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روحانی: نمی گذاریم لبخند بر لبان دشمن نقش ببندد

ملتایرانهرگزدربرابرامریکاسرفرودنمیآورد

۵۰روزنامهطینامهای
سرگشادهخواستارلغو

بخشنامهدادگستریشدند

به گزارش زمان ،جلسه هم اندیشی پیرامون مشکل آگهی های دادگستری با حضور 
مدیران مسئول ۵۰ روزنامه بخش خصوصی برگزار شد و حاضران طی نامه ای 
سرگشاده خواستار رسیدگی و لغو بخشنامه دادگستری شدند. این مدیران مسئول 
درنهایت نامه ای را به امضا رساندند که متن آن بدین شرح است: امروز جامعه ایرانی در 
شرایط خاص به ویژه تحریم و جنگ نرم و رسانه ای جهان سلطه قرار داشته که مقابله 
و دفاع را ایجاب و وظیفه شرعی و میهنی تک تک آحاد رسانه ای کرده است تا به عنوان 
افسران جنگ نرم بتوانند از هویت انقالب اسالمی دفاع کنند که این انجام وظیفه مورد 
تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.                                   ادامه در صفحه2

روزانهم صبح اریان

تدابیر دولت برای 
توقف گرانی 

کاالهای پرمصرف

سهم درآمد نفت
 در بودجه؛ کمتر 

از ۲۵ درصد

»قاچاقچیان« 
برنده بازار

 سیگار ایران
732

تأکید رهبر انقالب بر لزوم اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان؛

تدوین طرح اصالح قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان در مجلس کلید خورد

سکه و  ارز  دالالن  فعالیت  پایان 
۳۰سال  پس از 
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عقبنشینیدولت
فرانسهدرمقابل

اعتراضـات

ماکرون خواستار مذاکره با معترضان شد؛
سرمقاله

»کودک همسری« روایت تلخ 
سرنوشت برخی کودکان

کودک همسری؛ روایت کننده جفایی از زندگی 
تلخ کودکانی است که به دلیل فرهنگ و سنت 
زندگی   به   محکوم  اقتصادی  مشکالت  و 
زناشویی در کودکی هستند. در میان تمام ارقامی 
پدر خالصه  اذن  به  کردند  تعیین  قوانین  که 

کمرنگ می شد، زیر سوال می رود!
قصه کودک همسری  روایتی از دردهای مادران 
قدیمی که رنج های خود را بعضا به نسل جدید 
منتقل می کنند. هنوز دست راست و چپم را 
نمیشناختم که خود را مادر سه فرزند دیدم  طیبه 
سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای 
»کودک  عنوان  با  طرحی  تدوین  از  اسالمی 
همسری« به منظور »افزایش سن ازدواج« خبر 
داد، طرحی که هنوز که هنوز است  در کنار 
سیاوشی  طیبه  دارد.  نیز  مخالفانی  موافقانش، 
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 
از تدوین طرحی در قالب »کودک همسری« در 
مجلس شورای اسالمی از سوی فراکسیون زنان 
خبر داده که بر اساس آن حداقل سن ازدواج 

برای دختران به ۱۶ سال افزایش می یابد. 

۵  محبوبه اشرفی پیمان

نگاه روز

یکسان سازی نرخ ارز از 
دستور کار خارج شد

7

آگهیمناقصهعمومی
شهرداری گرگان در نظر دارد اجرای عملیات خط کشی طولی با رنگ سبز ترافیکی به 
عرض 15 سانتی متر در سطح شهر را با مبلغ براورد اولیه 4/000/000/000 ریال بدون تعدیل 
بر مبنای شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا شرکت های پیمانکاری دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه رشته راه ، راه آهن و 
باند فرودگاه می توانند از تاریخ 97/9/14 لغایت آخر وقت اداری مورخ 97/9/24 به واحد امور قراردادهای 
شهرداری به آدرس گرگان –میدان شهرداری – شهرداری گرگان – طبقه سوم و یا به سایت شهرداری 
گرگان به آدرس اینترنتی WWW.GORGAN.IR مراجعه وضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به 
تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( پاکت ب )اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین 
تغییرات شرکت ، رزومه ، صالحیت پیمانکاری ، گواهی ایمنی و بهداشت HSE ، و سایر اسناد و مدارک 
شرکت در مناقصه ( و پاکت ج )پیشنهاد قیمت ( به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در 
پاکت الک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری باه آدرس گرگان – میدان شهرداری – شهرداری گرگان 

اقدام نمایند. تلفن تماس: 01732240752
عبدالرضادادبود-شهردارگرگان

آگهیمناقصهعمومی)تجدید(
با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق  شهرداری کرج در نظر دارد 

مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

1-سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه می گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و 
یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 
به ترتیب ضبط خواهد شد.  3- شهرداری کرج  در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 
700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند.  5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره 
امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید – بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند.  6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک 
فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود.  7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه 
نزد شهرداری باقی می ماند.  8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل روزنامه آخرین آگهی تغییرات 
اعضای شرکت ارائه جواز کسب معتبر برای اصناف مرتبط، کد اقتصادی الزامی می باشد.  9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات 
مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند.  10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.  
11- پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف-ب-ج( الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت ا داری 
روز یکشنبه مورخ 97/9/25 به آدرس کرج – میدان توحید – بلوار دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود.  12- پیشنهادات رسیده در مورخ 97/9/26 در 

کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( راس ساعت 11 مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.    
 در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892443-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمایید.
ادارهامورقراردادهاوپیمانها–شهرداریکرج
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شرحعملیات

خریدوتحویلتجهیزاتسراهایمحله
سازمانفرهنگیاجتماعیوورزشی

منابعاعتباربهریال
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مبلغسپردهبه)ریال(

22۵/۰۰۰/۰۰۰

صالحیتالزم

شرکت هایواجدشرایطباارائهاساسنامهمرتبط
ویااصنافمرتبطباارائهجوازکسبمعتبر

میزانغیرنقدی

%3۵/۵۵

فرانسهوانگلیسخواستاربرگزارینشستشورایامنیت
  پیرامونآزمایشموشکیایران

در  انگلیس  و  فرانسه  نمایندگی  هیأتهای   
به  رسیدگی  بهانه  به  متحد  ملل  سازمان 
موضوع ادعایی آزمایش موشکی ایران خواستار 
درهای  پشت  امنیت  شورای  نشست  برگزاری 

بسته شدند.
منبع  یک  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
که  گفت  خبرگزاری  این  به  دیپلماتیک 
در  انگلیس  و  فرانسه  نمایندگی  هیأتهای 
موضوع  به  رسیدگی  برای  متحد  ملل  سازمان 
خواستار  ایران،  موشکی  آزمایش  ادعایی 
برگزاری نشست مشورتی شورای امنیت پشت 

درهای بسته شدند.
خارجه  وزیر  پمپئو«  »مایک  که  است  گفتنی 
موشک  یک  ایران  که  شد  مدعی  آمریکا 
چندین  حمل  قابلیت  با  برد  میان  بالستیک 
که  است  کرده  آزمایش  را  ای  هسته  کالهک 
این امر ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان 

ملل است!
وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای در این 
اندازه  به  موشک  این  »بُرد  کرد:  ادعا  خصوص 
بخش  قراردادن  هدف  امکان  که  است  ای 
ممکن  را  خاورمیانه  سراسر  و  اروپا  از  هائی 

ضدایرانی  بیانیه  در  پمپئو  مایک  سازد!«  می 
را  ایران  اقدامات  اینگونه  »ما  افزاید:  می  خود 
این کشور می خواهیم  از  و  محکوم می کنیم 
تا فوراً تمام فعالیت های مرتبط با موشک های 
بالستیک قادر به حمل کالهک های هسته ای 

خود را متوقف کند«.
زنی های  اتهام  به  پاسخ  تهران در  مقامات  اما 
موشکی  »برنامه  که  کردند  اعالم  واشنگتن 
ایران دارای ماهیت کاماًل دفاعی بوده و مطابق 

با نیازهای این کشور است«. 
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بیانات رهبر انقالب درباره قانون
منع به کارگیری بازنشستگان

رهبر معظم انقالب فرمودند: قانون منع بکارگیری بازنشستگان 
حلقه ی بســته ی مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها 
سالهای سال طول می کشد، باز می کند، می شکند و راه را برای 

جوان ها می گشاید.
به گــزارش زمان بــه نقل ازدفتر حفظ و نشــر آثــار آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی در ابتدای درس دیروز 
خارج فقــه، درباره گالیه یکی از طلبه هــا پیرامون قانون منع 
بکارگیری بازنشستگان سخن گفتند و تاکید کردند: این قانون 
بازنشســتگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی 
اســت که ما به آن احتیاج داشــتیم، جایش هم خالی بود. این 
قانون در واقع حلقه ی بســته ی مدیریتــی را که گاهی اوقات 
در بعضی از جاها ســالهای سال طول می کشــد، این حلقه ی 
مدیریتی بســته را باز می کند، می شــکند، راه را برای جوان ها 

می گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی.
 بنابرایــن اصل قانون، قانون خوبی اســت منتها اطالق قانون، 
اطالق درستی نیســت یعنی اینکه هر بازنشسته ای باید به کار 

گرفته نشود، این اطالق درست نیست. 
چون بعضی از افراد هســتند بله، مثاًل ســی ســال هم خدمت 
کرده اند، بازنشســته هم شــده اند، فرض کنید که بیست ساله 
بوده، هجده ساله بوده استخدام شده، حاال هم یک مردی چهل 
و هشت ساله، پنجاه ســاله است، وقت کارش است و تجربه ی 
خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون 
این را هم شــامل می شود اما شــمول قانون نسبت به این جور 
آدمهائی که کم و بیش پیدا می شــوند، ممکن اســت زیاد هم 
نباشــند، درست نیســت.خب حاال ]آن[ مسئول، آن مدیر چه 
کار کنــد برخالف قانون؟ اینجا به فکر والیت فقیه می افتند که 

باالخره ولی فقیه اجازه بدهد. 
می آیند از ما ســؤال می کنند، ما هــم مواردی را، بنده اینهایی 
را که ]نســبت به آنها[ می آیند سؤال می کنند که نمی شناسم، 
مگر بعضی معدودشــان را؛ ممکن است دو نفر، سه نفرشان را 
بشناســیم؛ معدودی از آنها را می شناســیم، آنهایی را هم که 
نمی شناســیم، اگــر به آن مدیر اعتماد داشــته باشــیم قبول 
می کنیم. مســئله این اســت و ااّل اصل این قانون، قانون خوبی 
اســت، باید هم اجرا بشــود و بهترش هم همین است که خود 
نمایندگان محتــرم مجلس، قانون را جــوری ترتیب بدهند و 
اصالح کنند که دیگر این اشــکاالت پیش نیاید، مجبور نشوند 

که به اجازه ی رهبری متوسل بشوند.

دستور اصالح قانون منع بکارگیری بازنشستگان

رئیس مرکز پژوهش هــای مجلس از تدوین طرح اصالح قانون 
منع بکارگیری بازنشســتگان در پی بیانات دیروز رهبری خبر 

داد.
کاظــم جاللی با بیان اینکه در پــی فرمایش دیروز مقام معظم 
رهبــری در درس خارج فقــه در مورد قانون منــع بکارگیری 
بازنشســتگان آقای الریجانی مالحظات معظم له برای اصالح 
قانــون را به بنده به عنوان رئیــس مرکز پژوهش های مجلس 
اعالم کردند، گفت: بر این اســاس مقرر شد با همکاری جمعی 
از نمایندگان، کارشناسان، پژوهشگران و معاون قوانین مجلس 
طرحــی را برای اصالح قانون مطابق با نظر مقام معظم رهبری 
تدوین و آماده کنیم.وی بــا بیان اینکه از معظم له برای اظهار 
محبت به اصل قانون تشــکر و سپاســگزاری می کنیم، افزود: 
ایشــان قانون را امــری الزم و ضروری برای اینکــه جوانان و 
نیروهای تازه نفس جدید وارد عرصه مدیریتی کشــور شــوند 
دانســتند ضمن اینکه فرمودند که این قانون باید به طور کامل 
اجرا شود و نباید معطل بماند و تاکنون نیز به خوبی اجرا شده 
اســت.وی ادامه داد: بنابراین ما بررســی نکات و مالحظاتی را 
که مقام معظم رهبری داشــتند هر چه سریع تر در دستور کار 
گروه کارشناسی قرار می دهیم و ان شاء اهلل آن را به مجلس و 

کمیسیون تخصصی ارائه خواهیم کرد.

