده 
ها نیز کشیدن قلیان زشتی سیگار کشیدن را ندارد وفرزندان بدون هیچ 
ترس یا خجالتی در کنار خانواده ها شروع به کشیدن قلیان می کنند و 
عموما این استعمال به صورت گروهی در میان اعضای خانواده رواج 

دارد.
میگویند »مصرف قلیان اعتیاد آور نیست« اما ناخواسته هرروز به پاتوق 
همیشگی یعنی قهوه خانه ها می روند. قلیان  به عنوان یک سرگرمي 
دخانی امروز بیشتر جوانان و نوجوانان و حتی زنان را معتاد خود کرده 
است . نیکوتین موجود در تنباکوی قلیان، بر اعتیادآوری آن موثر است . 
توتون و زغال دو ترکیبی هستند که پاکي خود را با آب تبرئه مي کنند تا 
انسان را به مرگ خاموش دعوت کنند. در این میان پسوند خوشایند لیمو 
یخ، سیب یخ، هندوانه نعناع، پرتقال یخ،بلومیکس، ماراکویا، هلو نعناع، 
دوسیب، بلومیس و هزاران ترکیب دیگر... از جمله توتون هاي معطر 
و شیمیایی هستند که در ترویج مصرف قلیان اهمیت دارند. اسانس ها 
و عطرهای مورد استفاده در تنباکوها، حاصل هزاران نوع مواد سمی و 
کشنده است که هم مصرف کنندگان و هم افراد در معرض دود آن را به 

عوارض ناشی از آن گرفتار می کند.
مصرف بي رویه قلیان در کشور این روزها بیماریهای سل و هپاپیت و 
بیماری های قلبی و عروقی را افزایش داده است. استفاده از قلیان در کنار 

سرطان ریه با افزایش احتمال ابتال به سرطان دهان و مثانه نیز همراه است 
و کشیدن قلیان خطر ابتال به سل ریوی را در کشور افزایش داده است. 
با تمام این اوصاف قلیان مخدری شیک و سرطان زا است که به دالیل 
عامیانه که از آب می گذرد و تمام سموم خود را پاک می کند  مهر تایید 
مخدر بودن را از پیشانی خود پاک کرده است و متاسفانه  این روزها 
طرفدران بسیار دارد.  قلیان یا نارگیله وسیله ای آبی است برای کشیدن 
تنباکو که در خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا متداول است. 
بنا بر شواهد موجود، قلیان از ایران به سایر نقاط جهان ازجمله هند و 
مصر راه یافت. بررسی 542 مطالعهٔ علمی در زمینًه قلیان نشان می دهد 
که در مقایسه با کشیدن یک عدد سیگار، کشیدن یک قلیان حدوداً 12 
برابر بیشتر دود، 5 برابر بیشتر قیر، 2 برابر بیشتر نیکوتین و 2 برابر بیشتر 
منواکسید کربن وارد بدن می کند و به ازای هر 45 دقیقه تا یک ساعت 
کشیدن قلیان به اندازه 5 بسته سیگار، دود وارد بدن انسان می کند؛ اما با 
تمام این اوصاف کشیدن سیگار بسی قبیح تر و زشت از قلیان است و 

قلیان از این همه زشتی به دور است.
واقعیت تلخ این است که به دنبال افزایش اعتیاد به مواد مخدر سنتی و 
صنعتی از تریاک گرفته تا ماری جوانا با تمام محدودیتهای که دارند؛ ولی 
به کسی که قلیان یا سیگار می کشد به عنوان معتاد نگاه نمی کنند و به 
راحتی بدون هیچ محدودیتی در دسترس همگان است . حتی اگر سیگار 
برخی از جاها ممنوعیت داشته است قلیان در کنار شادی های مردم به 
عنوان گل سر سبد مهمانی و حتی به عنوان تفریحی لذت بخش برای 

جوانان شناخته می شود.
کاهش سن مصرف قلیان در میان دختران و پسران نوجوان بسی نگران 
کننده تر از واقعه ورود تنباکو بوده ؛جوانانی که اعتیاد به این ماده مخدر 
را به چشم تفریح می ببیند و خانواده های که  با بی اطالعی ، نا آگاهی و 
ندانم کاری، مهر تایید بر اعتیاد آور نبودن این مخدر می زنند! در راستای 
کاهش این مخدر نیازی به شکستن قلیان نیست؛ کافی است به تغییر 
رفتار مصرف کننده بعد از مدتی توجه کنند. مصرف قلیان نیز مانند دیگر 
مخدرها در ابتدا اندک است اما به مرور تبدیل به عادتی روزانه خواهد 
شد.عادتی که در کنار عوامل بسیار دیگر سرطان زا بودنش بر هیچکس 
پوشیده نیست. در کشوری که خاک و آب و هوا و مواد غذایی آلوده 
آن آمار انواع بیماریها را روزانه افزایش می دهد، استفاده از قلیان به عنوان 
تفریح تنها موجب افزایش قرار گرفتن در معرض انواع بیماریها می شود. 
اینکه سرگرمی و تفریحی وجود ندارد، توجیه خوبی برای روی آوردن 
جوانان به مصرف قلیان به عنوان یک سرگرمی نیست، چراکه اساسا 
فلسفه سرگرمی و تفریح ایجاد نشاط و آسایش در پایان یک روز مفرح 
است در حالیکه قلیان با خاصیت تخدیری خود شخص را نسبت به 

امور روزانه خود نیز بی عالقه و ناتوان می سازد.

آگهی تغییرات شرکت
 فرش میالد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498 و شناسه ملی 
بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   10101054785
آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/08/21 مورخ  العاده  فوق 
به سمت رئیس هیئت  به شماره ملی 0068265921  علی غفوری 
مدیره و مدیرعامل و خانم زهرا جعفری به کدملی 0017310598 
نائب رئیس هیئت مدیره وخانم نگین غفوری به شماره  به سمت 
ملی 0012863017 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
به عنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسالمی و 
همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با 

مهر شرکت معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
اشتهارد )۳۰۰۱6۱(

آگهی تغییرات شرکت
نور شرکت  فجر  ایثارگران  ویژه  پنج  و  نود  و  تولیدی چهار صد   
به   10101578551 ملی  شناسه  و   28179 ثبت  شماره  به  تعاونی 
 1397/01/28 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی سال های 94 و 95 
علی حمزه  -آقای  رسید.  عمومی  مجمع  در  تصویب حاضرین  به 
با کدملی 0041942906 و محمد کاوه با کدملی 0065353765 و 
خانم الهام حمزه با کدملی 0065990560 به سمت اعضای اصلی 
-معصومه  و   0069715807 کدملی  با  حمزه  اکرم  و  مدیره  هیئت 
برون سرا با کدملی 0034896597 به سمت عضو علی البدل هیئت 
با  پور  افغان  مائده  -خانم  گردیدند  انتخاب  سال  سه  مدت  برای 
با  صحیح  بهاره  و  اصلی  بازرس  سمت  به   2162533243 کدملی 
کدملی 0061894621 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرج )۳۰۰۱6۳(

دادنامه
شماره پرونده:8/520/96                 شماره دادنامه:97/7/9-817 

بابلسر- خ قصابیان 13 پ 22 ک  به آدرس:  فرزند مهدی  قربانی  خواهان: کبری 
 4741755716

خواندگان: 1- محمد خادمی فرزند جعفر به آدرس: مجهول المکان 2- اسفندیار 
مقصودپور فرزند علی مجهول المکان

رای قاضی شورا- در خصوص دادخواست تقدیمی خانم کبری قربانی فرزند مهدی 
بطرفیت1- محمد خادمی فرزند جعفر 2- اسفندیار مقصودپور فرزند علی مبنی بر 
تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل  ریو سواری به شماره انتظامی 32 ایران 
227 ص 19 که خواهان بیان داشته که خوانده ردیف اول اتومبیل فوق را به اینجانب 
نام  به  راهور مستندات موجود  استعالم  اساس  بر  مالکیت خودرو  فروخته و سند 
خوانده ردیف دوم می باشد که از پرداخت هزینه های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری کرده 
اند. عالوه بر ابالغ مراتب به خواندگان در جلسات شورا حاضر نشده و نیز الیحه 
ای ارسال نرکده است و دفاعی بعمل نیاورده اند. با این وضعیت با عنایت به اسناد و 
مدارک خواهان و مؤدای شهادت گواهان تعرفه شده وی عدم حضور خواندگان برای 
دفاع از خود و اصل صحت عقد بیع و نیز قاعده حقوقی اوفوابالعقود و نیز استناد به 
مواد 10،220و221 قانون مدنی و ماده 198،515،519 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی بابل و تنظیم و امضاء سند رسمی و خوانده ردیف اول 
را به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعالم می دارد. رای صادره 
غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابالغ واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف 
بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی دادگستری بابل می باشد.
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده:  11/97/949 

 وقت رسیدگی :   1397/10/10 ساعت   10:15 صبح
مرجع رسید گی :  شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان خوی 

خواهان  : بانک ملت  آ.غ شهرستان خوی 
خواندگان:نادر نوائی –یوسف حسن زاده  

خواسته : مطالبه قرارداد بانکی  200/000/000  
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله نادر نوائی –
یوسف حسن زاده  وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
مسئول دفتر شعبه۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی – موحدی نیا 

ابالغ وقت رسیدگی
خانم مهشید ذره و دیگران بطرفیت خانم مونا ذره و دیگران ضمن اعتراض نسبت 
دوم  شعبه  از  صادره   92/4/10 مورخ   9209971425200208 شماره  دادنامه  به 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودسر بخواسته افرازملک دادخواستی به خواسته 
در  واقع  گیالن  استان  نظر  تجدید  دادگاه  پنجم  شعبه  دادگاه  تقدیم  دادرسی  اعاده 
رشت بلوار مدرس حد فاضل پل جانبازان و میدان امام حسین دادگستری نموده 
و به شماره www.dadgil.ir کل استان گیالن دادگاههای تجدید نظر استان – 
کدپستی4137643995 تلفن 0138834701 و بسایت بایگاه 921066 ثبت گردیده 
است وقت اجرای قرار کارشناسی به تاریخ 97/10/15 روزشنبه ساعت 9:30 صبح 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن و مشخص نبودن آدرس جمعی از 
خواندگان آقایان و خانم ها : بهراد صالحی نژاد – لعیا ذرین – امیر عباس و االگهر 
امیر حسن و االگهر – فاطمه ذرین – خسروذرین – فهمیه واالگهر – آمنه بخشی 
پور – حوا صالحی نژاد و بهنام صالحی نژاد ، به تجویر ماده73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا نامبردگان فوق الذکر پس از انتشار آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه شعبه پنجم تجدید نظر مراجعه نموده و ضمن اعالم . 
نشانی کامل خود ،دروقت مقرر جهت رسیدگی .اطالع از متن دادخواست و ضمائم 

دراین دادگاه حاضر شود 
464۳-  مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گیالن

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده 97-806-6ش

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/22  ساعت 10 صبح 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه  ایثارگران خوی  جنب پادگان شرفخانلو 

خواهان  :بانک مهر اقتصاد با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 
خواندگان :صابر عبدالهی –صمد عبدالهی –اسماعیل دالیی میالن  خواسته :مطالبه

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله صابر عبدالهی 
–صمد عبدالهی –اسماعیل دالیی میالن وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند 
قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت 
نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد شد 
رئیس شعبه شش  ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی- محمد علی داور

آگهی فقدان سندمالکیت
دردفتر  شده  گواهی  محلی  استشهاد  2برگ  موجب  به  راد  سلیمانی  ندا  خانم 
مسلسل  شماره  به  مالکیت  سند  که  است  55خرمشهرمدعی  شماره  رسمی  اسناد 
بخش4ناحیه  1اصلی  از  300فرعی  پالک  ششدانگ  به  الف/96/033852مربوط 
قطعی  به موجب سند  الکترونیکی 139720317004001285که  قراءخرمشهردفتر 
انگاری  سهل  علت  به  و  است  شده  منتقل  وی  55خرمشهربه  128655دفترخانه 
تبصره  دراجرای  لذا  است  نموده  مالکیت  سند  صدور  ودرخواست  شده  مفقود 
انجام  مدعی  که  تاهرکس  اعالم  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده120آیین  1اصالحی 
معامله و یا وجود سند مالکیت مذکور درنزد خود می باشند ازتاریخ انتشار آگهی 
ظرف مدت 10روز اعتراض خودرا کتبا و ضمن ارائه اصل سند مالکیت ویاسند 
خریداری به این اداره اعالم نمایندودرغیراینصورت سند مالکیت المثنی به نام مالک 
صادر و اسناد مالکیت مفقود شده است وازدرجه اعتبار ساقط خواهد شد.شماره 

م الف:9/877
احمدی زاده-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای احمدآزمون فرزندعبدالنبی.
خواهان آقای بازار گسترپگاه منطقه3دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمدآزمون 
به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کال
اهوازثبت ووقت  سه9709986110400486شعبه1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
رسیدگی مورخ1397/10/16ساعت11:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل  ازتاریخ  یک ماه پس 
خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-احمدپور