الیحه بودجه، یکشنبه ۲۵ آذر 
تقدیم مجلس می شود

 ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس شــورای اســالمی گفت: 
رئیس جمهور الیحه بودجه سال ۹۸ را روز یکشنبه )۲۵ آذرماه( 

به مجلس تقدیم می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهروز نعمتی در حاشــیه جلســه 
علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: طبق رایزنی های صورت گرفته بین دولت و مجلس، قرار 
است دولت الیحه بودجه سال ۹۸ را روز یکشنبه )۲۵ آذرماه( به 

مجلس تقدیم کند.
وی گفت: به دلیل آنکه هفته آینده نمایندگان برای سرکشی به 
حوزه های انتخابیــه می روند و رئیس جمهور هم در این هفته به 
سفر استانی می رود، قرار شد الیحه بودجه ۲۵ آذرماه به مجلس 

تحویل داده شود.

پایان فعالیت دالالن ارز و سکه 
پس از ۳۰سال

رییس پلیس پایتخت از پایان کار دالالن سکه و 
ارز در خیابان های منوچهری، فردوسی و چهارراه 

استانبول خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سردار حسین 
رحیمی در حاشــیه اجرای نوزدهمین مرحله از 
طرح رعد، با حضــور در جمع خبرنگاران گفت: 
امروز پایان کار دالالن خیابانی ارز و سکه است، 
چراکه با اقدامات پلیس پس از ۳۰ سال دالالن از 
چهار راه استانبول، خیابان منوچهری و فردوسی 
جمع آوری شدند.وی با بیان اینکه از ابتدای آغاز 
طرح برخورد با دالالن سکه و ارز بیش از ۴۰۰ نفر 
از این افراد توسط پلیس دستگیر شدند، گفت: از 
این تعداد ۹۳ نفر از دالالن که حساب های نجومی 
هم داشــتند به زندان افتاده اند و البته اقدامات 
پلیــس در این خصوص ادامه دارد.رییس پلیس 
پایتخت با اشاره به نظارت پلیس بر صرافی ها نیز 
گفت: در چند روز گذشته ۶۰ صرافی غیرمجاز و 
فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی به پلیس معرفی 
شــده است، ما چند روز به این صرافی ها مهلت 
دادیم تا نسبت به دریافت مجوز های الزم اقدام 
کنند و در غیر اینصورت با این صرافی ها برخورد 
خواهیم کرد. البته بیش از ۱۵۰ صرافی نیز مجاز 
هستند که پلیس از فعالیت های آنها حمایت می 
کند.به گفته رحیمی ، در روزهای اخیر چهار باند 
جعل ارزهای خارجی نیز شناســایی و از سوی 

پلیس منهدم شده اند.

ایجاد مشکالت عدیده ای بخشنامه اخیر قوه 
قضاییه برای نشریات؛ 

۵۰ روزنامه طی نامه ای
 سرگشاده خواستارلغو بخشنامه 

دادگستری شدند

ادامه از صفحه 1
لذا به عنوان رهنمونی برای تمامی تصمیم سازان 
الزم االجراست. در این میان توقع فعاالن رسانه 
که با انواع مشــکالت تهیه و تامین مواد اولیه 
و مســائل معیشتی دست و پنجه نرم می کنند 
انتظــار حمایت و »چشــم  یاری داشــتن« از 
دوستان جهت کاستن از دغدغه های پیرامونی 
بــرای پرداختن به وظایف اصلی و تولید محتوا 
و حضور فعاالنه و هوشمند در جنگ  نرم مقابل 

دشمنان است.
 به همین منظور با توجه به مشکالت عدیده ای 
که بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای نشریات ایجاد 
کرده و با انتقاد مدیران این رسانه ها مواجه شده 
است، جلسه هم اندیشــی برای بررسی مشکل 
آگهی های دادگستری با حضور مدیران مسئول 
۵۰ روزنامه بخش خصوصی برگزار شد. در این 
جلســه، مدیران مسئول نشــریات با اشاره به 
شرایط اقتصادی نامساعد و افزایش قیمت کاغذ 
و هزینه های انتشــار روزنامه، این بخشنامه را 
خالف جریان اقتصاد مقاومتی دانسته و تهدیدی 
برای ادامه حیاط نشریات قلمداد کردند. در این 
بخشــنامه قوه قضاییه درج آگهی های قانونی 
مراجعان به قوه قضاییه را به روزنامه حمایت و 
درج آنها در سامانه این قوه منوط کرده است که 
آن محروم کردن نشریات کشور از کلیه از منابع 

درآمدی و تضعیف آنهاست. 
با توجــه به اینکــه بخشــنامه های اخیر قوه 
قضاییــه برای انتشــار آگهی دادگســتری در 
ســامانه الکترونیک با مــواد ۷۳ و ۳۰۲ و ۳۴۳ 
آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۱۶، ۳۴۴، ۱۷۴ و 
۳۸۴ قانون آیین دادگستری کیفری در تعارض 
است و تمامی مواد مذکور بر انتشار آگهی ها در 
روزنامه های کثیراالنتشار تاکید دارد لذا حاضرین 
در این جلســه، طی نامه ای سرگشاده خواستار 

رسیدگی و لغو بخشنامه دادگستری شدند.

اخبار

خبر

بوسیدن فرزند رحمت و محبت است

کالمامیر

جلوی  بخواهد  اگر  آمریکا  گفت:  رئیس جمهور 
صادرات نفت ایران را بگیرد نفتی از خلیج فارس 

صادر نخواهد شد.
حجت االسالم  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حسن روحانی که دیروز به استان سمنان سفر 
کرده است، با حضور در ورزشگاه تختی شاهرود 
در جمع مردم این شهرستان، اظهار کرد: امروز، 
روز آزمایش و امتحان بزرگ تاریخی برای ما ملت 
ایران است. امروز روزی است که برای اولین بار بعد 
از ۴۰ سال مبارزه با دشمن ظالم و ستمگر یعنی 
آمریکا به پیروزی های کم نظیری دست یافته ایم 
و ملت بزرگ ما نخواهد گذاشت لبخند بر لبان 
توطئه های  به  اشاره  با  ببندد.وی  نقش  دشمن 
آمریکا از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا به امروز 
ایران، جدا  گفت: آمریکا به دنبال کودتا، تجزیه 
کردن خوزستان و حمله از طریق عفلقیان]رژیم 
بعث عراق[ بود که ناموفق بود. آنها به دنبال تحریم 
این سرزمین و شکستن قدرت ملت ایران بودند 
که باز هم ناموفق بود. پس چرا امروز این همه از 

ملت ایران و ایرانی ها عصبانی هستند؟
رئیس جمهور ادامه داد: ایران قدرتمند و سربلند 
برای آمریکایی ها و صهیونیست ها غیرقابل تحمل 
فرود  سر  آنها  برابر  در  هرگز  ایران  ملت  است. 
و  خواست  آورد.آمریکا  نخواهد  و  است  نیاورده 
محروم  نفت  صادرات  از  را  ایران  که  کرد  اعالم 

کند. آنها خواستند که ایران را از تبادل تجاری 
می خواستند  آنها  نتوانستند.  که  بازدارند  دنیا  با 
اما  کنند  منزوی  جهان  و  منطقه  در  را  ایران 
منطقه  در  منافعی  دنبال  به  آنها  نشدند.  موفق 
صحنه ها  این  تمام  در  ما  بزرگ  ملت  اما  بودند 
این  نهایی  پیروز  کرد  ثابت خواهد  و  پیروز شد 
بدانند  آمریکایی ها  افزود:  صحنه ها است.روحانی 
ما نفتمان را می فروشیم و خواهیم فروخت و آنها 
قادر نیستند جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. 
نفت  صادرات  جلوی  بخواهند  روزی  اگر  بدانند 
ایران را بگیرند، نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد 
می خواهند  آمریکایی ها  گفت:  شد.رئیس جمهور 
رابطه ما را با چین و دیگر کشورها تضعیف کنند 
اما روابط ملت ایران با ملت های دیگر مانند عراق 
و ترکیه در غرب و در شمال با آذربایجان، روسیه، 
قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان و از شرق با 
افغانستان و پاکستان و در جنوب با عمان، قطر و 
کویت، روابطی صمیمی است و آمریکا قادر نیست 
رابطه ما را با ملت های منطقه که در طول قرن ها 
در کنار هم بوده ایم، تضعیف کند.وی با اشاره به 
تالش های آمریکا برای تضعیف روابط تجاری و 
اقتصادی ایران با سایر کشورها گفت: آمریکا قادر 
نیست روابط تجاری ایران را در منطقه و جهان 
قطع کند. آنها باید بدانند در سراسر این سرزمین، 
روابط  جهان،  و  منطقه  کشورهای  با  ما  مردم 

خواهند  حفظ  را  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
کرد. ما ارتباط خود را با همسایگانمان، کشورهای 
خواهیم  توسعه  و  کرده  حفظ  جهان  و  اسالمی 
می کند  تالش  آمریکا  گفت:  داد.رئیس جمهور 
از  را  ایران  اروپا، چین، هندوستان و همسایگان 
ما جدا کند. آنها به دنبال ترویج ایران هراسی در 
سطح منطقه و جهان هستند. ملت ایران دشمن 
هیچ ملتی در جهان و به ویژه همسایگان نیست 
و نخواهد بود. آمریکایی ها نمی توانند میان ما و 
کشورهای همسایه و کشورهای اسالمی، تفرقه و 
دشمنی ایجاد کنند. ما روابطمان را با جهان روز 
با اشاره به  به روز گسترش خواهیم داد.روحانی 
شکست های اخیر آمریکا در مقابله با ملت ایران 
این  آمریکایی ها  شکست  اولین  داشت:  اظهار 
ایران،  علیه  جدیدشان  سیاست های  در  که  بود 
سیاستمداران و ملت های جهان با آنها همراهی 
نکرده اند؛ به جز یکی، دو کشور کوچک و رژیم 
از  دنیا  در  هیچ کشوری  منحوس صهیونیستی. 
آمریکا پیروی نکرد و همه آنها تحریم های ناعادالنه 
آمریکا علیه ایران را محکوم کردند. آنها در مجمع 
عمومی سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل 
ایران شکست  از ملت  بین المللی الهه  و دادگاه 
ایران در دو، سه  خوردند.وی تصریح کرد: ملت 
ماه گذشته آمریکا را در شورای امنیت، سازمان 
ملل، دادگاه بین المللی الهه و دادگاه عالی ایتالیا 

به شکست کشاندند. پیروزی دیپلمات های ایرانی 
به معنای پیروزی حقوقدان ها و ملت بزرگ ایران 

است. 
این پیروزی ها نتیجه تالش ملت شریف ایران و 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی است که با ایثار 
و حمایتشان، امنیت را در سراسر منطقه ایجاد 
کردند.وی تصریح کرد: ما در بودجه سال آینده، 
کاالهای اساسی مردم را با قیمت مناسب تضمین 
حقوق  آینده  سال  بودجه  در  ما  کرد.  خواهیم 
بگیرانی که حقوق ثابت دارند و در فشار هستند، 
در حد توان و امکان به آنها کمک خواهیم کرد و 
حقوق همه حقوق بگیران و بازنشستگان را ۲۰ 
درصد افزایش خواهیم داد.روحانی اظهار داشت: 
تولید  و  اشتغال  برای  آینده  سال  بودجه  در  ما 
مردم و همچنین تولیدات صنایع و کشاورزی در 
سراسر کشور تالش خواهیم کرد. ما شاهد یک 
تحول بسیار خوب در سال آینده در زمینه مسکن 
مسکن  برای  مردم  نگرانی های  تا  بود  خواهیم 
های  بافت  همچنین  و  اولی ها  خانه  دارشدِن 
فرسوده حل شود.وی اضافه کرد: ما با فقر مطلق 

مبارزه خواهیم کرد. 
من به تمام وعده هایی که در انتخابات سال ۹۶ 
به شما ملت دادم، عمل خواهم کرد البته شرایط، 
شرایطی است که هماهنگی، وحدت، همکاری و 
انسجام باید بیش از گذشته در میان ما مردم باشد.

روحانی: نمی گذاریم لبخند بر لبان دشمن نقش ببندد

ملتایرانهرگزدربرابر
امریکاسرفرودنمیآورد

مفقودی
شماره    82 ایران   8۵ م  پالک388  شماره  با   ۹۰ مدل  پارس  پژو  ماشین  کارت   
عباس  نام  به   NAAN۰۱cA۱Bk۱۰722۵شاسی شماره  موتور۱2۴۹۰۱3۴7۶۶ 

عنایتی نقیبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل 83 با شماره پالک3۱۹ص8۵ ایران 
82 شماره موتور2۰۰۱۱۱۵ شماره شاسی 83۰۶۵۱73به نام روح اهلل تقی پور مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی پژو 2۰۶ مدل ۹2 با شماره پالک 7۶7 ص 3۹ ایران 82شماره موتور 
اسفندیار  علی  نام  به   NAAp۴۱sD۹dj۹۰7732شاسی ۱۶۰B۰۰7۹72۶شماره 

مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل 83 با شماره پالک3۱۹ص8۵ 
ایران 82 شماره موتور2۰۰۱۱۱۵ شماره شاسی 83۰۶۵۱73به نام روح اهلل تقی پور 

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی
ایران 82  با شماره پالک 88۶ ص ۴۱  ای مدل 8۵  نقره  پژو ۴۰۵   سند کمپانی 
شماره موتور22۴8۵۱38۴23 شماره شاسی۱32۴۴۵78 به نام صادق محمدی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو 2۰۶ مدل ۱382 با شماره پالک2۶۶ ج ۹۶ ایران 82 شماره 
موتور۱۰fsj۵۴۴88۱۵۵ شماره شاسی82۶3۵۰۹۹ به نام بهاره قاسمی بنهی  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز موتورسیکلت نوع روان سیکلت ۱2۵ مدل 8۹ رنگ نقره ای با شماره 
پالک37۱27/۵۶8 شماره موتور۵۱۰۰7۱۶۹ شماره شاسی8۹۰۰۱۴8 به نام یوسف 

شیروانی شور بی  مفقود مفقود کرده و درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
موتور   ۴۴  ۴۶ ص   ۴78 شهربانی  شماره   ۱3۹۶ مدل  رنو  سبز  برگ   
گردید  مفقود   NAPBSRBYNH۱۰۶۵۹8 شاسی    K۴MC۶۹7W۰۰۹۶87

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
سند گمپانی سمند مدل ۱3۹۵ پالک 28۴ د ۶۱ 2۰ موتور ۱۴7H۰23۵۰۵۵ شاسی 
NAACRIHW3GF3۴388۵ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل 

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
ابراهیم به شرح درخواستی که به شماره ۱۵.۱۰۶3.۹7این   خانم هاجر پورتقی فرزند 
داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  و  گردیده  ثبت  شورا 
در  بابل  از  صادره   2۱۶ شناسنامه  شماره  به  آقا  کربالیی  فرزند  تقی  پور  ابراهیم  که 
تاریخ۹3.۱.3 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده ورثه  حین الفوت وی 
عبارتند از : ۱- اسماعیل پور تقی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۶۰3 فرزند متوفی 
2-  رضا پور تقی  فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۶2 فرزند متوفی  3- هاجر پور تقی 
فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۴۰3 فرزند متوفی  ۴- مریم پورتقی فرزند ابراهیم به 
شماره شناسنامه ۵۹ فرزند متوفی ۵-  ام لیال پورتقی  فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
۱۴  فرزند متوفی ۶-  زهرا پورتقی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 2۰۵۰3۴7۹28فرزند 
متوفی 7- محرم بهمنی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه ۴  همسر متوفی  8- صغرا 

خانم پورتقی فرزند حسین شماره شناسنامه2۰۵۰۴۵2۶۵۹ مادر متوفی 
واال غیر اینک  شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا  یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه. ای از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر 

خواهد شد 
قاضی شعبه ۱۵  شورای حل اختالف شهرستان بابل خیری زاده

مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز شماره پالک ۱7۵ م ۶7 82  پژو 2۰۶ مدل ۱3۹۱ موتور 
۱۴۱۹۰۰83۶۶7 شاسی   NAAP3۱EG۹CJ2۰۶۱33مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک دستگاه عمارت پالک فرعی ۱۱۴3 از 2۵ اصلی 
واقع در قریه شهرک شهرستان طالقان  جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس 
در پرونده باید به عمل آید اینک بر حسب تقاضای کتبی علی طیبی و... ذیل وارده 
3۰۰۵۰۹8 با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت ۹ 
صبح و روز چهار شنبه مورخه ۹7/۱۰/۱۹ در محل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار 
وساعت  درروز  تا  شود  می  دعوت  مجاور  امالک  ومالکین  ازمتقاضی  آگهی  این 
مقرر درمحل حضور یافته وهر ادعایی نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن دارند 
به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند 
میتوانند به استناد ماده 2۰ق ث ودر اجرای مواد 7۴ و 8۶ آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را 
کتبًا به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و نیز 
باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی 
مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند 
درغیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد .//  تاریخ 

انتشار :۹7/۹/۱۴ م الف- ۴۹۱۱
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان - رسول مالمیر

پیشنهادافزایش۵۰تا7۰درصدی
قیمتبرقپرمصرفها

سخنگوی صنعت برق از پیشنهاد افزایش ۵۰ تا ۷۰درصدی قیمت برق پرمصرف ها از 
خرداد ۹۸ خبر داد و گفت: ۱۶ تا ۲۰ درصد مشترکین برق کشور، پرمصرف هایی هستند 

که بیش از ۵۰ درصد از کل برق تولیدی درنیروگاه ها را مصرف می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، محمود رضا حقی فام با اشاره به اینکه ۸۵ درصد 
مشترکین کشور در الگوی مصرف قرار دارند افزود: این تعداد از مشترکین هم با وجود 
اینکه بخش بیشتری را به خود اختصاص داده اند اما ۵۰ درصد برق را مصرف می کنند 
که از نظر منطقی و عدالت در مصرف باید این شرایط اصالح شود.وی تغییر تعرفه های 
مشترکین پرمصرف در بدترین شرایط برای مشترکانی را که بسیار بیشتر از الگوی مصرف 
قرار دارند، افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی در قبض نسبت به سال گذشته دانست و گفت: تغییر 
تعرفه ها برای ۴ ماه از سال و در زمان پیک مصرف یعنی از خرداد تا پایان شهریور است.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه توافق دولت با این اتفاق ، منافع کلی کشور را تامین 
خواهد کرد ادامه داد: با بروز خاموشی در کشور همه افراد متضرر می شوند بنابراین می توان 
با کاهش مصرف در بخش پرمصرف ها ، تامین برق مطمئنی را در کشور انجام دهیم.حقی 
فام با تاکید برضرورت کاهش مصرف پرمصرف ها در زمان پیک گفت: برنامه ریزی ما در 
نظام تعرفه ای به نحوی است که با مقداری مدیریت مصرف در بارهای سرمایشی می توان 
پرمصرفها را به محدوده خوش مصرف ها منتقل کرد.وی با اشاره به اینکه پیشنهاد وزارت 
نیرو در خصوص تعرفه پرمصرفها در کمیسیون های تخصصی دولت مطرح شده است ادامه 
داد: با توجه به مالحظات درنظر گرفته شده امیدواریم این پیشنهاد در صحن دولت تصویب 
شود.سخنگوی صنعت برق افزود: درصورت تصویب این پیشنهاد ، زمان مناسب تا خرداد 
۹۸ وجود دارد تا برنامه های آموزشی الزم ارائه شود که مردم بتوانند در ۶ ماه باقی مانده 
رفتار مصرفی خود را تنظیم کنند که در این صورت تعداد مشمولین کاهش خواهد یافت 
و شاید نیازی به اجرای نظام تعرفه ای جدید نباشد.حقی فام تعیین رقم افزایش قیمت 
را برای مشترکین پرمصرف نسبت به شهر آنها متغییر دانست و ادامه داد: امیدواریم این 
وضعیت و تغییر قیمت بازدارندگی الزم را داشته باشد.وی ۲۲ تا ۲۴ هزارمگاوات از مصرف 
برق پرمصرفها را متعلق به وسایل سرمایشی دانست و گفت: اگر تمهیدات الزم انجام شود 

صرفه جویی ۱۵۰۰ مگاواتی معادل ۳ میلیارد دالر صرفه جویی خواهد شد.

»قاچاقچیان«برندهبازار
سیگارایران

دخانی  محصوالت  واردکنندگان  و  صادرکنندگان  تولیدکنندگان،  انجمن  رئیس 
بااشاره به کاهش تولید سیگار در داخل و صفر شدن واردات قانونی در سال جاری، 
از افزایش سهم قابل توجه قاچاقچیان در بازار سیگار خبر داد و نسبت به تعطیلی 

برخی کارخانجات صنعت دخانیات هشدار داد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، محمدرضا تاجدار با اشاره به کاهش تولید سیگار 
در داخل طی ۶ ماه سال جاری اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۶، ۲ میلیون 
و ۳۴۰ هزار کارتن سیگار معادل ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نخ در کشور تولید 
امسال نشان می دهد در ۶ ماه نخست  آمارهای  این در حالیست که  بود و  شده 
این  و  شده  تولید  داخل  در  سیگار  کارتن  هزار   ۹۶۰ و  میلیون  یک  جاری  سال 
یعنی کاهش ۳۸۰ هزار کارتن در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه که 
معادل ۱۶ درصد کاهش در تولید سیگار است.وی ادامه داد: این در حالیست که 
در ۶ ماهه نخست امسال با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه و به دنبال عوارض 
برای سیگار، واردات سیگار در کشور به صفر رسید. مصوب در نظر گرفته شده 

یک  به  نزدیک   ۹۶ سال  به  نسبت  جاری  سال  در  همچنین  کرد:  اضافه  تاجدار 
این  و  داشته ایم  معسل  تنباکو  واردات  در  کاهش  کیلوگرم  هزار   ۳۹۵ و  میلیون 
معادل کاهش ۴۳ درصدی واردات در این بخش به نسبت مدت مشابه سال قبل 
است. این کاهش در حالی رخ داده که در ۶ ماه اخیر تنها ۵۴ هزار کیلوگرم تولید 
تنباکو معسل در داخل که معادل ۸ درصد به نسبت مدت مشابه سال قبل است، 
افزایش تولید داشته ایم.وی در ادامه با اشاره به موضوع صادرات سیگار، صادرات 
محصوالت دخانی را ناچیز برشمرد و گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۶، ۱۶ هزار 

کارتن صادرات سیگار از کشورمان انجام شده است.
آنکه صنعت  دنبال  به  و   ۹۶ سال  اواخر  از  ارزی  التهابات  شروع  با  گفت:  تاجدار 
دخانیات در ۳ ماهه ابتدایی امسال نتوانست هیچ ارزی را از سوی دولت دریافت 
کند این صنعت با کاهش تولید مواجه شد و در تامین مواد اولیه خود با مشکالت 
رشد  سیگار  قیمت  تا  شد  باعث  موضوع  این  و  بود  گریبان  به  دست  متعددی 

چشمگیری در بازار آزاد داشته باشد.
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CFT انجام اصالحاتی در حق رزروهای  ماده واحده الحاق

 معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به این که »جلسات مجلس شورای 
اسالمی و شورای نگهبان برای بررسی CFTدر حال برگزاری است«، گفت: 
یک سری اصالحات در حق رزروهایی که در ماده واحده الحاق آمده است، 
انجام شده است. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، لعیا جنیدی درباره آخرین 
جلسات دولت، شورای نگهبان و مجلس در خصوص الیحه CFT اظهار 
کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با شورای نگهبان جلسه 
مشترکی داشته اند و یک سری اصالحات در حق رزروهایی که در ماده واحده 
الحاق آمده است، انجام داده اند و در تالش هستند که روی حق شرط ها به 
توافق برسند.وی درباره موضع دولت در خصوص اصالحات انجام شده در 
CFT بیان کرد: پیش از این درباره این اصالحات از دولت نظرخواهی شده 
بود. ما باید منتظر بمانیم تا متن نهایی این الیحه آماده شود و سپس بررسی 
کنیم که نظر دولت تامین شده است یا نه. در مجموع روند مثبتی دربررسی این 

الیحه در حال طی شدن است.