آگهی اجرائیه
پدر:قربان  نام  خانوادگی:عبادی  لهم:1-نام:رضانام  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
پونه  گلشهر-خیابان  کرج-شهرکرج-45متری  شهرستان  البرز-  نشانی:استان 
محکوم  رامین-طبقه2-واحد3.مشخصات  رضا-ساختمان  کارواش  شرقی-روبروی 
پدر:نشانی:محکوم  خانوادگی:سیدنورنام  علیهم:1-نام:سیدخالدنام  علیه/محکوم 
مربوطه  دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب 
9609976110401359محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ300/000/000ریال 
به عنوان اصل خواسته وپرداخت هزینه دادرسی به مبلغ15/581/200ریال وباتوجه به 
عدم واخواست سفته ها درموعدقانونی پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست که برطبق نرخ رشدشاخص قیمت که ازطرف بانک مرکزی جمهوری 
اجرای  است،دایره  مدنی  احکام  اجرای  عهده  به  آن  ومحاسبه  اعالم  ایران  اسالمی 
احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال 
اجرائی  هزینه  باشد.پرداخت  معتبرمی  ضامن  معرفی  به  منوط  حکم  نماید.اجرای 
برعهده محکوم علیه است. مدیردفترشعبه1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-
مسعودزرین محل امضاء رئیس ومهردادگاه:حسین فتاحی محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای 
احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا 
مفاداجراییه  اجرای  قادربه  خودرا  میسرباشد.چنانچه  ازآن  به  واستیفامحکوم  حکم 
نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت همه اموال منقول 
نزدبانک  هرعنوان  به  که  نقدی  وجوه  برمیزان  مشتمل  طورمشروح  وغیرمنقول،به 
هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات اوازاشخاص 
یک  مذکوراززمان  تغییردیگردراموال  وهرنوع  وانتقاالت  نقل  ونیزفهرست  ثالث 
ارائه  مقام قضائی  به  اعسار  به ضمیمه دادخواست  اعسار  ازطرح دعوای  قبل  سال 
اجرای  نحوه  می شود)مواد8و3قانون  بازداشت  له  درخواست محکوم  به  نمایدواال 
به  اموال  صورت  کامل  ازاعالم  علیه  محکوم  مالی1394(4-خودداری  محکومیت 
دارد.)ماده34قانون  درپی  را  هفت  درجه  تعزیری  حکم،حبس  منظورفرارازاجرای 
محکومیت  اجرای  نحوه  ماده20ق.م.اوماده16قانون  و  مدنی  احکام  اجرای 
به نحوی  ادای دین  انگیزه فراراز  به هر نحوبا  به دیگری  مالی1394(5-انتقال مال 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده21قانون 
ازمهلت سی  پس  اموال  ( 6-چنانچه صورت  مالی1394  محکومیت  اجرای  نحوه 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون نحوه اجرای 
عمومی  کالسه9609986110400297شعبه1دادگاه  مالی1394(.پرونده  محکومیت 
شماره9609976110401359.خواهان:آقای  نهایی  اهوازتصمیم  شهرستان  حقوقی 
کرج-شهرکرج-45متری  البرز-شهرستان  استان  نشانی  به  قربان  فرزند  رضاعبادی 
گلشهر-خیابان پونه شرقی-روبروی کارواش رضا-ساختمان رامین-طبقه2-واحد3.
خوانده:آقای سیدخالدسیدنوربه نشانی:مجهول المکان. خواسته:مطالبه وجه بابت....
طرفیت  به  فرزندقربان  رضاعبادی  آقای  خواهان  دعوی  دادگاه:درخصوص  رای 
خوانده آقای سیدخالدسیدنورفرزندباقربه خواسته مطالبه وجه سفته)صدورحکم به 
کلیه  بانضمام  سفته  دوفقره  ازبابت  مبلغ460/000/000ریال  به  خوانده  محکومیت 
خسارات قانونی وخسارت تاخیر تادیه(دادگاه پس ازبررسی اوراق ومحتویات پرونده 
ونظربه اینکه خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده دعوی دوفقره سفته به شماره 
10تن،صادرنموده  میزان  به  فرنگی  گوجه  خریدرب  های018755و018756بابت 
به  خوانده  محکومیت  وتقاضای  است  ننموده  راکارسازی  آن  ودرموعدمقرروجه 
پرداخت مبلغ فوق الذکربه عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات قانونی نموده اند.
نظربه اینکه خوانده باوصف ابالغ قانونی درجلسه دادرسی حاضرنشده ودرراستای 
ارائه  برپرداخت وجه سفته  یاسندی  یامدرک  ننموده ودلیل  ازخودقیام واقدام  دفاع 
ننموده دادگاه وجودسفته به عنوان سندتجاری دریدخواهان راداللت براشتغال ذمه 
خوانده  برذمه  دین  بقاء  وبااستصحاب  دانسته  سندتجاری  صادرکننده  ومدیونیت 
طرح دعوی مطروحه ازطرف خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده ومستندابه 
مواد307و308قانون تجارت مصوب1311/2/13ومواد198،515وتبصره2آن،519و52
2قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379/1/21حکم به محکومیت خوانده دعوی به 
پرداخت مبلغ300/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت هزینه دادرسی 
به مبلغ15/581/200ریال وباتوجه به عدم واخواست سفته هادرموعدقانونی پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست که برطبق نرخ رشدشاخص قیمت 
که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای 
احکام مدنی است.دایره اجرای احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی 
ازابالغ  روزپس  بیست  ظرف  غیابی  صادره  نماید.رای  ایصال  خواهان  وبه  وصول 
قابل واخواهی دراین شعبه وظرف بیست روزپس ازانقضای مهلت واخواهی قابل 

تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان است. 
حسین فتاحی-دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه عمومی-حقوقی اهواز

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
 اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 
کالسه 951381نسبت به فروش مشاعی سهم االرث میثم رضازاده از ماترک مرحوم 
غالمرضا رضازاده در مورخ 97/9/18ساعت 10 در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید 
کارشناس عرصه به مساحت 834 مترمربع که دارای یک ساختمان قدیمی و ساختمان 
دو طبقه نیمه کاره می باشد کارشناس ساختمان نیمه کاره متعلق به محکوم علیه را 
به صورت مجزا 563/600/000ریال و مجموع ماترک را990/000/000 ریال برآورد 
نموده است مزایده از قیمت کارشناسی 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 مبلغ 10 درصد پرداختی 

در حق دولت ضبط خواهد ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار میباشد
 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل عابدی

آگهی
گواهی بدینوسیله گواهی می گردد آقای حسین میرزایی فرزند اکبر به شماره ملی 
ساختمانی 19- پروانه  مفقودی  بر  مبنی  تاریخ 97/8/22شکایتی  1281887463در 
91/207/152خود به دادسرای شهرستان نور ارائه داده که پس از ثبت به کالسه فوق 
در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب نور در جریان رسیدگی قرار گرفته 
است این  گواهی حسب درخواست نامبرده صرفاً جهت ارائه به مراکز و ادارات 

مربوطه صادر و فاقد هرگونه ارزش دیگری میباشد م. الف 97/453
دفتر شعبه اول دادیاری نور شفیعی 

آگهی فقدان سند
تحت  تجاری  مغازه  یکباب  ششدانگ  مالک  زمانی  فاضل  آقای 
توسط  شده  گواهی  استشهادیه  دوبرگ  پالک54/4665بخش5گتوندباتسلیم 
فوق  پالک  ششدانگ  مالکیت  که  است  اسنادرسمی338گتوندمدعی  دفترخانه 
برگ  تک  وسندمالکیت  ثبت  مالک  نام  ثبت4230به  دردفترجلد43صفحه22ذیل 
بعلت  که  گردیده  ترتیب0235932الف16صادروتسلیم  به  چاپی  شماره  به  آن 
نامه قانون ثبت  انگاری مفقودگردیده لذا به دستورتبصره یک ماده120آیین  سهل 
مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شودکه هرکس مدعی انجام معامله 
آگهی  انتشاراین  تواندظرف10روزازتاریخ  باشدمی  نزدخودمی  یاوجودسندمالکیت 
شدن  ازسپری  پس  صورت  نمایدودرغیراین  تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض 
مدت قانونی وعدم واخواهی سندمالکیت المثنی بنام مالک صادرخواهدشد.  شماره 

م.الف)16/150(
امیرمسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

 قلیان؛ اعتیادی خاموش!
*محبوبه اشرفی پیمان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صدای بازنشستگان 
را به خوبی می شنوم گفت: صدای رسای بازنشستگان در مراجع 

تصمیم گیر و تصمیم ساز می شویم.
محمد شریعتمداری درنشست صمیمانه با جمعی از بازنشستگان 
اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  وزارت  محل  در  که  کشوری 
شنیدن  جلسه  این  برگزاری  از  نیت  اینکه  بیان  با   ، برگزارشد 

وزرتخانه  این  گفت:  شد،  محقق  که  بود  بازنشستگان  صدای 
مجمعی از گروه های مختلف اجتماعی است و ما مکلفیم که چنین 

نشست هایی را برگزار کنیم.
شریعتمداری با ابراز اینکه گروه های زیادی مخاطب این مجموعه 
هستند، گفت: گروه های اجتماعی مختلفی از جمله بازنشستگان 
از کارگران سراسر  بزرگی  اجتماعی و مجموعه  تأمین  کشوری، 
کشور مخاطب این وزارتخانه هستند و اینجا را  محل ارتباط خود 

با نظام می دانند.
باز هم شکل بگیرند  این جلسات  امیدوارم  اینکه  به  با اشاره  او 
تصمیم  و  گیری  تصمیم  مراجع  به  را  بازنشستگان   صدای  تا 
سازی برسانیم، گفت: ما هرآنچه در اختیار این وزارتخانه است، 

به دیده منت، برای بازنشستگان عزیز انجام می دهیم و صندوق 
بازنشستگی و تأمین اجتماعی متعلق به بازنشستگان است. 

وی با بیان اینکه ترکیب هیأت امنای تأمین اجتماعی 6 به 3 است، 
یعنی 6 نفر از دولت و 3 نفر از کارگران، افزود: ما می توانیم از 
گروه های هدفمان افرادی را در این ترکیب هیأت امنا عضو کنیم.
اینکه  با اشاره به  بازنشستگان،  او در پاسخ به بخشی از سخنان 
سازمان شود،  به  تبدیل  تواند  می  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
گفت: ما به فوریت به سازمان اداری و استخدامی نامه می نویسیم 
و به آنها  اعالم می کنیم که این فقط یک صندوق نیست بلکه 
فعالیت های مختلفی ازجمله فعالیتهای رفاهی، فرهنگی و اجتماعی 

را پوشش می دهد.

شریعتمداری: 

به دنبال شفافیت هستم 
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رکورد تولید »پلی کربنات« در صنعت 
پتروشیمی ایران شکسته شد

برای چندمین ماه متوالی از ابتدای سال جاری، رکورد 
تولید محصول »پلی کربنات« در صنعت پتروشیمی 
ایران شکسته شد به طوری که پتروشیمی خوزستان 
موفق به ثبت تحقق 153 درصد برنامه های تولید در 

مهرماه امسال شد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، در هفتمین ماه امسال پتروشیمی 
خوزستان موفق به ثبت 153 درصد تحقق برنامه های 
تولید شد که عمال 53 درصد بیش از برنامه مصوب 
بوده  پتروشیمیایی  شرکت  این  جاری  سال  ابتدای 

است.
بر این اساس مهرماه امسال، امکان تولید با 77 درصد 
ظرفیت اسمی در پتروشیمی خوزستان فراهم شد و 
در مجموع هفت ماهه نخست سال جاری 61 درصد 
ظرفیت اسمی این شرکت فعال بوده و در مجموع 
123 درصد برنامه های تولید پتروشیمی خوزستان در 

طول هفت ماهه نخست امسال محقق شده است.
احمدزاده«  »سیدمحمد  مهندس  حال،  همین  در 
مدیرعامل پتروشیمی خوزستان اخیرا در گفتگو با 
»اپیک« با اشاره به رقابت شرکت های سابیک عربستان 
و بایر آلمان برای فروش محصوالت پلی کربنات در 
بازار اروپا، اعالم کرده است: هم اکنون تمرکز فروش 
در  خوزستان  پتروشیمی  محصوالت  بازاریابی  و 

کشورهای چین و جنوب شرق آسیا است.
در حال حاضر توانایی تولید پلی کربنات با شاخص 
injection  و در گریدهای تزریقی MFI گرانروی

و extrogenدر پتروشیمی خوزستان وجود دارد.
تولید،  افزایش  با  همزمان  گزارش،  این  اساس  بر 
و  کیفیت  فرآیندی  واحدهای  های  گلوگاه  رفع  با 
استاندارد محصوالت تولیدی پتروشیمی خوزستان هم 
ارتقا یافته که ارتقای کیفیت منجر به افزایش تقاضا 
برای خرید پلی کربنات این مجتمع پتروشیمیایی در 

کشورهای آسیایی و اروپایی شده است.
محصوالت  صادرات  که  می دهد  نشان  پیگیری ها 
کشورهای  به  خوزستان  پتروشیمی  پلی کربنات 
اروپایی پس از توقفی چند ساله از سرگرفته شده به 
طوری که کشورهایی همچون انگلیس، ایتالیا، سوئیس، 
بلغارستان، ترکیه، روسیه و ... در فهرست مشتریان 

محصوالت این مجتمع پتروشیمیایی قرار گرفته اند.
پتروشیمی خوزستان از ظرفیت تولید ساالنه حدود 
35 هزار تن انواع محصوالت پلیمری، پلی کربنات ها، 
 ... و  پلیمری  کامپاندهای  مایع،  و  جامد  اپوکسی 
برخوردار است که پیش بینی می شود امسال امکان 
تحقق تولید بیش از 20 هزار تن محصول در این 
مجتمع پتروشیمیایی کشور با استمرار وضعیت فعلی 

فراهم شود.