اظهارات خصمانه برادر ولیعهد  سعودی علیه ایران

 »خالد بن سلمان« برادر ولیعهد سعودی که به عنوان سفیر ریاض در واشنگتن 
فعالیت می کند، بار دیگر لب به اظهارات خصمانه علیه ایران گشود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، »خالد بن سلمان« سفیر عربستان سعودی در 
ایاالت متحده آمریکا و برادر محمد بن سلمان، اظهارات خصمانه جدیدی را 
علیه ایران مطرح کرده است.بر اساس این گزارش، وی در کمال تعجب مدعی 
شد: ایران تالش دارد با اظهاراتی دوگانه جهانیان را فریب داده و خود را از 
جنایاتی که انجام داده تبرئه کند! برادر ولیعهد عربستان همچنین اتهاماتی علیه 
ایران در عراق و سوریه و لبنان مطرح کرد و مدعی شد: ایران حزب اهلل لبنان را 
ایجاد کرد تا خنجری در پشت عرب باشد. حزب اهلل عهده دار ماموریت های 
تخریبی و تروریستی در منطقه بوده و از آن در جنگ های طائفه ای در عراق و 
سوریه استفاده می کند.سفیر عربستان در آمریکا ادعا کرد که ریاض اجازه ظهور 
حزب اهلل دیگر در جزیرة العرب را نخواهد داد.این اظهارات فرافکنانه این مقام 
سعودی تازه کار درحالی است که وی طی روزها و هفته های اخیر تمام تالش 
خود را بر روی تبرئه کردن برادرش بن سلمان از جنایت هولناک علیه جمال 
خاشقجی، تمرکز کرده بود.با این حال، به نظر می رسد که تالش های وی 
برای سرپوش نهادن بر جنایت اخیر برادرش علیه خاشقجی بی نتیجه بوده و 
به همین دلیل اکنون برای تحقق هدف خود، راهبرد انحراف افکار عمومی از 

طریق اتهام زنی به ایران و مقاومت را در دستور کار قرار داده است.

ورود ناوگروه ضربتی آمریکا به آبهای خلیج فارس

 مقامات حوزه دفاعی آمریکا اعالم کردند که ناوگروه ضربتی این کشور ظرف 
روزهای آینده وارد آبهای خلیج فارس می شود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، مقامات دفاعی آمریکا اعالم کردند که یک ناو 
گروه ضربتی این کشور ظرف روزهای آینده وارد آبهای خلیج فارس می شود.
با ورود این ناو گروه  طوالنی ترین غیبت نظامی این کشور در منطقه طی دو 
دهه اخیر پایان می یابد.این مقامات آگاه اعالم کردند که ناو هواپیمابر »یو اِس 
اِس جان سی. ستنیس« و ناوهای مالزم آن اوایل هفته آینده وارد آبهای خلیج 
فارس می شوند که نخستین حضور نظامی آمریکا در منطقه ظرف هشت ماه 

گذشته به شمار می رود.

عقب نشینی دولت فرانسه 
در مقابل اعتراضات

نخست وزیر فرانسه: دولت افزایش بهای مالیات 
برق و گاز را متوقف می کند و سختگیری ها برای 

کنترل فنی خودرو را به حال تعلیق در می آورد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، ادوار فیلیپ 
اکثریت  به  خطاب  دیروز  فرانسه  وزیر  نخست 
پارلمانی گفت: دولت افزایش بهای مالیات برق و 
گاز را متوقف می کند و سختگیری ها برای کنترل 
فنی خودرو را به حال تعلیق در می آورد تا بحران 
جنبش ضد سرمایه داری در فرانسه کاهش پیدا کند.
در نشست گروه های  کنندگان  گفته شرکت  به 
پارلمانی ) LREM و MoDem ( در پارلمان 
فرانسه، فیلیپ گفت: مهلت تعیین شده از طرف 
دولت دراز مدت خواهد بود و افزایش بهای مالیات 
بر سوخت را که در اول ژانویه قرار بود اعمال شود 

از بین می برد. 
دولت همچنین به زودی افزایش مالیاتی را که قرار 
بود بر سوخت گازوئیل مورد استفاده در وسایل 
موتوری غیر جاده ای )تجهیزات موتوری که در 
بخش کشاورزی، جنگل و خدمات عمومی( اعمال 

شود به حال تعلیق در می آورد. 
خشم  صدای  ما  گفت:  همچنین  فیلیپ  ادوار 
فرانسوی ها را می شنویم. وی در ادامه افزود: هیچ 
مالیاتی ارزش آن را ندارد تا انسجام مردم فرانسه را 

به خطر بیندازد. 
جنبش ضد سرمایه داری با رد این اقدام دولت؛ آن 
را اصطالحا ››خرده نان پاشیده شده‹‹ دولت جلوی 
معترضان به نظام سرمایه داری دانست و اقدامات 
و سیاست های جدی تر دولت را خواستار شد. 
جنبش ضدسرمایه داری در فرانسه بر ادامه اعتراض 
فرانسه  فیلیپ نخست وزیر  ادوار  تاکید کرد.  ها 
گفت هماهنگی محلی درباره تغییر تصمیم دولت 
درباره افزایش مالیات بر سوخت به منظور مقابله با 
بحران معترضان از ۱۵ دسامبر تا اول مارس انجام 

می گیرد.
 فیلیپ همچنین برای » بهبود » و » تکمیل » تدابیر 
اعالم  است  کرده  اعالم  دولت  که  تنش  کاهش 
سخنرانی  در  فرانسه  وزیر  نخست  کرد.  آمادگی 
خود از هتل ماتینیون ) مقر نخست وزیری فرانسه 
( که به طور مستقیم از تلویزیون فرانسه پخش شد 
احتماال  است.  کرده  پیشنهادهایی  دولت   « گفت 
این پیشنهادها کافی نیستند و نامناسبند. اوضاع در 

شهرهای بزرگ و روستاها متفاوت است. 
این  تکمیل  و  بخشیدن  بهبود  زدن،  برای حرف 

پیشنهادها آماده ام.

خبرخبر

اقتدار  اگر  گفت:  جمهوری  رییس  اول  معاون 
ایران در منطقه به چالش کشیده و با مشکالتی 
روبرو شود خاورمیانه دچار آشوب و بحران هایی 
می شود که دنیا به سادگی نمی تواند از کنار آن 
بگذرد، حضور ایران مقتدر در منطقه به ثبات و 

امنیت آن کمک می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور در بیست و پنجمین 
مهمترین  اینکه  بیان  با  توسعه  و  بیمه  همایش 
فعلی،  مقطع  و  مقاطع  تمامی  در  ایران  اولویت 
توسعه پایدار همه جانبه است، گفت: در توسعه 
سایر  از  بیشتر  کشور  اقتصادی  توسعه  پایدار، 
جوانب اهمیت دارد و به همین دلیل فشار های 
خارجی اقتصادی است.معاون اول رئیس جمهور 
افزود: اقتدار کشور در منطقه پرآشوب خاورمیانه 
در  ایران  اقتدار  اگر  چراکه  است؛  حیاتی  بسیار 
منطقه به چالش کشیده شود، منطقه به بحرانی 
خواهد رسید که دنیا نمی تواند به راحتی از کنار آن 
بگذرد.وی مساله بیکاری را از جمله دغدغه های 
بر  تاکید  با  و  دانست  ایرانی  خانوارهای  امروز 
اتخاذ  زمینه  این  در  باید  الزم  سیاستهای  اینکه 
شود، تصریح کرد:ثبات اقتصادی کشور، پیش نیاز 

توسعه است و شاخص هایی از جمله تورم، نرخ 
ارز و سود بانکی باید در سایه آن کنترل شوند؛ 
بر این اساس در دولت یازدهم تالش کردیم که 
ثبات را به اقتصاد برگردانده و با دنیا تعامل داشته 
باشیمجهانگیری گفت: آمریکایی ها و کشورهایی 
که با ملت ایران سر دشمنی دارند سعی می کنند 
در مقطعی که کشور به سمت توسعه پیدا کردن 
می رود مشکل ایجاد کنند و البته این بار دست 

به اقدام عجیبی زدند که آن ها را در سطح بین 
المللی بی آبرو کرد؛ اما به فضل الهی ملت ایران 
تا کنون سربلند بوده و یک نفر در دنیا نیست که 
بگوید ایران در موردی تخلف کرده است.وی با 
بیان اینکه چقدر کشورهای اروپایی وسازمان های 
ما هستند، موضوع  به  به کمک  قادر  بین المللی 
دیگری است؛ اما اکنون اولویت کشور در حال 
آمریکا است؛  با تحریم ها ظالمانه  مقابله  حاضر 

ترسناک  و  وحشتناک  گرایی  جانبه  یک  چراکه 
بی  اتفاق  بین المللی  فضای  در  ها  آمریکایی 
اظهار  جمهور  رئیس  اول  است.معاون  سابقه ای 
داشت: در شرایط تحریم اولین قشری که آسیب 
می بیند بیماران، سالمندان، کودکان و اقشار ضعیف 
جامعه اند و اگر آمریکا می گوید هدف ما دولت 
آمریکایی ها  البته  است؛  کامال دروغ  است  ایران 
و  نفت  فروش  چون  حساسی  نقاط  بر  دست 

جابه جایی پول گذاشتند.
جهانگیری با اشاره به تالش دولت برای تدوین 
مقرر  موعد  در  مجلس  به   ۹8 بودجه  ارسال  و 
در  بودجه  که  داشتیم  اصرار  کرد:  خاطرنشان 
موقع مقرر تدوین و به مجلس فرستاده شود که 
این پیام به داخل و خارج از کشور داده شود که 
کشور بدون اتکا به درآمد نفتی هم اداره می شود 
که البته بعید می دانم سهم اتکا به درآمدهای نفتی 
در بودجه ۹8 از 2۵درصد بیشتر باشد.وی معتقد 
است کهایران کشوری نیست که بتوان آن را از نظر 
حمل و نقل محاصره و تحریم کرد.جهانگیری 
همچنین اعالم کرد کهاز شرکت های بیمه ای انتظار 
دارد هیچ نفت کشی برای بردن نفت و هیچ کشتی 

برای واردات به ایران با نگرانی روبه رو نشود.

جهانگیری: کشوربدون اتکا به درآمدهای نفتی هم اداره می شود 

سهمدرآمدنفتدربودجه؛کمتراز2۵درصد

مدیریت مصرف و صرفه جویی آب بهترین راهکاربرای جلوگیری از جیره بندی
فراخوانتجدیدمناقصهعمومی

یکمرحلهایترمیموبازسازیبندتغذیهمصنوعی
مصنوعی  تغذیه  بند  بازسازی  و  عمومی"ترمیم  مناقصه  تجدید   دارد  نظر  در  یزد  ای  منطقه  آب   شرکت 
صادق آباد" به شماره 200971074000039 را از طریق سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
اطالعات فراخوان :

1- گواهی صالحیت: شرکت های پیمانکاری دارای صالحیت معتبردررشته آ ب حداقل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه 
2- برآورد هزینه اجرای کار:  2.497.946.759 ریال

3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 125.000.000 ریال
مهلت های زمانی مناقصه : 

تاریخ انتشار در سامانه  :   97/9/17 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 97/9/22

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز یکشنبه   تاریخ 97/10/2
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز دوشنبه  تاریخ 97/10/3

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت های الف: آدرس یزد، بلواردانشجو، مجتمع ادارات، شرکت آب منطقه ای یزد، دبیرخانه مدیریت حراست، تلفن 035-38258020

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934 -021
مدیریتقراردادهایشرکت

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

آگهیموضوعماده3قانون
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره ۱3۹7۶۰3۱۶۰۱۱۰۰۰۰78  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای امیر دولتیاری فرزند پایدار بشماره 
شناسنامه ۱8صادره ازکرندغرب در یک باب خانه به مساحت 288.3۹  متر مربع قسمتی از 
پالک یک اصلی واقع درکرند غرب محله شورا خریداری عرصه از آقای جهانبخش ملک 
نیازی بموجب قولنامه عادی واعیان از خانم فرخیه سلیمانی بریه خانی بموجب قولنامه 
عادی محرز گردیده است..لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7.8.28 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7.۹.۱۴

خلیل بساطی رئیس ثبت اسناد وامالک 

آگهیابالغاجرائیه
 ۱3۵۵ تیرماه  مصوب  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  –آئین   ۱8 ماده   

)اصالحی مورخه 87/۶/۱۱(
–خ  نشانی خوی  به  پدر یوسف  نام  تبریزی  به خانم  ها ۱- معصومه  بدینوسیله 
صمدزاده ک الله ۶ پالک ۱۴و 2- مهدیه تبریزی نام پدریوسف نشانی خوی – خ 
صمدزاده ک الله ۶ پالک ۱۴  - شکوفه تبریزی  نام پدر یوسف نشانی خوی – خ 
صمدزاده ک الله ۶ پالک ۱۴   و ۴- رقیه تبریزی  نام پدر یوسف ا نشانی خوی – خ 
صمدزاده ک الله ۶ پالک ۱۴  )همگی احدی از وراث مرحوم اسماعیبل تبریزی ( 
بالغ میشود که : خانم رویا خلیلی برای وصول  تعداد ۶۰۰ سکه تمام بهار آزادی  
طرح جدید بموجب  مهریه مستند  پرونده اجرائی ۹۶۰۰۵83 که ازطریق اجرای 
ثبت خوی اجرائیه صادر نموده  چون طبق گزارش مامور ابالغ  اداره پست ادرس 
شما بشرح فوق بستانکار و باستناد ماده ۱8 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا مصوب تیرماه ۱3۵۵ )اصالحی مورخه 87/۶/۱۱(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در 
جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و ۱۰ روز پس از انتشار اگهی عملیات اجرائی پایان 
خواهد یافت  وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید 
عملیات اجرائی پیگیری خواهد شد وجز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد

رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک خوی-پرویز سلیمانپور

آگهیابالغوقتدادرسی
کالسه پرونده: ۹7/3 ش ۴۶۰

وقت رسیدگی: ۹7/۱۰/27 ساعت 8:۴۵
خواهان: غضنفر شیرکوند فرزند مانده علی 

خوانده: آناهیتا زادوریان میالگردی فرزند ماردیروس
خواسته: مطالبه وجه چک

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. ناخوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف ۱۵30خ  مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف ورامین

آگهیابالغوقتدادرسی
کالسه پرونده: ۹7/2 ش ۴۶۱

وقت رسیدگی: ۹7/۱۰/2۴ ساعت ۹:3۰ خواهان: غضنفر شیرکوند فرزند مانده علی
خوانده: عباس کاظمی فرزند سلیمان

خواسته: مطالبه وجه چک
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. ناخوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف ۱۵23خ  مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف ورامین

آگهیحصروراثت
شرح  به  شماره۵۹۶۹7۹878۹  شناسنامه  ساالرآبادیدارای  رحیمی  فهیمه  خانم 
حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ۹7۰۴۰7 کالسه  به  دادخواست 
نموده و چنینتوضیح داده که شادروان حسین کاکائی به شناسنامه۵۹۶۹۶۶23۹۹ در 
تاریخ۹7/۶/۱8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: ۱.فهیمه رحیمی ساالر آبادی  ۵۹۶۹7۹878۹  همسر متوفی 2.احمد 
متوفی  دختر    ۴۹۵۰۱۴۶۰8۴ 3.ژیالکاکائی   پسرمتوفی    ۴۹۵۹۶8783۵ کاکائی  

۴.بهمن کاکائی  ۴۹۵۹۹۶382۴  پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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 دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

  شرکت آب منطقه ای یزد

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
آقای ابوالفضل جمشیدی فرزند حیدر     بشرح درخواستی که به شماره 3۶۹/۹7/
ش2حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 

و چنین توضیح داده که
 شادروان    حیدر جمشیدی فرزند جمشید          به شماره شناسنامه  ی۱۹۵صادره 
از   تنکابن      در  تاریخ8/27/ ۹7 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
ابوالفضل جمشیدی فرزند متوفی

وحید جمشیدی فرزند متوفی
زیبا نقدی همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
 قاضي شعبه    دوم  حکمی شورای حل اختالف خرم آبا د

آگهیابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :علیرضا اصلی پور           ساکن تنکابن که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود 
وقت رسیدگی  بخواسته       مطالبه وجه   باستناد  دادخواست و ضمائم آن به  شورای 
حل اختالف  تنکابن که به کالسه ۴۹۶/۹7شعبه ششم     ثبت و وقت دادرسی  بروزیک 
شنبه مورخ ۹7/۱۰/۱۶ ساعت ۱۰ صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست  خواهان  محمد 
حسن دادور      و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار 
یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر 
این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد 

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

آگهياخطاراجرائیه
 بدینوسیله به    نامدار جبراییلی   به آدرس :  مجهوالمکان  ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره 
۵۴۴مورخ ۹7/8/3صادره از شعبه ششم    شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن 
بکالسه پرونده ۱۰/۹7/ش۶جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ 8۴/2۴۰/۰۰۰ ریال 
اصل خواسته و هزینه دادرسی   به ماخذ میزان محکومیت  و مبلغ 2۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
کارشناسی  و خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست   مورخ ۹7/۱/۱۹   در حق خواهان  
محمد هاشمی    به نشانی :تنکابن - خ جمهوری  کوی تیر پالک ۶ ، صادر و اعالم میگردد. به 
استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱8۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم 

تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
  مدیر  شعبه  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

برای  هزینه  بدون  می خواهند  اروپایی ها  گفت:  امور خارجه  وزیر 
رفع نگرانی های امنیتی، صرفا از منافع برجام بهره مند شوند که این 

امکان پذیر نیست.
به گزارش زمان به نقل ازخانه  ملت، محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه در توضیح ادعای اخیر رویترز درباره عدم پوشش فروش 
نفت در جریان مراودات مالی اتحادیه اروپا با ایران، اظهارداشت: بر 
اساس اطالعاتی که ما داریم اینگونه نیست، زیرا اگر پول نفت ایران 
به حسابی واریز نشود مشخص نیست که پولی برای مراودات وجود 
داشته باشد، از سوی دیگر قسمت عمده صادرات جمهوری اسالمی 
ایران نفت است بنابراین به نظر می رسد برخی فضاسازی ها در حال 
شکل گیری است تا مردم را ناامید کند.وزیر امور خارجه تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی ایران همیشه بر توان داخلی خود تأکید داشته و 
از این رو تالش خود را با اروپایی ها ادامه دادیم و بر این باوریم که 
اروپایی ها در تالش برای ارتباط با ایران هستند. اروپایی ها معتقدند 
که اجرای برجام برای امنیت آنها ضروری است لذا آنها برای تأمین 
امنیت خود و اجرای برجام باید هزینه کنند.وی یادآور شد: ما در 
تماس فنی با اروپایی ها هستیم تا این مکانیزم ویژه مالی برقرار شود، 
بنابراین امیدواریم spv بتواند نیازهای کشور را در حد قابل قبولی 
تأمین کند.ظریف در خصوص مذاکرات با کشورهای ۱+۴ پیرامون 

برجام، گفت: اروپایی ها قرار بود این مکانیزم را به عنوان اولین قدم 
راه اندازی کنند و تاکنون تالش هایی هم کردند. به نظر احتیاط بیش 
از حدی از طرف اروپایی ها احساس می شود، اروپایی ها می خواهند 
بدون هزینه برای رفع نگرانی های امنیتی، صرفا از منافع برجام بهره مند 
شوند که این امکان پذیر نیست.وزیر امور خارجه، ادامه داد: با این 
شرایط در مجموع به نظر می رسد اروپایی ها این واقعیت را درک کنند 
و امیدواریم در روزهای آینده خبرهای خوبی در این مورد بشنویم، 
زیرا از سوی اروپایی ها اطالعات مقدماتی مثبتی برای ثبت کانال مالی 
به ما رسیده بنابراین امیدواریم هر چه زودتر به واقعیت بپیوندد البته 
بعد از آن تضمین عملی از اهمیت زیادی برخوردار است.ظریف در 
واکنش به توییت وزیر خارجه آمریکا در مورد آزمایش های موشکی 
ایران، گفت: آقای پمپئو هیچ اعتباری برای قطعنامه شورای امنیت 
قائل نیست و برخالف تعهدات بین المللی از برجام خارج شدند اما 
دیگران را به خاطر اجرای برجام مجازات می کنند لذا از وی توقع 
بیشتری نیست.وی با تاکید بر اینکه در برجام آزمایش موشک برای 
ایران ممنوع نشده است، گفت: در قطعنامه 223۱ هم صرفاً در مورد 
موشک هایی با قابلیت حمل کالهک هسته ای است اما ممنوع نشده 
بلکه از ایران خواسته شده از این نوع موشک ها استفاده نشود.وزیر امور 
خارجه یادآور شد: ایران به دنبال استفاده از سالح هسته ای نیست، این 

موشک های ایرانی هم برای حمل سالح هسته ای تولید نشده اند، در 
واقع موشک های تولیدی ما برای کالهک متعارف طراحی شده اند. 
موشک هایی که برای کالهک هسته ای طراحی شوند نیاز به دقت ندارد 
و برای اینکه به دقت برسید نیاز به هزینه باالیی دارد. جمهوری اسالمی 
با حمله اخیر به تروریست ها نشان داد که موشک های جمهوری 
اسالمی کاماًل نقطه زن است.ظریف با بیان اینکه برای طراحی موشک 
نقطه زن نیاز به کالهک های متعارف است، تاکید کرد: اظهارات وزیر 
خارجه آمریکا در مورد آزمایش موشک های ایرانی همانند گذشته از 
پایه غلط است، آنها بهتر است قطعنامه  223۱ را مطالعه کنند.وزیر امور 
خارجه در پایان به موضوع خشونت علیه معترضان در فرانسه اشاره 
کرد و خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران معتقد است اعتراض 
به صورت مسالمت آمیز حق همه مردم است اما اعتراض باید در 
چارچوب قانون باشد. به همین جهت همان مباحثی که در مورد کشور 
خودمان مطرح می کنیم، در مورد سایرین هم قائل هستیم لذا مقامات 
فرانسوی در برابر اعتراضات مردم باید به صورت مسالمت آمیز با آنها 

برخورد کنند.

ظریف: امیدواریم spv نیازهای کشور را تأمین کند 

اروپامیخواهدبدونهزینهازمنافعبرجامبهرهمندشود

 نوبت اول
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 86  هکتار محدوده
 بافت فرسوده شهرکرد

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري 
شهرداری شهرکرد محدوده بافت فرسوده شهرکرد را  
بیش از 8۶ هکتار اعالم کرد و گفت: این محدوده از 
شمال به خیابان سعدي، از جنوب به خواجه نصیر، 
میدان فردوسي و خیابان ملت،  از شرق به خیابان حافظ و 
از غرب به خیابان فردوسي و بوعلي سینا منتهي مي شود. 
اکبر شاهوردي این محدوده را شامل هفت پانل دانست 
و افزود : با تصویب طرح بافت فرسوده در سال هاي 
بزرگ  بازار  شامل  قسمت هایي  بازسازي  و ۹۱   8۴
میالد، مجموعه بزرگ 3.۶ هکتاري میدان امامزادگان دو 
معصوم )س(، پارکینگ یزدان و معابر و شوارع حیاتي 
شهر دراین محدوده با مساحتي بالغ بر شش هکتار و با 
هزینه اي بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال نوسازي و ساماندهي 
شده است. شاهوردی با تاکید بر اینکه براي احیاء هر 
هکتار از بافت فرسوده ۱2۰ میلیارد ریال اعتبارنیاز است  
ابراز امیدواری کرد: با تخصیص بودجه دولتي در قالب 
بازآفریني شهري و مشارکت مردم شاهد رونق مضاعف 

در بافت های قدیمي و تاریخي شهر باشیم.