خبر

افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف عقب افتاد

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو، گفت : علی رغم این که 
قرار بود در اول آذرماه تعرفه مشترکان پرمصرف در دو حوزه آب و برق 
افزایش پیدا کند، اما این مساله هم چنان در هیات دولت منتظر تصویب 
است. به گزارش زمان به نقل از ایسنا، محسن بختیار با بیان این که هنوز 
مراحل پیگیری این پیشنهاد در دولت سپری می شود، اظهار کرد: پیشنهاد 
ما بر این بود که از اول آذرماه این طرح اجرایی شود، اما هنوز دستور 
کار آن در دولت است. وی ادامه  داد:  وزارت نیرو قصد داشت تا این 
مساله هرچه  سریع تر اتفاق بیفتد، چراکه ما معتقدیم یکی از راه های  
کنترل مصرف مشترکان، همین مساله است. بختیار با تاکید بر این که به 
محض تصمیم این طرح در هیات دولت این موضوع را اطالع رسانی 
خواهیم کرد، گفت : به اعتقاد ما این موضوع می تواند تاثیرات بسیاری در 
میزان مصرف مشترکان داشته باشد. چندی پیش نیز محمودرضا حقی 
فام - سخنگوی صنعت برق کشور - ضمن تشریح جزئیات افزایش 
تعرفه برق مشترکان پرمصرف، گفته بود: بر اساس برنامه ریزی صورت 
گرفته قرار شده برای مشترکانی که زیر الگو مصرف دارند، طرح های 
تشویقی در نظر گرفته شود و برای مشترکانی که باالتر از الگو مصرف 
برق دارند، میزان تعرفه دو برابر و برای مشترکانی که بیش از این میزان 
افزایش میزان دارند 100 درصد افزایش یابد. بنا بر اعالم، افزایش تعرفه 
بسته به مناطق مختلف در رده بندی های مختلف تعیین شده است و 
برای این مساله نیز مصوبه هایی در نظر گرفته  شده است. به گونه ای که 
اگر مشترکان دو برابر الگو مصرف داشته باشند، میزان تعرفه 50 درصد 
برای آن ها افزایش می یابد. اگر برای مصرف مشترکان تا دو برابر الگوی 
مصرف باشد، ضریب 1.5 و باالتر از آن با ضریب دو محاسبه می شود، 
اما این مساله نیز بسته به مناطق و تعداد متفاوت است. برای مشترکانی 
که زیر الگو مصرف می کنند نه تنها تعرفه افزایش نمی یابد،  بلکه پیشنهاد 
طرح های تشویقی نیز برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد؛ هدف از این 
طرح این است که با اصالح رفتار به مصرف، نحوه مصرف مشترکان 

تغییر یابد.

 تسطیح مسیر خطوط لوله
 1۶ و 1۴ اینچ ری- تبریز

عملیات تسطیح مسیر خطوط لوله 14و 16 اینچ ری- تبریز انجام 
شد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب، مجتبی کریمی- رئیس واحد 
مسیر  تسطیح  این خبر گفت:  اعالم  با  منطقه  این  تعمیرات خط 
خطوط فوق به جهت سهولت دسترسی به مسیر خط و نمایان شدن 
گرده ماهی که نشانگر لوله ها و آزاد سازی حریم لوله ها صورت 

پذیرفت. 
وی افزود: این عملیات با همکاری واحد ترابری منطقه شمالغرب 
از کیلومتر 260 مسیر خط 14 و 16 اینچ ری-تبریز آغاز شده و هم 
اکنون در حوزه شهرستان زنجان در کیلومتر 324 در حال انجام 
است. رئیس واحد تعمیرات خط منطقه شمالغرب خاطر نشان کرد: 
در طول مسیر تمامی گرده ماهی ها احیاء ، آب بردگی حاصل از 
بارش باران تسطیح ، رفع تجاوز کاشت صیفی جات و نخاله برداری 

در سه نقطه انجام شد.

کوتاه از انرژی

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: تا پایان آبان ماه امسال، 
حدود 130 میلیارد مترمکعب گاز به بخش های مختلف خانگی 

تا نیروگاهی کشور تحویل شده است.
درباره  مومنی  سعید  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حجم گازرسانی به بخش های مختلف خانگی، تجاری، صنایع 
و نیروگاهی کشور در هشت ماه سال 97 گفت: از آنجا که تعداد 

شهرها و روستاهای گازرسانی شده کشور افزایش یافته، میزان گاز 
تحویلی به بخش های مختلف نیز نسبت به سال های قبل رشد 
داشته است. وی افزود: از ابتدای سال 97 تا پایان آبان ماه، 55 
میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه های سراسر کشور ارسال 
شده است. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ادامه داد: صنایع عمده 
از دیگر مقاصد گازرسانی هستند که در مدت یاد شده، 26 میلیارد 

و 300 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به آنها تحویل شده است.
گازرسانی بخش خانگی از دیگر آمار ارائه شده از سوی مومنی 
بود که در این باره اظهار کرد: در هشت ماه امسال، 47 میلیارد 
و 700 میلیون مترمکعب گاز به بخش های خانگی، تجاری و 
صنایع غیرعمده ارسال شده است. بر اساس این گزارش، صنایع 
گازرسانی شده کشور به دو بخش عمده و غیرعمده تقسیم 
می شوند که گازرسانی به هر دو بخش مطابق روند ساخت 
خطوط انتقال گاز و ایجاد شبکه گازرسانی از سوی شرکت 
ملی گاز ایران انجام می شود. در سال 96، بیش از 2 هزار واحد 
بر اساس مصوبه  صنعتی جدید در کشور گازرسانی شدند. 
هیئت دولت،  واحدهای صنعتی تا سقف 240 میلیون تومان 
از یارانه گازرسانی بهره مند می شوند. گازرسانی به صنایع افزون 
بر این که ارزش افزوده خوبی برای کشور دارد، تاثیری بسزا بر 
حفظ محیط زیست می گذارد و با توجه به سرمایه گذاری انجام 
شده، گاز جایگزین فرآورده های نفتی در این کارخانه ها می شود. 
گاز تاثیر مهمی در تامین انرژی صنایع بزرگ دارد تا جایی که به 
طور تقریبی، همه نیروگاه های کشور و صنایع بزرگ مثل فوالد، 
پتروشیمی و کارخانه های سیمان برای تامین انرژی خود از گاز 
استفاده می کنند. مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر بهره مندی صنایع 
جدید از وام 240 میلیون تومانی نیز نقطه عطفی برای توسعه این 
صنایع است، به گونه ای که امسال 799 صنعت با استفاده از همین 

مصوبه به جمع صنایع گازرسانی شده کشور افزوده شده اند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز خبرداد:

گازرسانی 13۰ میلیارد مترمکعبی تا پایان آبان ماه

بهره برداری از ۲ سکوی فاز ۲۴-۲۲ پارس جنوبی تا پایان دی ماه 

مجری طرح توسعه فازهای 24-22 پارس جنوبی از راه اندازی 2 سکوی 
این طرح تا پایان دی ماه امسال خبر داد و گفت: میزان پیشرفت کلی این 
فازها در هر 2 بخش فراساحلی و پاالیشگاهی به 92 درصد رسیده است.

به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، فرهاد ایزدجو با اعالم 
این خبر گفت: فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی، در بخش پاالیشگاهی به 
پیشرفت 93.4 درصد، در بخش ساخت سکوهای گازی به 94 درصد، در 
بخش حفاری چاه های دریایی به پیشرفت 87 درصد و در بخش خطوط لوله 
انتقال گاز از دریا به خشکی به پیشرفت 91 درصدی رسیده است. وی درباره 
وضع نخستین زنجیره تولید گاز در این طرح هم اظهار کرد: عملیات حفاری 
6 حلقه چاه برای هر یک از سکوهای گازی این بخش شامل دو سکوی 22 
و  24A، تکمیل شده است. شرکت نفت و گاز پارس به عنوان توسعه دهنده 
فازهای گازی پارس جنوبی، متعهد است تا پایان امسال بهره برداری نیمی از 
زنجیره تولید هر یک از طرح های در حال توسعه پارس جنوبی را آغاز کند.

سکوی  24A آماده بارگیری است
تکمیل  به  اشاره  با  جنوبی  پارس  فازهای 22-24  توسعه  مجری طرح 
عملیات مشبک کاری چاه های موقعیت سکوی 22 گفت: طبق برنامه از 
پیش تعیین شده و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی، عملیات 
راه اندازی نخستین عرشه دریایی این طرح با استفاده از شناور ابوذر 1200 
آغاز خواهد شد و پیش بینی می شود دریافت گاز ترش از موقعیت سکوی 
نیمه نخست دی ماه آغاز شود. وی درباره وضع ساخت  اصلی 22 در 
و بارگیری دومین عرشه گازی طرح توسعه فاز 24-22 پارس جنوبی 
این  با تکمیل عملیات مشبک کاری چاه های گازی موقعیت  نیز گفت: 
سکو در چند روز آینده، عرشه دریایی 24A آماده بارگیری و انتقال به 

موقعیت دریایی خود در خلیج فارس خواهد شد. ایزدجو پیش بینی کرد در 
صورت مساعد بودن شرایط جوی سکوی اقماری 24A در پایان دی ماه 
به بهره برداری برسد، به این ترتیب زنجیره تولید یک میلیارد فوت مکعب 
گاز ترش از طرح توسعه فاز 24-22 پارس جنوبی در زمستان امسال 

محقق می شود.
پایان اتصال خط لوله دریایی به پاالیشگاه فاز 22 تا 24

مجری طرح توسعه فازهای 24-22 پارس جنوبی با بیان این که احداث 
خطوط لوله انتقال گاز ترش از سکوی اقماری 24A به سکوی اصلی 
22 و انتقال گاز از سکوی اصلی 22 به پاالیشگاه این طرح پایان یافته 
است، افزود: مراحل اتصال نخستین خط لوله دریایی این طرح به پاالیشگاه 
فاز 24-22 پایان یافته است و پس از راه اندازی سکو به بهره برداری می 
رسد. وی با یادآوری این که ردیف های نخست و دوم شیرین سازی گاز 
پاالیشگاه فاز 22 تا 24 پارس جنوبی هم اکنون با دریافت گاز ترش از 
فازهای 6 تا 8 در مدار تولید قرار دارند، یادآور شد: پس از راه اندازی دو 
سکوی یادشده، دریافت گاز ترش از فازهای 6 تا 8 قطع شده و پاالیشگاه، 
گاز ترش سکوهای 22 و 24A را دریافت خواهد کرد. به گفته ایزدجو، 
همزمان با تکمیل بخش دریایی این طرح برای استحصال گاز ترش، واحد 
103 پایدارسازی میعانات گازی، 4 مخزن ذخیره سازی میعانات گازی، 
واحد جداسازی پروپان و بوتان و همچنین واحد تولید اتان مستقر در 
پاالیشگاه خشکی نیز آماده بهره برداری می شود. تولید روزانه 56.6 میلیون 
مترمکعب گاز غنی، 75 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و 
تولید ساالنه 1.05 میلیون تن گاز مایع )ال پی جی( و یک میلیون تن اتان 

به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی از اهداف این طرح است.