رشد ۱۲ درصدی تولید فوالد خام و 
۴۵ درصدی فروش فوالد مبارکه

بهادری- اصفهان: کارکنان بلندهمت شرکت فوالد 
مبارکه و مجتمع فوالد سبا در سال حمایت از کاالی 
ایرانی علی رغم همۀ محدودیت ها و تحریم ها از ابتدای 
فروردین ماه تا پایان آبان ماه ۱3۹7 با تولید ۵ میلیون و 
3۴۰ هزار تن فوالد خام و ۱2.7 درصد رشد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل، افتخاری دیگر آفریدند.
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: 
در 8 ماه سال ۱3۹7 کارکنان شرکت فوالد مبارکه با 
رکوردشکنی های پی درپی موفق شدند با ۵ درصد رشد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن فوالد خام تولید کنند. مهندس حمیدرضا عظیمیان 
با اشاره به رشد 8۶ درصدی تولید در مجتمع فوالد سبا 
گفت: در بازة زمانی مذکور تالشگران این مجتمع 83۹ 
هزار تن فوالد خام تولید کردند. وی در ادامه افزود: 
در شرکت فوالد هرمزگان نیز از ابتدای سال جاری تا 
پایان آبان ماه ۹7۶ هزار تن فوالد خام به دست توانمند 
کارکنان این شرکت تولید شد که رشد 7 درصدی 
داشت. مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: از این دستاورد 
ارزشمند در هشت ماهۀ منتهی به آبان سال جاری ۴ 
میلیون و ۵۶۴ هزار تن ورق گرم در گروه فوالد مبارکه 
تولید شده است و از این میزان سهم خط نورد گرم 
فوالد مبارکه 3 میلیون و 77۹ هزار تن و سهم مجتمع 

فوالد سبا 78۵ هزار تن بوده است.

خبر

فرماندار کرج تاکید کرد:

اطالع رسانی خدمات دولت با مشارکت رسانه ها

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ معاون استاندارالبرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج 
در جلسه شورای اداری شهرستان گفت« مسئوالن و مردم در این شرایط باید 
هوشمندانه تر از قبل با وحدت و همدلی دولت و نظام اسالمی را همراهی 
کنند؛ در این زمینه رسانه ها نقش ویژه ای را در اطالع رسانی خدمات دولت 

و نظام جمهوری اسالمی دارند.
با  که  اداری شهرستان کرج  »مهندس سیروس شفقی« در جلسه شورای 
حضور »عزیز اکبریان« نماینده کرج،اشتهارد، فردیس و بخش آسارا، معاونان 
فرماندارشهرستان کرج و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان 
در سالن فرمانداری برگزار شد، روز مجلس و مرور روزشمار وقایع مهم 
کشور، شهادت میرزاکوچک خان جنگلی مبارز انقالب مشروطه و رهبر 
جنبش جنگل، روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی در رفراندم سال 

۵8 - روز جهانی معلوالن و ۱۶ آذرماه را گرامی داشت.
معاون استاندارالبرزافزود: دهه مبارک فجر با اولویت اطالع رسانی از خدمات 
نظام جمهوری اسالمی و دولت به مردم باید مدنظر همه شما عزیزان باشد و 

این اطالع رسانی تبلیع خدمات نظام اسالمی باشد. 
مهندس شفقی گفت: در این ایام باید ادارات سطح شهرستان، عملکردها و 
اقدامات انجام شده در نظام اسالمی و دولت را توسط رسانه ها به درستی 
انعکاس دهند و اقدامات و برنامه های آتی نیز اعالم شود تا مردم آگاهی داشته 

باشند؛ زیرا ما بدون مردم موفق نخواهیم بود.
 فرماندار ویژه شهرستان کرج در ادامه با تحلیلی از دیپلماسی سیاسی در عرصه 
بین الملل، با اشاره به تمهیدات جدید دولت در بانک مرکزی و سخنان رئیس 
جمهوری و  مواضع قاطعانه ایشان در مقابل سازمان ملل و تحریم ها علیه 
ایران اظهار داشت: این موارد باعث شد تا با شروع تحریم ها در ۱3 آبان ماه 
مورد ادعایشان بی اثر و کم رنگ تر شود و بدنبال آن شاهد کاهش نرخ ارز و 

طال و ثباتی نسبی در بازار باشیم. 
معاون استاندارالبرز سپس خطاب به مدیران ادارات شهرستان متذکر و نکات 
کلیدی را مطرح و خواستار اجرایی شدن آن شد. مهندس شفقی خطاب به 
مسئوالن ادارات گفت: کمک جدی به مدیران بنگاه های اقتصادی در شرایط 
فعلی توسط مدیران مرتبط بخش دولتی بویژه سازمان صمت و فعالسازی 
کارگروه رونق تولید شهرستان از اولویت ها باشد. وی در خصوص تامین 
کاالهای اساسی مردم خاطر نشان کرد: مسئوالن توجه جدی به تأمین کاالهای 
اساسی مورد نیاز مردم داشته باشند و با افزایش گشت های بازرسی تنظیم 
بازار بصورت جدی از همه صنوف و ارایه گزارش از طریق سازمان صمت و 
بازرسین اتاق های اصناف متخلفین مجازات شوند. فرماندار ویژه کرج تاکید 
کرد: بخصوص در کنترل اوزان بویژه نان و مقابله با هرگونه گرانفروشی و کم 
فروشی دقت نظر داشته باشند و بر کم کاری ها و مشکالت در امر حمل آرد 
به نانواییها توسط شرکتها و اتحادیه مربوطه با نظارت جدی غله پایان دهند. 
مهندس شفقی دربخشی دیگر از سخنانش به تکریم ارباب رجوع اشاره کرد 
و افزود: تکریم ارباب رجوع و برقراری مالقات های مردمی در روزهای سه 
شنبه را مد نظر داشته باشید و به محدوده کرج و فردیس و انطباق مدارس هر 
محدوده از شهرستان نیز توجه نمایید. وی در پایان به دانشگاه علوم پزشکی 
تذکر داد که نظارت بیشتری بر مراکز درمان در راستای اهمیت جان مردم در 
نحوه درمان دارویی داشته و پاسخ به ابهامات مکتوب را سریعا اعالم کرده و 
رعایت نزاکت، سرعت عمل در حل مشکالت مردم، آرامش و متانت، رعایت 

شئونات اسالمی،احترام به مراجعه کنندگان  و... را داشته باشند.

خبر

آگهیدعوتمجمععمومی
 عادی بطور فوق العاده ) نوبت اول (

به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان و بازنشستگان اداره کل امور 
مالیاتی استان البرز می-رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( این 
شرکت راس ساعت 15 روز سه شنبه 97/9/27 در محل آمفی تاتر اداره کل واقع در 

کرج میدان والفجر تشکیل می گردد. حضور بهم رسانید. 
یاد آور می گردد :  1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه میسر نباشد می تواند 
حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. 
در این صورت هیچکس نمی تواند نمایندگی اش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص 
غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مذبور 
با امضاء اکثریت هیئت مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو 
متقاضیان اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهی 
به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت 
شناسایی معتبر به تعاونی مراجعه و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی 
و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به 
مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.  2- این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت 
یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از 

حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه : 1-طرح و تصویب و تعویض اختیار به هیئت مدیره به منظور فروش، 
تهاتر، توافق، تعویض و تغییر، واگذاری و انتقال کل یا بخشی از پروژه صوفی آباد به 
اشخاص حقیقی یا حقوقی با در نظرگرفتن صرفه و صالح تعاونی مسکن  2- مرکز 
قانونی شرکت تعاونی مسکن به نشانی : سه راه رجائی شهر جنب ایستگاه تاکسی 

ساختمان گوهر طبقه دوم واحد 5 کد پستی 31457133 
نماینده  شایان ذکر است جلسه مجمع عمومی در صورت حضور نصف + یک 

رسمیت خواهد داشت.   

آگهیاحضارمتهم
بدینوسیله به متهم مجهول المکان اسد نصیری  که به اتهام سرقت تعزیری    در 
پرونده کالسه  ۹۱2۱۹۵   شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 
تحت تعقیب می باشد ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع 
از اتهام فوق االشعار در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است عدم حضور موجب اتخاذ 

تصمیم قضایی است.م/الف 2۰۱۶
محمد  حسین گرگانی- دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اسالمشهر 

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان محسن صفایی ، حمید ملکی، جواد 

عزتی ) همگی مجهول المکان( 
شاکی آقای بهنام ایرانشاهی دادخواستی  به طرفیت  متهمین آقایان محسن صفایی ، 
حمید ملکی، جواد عزتی ) همگی مجهول المکان( به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
با چاقو  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۴۰۹۹82۹2۹۶۰۰۰8۰   
و شماره بایگانی ۹۴۰۰۹3     شعبه ۱۰2   دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و 
وقت رسیدگی به مورخ ۱3۹7/۱۰/2۹ ساعت ۰۹:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یکماه 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.م/الف 2۰۱3
مرتضی کاظمی ایده لو  - منشی دادگاه  بخش شعبه ۱02  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهیاحضارمتهم
بدینوسیله به متهم مجهول المکان عرفان مستان  که به اتهام ایراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقو  در پرونده کالسه  ۹7۰82۰   شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی جهت دفاع از اتهام فوق االشعار در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قضایی است.م/الف 2۰۱۵
محمد  حسین گرگانی- دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اسالمشهر 

آگهیاحضارمتهم
شاکی اقای حسین شهبازی خواجه بالغ  شکوائیه ای علیه متهم آقای مهدی تربت 
فرزند علی دایر برانتقال منافع مال غیر تقدیم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه نموده 
که جهت رسیدگی به   شعبه ۱۰3   دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در بخش 
چهاردانگه ارجاع و به کالسه  شماره ۹7۰۵۵7 ثبت   گردیده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، در وقت مقرر جهت دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد. عدم حضور بدون 
عذر موجه قانونی موجب جلب متهم خواهد شد. ضمنا حق معرفی و استفاده از وکیل 
دادگستری برای متهم محفوظ است و نامبرده می تواند جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
معیت یک نفر وکیل دادگستری در روز دادرسی در محکمه حضور یابد. م/الف 2۰۱۴ 

محسن اعراب- رئیس شعبه ۱03  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

متنآگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم هادی دریس فرزند 
کریم-خواهان آقای/خانم کریمه اشرفی فرزندسیدموسی دادخواستی بطرفیت خوانده 
آقای/خانم هادی دریس فرزندکریم به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
شماره پرونده کالسه۹7۰۹۹8۶۱۴۱2۰۰73۶شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
حسب  که  مورخ۱3۹7/۱۰/۱۹ساعت8:3۰تعیین  رسیدگی  ووقت  ثبت  خرمشهر 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  آیین  ماده73قانون  موضوع  طبق  دستوردادگاه 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  گرددتا خوانده ظرف  می 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۹/۹۰8
مدیردفترشعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمود مقدس نژاد

آگهی
پور-خواندگان:عادل،نصراله،خیراله،عبداله،یدا ابوسلیمی  خواهان:خدیجه 
ایران،حدهن،زهرا،خدیجه،نرگس،شیرین،معصو محمد،سجاد،حسین،فاطمه  له 
خدیجه  درخواست  خنفری.درخصوص  ،مریم  حمیدی  سکینه  سلیمی  البو  مه 
درتاریخ  پورکه  ابوسلیمی  قیس  مرحوم  متوفی  برتحریرترکه  پورمبنی  ابوسلیمی 
احراز وبه  را  متوفی  ۱3۹۶/3/۱8فوت شده،شورای حل اختالف موضوع و سمت 
استناد مواد2۰۹و2۱۰قانون امورحسبی قرارتحریرترکه صادرواعالم می نماید.از کلیه 
ورثه یا نمایندگان قانونی آنها،بستانکاران ومدیونین به متوفی وهرکس که حقی برترکه 
دارد خواسته می شودتا درتاریخ ۹7/۱۰/۱۱درشورای حل اختالف شهرستان کارون 

)واقع درکوی شهید محسن خیابان سیدراضی(حاضرشوند.
رئیس شعبه ۱شورای حل اختالف شهرستان کارون

متنآگهی
فرزند. باقرسالمی  آقای  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
الذکربه  فوق  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عسکری  علیرضا  آقای  خواهان 
خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹7۰۹
۹8۶۱۱۰۹۰۰382شعبه۶دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهوازثبت ووقت رسیدگی 
موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  مورخ۱3۹7/۱۱/۱۰ساعت۱۰:۰۰تعیین 
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.
مدیردفترشعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان اهواز-نظری نژاد