بخشی  تعادل  و  اجرا  طرح  اجرایی  دبیر 
آب های زیرزمینی  شرکت مدیریت منابع 
آب، از پلمب و پرشدن 70 درصد چاه های 
غیر مجاز  در 4 سال گذشته خبر داد. به 
گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، عبداهلل 
 44 پرشدن  به  اشاره  با  فارسانی  فاضلی 
هزارحلقه چاه غیر مجاز در کشور گفت: 
زیر  های  آب  بخشی  تعادل  و  احیا  طرح 
زمینی سال 93 به تصویب شورای عالی آب 
رسید که در 4 سال گذشته از تصویب این 
طرح 70 درصد چاه های غیر مجاز پرشده 
است. وی با اشاره به وجود 300 هزار چاه 
غیر مجاز درکشور گفت: درصورت تامین 
اعتبار باید تا پایان برنامه ششم توسعه همه 
بسته  مجاز  غیر  چاه  هزارحلقه   300 این 
شود. دبیر اجرایی طرح اجرا و تعادل بخشی 
آبهای زیرزمینی، شرکت مدیریت منابع آب،  
فرونشست را از اثرات وجود چاه های غیر 
مجاز دانست و ادامه داد: طبق استانداردهای 
زمین  متری  سانتی   5 ساالنه  جهانی،افت 
روندی طبیعی است این درحالی است که 
هم اکنون در تهران ساالنه 23 سانتی متر، 
مشهد 20 سانتی متر و البرز 10 سانتی متر 

فرونشست وجود دارد. 

7۰ درصد چاه های 
غیرمجاز کشور پلمب شد

آگهی تغییرات موسسه 
ثبت  به شماره  کیمیا عدالت سپنتا موسسه غیر تجاری  المللی  بین 

3226 و شناسه ملی 14006072198 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : شعبه داخلی شرکت به نشانی :خیابان ولیعصر بزرگراه مدرس 
خیابان ولیعصر پالک 289طبقه اول کد پستی 1965613917منحل 

گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کرج )۳۰۰۱6۰(

  

آگهی تغییرات شرکت
 انرژی کوشا البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22617 و 
عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   10190040320 ملی  شناسه 
اتخاذ  ذیل  1397/08/10تصمیمات  مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
شد : -آقای اکبر مقدم به شماره ملی 0030138035 و خانم سوسن 
مقدم بشماره ملی 4898534805 و خانم سعیده مقدم به شماره ملی 
سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضاء  عنوان  به   4899744846
انتخاب شدند. . - آقای اکبر مقدم به شماره ملی 0030138035 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم سوسن مقدم بشماره 
ملی 4898534805 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب شدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور 
با  با مدیرعامل مدیره منفردا همراه  شرکت و اوراق عادی واداری 

مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرج )۳۰۰۰52(

آگهی تغییرات شرکت
و شناسه  ثبت 13689  به شماره  تعاونی  پیشرو شرکت  نگار  آسا   
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10100518301 ملی 
بطور فوق العاده مورخ 24 /1397/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . 
صورتهای مالی سال 1396مشتمل بر ترازنامه ومستندات پیوستی پس 
از توضیحات آقای حامد جمالی به تصویب رسید - حامد جمالی 
با کد ملی00963462291 2-الهام یوسفی با کد ملی 0941069788 
هیات  عنوان  به   1465631461 ملی  کد  با  نژاد  بهرامی  فاطمه   -3
مدیره اصلی و 1 - منیژه جمالی با کد ملی 0061459305 2-شهین 
البدل هیات  عنوان عضوعلی  به  ملی 0872262989  با کد  طالبیان 
مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند - احمد یوسفی با کد ملی 
0946815348به سمت بازرس اصلی و روح اله مرشدی با کد ملی 
0491780427به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرج )۳۰۰۱59(

آگهی تغییرات شرکت 
شرکت  نور  فجر  ایثارگران  ویژه  پنج  و  نود  و  صد  چهار  تولیدی 
به   10101578551 ملی  شناسه  و   28179 ثبت  شماره  به  تعاونی 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/01/29تصمیمات ذیل 
کدملی 0041942906به سمت  با  علی حمزه  آقای   -  : اتخاذ شد 
 0065353765 کدملی  با  کاوه  محمد  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس 
کدملی  با  حمزه  الهام  خانم  و  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  به سمت 
 - گردیدند.  انتخاب  مدیره  هیئت  منشی  سمت  به   0065990560
مدیرعامل  سمت  به   0069715807 کدملی  با  حمزه  اکرم  خانم 
شرکت تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. -کلیه قراردادها 
و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت پس از تصویب هیئت مدیره 
امضاء  دو  از  یکی  و  )مدیرعامل(  اکرم حمزه  ثابت خانم  امضاء  با 
آقای علی حمزه )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب نامبرده با امضاء 
خانم الهام حمزه و مهر شرکت برسد و کلیه اوراق عادی با امضاء 
مدیرعامل و در صورت لزوم رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر 

خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 

)۳۰۰۱62(

مفقودی 
سند موتورسیکلت هدف CDIتیپ 125CC به رنگ آبی مدل 1387 با شماره پالک 
7273ساری 23تاریخ نصب 86/12/11شماره موتور3089296 شماره تنه8700824 به 

 نکانام محمد علی رضائی آبلوئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ اجرائیه 
 مشخصات محکوم له شرکت توزیع و پخش نوشابه با وکالت لیال احسانی به نشانی 

نور خیابان امام روبروی شهرداری نور
امام  به نشانی رویان خیابان  ازاد  نادمی شغل    مشخصات محکوم علیه سید تقی 

روبروی بانک تجارت  سوپر مارکت حبیبی 
نور  شهرستان  اختالف  حل  شورای   96/5/28 تاریخ   96/387 شماره  رای  بموجب 
محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 68850000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/595/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2478600ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از  تاریخ سر رسید چک 95/1/27 لغایت اجرای حکم که 
توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد ضمنا پرداخت مبلغ 2/442/500 ریال بابت 
عشر دولت در حق صندوق دولت  به استناد ماده 19 ایین نامه اجرای ماده 189 قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی  فرهنگی محکوم علیه مکلف  است پس از ابالغ 
این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد ان را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به  یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی 

به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شدم.الف 97/542 
 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور رضا رضایی مقدم 

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه1723صادره  پدرالزم  پورنام  امیدغالم  آقای 
غالم  الزم  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
پوربشناسنامه410صادره اهوازدرتاریخ 97/7/21دراهوازاقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه 
اش عبارتنداز1-متقاضی امیدغالم پورفرزندالزم بشناسنامه1723صادره ازاهواز2-حسین 
غالم پورفرزندالزم بشناسنامه1833صادره ازاهواز)پسران متوفی(3-لیالغالم پورفرزندالزم 
بشناسنامه451صادره ازاهواز4-آرزوغالم پورفرزندالزم بشناسنامه 1909صادره ازاهواز5-
فرزندالزم  پور  ازاهواز6-زهراغالم  بشناسنامه989صادره  پورفرزندالزم  ناهیدغالم 
ازاهواز  بشناسنامه2428صادره  پورفرزندالزم  ازاهواز7-نادیاغالم  بشناسنامه3049صادره 
)دختران متوفی(8-غبشه غالم پورفرزندصفربشناسنامه765صادره ازاهواز)همسرمتوفی(
والغیرورثه دیگری ندارد.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه اهواز-حمیدرضامحمودی

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم محمدرضااطولی فرزند.
خواهان آقای/ خانم دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/خانم به خواسته مطرح که به 
این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه9709986144300308شعبه3دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان دزفول ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/10/11ساعت8:30تعیین 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون  موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-امیرتاژ

رو نوشت اگهی حصر وراثت
  خانم مریم امامی کبریا دارای شناسنامه شماره 301 به شرح دادخواست به کالسه 
1/856/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ماشااهلل امامی کبریا بشناسنامه 301 –تاریخ 97/8/17 اقامتگاه دائمی خود 

را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به 
1-کوروش امامی کبریا  ش ش 4 فرزند ماشااهلل و صنمبر متولد 1363 پسر متوفی

 2- ابراهیم امامی کبریا ش ش 1139  فرزند ماشااهلل و صنمبر متولد1350  پسر متوفی
 3- مریم امامی کبریا ش ش 301 فرزند ماشااهلل و صنمبر متولد 1353دختر متوفی

 4- صنمبر  شیرزادیان ش ش 53 فرزند رحمان و پروانه متولد 1323 همسر دائمی
مرتبه  نوبت یک  را در یک  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه 
شماره پرونده 12/96/511 شماره دادنامه 727.  96/8/17 تاریخ صدور رای 96/8/17 

مرجع رسیدگی. حوزه شهری شعبه دوازدهم شورای حل اختالف آمل 
خواهان. خواهانها. سید محمد حسن قوامی آمل کالکسر دریای 49 پ 25 

خوانده. خواندگان. شاهرخ قوی دل مجهول المکان. 
خواسته. مطالبه وجه 

گردشکار. خواهان دادخواستی. درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده مقرر حوزه بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص دعوی سید محمد حسن قوامی به 
طرفیت شاهرخ قوی دل به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 18/900/000 ریال به استناد 
حواله صادره بدین وصف که خوانده مبلغ فوق االشاره را بدهکار ولی از پرداخت 
وجه امتناع می ورزند که پس از ابالغ قانونی خوانده در جلسه حاضر نگردیده و 
دفاعی بعمل نیاورده است لذا مستندات خواهان از ایراد و تعرض مصون و مدیونیت 
خوانده مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519. ق ا د م حکم به 
محکومیت خوانده به مبلغ 18/900/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 540/000 
ریال بابت ابطال تمبر دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی محسوب و بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از ان قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم حقوقی آمل می باشد 
قاضی شعبه دوازدهم حل اختالف آمل. اسماعیل وجدانی. م الف

آگهی حصروراثت
آزادگان  ازدشت  بشناسنامه3597صادره  پدریونس  نام  محمدمرمزی  آقای 
داده که شادروان  تقدیم وتوضیح  درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
محمد1741569958درتاریخ96/6/1دراهوازاقا بشناسنامه  مرمزی  جاسم  مرحوم 
فرزندیونس  محمدمرمزی  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  خودفوت  دائمی  متگاه 
فرزند  مرمزی  آزادگان)پدرمتوفی(2-مریم  ازدشت  بشناسنامه3597صادره 
حمیدبشناسنامه17092سوسنگردصادره ازدشت آزادگان)مادرمتوفی(3-فاطمه مرمزی 
شرح  ازاهواز)همسرمتوفی(والغیر.به  بشناسنامه1742846068صادره  فرزندجلیل 
باشد.اینک  می  ی970523/13/97حقوقی  شماره  شورابه  به  تقدیمی  دادخواست 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز-محمددستیار

برگ اجرائیه 9/551/96
مشخصات محکوم له  محمد ابراهیم آخوندی درزیکال  با وکالت علی رجب نیا و رضا 
رمضان پور   رمضان پور  به نشانی بابل خ مدرس ساختمان بندگان طبقه اول مشخصات 
محکوم علیه امیرهوشنگ  اسماعیلی  تکمیلی  به نشانی مجهول المکان 2- علی محمودی  
به نشانی        بابل خ مدرس روبروی ازمایشگاه رازی نانوایی سه نان  به موجب رای 
شماره 13 تاریخ 97/1/14 شعبه نهم شورای حل اختالف  شهرستان بابل محکوم علیه 
محکوم است به خواندگان متضا مارا به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته 720/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل اجرای احکام مکلف 
است خسارت تاخیر تادیه 93/6/25 سر رسید چک لغایت وصول محکوم به محاسبه و 

دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف بابل محمدیدر حق محکوم له ایصال نماید  

برگ اجرائیه  
مشخصات محکوم له شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ با وکالت لیال احسانی 

به نشانی نور خیابان امام روبروی شهرداری  دفتر وکالت  
مشخصات محکوم علیه سقا تاری فرزند علی شغل ازاد به نشانی رویان قبل از میدان 

الغدیر –تابلو میهن  
بموجب رای شماره 96/190-96/3/28شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان نور  
محکوم علیه محکوم  است به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و ششصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/210/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و مبلغ 489/600 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 95/2/2 لغایت 
وصول  محکوم به که در زمان اجرای حکم توسط اجرای احکام محاسبه خواهد 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت    به  بابت  شد ضمنا مبلغ 680/000ریال 
استناد ماده 19 ایین نامه اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی  
فرهنگی محکوم علیه مکلف  است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
ان را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به  یا انجام تعهد و مفاد 
رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام دادگاه یا 

دادگستری محل تحویل خواهد شدم. الف 97/541
 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور-رضا رضایی مقدم

دادنامه
پرونده  کالسه 9709983037200193شعبه2شورای حل اختالف  شهرستان فردیس 

تصمیم نهایی شماره 9709973037200723
 خواهان :  آقای محمود ایوبی دهج فرزند غالمعلی به نشانی استان البرز شهرستان 

کرج شهر فردیس فلکه پنجم 22غربی – کوچه محمدی – پالک 3
خواندگان 

ندامتگاه  کیانمهر   – کرج  البرز شهر  استان  نشانی  به  معصومی  علی  1.آقای حیدر 
قزلحسار قسمت خدمات فضای سبز )رای باز (

2.آقای حسین معصومی شیروانه ده فرزند امامعلی به نشانی قم شهرک امام  حسین 
– روبروی فروشگاه رفاه کوچه دهم پ 39منزل معصومی 