آگهیبرگاجرائیه
پدر:- نام  کوزوکی  خانوادگی:خادمی  نام  جواد  :محمد  له:نام  محکوم  مشخصات 
درب  راست  فرعی ۱۱شرقی سمت  اقامت:خرمشهر-آرش  محل  نشانی  شغل:آزاد 
نام  جاسمی   :عصفوری  خانوادگی  نام  :مهدی  علیه:نام  محکوم  آخر.مشخصات 
دادنامه  موجب  به:به  المکان.محکوم  اقامت:مجهول  محل  پدر:-شغل:آزادنشانی 
شورا  مجتمع  خرمشهر  شعبه  اختالف  حل  شورای  ۹7/3/۵قاضی  شماره۵۴مورخ 
محکوم علیه مهدی عصفوری جاسمی محکوم به حضور در یکی از دفاتر اسنادرسمی 
نام  شماره۶۴۱-828۱۹مدل۱3۹2سیوان۱۵۰به  پالک  سیکلت  موتور  سند  وتنظیم 
خواهان محکوم می نماید به استنادماده2۹قانون شوراهای حل اختالف محکوم علیه 
مکلف است پس ازابالغ اجراییه ظرف ده روزمفادآن را به موقع اجرا بگذاردویاترتیبی 
برای پرداخت محکوم به ویا انجام تعهدومفادرای بدهد درغیراینصورت طبق قانون 
اجرای احکام مدنی اقدام قانونی ازسوی اجرای احکام شورای حل اختالف صورت 

می پذیرد.شماره م الف:۹/8۹7
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوشهرستان خرمشهر

آگهیابالغوقتدادرسی
کالسه پرونده: ۱۰/۹7ش/۴8۶

وقت رسیدگی: ۹7/۱۰/23 ساعت  8:3۰
خواهان: غضنفر شیرکوند

خوانده: عباس کاظمی
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه دهم 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. ناخوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف ۱۵29خ  مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف ورامین

دادنامه
پرونده کالسه ۹7۰۹۹83۰372۰۰۴7۶ شعبه 2شورای حل اختالف سهرستان فردیس 

تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹73۰372۰۰837
خواهان : آقای حبیب اله تدبیری نیا فرزند هوشنگ به نشانی استان البرز - شهرستان 

کرج فردیس - سه راه حافظیه - بلوار داوری - ساختمان مهر پالک ۱۹۹
خوانده : آقای اسماعیل میرزادرزیولی به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها : ۱مطالبه وجه بابت    2. مطالبه خسارت دادرسی 

رای قاضی شورا
درخصوص دعوی آقای حبیب اله تدبیری نیا به طرفیت آقای اسماعیل میرزادرز یولی 
به خواسته مطالبه یک فقره واریزاشتباه مورخ ۹7/۵/22 جمعا به مبلغ ۶8/۰۰۰/۰۰۰نظر 
به اینکه مستند پیوست دادخواست تقدیمی فتوکپی مصدق پرینت واریزی میباشد 
واینکه بقاء اصل آنها در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان 
در مطالبه مبلغ خواسته شده میباشد واینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشد 
نیامده  عمل  به  علیه  مدعی  جانب  از  موثری  ودفاع  ایراد  بر  مبنی  نیز  ای  والیحه 
واینکه دلیل که حاکی از پرداخت وجه پرینت واریزی و برائت ذمه خوانده باشد 
بقاء دین واحراز صحت دعوی مطروحه شورا  ننموده است ضمن استصاب  ارائه 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص ومستندا به موارد ۱۹8و۵۱۵و۵۰2و۵۱۹و۵22قانون 
7۹/۱/2۱وماده  مصوب  مدنی  امور  در  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین 
2۰2و3۰۱قانون مدنی وبند الف ماده ۹قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۹۴/۹/۱۶ 
وحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶8/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته 
و۶23/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی صادر می نماید ودرخصوص تاخیر تادیه عنایتا 
به شرای ماده ی ۵22قانون آیین دادرسی در مورد مدنی محرز نمی باشد لذا در این 
خصوص قرار رد دعوای خواهان صادر می گردد . رای صادره غیابی بوده وظرف 
2۰روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 2۰روز 

قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی وحقوقی شهرستان فردیس میباشد ۱۱۱۰
قاضی شورای حل اختالف شهرستان فردیس مسعود فارسی 

اگهیمزایدهمالغیرمنقول
در خصوص پرونده کالسه ۹7۱37۴ ارجاعی مدنی له خانم مریم فالح علیه آقای 
مسعود فرج الهی مال غیر منقول محکوم علیه به پالک ثبتی 2۵۹3۰ فرعی از یک 
اصلی قطعه ۱۱ توقیف واقع در بابلسر – خیابان طالقانی – ولیعصر 8 – آپارتمان 
پالزا- طبقه ۵ – به مساحت ۱3۴/2۵ متر مربع متعلق به آقای مسعود فرج الهی شش 
بیرونی  نمای  آپارتمان طبقه ۵ مجتمع مسکونی پالزا سه خوابه،  دانگ یک واحد 
سنگ و سیمان می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بازدید قرار 
گرفته که قیمت هر متر مربع 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل سه میلیون تومان مجموعا 
۴/۰27/۵۰۰/۰۰۰ ریال معادل چهارصد و دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان 
قیمت پایه ارزیابی گردیده که در تاریخ ۹7/۱۰/3 روز دوشنبه از ساعت ۱۰ لغایت 
۱۱ صبح به صورت مزایده حضوری در دفتر اجرای احکام مدنی به فروش خواهد 
رسید کسانیکه باالترین قیمت را با توجه به نظریه کارشناس پرداخت نماید برنده 
مزایده خواهد بود برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ فروخته شده مزایده را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نمایند طالبین می توانند ۵ روز قبل از 
برگزاری مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا مورد مزایده و آنان ارائه گردید 

هزینه نقل و انتقال بعهده خریدار مزایده است.
مدیر اجرا احکام مدنی بابلسر

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
در پرونده شماره ۹۶۰2۴۰/الف حسب دستور ضبط وجه الوثاقه مورخه ۱3۹7،۵،2 
متر  متراژ 2۰2،83  به  چهارم  نصرآباد،خ  محله  در  واقع  مسکونی  زمین  قطعه  یک 
مربع به شماره ثبت 8۵۱۹ و سند مالکیت شماره ۶۰3۵22 سری الف سال ۹3 به 
مالکیت آقای مقدم فیلی فرزند احمد توسط کارشناس دادگستری به مبلغ 8۱۰۰۰۰۰۰ 
تومان هشتاد ویک میلیون تومان ارزیابی گردیده است  ومزایده مربوطه در تاریخ 
۱3۹7،۱۰،۱۹ روز چهارشنبه راس  ساعت ۱۰ صبح دردفتر اجرای احکام کیفری 
قصرشیرین برگزار میگردد. خریداران می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک مذکور 
بازدید به عمل آورند ودر موعد مقرر شرکت نمایند، مزایده در روز وساعت مقرر با 
قیمت ارزیابی شده شروع وهرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایدبرنده مزایده 
خواهد شد واز برنده مزایده ده در صد بهای اعالمی فی المجلس اخذ خواهد شد 

وکلیه هزینه های اجرایی ونقل وانتقال سند برعهده برنده مزایده می باشد.
دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقالب قصرشیرین

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم کیقباد هاشمی گرجی فرزند گلبرار به شرح دادخواستی به کالسه 3/۹7/۵87از این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرحومه حوریه آذریان  فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 2۱8۱3۶۹2۰8 
صادره از بهشهر  در تاریخ ۹7/۶/28 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-کیقباد هاشمی گرجی فرزند گلبرار به کدملی 2۱8۰3۴۶۹72  متولد ۱3۴۰ پسر متوفی
2-محمدمهدی هاشمی گرجی فرزند گلبرار به کدملی 2۱8۱۴۴2۶۴۹  متولد ۱3۵۰ 

پسر متوفی
3-هاشم هاشمی گرجی فرزند گلبرار به کدملی 2۱8۱۴8۰۱۱7  متولد ۱3۵۶ پسر 

متوفی
۴-رقیه هاشمی گرجی فرزند گلبرار به کدملی 2۱8۱۱33۱۵8  متولد ۱3۴7 دختر 

متوفی
۵-سکینه هاشمی گرجی فرزند گلبرار به کدملی 2۱8۱۰۴23۹۱  متولد ۱338 دختر 

متوفی
۶-زینب هاشمی گرجی فرزند گلبرار به کدملی 2۱8۱۴2۴۵8۶  متولد ۱3۴۴ دختر 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف:97/20/6967    رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  ۱3۹7۶۰33۱۰۱۰۰۰3۰3۴ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر ذوالقدری  فرزند  علی 
اکبر   بشماره شناسنامه ۰۰۱388۹۰۰۱  صادره از تهران  در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت  ۱2۹/8  متر مربع پالک 2778 فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در 
فردیس  خریداری از مالک رسمی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره ( محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./  ط ۱۰۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/۰8/2۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/۹/۱۴

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس 

آیت ا.. موسوی جزایری:

نمایشگاه توانمندی های صنعتی خوزستان بیانگر نقش موثر شهرک های صنعتی است

داودی- اراک: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
مرکزی گفت: ۴۰۰ ویژه برنامه برای بیست و ششمین 
هفته کتاب جمهوری اسالمی در این استان با هدف 

ترویج فرهنگ مطالعه تدارک شده است.
حجت االسالم »عباس دانشی« روز دوشنبه در نشست 

افزود: 8۱ نشست کتابخوان، ۵3  با رسانه ها  خبری 
بازدید دانش آموزان از کتابخانه ها، 2۰ بازدید مدیران، 
27 مسابقه کتابخوانی، دیداربا استاندار و نماینده ولی 
بازگشایی  کتاب،  رونمایی  و  نقد  آیین  استان،  فقیه 
نمایشگاه  برگزاری ۴۰  و  مرمت شده  چهارکتابخانه 
تخصصی در کتابخانه های استان از جمله این برنامه 
ها است. وی اظهار داشت: ۵2 هزار و 3۶۵ نفر در 
73 کتابخانه نهادی و ۱۰ کتابخانه مشارکتی استان عضو 
هستند که از این تعداد 3۱ هزار نفر زن و 2۱ هزار و 

3۰۹ نفر مرد را شامل می شود. 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی گفت: 8۶ 
هزار و ۱۰۰ نفر در سال جاری به کتابخانه های استان 
مراجعه و ۵۰ هزار و 88۱ جلد کتاب را به امانت برده 

اند. 

استان  های  کتابخانه  افزود:  دانشی  االسالم  حجت 
مرکزی در شاخص های شمارگان کتاب، زیربنا، تعداد 

اعضا و امانت جز ۱۰ استان برتر کشور است.
وی اظهار داشت: سال ۵7 هفت کتابخانه در استان 
مرکزی وجود داشت و اکنون با گذشت ۴۰ سال از 
دایر  استان  در  کتابخانه  اسالمی 83  انقالب  پیروزی 
شده است.  وی اظهار داشت: جمع خوانی، نشست 
کتابخوانی، کارگاه آموزشی با محوریت کاهش آسیب 
های اجتماعی، مسابقه کتابخوانی، نشست های ادبی و 
شب شعر از مجموعه برنامه ها فرهنگی کتابخانه های 

عمومی استان است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی گفت: 
اولین اقدام برای ترویج فرهنگ مطالعه، دسترسی آسان 
همه قشرهای جامعه به کتاب و فضای مطالعه است 

که این مهم با همکاری نهاد کتابخانه ها و دستگاه های 
متولی امور فرهنگی ممکن است.

حجت االسالم دانشی افزود: فرهنگ سازی جامع و 
کاملی در حوزه کتاب در نظام آموزشی انجام نشده و از 
ظرفیت گسترده آموزش و پرورش برای ترویج فرهنگ 

مطالعه بهره برداری الزم صورت نگرفته است. 
وی ادامه داد: ضروری است المانی از کتاب در یکی 
از میدان های مرکز استان با هدف آشتی بیشتر مردم 
با مطالعه کتاب نصب شود و انجام این اقدام فرهنگی 
هنری شهرداری  فرهنگی،  سازمان  همکاری  نیازمند 
اراک است. از 2۰ تا 2۶ آبان ماه به عنوان هفته کتاب و 

کتابخوانی نامگذاری شده است. 
استان مرکزی 83 کتابخانه دارد که از این تعداد 73 مورد 

نهادی و ۱۰ کتابخانه نیز مشارکتی است.