خواسته : مطالبه وجه چک 
رای شورا 

درخصوص دعوی آقای محمود ایوبی دهج به طرفیت خواندگان آقایان 1.حسین 
معصومی شیروانه 2.حیدر علی معصومی به خواسته مبلغ 135/000/000ریال بابت 
ملی  بانک  به شمارهای 863700-97/2/27و863699- 97/2/27عهده  2فقره چک 
با احتساب کلیه خسارات وتاخیر تادیه وهزینه دادرسی باتوجه به جمیع محتویات 
پرونده واظهارات خواهان ومشاهده رونوشت چک گواهی عدم پرداخت آن واینکه 
الشه چک در دست دارنده چک دلیل بر مدیونیت صادر کنند ه می باشد وبا مستندات 
در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان راوارد تشخیص 
ومستندا به موارد 519-515و198قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 310و313قانون 
قانون صدور چک مصوب  ماده 2اصالحی  به  الحاقی  تبصره  واستفساریه  تجارت 
1376/3/10وبند الف ماده 9قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394/9/16حکم به 
محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 135/000/000ریال بابت 
اصل خواسته ومبلغ 2/283/500ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک الی زمان وصول برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی ایران 
صادر واعالم می گردد . رای صادره غیابی بوده وظرف مهلت 20روز پس از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وپس از آن ظرف 20روز قابل تجدید نظر در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان فردیس می باشد ط 1083 
قاضی شورا حل اختالف فردیس  مسعود فارسی 
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۶ سیاست کالن بودجه ۹۸

 
الیحه بودجه سال 98 که 14 آذرماه برای بررسی و تصویب به مجلس 
عمومی  منابع  تجهیز  جمله  از  جهت گیری  شش  دارای  می شود،  ارائه 

غیرنفتی و ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، یکی از مهم ترین اقدامات دولت ها، تهیه و 
تنظیم بودجه برای مشخص کردن دخل و خرج یک ساله کشور است که 
طبق قانون، باید در تاریخ  14 آذر ماه الیجه بودجه به مجلس ارائه شود.
الیجه بودجه سال 98 نیز که بخشنامه آن در اواسط آبان ماه به دستگاههای 
اجرایی ابالغ شد، در حال بررسی در دولت است و طبق گفته متولیان 
سازمان برنامه و بودجه تاکنون از 20 تبصره، کار بررسی 5 تبصره به پایان 
رسیده است. بر این اساس؛ جهت گیری ها و سیاست های بودجه ای 
در سال 98 شامل 6 دسته می شود که به ترتیب »همگرایی کلیه اقدامات 
به  »اهتمام  عمومی«،  خدمات  و  کاالها  ارائه  در  کشور  های  ظرفیت  و 
انضباظ مالی در بودجه و اصالح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و 
منطقی نمودن اندازه دولت«، »توانمندسازی و افزایش بهره وری شرکت 
های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت«، »تجهیز منابع 
عمومی غیرنفتی«، »ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای« و 

»بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد« است.

عدم مشکل در تامین قطعات خودروهای فعلی
 در دست تولید 

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان گفت: 2 خودروساز 
بزرگ کشور اکنون روزانه بین هزار و 500 تا 2 هزار دستگاه خودرو تولید 
می کنند و برای تامین قطعات این تعداد خودرو هیچ مشکلی وجود ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »رضا رضایی« افزود: با وجود تحریم ها، 
درهای واردات کاال بویژه قطعات خودرو به روی کشور بسته نشده است 
ضمن آنکه قطعه سازان راه خود را در این شرایط به خوبی بلدند..وی 
در عین حال یادآور شد که تامین قطعات با صرف چهار تا پنج درصد 
هزینه های باالتر و سختی نقل و انتقال پول همراه است.عضو انجمن 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان اظهار داشت: بطور نمونه اکنون با 
چینی ها کار می کنیم و همین هفته گذشته پول به حساب برخی شرکای 
چینی واریز و اجناس مورد نیازمان را دریافت کردیم.رضایی تاکید کرد: 
در این شرایط اگر دولت گام به میدان بگذارد، قیمت خودرو و قطعات 
را »عادالنه« کند و بطور مثال با عقب انداختن یک ساله یا اقساطی کردن 
دریافت مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه ها و تامین نقدینگی 
برای قطعه سازان و خودروسازان به کمک آنها بشتابد، بسیاری مشکالت 
کاهش می یابد. وی اظهار داشت: محدودیت های کاری روز به روز در 
حال افزایش است، اما اگر نقدینگی موجود باشد قادر به تامین نیازهای 

خودروسازان در شرایط کنونی هستیم.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که در 6 ماه 
نخست امسال 540 هزار و 900 دستگاه خودرو سواری در کشور تولید 
شده که نسبت به مدت مشابه پارسال، 16 درصد کاهش یافته است.در 
نیمه نخست امسال 27 هزار و 600 دستگاه وانت تولید شد که در مقایسه 

با مدت مشابه پارسال، 15.8 درصد کاهش داشت.

خبر

لزوم دریافت »پروانه هوشمند« برای 
ثبت نام کارت سوخت تاکسی

پروانه  دریافت  لزوم  از  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل 
هوشمند برای رانندگان تاکسی در ثبت نام کارت سوخت 

خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،علیرضا قنادان با اشاره به آغاز 
ثبت نام کارت سوخت، اظهار کرد: از آنجایی که  احتماال به 
مانند دوره قبل،  در موضوع سهمیه بندی  سوخت، سهمیه 
خاصی به تاکسی ها داده می شود، لذا  پیشنهاد می شود 
هرچه سریع تر رانندگان تاکسی فاقد پروانه هوشمند نسبت 
به دریافت پروانه اقدام کنند.وی با بیان این که رانندگان 
تاکسی که پروانه هوشمند آنها در حال انقضاء است نیز 
می بایست هرچه سریع تر نسبت به تمدید آن اقدام کنند، 
گفت: سازمان تاکسیرانی تنها تاکسی هایی را به رسمیت 
می شناسد که دارای پرونده هوشمند باشند، لذا الزم است 
هرچه سریع تر رانندگان تاکسی با حضور در دفاتر امور 

اداری نسبت به تمدید پروانه خود اقدام کنند.

مسکن پایتخت در تله رکود 
تورمی افتاد

آمارهای بانک مرکزی از افزایش بیش از 91 درصدی 
بهای هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در آبان ماه 
آن هم با وجود کاهش 53 درصدی معامالت نسبت 
به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد یعنی اینکه مسکن 

پایتخت بار دیگر وارد دوره رکود تورمی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در آبان ماه امسال متوسط 
قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در 
شهر تهران به 91 میلیون و 800 هزار ریال رسید که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.6 
درصد و 91.5 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین 
تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود 6هزار و 
900 فقره بود که نسبت به آبان ماه سال 1396 معادل 
53.6 درصد کاهش دارد.بر اساس این گزارش که از 
آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت 
کشور استخراج شده است، در هشت ماهه سال 1397 
نیز تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
به 91 هزار و یکصد واحد مسکونی رسید که در مقایسه 
با مدت مشابه سال پیش از آن، 19.9 درصد کاهش 
نشان می دهد.در آبان ماه میانگین بیشترین رشد میانگین 
قیمت نسبت به ماه مشابه پارسال به منطقه 5 معادل 
104.6 درصد و کمترین میزان رشد به منطقه 12 معادل 
41.4 درصد تعلق دارد.در مناطق 22 گانه شهرداری 
تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده معادل 196میلیون و 300 
هزار ریال به منطقه یک و کمترین آن با 40 میلیون و 
900 هزار ریال به منطقه 18 تعلق داشته است که نسبت 
ترتیب 91.1 و 48.2 درصد  به  پارسال  ماه مشابه  به 

افزایش را نشان می دهد.

خبر

وزیر راه و شهر سازی توسعه حمل و نقل زمینی، 
دریایی و هوایی کشور را از اولویت های این 
وزارت خانه اعالم کرد و افزود: توسعه ظرفیت 
ترانزیتی کشور درآمد دولت را را افزایش می 
ساخت  و  توسعه  خود  خودی  به  که  دهد 

زیرساخت ها را تسهیل می کند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، محمد اسالمی 
وزیر راه و شهرسازی افزود: توسعه کریدورهای 
حمل ونقل و راه های اصلی ترانزیتی از اولویت 
های ماست که قدرت ترانزیتی کشور و درآمد 
دولت را افزایش می دهد که برای این کار هم 
از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده خواهیم 
کرد. وزیر راه با اشاره به تمرکز برنامه هایش بر 
بخش مسکن، راههای روستایی و فرعی، متنوع 
سازی منابع وزارتخانه گفت: حدود 400 طرح 
نیمه تمام در حوزه کاری ما وجود دارد که برای 
تکمیل آنها 250 هزار میلیارد تومان نیاز است که با 
بودجه سالیانه به این سادگی ها قابل انجام نیست  
برای همین متنوع سازی منابع را طرح کردیم تا 
بتوانیم از منابع غیر دولتی و بخش خصوصی 
استفاده کنیم و الزم است برای ترغیب بخش 
خصوصی مزیت های مالی و اقتصادی طرح 

ها را باال ببریم.اسالمی در باره ساخت بزرگراه 
تهران شمال هم گفت: دستورکارمان قطعه اول 
بزرگراه تهران شمال است که سریع تر به انجام 
برسد پیش بینی این بود که تا پایان سال 97 
کار این بخش از بزرگراه تمام شود اما به علت 
شرایط خاص پروژه و شرایط آب و هوایی تا 
پایان خرداد انشاء اهلل قطعه اول آماده خواهد شد. 
اسالمی درباره ساخت آزاد راه ها هم با اشاره به 
تفاهمانامه ساخت 8 آزادراه با بخش خصوصی 
گفت: در قراردادهای ساخت آزاد راه ها و ... 

شرایط مناسب تری را برای جذابیت آنها در نظر 
خواهیم گرفت تا جذب منابع راحت تر باشد.
وزیر راه درباره ساخت مسکن و حباب قیمت ها 
نیز گفت: خیلی از چیزها االن حباب قیمتی دارد 
و مدارا و همراهی مردم با سیاست های اقتصادی 
قیمتی  این حباب های  کند  دولت کمک می 
به آرامش برسد.اسالمی  کنترل شود و جامعه 
افزود: الزم است که قشر متوسط و کم درآمد 
برای خرید مسکن توانمندسازی شود ، البته این 
فقط با دادن تسهیالت نیست بلکه با ایجاد مزیت 

هایی برای سازنده هم می شود این کار را کرد 
تا مسکنی را که می سازد با قیمت تمام شده به 
خریدار بفروشد.وزیر راه درباره کیفیت ساخت و 
سازها در بخش مسکن هم گفت: کسانی که در 
کار ساخت و ساز هستند باید صالحیت و پروانه 
داشته باشند و ما و دستگاههای مسئول باید روی 
کیفیت مصالح و ساخت و ساز نظارت دقیق 
کنند و اگر خانه ای با اسلوب مهندسانه ساخته 
شود و با نظارت متعهدانه، آن ساختمان با کیفیت 
خواهد بود.اسالمی درباره سرنوشت مسکن مهر 
هم گفت: حدود 500 هزار واحد مسکونی مهر 
باقیمانده که از این تعداد نیمی ساخته شده و 
نیمی ناتمام است و از این تعداد هم 100 هزار 
این  کنیم  می  تالش  که  ندارد  متقاضی  واحد 
واحدهای بی متقاضی را به سازمان های حمایتی 
مثل کمیته امداد و بهزیستی بدهیم تا تکمیل و 
واگذار شوند. البته اگر مردم تعهداتشان را انجام 
دهند زودتر کار تکمیل مسکن مهر و زیرساخت 
های آنها به انجام خواهد رسید.وزیر راه درباره 
راه اندازی سامانه یکپارچه حمل ونقل هم گفت: 
قرار بود این سامانه تا اوایل سال 97 راه اندازی 
شود که امیدواریم این اتفاق تا پایان سال بیفتد.  

وزیر راه و شهر سازی خبرداد:

ساخت ۸ آزادراه جدید؛ اولویت تحویل 5۰۰ هزار مسکن مهر

آگهی حصر وراثت
خواهان سیروس حبیبی خلیالنی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 
971395 ازاین شورادرخواست گواهی حصردراثت نموده وچنین توضیح داده که 

شادروان خورشیدمرادی ش.ش3258158568مورخه24مرداد
1397دراقامتگاه دائمی خوددرشهرکرمانشاه بدرودحیات گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم عبارتنداز:
1-سیروس حبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:177
2-کیومرث حبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:227

3-بهمن حبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:228
4-خسروحبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:213
5-رعناحسینی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:163

6-اخترحبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:61
7-شهین حبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:1562

8-مهنازحبیبی خلیالنی فرزندبساطعلی نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:226
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوریک نوبت آگهی 

می گرددتاچنانچه شخصی اعتراضی داردیاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
صادرخواهدشد.  داردواالگواهی  شوراتقدیم  این  به  یکماه  مدت  ظرف  نشرآگهی 

مجوزارشاد:8631
مسئول دفترشعبه۱حصروراث شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه-اهور

آگهی
دادگستری شهرستان جوانرود  شورای حل اختالف جوانرود

خواهان:حسن فرجی فرزند حسین-جوانرود خیابان کردستان کوچه 6 /11
–مجهول  کرمانشاه  مرکزی  سهراب-زندان  فرزند  هدایتی  خوانده:ناصر 

المکان-09226266806
احتساب هزینه  با  ماه  بهای 5  اجاره  بابت  ریال  مبلغ 20/000/000  خواسته:مطالبه 

دادرسی و جریمه تاخیرتادیه
باتوجه به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به شرح 

زیر انشاء رای می گردد:
رای شورا: در خصوص دادخواست آقای حسن فرجی بطرفیت آقای ناصر هدایتی 
بخواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت اجاره بهای 5 ماه با احتساب هزینه ی 
دادرسی و جریمه تاخیر تادیه، خواهان در شرح دادخواست تقدیمی خود بیان داشته 
اند که به استناد قولنامه عادی پیوستی از تاریخ 95/7/1 لغایت 95/12/31 یک دستگاه 
ساختمان مسکونی را به خوانده از قرار هرماه با چهارصد هزار تومان اجاره داده ام 
که خوانده منزل را بعد از اتمام قرارداد بدوناطالع مورد اجاره را تخلیه کرده و کرایه 
ی 5 ماه را که مبلغ آن دو میلیون تومان می باشد پرداخت نکرده است.نظر به اوراق 
و محتویات پرونده و تصویر قرارداد صدرالذکر که مصدق آن ضم پروندهمی باشد 
و توسط دو نفر گواه معرفی شده توسط خواهان مورد تایید قرار گرفته است و اینکه 
خوانده در جلسه مورخ 96/6/14 حاضر و ضمن تایید مفاد قولنامه فی مابین دلیل 
و مستندی که رد خواسته خواهان را موجب گردد ارائه نداده لذا خواسته خواهان 
وارد به نظر رسیده و مستند به مواد 198 ، 515 ، 519 و 522  و ماده 1258 از قانون 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت اجاره بهای 
5 ماه قرارداد منعقده فی مابین و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال هزینه ی دادرسی و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست)96/3/9(لغایت اجرای حکم صادر 
می گردد.حکم صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 

دادگستری جوانرود می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف  شهرستان  جوانرود

دادنامه
کالسه پرونده: 13/457/97      شماره دادنامه:97/6/17-741 

خواهان: محمد تقی پور تقی ف کربالیی آقا بابل زرگرشهر کارخانه شالیکوبی شیخ 
زاده مغازه بوجاری پور تقی 

خوانده: حبیب اله مجیدائی سماکوش ف محمد مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

تقی ف کربالیی  پور  تقی  قاضی شورا- در خصوص دعوی خواهان محمد  رای 
مبلغ  به  طلب  مطالبه  بخواسته  سماکوش  مجیدائی  اله  حبیب  خوانده  بطرفیت  آقا 
193/200/000 ریال به شرح مندرج مندرج در پرونده نظر به اینکه مستند دعوی 
و   97/4/10 مورخ   080909 های  شماه  به  چک  فقره   3 مصدق  فتوکپی  خواهان 
809011 مورخ 97/3/27 و 809008 مورخ 97/4/3 بر عهده بانک ملی و گواهینامه 
محکمه  و  موجه  ذمه  اشتغال  بر  داللت  که  باشد  می  آن  به  مربوط  پرداخت  عدم 
پسندی در رد ادعای خواهان مبنی برائت ذمه خویش و پرداخت دین ارائه ننموده 
است فلذا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات آن از هرگونه خدشه و تعرض 
دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و با استصحاب دین بر ذمه خوانده به 
استناد مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 249و310و314 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده حبیب اله مجیدائی به مبلغ 193/200/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی بعنوان حق الوکاله وفق تعرفه 
در حق خواهان محمد تقی پور تقی صادر و اعالم می نماید ضمنا در مرحله اجرای 
حکم اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چکها و دریافت آن از خوانده به نفع خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی است و 
ظرف مهلت بیت روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی دادگستری بابل می باشد.
قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف بابل 

دادنامه
امام  اختالف مجتمع  پرونده کالسه 9609988602900570 شعبه 29 شورای حل 

خمینی )ره( شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره
به نشانی استان کرمانشاه- خواهان:آقای مصطفی محمدی زاده فرزند علی محمد 
شهرستان کرمانشاه-شهرکرمانشاه-هوانیوز خ تندرستی زمین های سپاه کوچه شهید 

محمدعبدی
خوانده:آقای فاتح بهرامی فرزند امیرحسین به نشانی

خواسته:مطالبه وجه
) ) رای قاضی شورا ((

بهرامی  فاتح  آقای  بطرفیت  زاده  محمدی  مصطفی  آقای  دادخواست  در خصوص 
بخواسته مطالبه 12/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی 
با توجه به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی بدین شرح که ضامن تسهیالت 
از  ایشان  که  بود  بهرامی  فاتح  آقای  به  بانک کشاورزی جوانرود  از طرف  اعطایی 
توجه  با  لذا  است  پرداخت کرده  آنرا  اقساط خودداری کرده که خواهان  پرداخت 
به پاسخ استعالم بعمل آمده از بانک محال علیه که اظهارات ایشان را مورد تایید و 
تصدیق قرار داده است به شماره 6211685/73 مورخ 96/8/14 مضبوط در پرونده 
لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد ماده 9 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 1394 و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ پاسخ استعالم بعمل آمده 96/8/14 لغایت اجرای حکم براساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 310/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.رای صادره غیابی ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای موعد مزبور ظرف 
مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی کرمانشاه 

میباشد.
فرهاد کامیابی فر-قاضی شورای حل اختالف کرمانشاه

رونوشت برابر اصل اداریست دفتر شعبه 29 حقوقی مجتمع امام خمینی)ره(

آگهی حصروراثت
ملی1755792786صادره  پدرمحمدرضابشماره  نام  آبادی  صادق  عرب  میثم  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازاهوازدرخواستی 
شادروان مرحوم محمدرضاعرب صادق آبادی بشناسنامه376صادره اهوازدرتاریخ7/5
/97دراهوازاقامتگاه دائمی خودفوت ورثه اش عبارتند از1-متقاضی بامشخصات فوق 
الذکر)فرزندذکورمتوفی(2-مریم عرب صادق آبادی بشناسنامه974 صادره ازاهواز3-
متوفی(4- اناث  اهواز)فرزندان  بشناسنامه7910صادره  آبادی  صادق  عرب  هدی 
دادخواست  شرح  متوفی(والغیر.به  اهواز)زوجه  بشناسنامه14صادره  غفارزاده  عذرا 
تقدیمی کالسه 970398114097تحت نظرمی باشد.اینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواالگواهی  تقدیم  به شورا  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع2اهواز

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی اخطاریه

 ماده ۱۰۱ مورد وثیقه 
بدین وسیله به آقای بهمن حیدری فرزند شاه داد شماره شناسنامه 774 صادره از 
خرم آباد و کد ملی 4070985131 پیرو ابالغ اجرائیه به شماره 36001236 مورخ 
1396/10/16 ابالغ می گردد در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9600340له بانک 
سپه و علیه شما بعنوان )وام گیرنده و راهن ( طبق گزارش وارده به شماره 36000845 
مورخ 1397/3/19 کارشناس رسمی دادگسترش پالک ثبتی 26 فرعی 26 فرعی از 
پالک اصلی 11 اصلی در بخش 3 خرم آباد مورد وثیقه سند رهنی شماره 100534 
تنظیمی دفتر خانه شماره 9 خرم آباد به مبلغ 4/806/000/000 ریال )چهار میلیاردو 
هشتصد و شش میلیون ریال (ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور 
معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این 
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 9/000/000 
ریال )نه میلیون ریال (به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از 
موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد . 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی خرم آباد . 

آگاهی ابالغ مفاد اجرائیه
به موجب دادنامه شماره 1157 – 96/11/29 محکوم علیه امیرمالکی – سعید حیدری 
نسب به صورت تضامنی محکوم است به پرداخت مبلغ 95/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 1/397/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی به 
دادگاه و حق الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز مبلغ خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ ارائه دادخواست 96/7/2 لغایت اجرای حکم در حق خواهان می 
باشد و مبلغ 5 درصد از کل خواسته بابت نیم عشر محاسبه می گردد. لذا مفاد اجرائیه 
یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 119 و 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی 
می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذشته می شود و براساس ماده 9 قانون 
مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر 

اینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید.
م.الف ۱48۱خ   رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف ورامین

متن آگهی 
احتراما با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم در راستای ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی 
یا ملی متهم حمید مرادی فرزند حجت اله و به اتهام اختالس مبلغ هفتاد میلیون 
لرستان هادی درویش  استان  بانک  نماینده حقوقی پست  تومان موضوع شکایت 
زاده فرزند مهرعلی یکماه پس از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه 

احضار گردد. 
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – محسن چراغی . 

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی در کالسه پرونده97-859-6ش  

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/22  ساعت  9:45 صبح
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه  ایثارگران خوی  جنب پادگان شرفخانلو 

خواهان  :بانک تجارت با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 
خواندگان :هادی باقرزاده –مرتضی باقرزاده :مجهول المکان  

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

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

شورای حل اختالف
تاریخ: 97/7/5

شماره پرونده: 3/97ش/262
شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان ورامین

شماره و تاریخ دادنامه: 676 – 97/7/22
خواهان: بانک مهر اقتصاد به نشانی: ورامین خ شهید بهشتی روبروی مسجد جامع 

بانک مهر اقتصاد شعبه 929
خواندگان: 1-حسن زرقانی فرزند عید محمد به نشانی ورامین بلوار امام رضا ک 

ده شریفا پ 23
2- حسین زرقانی فرزند عید محمد به نشانی ورامین بلوار امام رضا ک ده شریفا 

پ 23
مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک
گردشکار: باتوجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

درخصوص دعوی بانک مهراقتصاد با نمایندگی حقوقی/ وکالت زهرا فالح محمدی 
به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 180/000/000 ریال بابت یک 
کلیه  احتساب  با  ورامین  شعبه  مسکن  بانک  عهده   711594 شماره  به  فقره چک 
خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست، 
عدم  گواهی  و  چک  مصدق  تصویر  پرونده،  محتویات  مجموع  به  باتوجه  شورا 
پرداخت آن و اینکه خواندگان با وصف ابالغ جهت دفاع حاضرنشده و الیحه ای 
نیز ارائه ننموده اند و نظر به اینکه بقاء اسناد تجاری در ید خواهان حکایت از مدیون 
بودن خوانده دارد و مستندات خواهان مصون از ایراد و دفاع باقیمانده فلذا ادعای 
خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 515،198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی در امور مدنی و مواد 311،310،249 و 312 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده )2( قانون صدور چک حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
180/000/000 ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 3/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و ابطال تمبر قانونی، حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و خسارت تاخیرتادیه از 
تاریخ )97/3/3( لغایت اجرا براساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق 
خواهان را صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگستری شهرستان ورامین می باشد.
م.الف ۱4۷9خ   قاضی شعبه ۳ شورای حل اختالف ورامین

 

آگهی فقدان سند
آقای فاضل زمانی مالک ششدانگ یکباب خانه تحت پالک54/4664بخش5گتوندباتسلیم 
اسنادرسمی338گتوندمدعی است  دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط دفترخانه 
که مالکیت ششدانگ پالک فوق دردفترجلد43صفحه19ذیل ثبت4229به نام مالک 
ثبت وسندمالکیت تک برگ آن به شماره چاپی بترتیب0235933الف16صادروتسلیم 
گردیده که بعلت سهل انگاری مفقودگردیده لذابدستورتبصره یک ماده120آیین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شودکه هرکس مدعی انجام 
انتشاراین  تواندظرف10روزازتاریخ  باشدمی  نزدخودمی  یاوجودسندمالکیت  معامله 
آگهی اعتراض خودرابه این اداره تسلیم نمایدودرغیراین صورت پس ازسپری شدن 
مدت قانونی وعدم واخواهی سندمالکیت المثنی بنام مالک صادرخواهدشد.    شماره 

م.الف)16/151(
امیرمسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده: 6/97ش/888

وقت رسیدگی: 97/10/2 ساعت 11:45
خواهان: بانک مهر اقتصاد با نمایندگی زهرا فالح محمدی

خوانده: 1- حسین نصیف 2- هادی شاه منصوری 3- سجاد ذاکرین
خواسته: مطالبه طلب

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 6 شورای حل اختالف 
ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود ناخوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف ۱48۰خ   دبیر حوزه 6 شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 11/97/755 

 وقت رسیدگی :   1397/10/10 ساعت  9:45صبح
مرجع رسید گی :  شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان خوی 

خواهان  :  سیدرضا ظرف فروش با وکالت جعفرصادق دادگر 
خواندگان : ولی شمسی فرزند عسگر 

خواسته :مطالبه وجه مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ولی شمسی 
فرزند عسگر وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
مسئول دفتر شعبه۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی- موحدی نیا

بالتکلیف  بازار  در  نظارتی  واحدهای  سکوت 
شده  باعث  قیمت ها  مدام  افزایش  و  خودرو 
خود  حقوق  احقاق  برای  خودرو  خریداران 
چاره ای جز شکایت و تجمع مقابل شرکتهای 

خودروسازی نداشته باشند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، چند ماهی 
است که موعد تحویل بسیاری از خودروهای 
اما  آغاز شده  به مشتریان  داخلی و خارجی 
متأسفانه شرکت ها همانند روال گذشته خود 
خلف وعده کرده و خبری از تحویل محصوالت 
آنهم در زمان مقرر نیست.نکته قابل توجه در 
این خلف وعده ها درخواست مبالغ بیشتر از 

برای یک  به نحوی که مشتری  مردم است 
پرداخت  پیش  تومان  میلیون   ۷۰ خودرو 
و  ارز  نرخ  نوسانات  شرکت  اما  است  داشته 
از  و  کرده  بهانه  را  تولید  هزینه های  افزایش 
مشتریان مبالغ بیشتری برای دریافت خودرو 
طلب می کند این در حالی است که رقم های 
جدید اصالً برای مردم قانع کننده و حتی به 
صرفه نیست. متأسفانه در این شرایط هیچ 
یک از واحدهای نظارتی هم پاسخگویی رفع 
مشکالت مردم نبوده و همچنان روزه سکوت 
را گرفته اند.سکوت واحدهای نظارتی در حالی 
احقاق  برای  که خریداران خودرو  دارد  ادامه 

حقوق خود چاره ای جز شکایت و تجمع مقابل 
با  مدام  و  ندارند  را  خودروسازی  شرکتهای 
وعده های متعددی برای رفع مشکالت خود 
جدید  قیمت های  اعالم  می شوند.با  رو  روبه 
مشتریان چاره ای جز پرداخت هزینه بیشتر و 
حتی فروش حواله ندارند اما برخی از شرکت ها 
امکان صلح و واگذاری  برای عدم ضرر خود 
خودروی های پیش فروش شده را ممنوع اعالم 
کرده اند تا کسانی که مقدرو به تأمین مبلغ 
مذکور نیستند مجبور به انصراف شوند. البته 
در این شرایط باید به جایگاه سازمان حمایت 
این  اما  بود  بین  کنندگان خوش  مصرف  از 
واحدنظارتی هم هیچ برخوردی را با شرکت ها 
انجام نمی دهد و آنها هم از این اوضاع استفاده 
به  را  مختلفی  های  ماده  و  تبصره  و  کرده 
مصرفکنندگان تحمیل می کنند.مخلص با انتقاد 
از وضعیت بالتکلیف بازار خودرو تشدید شکایت 
مردم در افزایش قیمت و عدم تحویل به موقع 
خودروهای خریداری شده به خبرنگار تسنیم 
می گوید: وقتی نظارتی در بازار نباشد شرکت ها 

فروش  پیش  در  سعی  جذاب  وعده های  با 
محصوالت آنهم به تعداد زیاد می کنند اما در 
زمان تحویل این مشتری است که با خودرو را با 
چندین برابر قیمت و به مشقت بسیار از شرکت 
دریافت کند.وی با بیان اینکه با وجود افزایش 
شکایت مردم از شرکت های خودرویی هنوز 
هم کسی به فکر نظارت بر بازار خودرو نیفتاده 
است،گفت:  به مردم توصیه می کنم اگر شرکتی 
مجانی آگهی فروش خودرو داد هم ماشینی از 
آنها نخرید چراکه در نهایت آنها با استفاده از 
بند و ماده های خاص بابت تحویل محصول 
هزینه زیادی را از مشتری دریافت می کنند.این 
عضو هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان خودروبا 
بیان اینکه افزایش قیمت خودروهای زیر ۳۰۰ 
میلیون تومان رونق زیادی پیدا کرده است، 
خودرو  خرید  خواستار  اگر  خریداران  افزود: 
هستند از بازار با قیمت حتی 2۰ میلیون باالتر 
از شرکت بخرند اما در پیش فروش ها شرکت 
نکنند زیرا در نهایت باید 2 برابر قیمت خودرو 

پول به شرکت بدهند.

سرگردانی مردم در بازار خودرو؛ هیچ کس پاسخگو نیست؟



اگر می خواهید حقیقتاً زندگی کنید، ابتدا 
مردن را بیاموزید!

توکارام

سخن حکیمانه

چاپ رمانی درباره جنایت های 
بین کهکشانی

نوشته  را«  و  »ما  رمان 
توسط  ایدرم  محمدرضا 
نشر پیدایش منتشر و راهی 

بازار نشر شد. 
رمان  مهر  گزارش  به 
»ما و را:سلسله جنایت های بین  کهکشانی« نوشته 
محمدرضا ایدرم توسط نشر پیدایش منتشر و راهی 
بازار نشر شد. این کتاب چهارمین عنوان از مجموعه 

»ادبیات ژانری« است که این ناشر چاپ می کند.
و  دمشقی«  هیوالساز  دستگاه  »خدمات  »گریخته«، 
ژانری  ادبیات  مجموعه  عناوین  دیگر  »رزونانس« 
هستند که تا به حال منتشر شده اند. »رزونانس« به 

قلم همین نویسنده نوشته شده است.
رمان »ما و را« اولین کتاب از مجموعه ای است که 
می نویسد  بین کهکشانی  جنایت های  درباره  ایدرم 
و داستانش درباره سیاره »را« و چگونگی پیدایش 
فرقه زمانیه در آن است. قصه این رمان از این قرار 
است که سال ها پس از تصرف زمین به دست آوردن 
ریف ها، وقتی انسان ها میان سیاره های سرزهر، دنب 
و مجمع السیارات اطلس پخش شده اند، سیاره ای 
با ماشین های باستانی کشف می شود که تصویری 

فیزیکی از تمام بهشت های افسانه ای  است.
کمال  نام  به  بیچاره ای  مرد  رو،  پیش  داستان  در 
سرادقی حضور دارد که به طور اتفاقی در مسابقه 
التاری برنده شده و همین برنده شدن باعث می شود 
وارد ماجراهای پر رمز و رازی بشود. او به سیاره را 

می رسد و ...
این رمان با 224 صفحه مصور، شمارگان هزار نسخه 

و قیمت 28 هزار تومان منتشر شده است.
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اوقات شرعی

کرج- خبرنگار پیام زمان: همایش روز شهرســاز با موضوِع 
"آینده فضاهای شــهری؛ بایدها و نبایدها" روز گذشته ۶ آذر ۹۷ 
در سالن میالد شهرداری کرج برگزار شد و مسئوالن و کارشناسان 
شهرسازی به سخنرانی پرداختند. احد رسولی، رئیس کمیسیون 
معماری و شهرسازی شورای شهر کرج نیز به عنوان عضو دبیرخانه 
روز شهرساز تالش های بسیاری برای برگزاری این مراسم انجام 

داد.

رئیس شورای اسالمی شهر کرج:
جسارِت درِک نیازهای واقعی شهروندان را داشته 

باشیم

عباس زارع در همایش روز شهرساز، سخنرانی خود را با تاکید بر 
"انسان محور" بودِن شهرها آغاز کرد و گفت: در شهر انسان محور 
فضا در تعامل کامل با انســان اســت و انسان عنصر اصلِی شهر 
خواهد بود. او با بیان اینکه شهر باید در خدمِت برآوردن نیازهای 
انسان باشد گفت: شهرسازان و معماران بنا بر عملکردهایی که در 
شهر وجود دارد، کالبد شهر را طراحی کرده یا به وجود می آورند؛ 
کالبدی که می تواند موجِب ایجاد زمینه  رفتاری و فرهنگی برای 
شــهروند شود.  رئیس شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به هرم 
مازلو، گفت: یکی از نیازهای ابتدایی در قاعده  هرم، سرپناه و مسکن 
اســت. اگر مسکنی وجود نداشته باشد امکان حیات برای انسان 
بــه وجود نخواهد آمد. هرچه نیازهای پایه و قاعده تامین شــود 
نیازهای جدیدی به وجود می آید که نشانه تعالی نیازهای انسانی 
و فطرت انسان است که به مرور مرتبه نیازها هرچه به راِس هرم 
نزدیک می شویم متعالی تر می شود. زارع با بیان این پرسش که 
رفع نیازهای شــهروندان در شهرهای کنونی در کجای هرم قرار 
دارد گفت: آن چه در شهرسازی امروز ایران می شود نقد کرد نوِع 
سکونتگاه های امروزی است  چرا که پیوسته تالش می کنیم عده  
کثیری را در یک نقطه جمعیتی ساکن و نیازهای ابتدایِی آنان را 

تامین کنیم اما دنبال تعالی اجتماعی نبوده ایم.
او با اشاره به اینکه ما درک درستی از نیازهای انسان نداریم گفت: 
متاسفانه این طور به نظر می رسد که ما در اقدامات خود فلسفه 
معنایی نداریم. مثال می زنم؛ سه پل در یک نقطه  مواصالتی کرج 
داریم؛ پل شاه عباســی که ورودی اصلی شهر کرج است. از همه 
شهرسازان می خواهم از این سه پُل بازدید کنند که متعلق به سه 
دوره تاریخی متفاوت هستند و عملکرد اصلِی آن ها عبورِ ترافیک 
است. چه سیرِ نزولی ای داشتیم تاکنون! هنوز وقتی مقابِل این پل ها 
به ویژه اولی که مربوط به دوره سلجوقی است  قرار می گیریم  با 
اینکه برای عبور و مرور ساخته شده بود،حِس خوشایندی در ما 
ایجاد می شود. دو دوره جلوتر آمده ایم و پِل  حامی که مربوط به 
دوره مصدق است و با دانش مهندسی جدید ساخته شده، باز هم 
واجد ارزش های بسیار است و حِس خوبی دارد. پِل سوم از این دو 

بسیار فاصله گرفته است و هیچ دستاوردی ندارد. 
زارع با بیان اینکه باید فضای شهری ما به سمتی برود که خوانِش 
انسانی تری داشته باشد گفت: شهر ما باید حقوِق تماِم شهروندان را 
تامین کند. سطح آسایش و آرامش شهروندان و میزان سرزندگِی 

شهرهای امروز باید بررسی شود.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج به لزوم توجه ویژه به نظرات مردم 
و ارتباط هرچه بیشتر با شهروندان تاکید کرد و گفت: باید حِس 
مطالبه گری مردم را تقویت کنیم و در قباِل آنان پاسخگو باشیم تا 

به سمِت شهر انسان محور گام برداریم.
زارع در پایان سخنان خود گفت: کرج کجای کار است؟  چرا هر 
طرف را که نگاه می کنیم اغفال و سستی و آزردگی می بینم. اما 
من چند ویژگی مثبت از کرج می گویم؛ استقرار در بهترین منطقه 
آب و هوایی ایران، برخورداری از چهار فصل، برخورداری از تنوع 
قومیتی و ُخرده فرهنگ هایی که جسارِت مهاجرت و تغییِر وضِع 
موجود خود را داشته اند، برخورداری از رتبه دوم باسوادی در کشور 
و بسیاری ظرفیت های دیگر. اما متاسفانه نتوانسته ایم طی سال های 
گذشته از این ظرفیت ها استفاده بهینه داشته باشیم. باید همراه 
مردم باشیم و جسارت درک نیازهای واقعِی آنان و حرکِت گام به گام 

در کنارِ آنان را داشته باشیم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر کرج:
نقش جهان کرجم آرزوست!

احد رسولی؛ رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و بافت های 
فرسوده شهری شورای شهر کرج با موضوع "نقبی بر هویت یابی 

تاریخی در فضاها و عرصه عمومی شهری" به سخنرانی پرداخت.
او با بیان اینکه نگاهی اجمالی به وضعیت محیط های شــهری، 
تجربیات تلخی را در ذهن آدمی متبادر می سازد گفت: متاسفانه 
روز به روز بر تعداد عرصه های عمومی بی کیفیت شهری افزوده 
می شود و شـهرها و فضاهای شـهری هویت خود را از دست می 
دهند و به مکان هایی با خیابان های شلوغ و ساختمان های بلند 
مرتبه و یک شکل تبدیل می شوند. چرا که نگاه دالل مآبانه و به 
دور از هرگونه مالحظات ارزشی و تاریخی استانداردهای ساده و 

یکنواخت طراحی را به نمایش می گذارند.
مهندس رســولی با بیان اینکه طراحی شهری نباید برای تحقق 
اصولش خود را صرفاً در قالب توصیه ها و چارچوب های مشخص 
محدود و مقید ســازد گفت: طراحی شــهری الیه و پوسته ای 
جادویی نیست که با افزودن آن به شهر به وضعیت مطلوب تری 
رسید بلکه بخشی جدایی ناپذیر از برنامه ریزی و مدیریت شهری 
به حساب می آید. طراحی،  رنگ و لعاب نیست که پس از اتمام 
همه کارها و پایان یافتن سایر موارد به ساختمان افزود. به عبارت 
دیگر الگوها و اشکال مصالح بنایی..... چند پنجره ایستاده و یک 
بام شیب دار..... چند درخت و بوته .... و کف سازی بین دیوارها با 
آجرهای قرمز رنگ نیست. طراحی فراتر از همه این هاست و در 
واقع با کل کالبد فیزیکی عرصه ی عمومی و روش های تعمیر و 

مرمت آن  قبل و پس از ساخت سرو کار دارد.
رئیس کمیســیون معماری و شهرسازی شــورای شهر کرج در 
ادامه به بیان مفاهیم فضای شهری پرداخت و گفت: میدان نقش 
جهان را مثال می زنم که پس از گذشت چهارصد سال یکی از بی 
نظیرترین و  بدیع ترین فضاهای عمومی نه تنها در ایران  بلکه در 
جهان به شمار می رود. این میدان یکی از میدان هایی است که 

در هنگام ساختن به گونه ای طراحی شده که در کنار فضاهای 
نظامی، حکومتی،  سلطنتی، مسجد، بازار، برخی دیگر از فضاها و 
بناهای شــهری را  نیز در کنار خود جای داده است. در واقع این 
میدان حکومتی، کارکرد چند وجهی داشته و در طراحی از ابتدا 

عملکردهای مختلفی  برای آن پیش بینی شده بود.
رسولی در ادامه بر طراحی بلوار نبوت کرج نیز دقیق شد و گفت: 
قصد نداریم بلوار نبوت  را با میدان نقش جهان مقایســه کنیم 
چنین قیاسی از برخی جهات مع الفارق است. اما قصد آن است 
که مشابهت های آن را از نظر تناسبات ابعادی و فضایی بررسی 
و اینکه اگر می توانستیم با توجه به مشابهت های مذکور توده و 
فضای این میدان را نظیر میدان نقش جهان مطابق نیازهای روز 
طراحی کرده و می ساختیم آیا اکنون میدانی همچون میدان نقش 

جهان در کرج نداشتیم؟
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر کرج 
ادامه داد: در بلوار نبوت، فضاهای ساخته شده  پیرامون میدان با این 
عرصه همخوانی ندارد و عدم استفاده  بهینه از این فضاها و آشفتگی 
های بصری و ناخوانایی کارکردی ایجاب می کند متولیان شهری 
با نگرشی باز به این عرصه نگریسته و پتانسیل های باقی مانده  آن 
را با زدودن کاربری های ناسازگار برای استفاده بهینه و مطلوب از 
آن به طراحی یکپارچه با افقی بلند بسپارند. فضاهای باقیمانده را 
بــه صورت بناهایی که از نظر کالبدی و کارکردی می-تواند بلوار 
را معنادار سازد دیده و این فضاها را مستقل از میدان و بلوار نگاه 
نکنند. در این بلوار با توجه به مســکونی و مختلط بودن کاربری 
های ضلع جنوبی و عدم توجه به نما و سیمای کالبدی هماهنگ  
با میدان سطوح  جانبی فاقد طراحی یکپارچه و از آشفتگی شدید 
طراحی در نما و ســیما و بدنه سازی نیز وضعیتی همانند نما و 

سیما حکایت دارد.  
او افزود: ضلع شمالی با اختالف ارتفاع ۴۰ متری و با طول ۷55 
متری در اضالع شرقی و غربی تا میدان نبوت امتداد داشته که 
خود از نگاهِ منظر شهری از قابلیت های منحصر به فــرد طبیعی 
و بی نظیر آن به شمار می رود، با کاربری های مسکونی و تجاری 
بـر کـل بلوار اشراف دارد.  لیکن فاقد بهره گیری  از ظرفیت های 
های مذکور در طــراحی و فضا سازی میانی است. در این ضلع 
همچنین  ناخوانایی ســیمای  بصری کاربری های مسکونی و 
مرکز تجاری پارسیان قابل مشاهده است. ضلع غربی بلوار مشرف 
به میدان نبوت اســت و در منتهی الیه ضلع غربی مرکز خرید 
مهستان واقع شده که با رجعتی بر گذشته  تاریخی و نقبی بر 
درون مایه ها  و ریشه های تاریخی معماری این مرزو بوم رنگ و 
لعابی دیگر بر بلوار بخشیده است. امتداد کاربری های  باالدست 

مهستان نامشخص است. 
رسولی در ادامه گفت: معماری دو بنای  عمده تجاری با تفاوت 
های ماهوی در طراحی و ســاخت همراه بوده اســت بخشی از 
فضای میانی طراحی و به صورت پارک در آمده  قســمتی نیز 
به حال خود رها شــده و بخش هایی از فضای آن  به  کاربری 
های ناسازگار اداری و مذهبی اختصاص یافته که ضمن گسست 
فضای یکپارچه میانی، توسعه یکپارچه عرصه میانی را سبب شده 

است. 
مهندس رســولی در پایان ضمن ارائه پیشنهاداتی برای بهبود 
طراحی فضاهای شهری در کرج گفت: تا شهرداری برای آخرین 
بار فرصت یا فرصت های باقیمانده برای استثنایی ترین فضای 
شــهری کرج )یعنی بلوار نبوت( را از دست نداده، برای این فضا 
و کاربری های اطراف آن فکری اساســی کنند. و پیشنهاد می 
کنم شــورای شهر به عنوان سیاست گزار اصلی طرح های آتی 
شهری و شهرســازی، بودجه خاصی برای این منظور در ردیف 
بودجه پیش بینی کند. هم چنین شهرداری مطالعات ساماندهی 
و طراحی جزئیات شهرسازی و معماری این بلوار را به مهندس 

مشاور صالحیت دار واگذار کند.

مدیرکل راه و شهرسازی البرز مطرح کرد؛
نبود درآمد پایدار شهری؛ مشکل اساسی مدیریت 

شهری 

تقی رضایی نیز در ادامه اظهار کرد: دولت به حوزه بازآفرینی ورود 
کرده اســت و در این خصوص در چند محور کار شده است که 
تالش برای کاهش فقر، ارتقای تولید، حفظ و ارتقای هویت های 
فرهنگی اجتماعی و همچنین ارتقای سطح زندگی شهروندی جزو 

اهداف این حوزه است.
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان البرز گفــت: دولت در طرح 
بازآفرینی به عمق فاجعه در کشور پی برده است و حرکت کنونی 
نشان می دهد که دولت صدای مردم را شنیده است و به فکر مقابله 

با بالیای طبیعی از جمله زلزله است.
وی با بیان اینکه در حوزه مدیریت شهری مشکل مهم و اساسی 
نبود درآمد پایداری شهری است، گفت: در حوزه بازآفرینی ۹ محور 
وجود دارد که تنها سه محور آن کالبدی و شامل مواردی از جمله 
تولید مسکن،  کالبدهای زیربنایی و تاسیساتی است و باقی موارد 
مبتنی بر اهدافی در راستای افزایش توانمندی های اقتصادی است 
چون ما هنوز نتوانسته ایم به این شاخه توجه کافی گذاشته باشیم.

رضایی ادامه داد: طبق آخرین آمار سرشماری بیش از 2 میلیون 
و ۷۱2 هزار نفر جمعیت استان البرز است که از این میزان حدود 
۷۰۰ هزار نفر یعنی نزدیک به یک سوم جمعیت البرز در بافت های 

ناکارآمد شهری زندگی می کنند. 
او به حجم باالی تردد خودروها در مســیرهای مواصالتی استان 
البرز هم اشاره کرد و گفت: در روزهای پایانی سال گذشته تا پایان 
تعطیالت نوروزی ســال ۹۷ تردد بیش از ۳5 میلیون خودرو در 
محورهای مواصالتی البرز ثبت شده است و با توجه به تمامی این 
مسائل نگاه ویژه به مباحث توسعه شهری از جمله بازآفرینی در 

البرز ضرورت دارد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز تاکید کرد: همه باید دست 
به دســت هم دهیم تا مشکالت حوزه های ناکارآند و بافت های 
فرسودی حل شود و به ارتقای تاب آوری و افزایش کیفیت سطح 

زندگی مردم دست یابیم.

شهردار کرج:
باید از تولید بافت فرسوده جدید

 جلوگیری کرد

علی اصغر کمالی زاده؛ شهردار کرج با بیان اینکه خوشبختانه در 
حوزه بازآفرینی شهری، انسان محور بودِن فضاها به یک فرهنگ 
بدل شده است گفت: در طرح بازآفرینی شهری 2۷۰ نقطه هدف 
در کل کشور شناسایی شده اســت که بناست ۱۰۰ هزار واحد 
مسکونی مناسب در آن ها احداث و در اختیار مردم قرار گذاشته 

شود.
او با انتقاد از وجوِد بی هویتی در حوزه های مختلف شهری به ویژه 
عرصه های بصری گفت: باید این موضوع را سرلوحه اقدامات خود 

قرار دهیم که بافت فرسوده جدید تولید نکنیم. 
کمالی زاده ادامه داد: طرح های تفصیلی ما یک مشــکل اساسی 
دارد؛ طراحان ما از اتاق های خود برای طراحی خارج نمی شوند و 
مردم که ذینفعان اصلی این طرح ها هستند هیچ دخل و تصرفی 

در روند تهیه و اجرا ندارند. 
او با تاکید بر اینکه شهرســازی خوب باید یک نگرش مهم باشد 
گفت: هدف ما باید این باشد که شهر را با مردم، به وسیله مردم و 

برای مردم بسازیم.
در ادامه پنل تخصصی با ســخنرانی کارشناسان شهرسازی نیز 

برگزار شد.
دکتر رنجبر در سخنرانی خود به چالش هایی که فضاهای شهری 

امروزی با آن مواجه هستند پرداخت. 
او با بیان پروژه های موفق و ناموفق کشور در حوزه ایجاد فضاهای 
شهری، مدیریت فضاهای عمومی شهری را نکته ای کلیدی برای 

ارتقای کیفیت زندگی شهرها دانست.
رنجبر هم چنین بر توجه به برنامه ریزی عمومی بیش از طراحی 
تاکید کرد و گفت: متاسفانه جای خالِی برنامه ریزی در طرح های 

مختلف شهری به شدت احساس می شود .
دکتر رحیم هاشم پور با محوریِت اهمیت به سزای ماهیِت فضاهای 
شــهری و عوامل موثر در شــکل دهِی این ماهیت به سخنرانی 

پرداخت.
او در ادامــه با بیان ویژگی های فضاهای شــهری مطلوب گفت: 
رفتارهای اجتماعی و فرهنگِی ما به فضاهای شهری معنا می دهد . 
رویدادهایی مانند برگزارِی آئین عاشورا یا نماز یا حتی نمایش تئاتر 
و کارهایی از این دست می تواند با ایجاد خاطره در ذهن شهروندان 

به مطلوبیِت فضای شهری کمک کند.
دکتر هاشــم پور در پایان ســخنان خود به ضــرورت توجه به 
خواسته های شهروندان در طراحی فضاهای شهری تاکید کرد و 
با اشاره به طرح منظر خط ۴ حصار که امروز رونمایی شد گفت: 
در اروپا پس از تهیه  طرح و پیش از اجرا، مهندسان مشاور طرح را 
به بازدید عمومی می گذارند و نظرات شهروندان رو جویا می شوند. 
اگر مردم با طرح موافق نباشند طرح اجرا نخواهد شد. آیا مدیریت 

شهری ما هم در پروسه تهیه طرح ها چنین کاری انجام می دهد؟
دکتر رحیمی در مراســم روز شهرســاز  طی سخنرانی خود به 
موضوِع "کاالیی شــدِن شهرها و خطر حذف فضاهای شهری" 
اشــاره کرد و گفت:  بی  توجهی به عناصر خاطره انگیز در شهرها، 
و گسترش شهرهای تک عملکردی به کاالیی شدِن شهرها دامن 

می زند.
او با تاکید بر اینکه شهروندگرایی به کاهِش شیء شدگی شهرها 
می انجامــد گفت: فضاهایی مثل میدان نقش جهان یا حتی پل 
طبیعت و باغ فاتح با ایجاد محیطی در پیوند با طبیعت و برآوردِن 
نیازهای شــهروند، در او حس تعلق ایجاد می کنــد و در پِی آن 

مراجعه به فضا بیش تر می شود. 
دکتــر رحیمی در پایان بر لزوم همــکاری و تعامل باالی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان با مدیریت شهری تاکید 

کرد و گفت: باید شهرِ انسانی بسازیم نه انساِن شهری.

همایش روز شهرساز به همت مدیریت شهری کرج برگزار شد؛

گزارش  اختصاصیکرج را با مردم، به وسیله  مردم و برای مردم بسازیم