400 ویژه برنامه
 برای هفته کتاب 

در استان مرکزی
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 رصد وضعیت مالی قاچاقچیان
 برای مقابله با پولشویی

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به خسارت های جبران ناپذیر 
پولشویی بر اقتصاد کشور نسبت به پولشویی در بخش قاچاق مواد مخدر 

هشدار داد.
پرویز افشار ، درباره ارتباط پولشویی و قاچاق مواد مخدر افزود: بحث 
پولشویی یا »پول کثیف« خسارت های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور 
وارد می کند به طوری که کسانی که قاچاق مواد مخدر را انجام می دهند 
برای این کار، پولشان را در بخش های مختلف چرخش می دهند تا بتوانند 
از آن استفاده کنند.وی با بیان اینکه منشاء و سررشته درآمدهای کالن مواد 
مخدر در ایران نیست، به ایسنا گفت: عمده منشاء این اقدامات در مبداء 
تولید یعنی افغانستان یا در کشورهای مقصد و اروپایی است و باندهای 
قاچاقچی به اصطالح آنجا پول هایشان را »تطهیر« می کنند. در کشور ما هم 
قطعا نمی توان چنین چیزی را نادیده گرفت و قاچاقچیانی که از راه مواد 
مخدر درآمد دارند معموال پول هایشان را به امالک و مستغالت تبدیل 

می کنند، یا ممکن است این پول را وارد برخی تجارت ها کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: امالک و دارایی قاچاقچیان 
معموال به نام خودشان نیست و به همین دلیل همکاری بسیار خوبی بین 
ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت اقتصاد و دارایی انجام می شود که در 
آنجا مرکزی برای بررسی وضعیت مالی قاچاقچیان و رصد آنها وجود 
دارد. برای مثال اگر در شهری فردی تا دو سال پیش هیچ گردش مالی 
نداشته و االن گردش مالی اش ۱۰ برابر شده، باید نسبت به این موضوع 
شک کرد. افشار با اشاره به همکاری قوه قضاییه و وزارت اقتصاد، ادامه 
داد: این دو نهاد در حال کار کردن روی این زمینه هستند. مواردی از 
قاچاقچیان کالن پیدا شده است که بخش عمده ای از دارایی هایشان به 
نام دیگران ثبت شده بود. با کارهای اطالعاتی و کمک بانک مرکزی برای 
دریافت گردش مالی حساب این اشخاص اموال آنها ضبط شده و در راه 

مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است.

 حذف زوج و فرد و پولی کردن 
آن آثار بسیار مخربی دارد

رئیس پلیس راهور تهران،  گفت: نه پلیس و نه معاونت حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری تهران نمی توانند محدوده طرح ترافیک و یا زوج 
و فرد را تغییر دهند بلکه این موضوع باید در شورای ترافیک تهران 
نشست  در  مهماندار  محمدرضا  شودسردار  تصمیم گیری  و  مطرح 
دورنگاهاطالع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش شهروندی در آستانه فصل 
زمستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرایط رانندگی و ترافیک در 

تهران در زمان عادی و بارندگی متفاوت است. 
وی بیان داشت: در تمام دنیا نیز شرایط برف و باران موجب افزایش 
به دلیل  نیز کاهش سرعت  از دالیل ترافیک  ترافیک می شود و یکی 
لغزندگی خیابان است.  رئیس پلیس راهور تهران افزود: به دلیل حجم 
زیاد استفاده از خودروهای شخصی در تهران از ساعت ۶ تا ۹:3۰ صبح 
و از ساعت 3 تا ۹ شب ترافیک در تهران و در بزرگراه ها اشباع می شود و 
وقتی در شرایط اشباع به سر می  بریم زمان سفر نیز افزایش پیدا می کند و 

در هنگام برف و باران نیز شدت ترافیک افزایش خواهد یافت. 
وی بیان داشت: تنها ۴۰ درصد از سفرهای تهران کاری است و مابقی 
مربوط به خرید و یا تفریح است و با توجه به این شرایط مردم باید 
همکاری الزم را داشته باشند، پلیس و شهرداری نیز در خدمت مردم است 

و ۱۰۰ درصد نیاز به مشارکت مردم داریم. 
سردار مهماندار گفت: در هنگام بارش برف و باران باید برای کاهش 
ترافیک و رضایتمندی شهروندان تصمیمات مدیریتی گرفته شود تا از 
مشکالت بارش های سنگین برف و باران بکاهد. وی گفت: در بارش 
برف سنگین سال ۹۶ ادارات با تاخیر شروع به کار کردند و مدارس نیز 
تعطیل شدند بنابراین با این اقدام مردم دیگ ردر داخل ترافیک معطل 

نماندند و مشکالت احتمالی نیز برای آنها بوجود نیامد. 

خبر

معاون سازمان تأمین اجتماعی:

 باید از بنگاه داری خارج شویم

درباره  اجتماعی  تامین  سازمان  ای  بیمه  معاون 
زیان دهی »شستا« گفت: سرمایه گذاری های خودمان 
سودده بوده که پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از این 
جمله است؛ اما هرجا شرکتی در قبال مطالبات به ما 
تحمیل شده زیان ده بوده و باید از بنگاه داری خارج 

شویم.
 محمدحسن زدا در برنامه »تیتر امشب« با موضوع 
چالش های صندوق های بازنشستگی، با اشاره به 
بحث قانون اعداد بزرگ گفت: وقتی صندوق های 
بازنشستگی قرار است تشکیل شوند باید تابع قانون 

اعداد بزرگ باشند.
بخش  در  ایران  در  رگوالتوری  نظام  افزود:  وی 
نظارت  مرکزی  بانک  مثال  است.  نداریم  بیمه ها 
می کند و اگر درخواستی برای تاسیس بانک بیاید 
نمی دهد.  مجوز  باشد  نداشته  را  شرایطش  اگر 
بیمه های خصوصی هم چنین سیستمی دارند اما در 
بیمه های پایه بازنشستگی اینگونه است و شورای 

عالی بیمه نقش رگوالتوری ندارد.
زدا افزود: نظام تامین اجتماعی در تمام دنیا پیاده 
می شود. دولت به ازای هر بیمه شده موظف شده 
سه درصد حق بیمه بدهد که نقش تضمینی دارد و 
اگر زمانی به نقطه سربه سری رسیدیم دولت تقش 
ضمانتی خود را ایفا کند، در واقع نقش مشارکتی 
دولت، تضمینی است. در طول سال های قبل، نقش 
دولت کارفرمایی شده و گفته پول بیمه را می دهم، 
اقشاری را بیمه کن اما تعهداتش را نمی پردازد و 

چنین وضعی رخ می دهد.
هزار   7۰۰ و  میلیون  دو  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هزار   2۰۰ و  میلیون   3 و  بازنشستگی  پرونده 
مورد مستمری بگیر فردی داریم، افزود: حق بیمه 
را به سه بخش تقسیم می کنند؛ یک سوم به نسل 
قبل، یک سوم صرف درمان و یک سوم صرف 
سرمایه گذاری شود. از هر کارگر 3۰ درصد حدود 
3۶۰ هزار تومان حق بیمه دریافت می شود. اگر فردا 
بازنشسته شود باید یک میلیون و 2۰۰ هزار تومان 
حقوق بدهیم. زدا درباره زیان دهی شستا اظهار کرد: 
اشکال کار این است که سرمایه گذاری های خودمان 
سودده است که ستاره خلیج فارس از این جمله 
ما  به  مطالبات  قبال  در  هرجا شرکتی  اما  است؛ 
تحمیل شده حتی کشورهای معروف حمل و نقل 
که ماهانه صدها میلیون زیان انباشته برایش می دهیم 
و باعث شده در جمع بندی به مشکل برسیم. باید از 
بنگاه داری خارج شویم. پرتفوی ما سنگین و کار 

سخت است اما در حال انجام است.
معاون سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: تا زمانی 
که باور نکنیم یک ابرچالش است اتفاقی نخواهد 
افتاد مجلس دو جلسه غیرعلنی داشته و دولت 
صندوق ها را جزو سه چالش آورده اند. باید باور 

کنیم دچار بحران و چالش هستیم.
وی ادامه داد: اصالحات پارامتریک در همه جای 
دنیا جواب داده در پارامتریک سن و سابقه و فرمول 
بازنشستگی باید دستخوش تغییر شود. علت اینکه 
کسی سمت آن نمی رود، نگرانی های اجتماعی آن 
است. می توان گروه های جدید را مشمول بیمه کرد. 

خبر

زندگی  از  جفایی  کننده  روایت  همسری؛  کودک 
تلخ کودکانی است که به دلیل فرهنگ و سنت و 
مشکالت اقتصادی محکوم به  زندگی  زناشویی 
در کودکی هستند. در میان تمام ارقامی که قوانین 
تعیین کردند به اذن پدر خالصه کمرنگ می شد، 

زیر سوال می رود!
مادران  از دردهای  روایتی  قصه کودک همسری  
قدیمی که رنج های خود را بعضا به نسل جدید منتقل 
می کنند. هنوز دست راست و چپم را نمیشناختم که 
خود را مادر سه فرزند دیدم  طیبه سیاوشی عضو 
فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی از تدوین 
طرحی با عنوان »کودک همسری« به منظور »افزایش 
سن ازدواج« خبر داد، طرحی که هنوز که هنوز است  
در کنار موافقانش، مخالفانی نیز دارد. طیبه سیاوشی 
از  اسالمی  مجلس شورای  زنان  فراکسیون  عضو 
تدوین طرحی در قالب »کودک همسری« در مجلس 
شورای اسالمی از سوی فراکسیون زنان خبر داده 
که بر اساس آن حداقل سن ازدواج برای دختران 
به ۱۶ سال افزایش می یابد. در این طرح حداقل سن 
ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱8 سال پیش 
بینی شده و ازدواج برای دختران زیر ۱3 سال مطلقا 
ممنوع خواهد شد. این در حالی است که در حال 
حاضر حداقل سن ازدواج برای دختران ۱3 سال 
بوده و دختران زیر ۱3 سال تنها با مجوز دادگاه امکان 

ازدواج دارند.
آمار  با  رابطه  در  سیاوشی  طیبه  قبلتر  مدتی   
کودک بیوه ها در کشور عنوان داشت: »طرح افزایش 
سن ازدواج کودکان تحت تاثیر آمار افزایش تعداد 
پدیده کودک  همسری و تبدیل آن به کودک بیوه ها 
کلید خورد. کودکانی که با ۱3 یا ۱۴ سال هم بیوه 

بودند و هم سرپرست خانوار محسوب می شدند. 
اکنون 2 هزار کودک مطلقه داریم که اینها کودکانی 
هستند که ازدواج آنها ثبت قانونی شده بود، یعنی 

ممکن است تعداد از این هم بیشتر باشد«.
دخترانی که در کودکی عروس می شوند، زاده شده 
آسیب های اجتماعی خانواده از جمله فقر، محرومیت 
بار  کاهش  برای  مهاجرت  و  اعتیاد  تحصیل،  از 
اقتصادی و تامین هزینه های ناشی از اعتیاد خانوادها 
هستند،اکثریت ناخواسته قدم در دنیای زنانشویی 
می گذارند ؛ متاسفانه گاهی مشاهده می کنیم بختشان 
با مردی که هم سن وسال پدر بزرگشان است گره 

می خورد.
کودک همسری پدیده تازه ای نیست که تنها مختص 
کشور ما باشد بلکه در تمام دنیا وجود دارد؛ اما به 
تازگی آمارهای نگران کننده ای از زنان بیوه کم سن 
و سال در کشورارائه شده که معضالتی همچون 
زنان سرپرست خانوارکه در پی آن حاشیه نشینی 

وازدواج های دوم ناموفق، بارداری های زود رس و 
مشکالتی که دنبال بارداری در سن کودکی است و ... 
به همراه داشته است . از دالیل عنوان شده فقرمعضلی 
نخ نما شده است که در شکل گیری تمام معضالت 
این عامل در شکل گیری کودک  ید  طوالنی دارد 
همسری  نقش پررنگتری دارد و خود را بیشتر نشان 

می دهد .
آمار دقیقی از کودک همسری در کشور نداریم ؛چرا 
که اکثریت  این گونه ازدواج ها ثبت قانونی نمی شود.
اما براساس آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال 
کشور در ۹ ماهه اول سال ۹۴ اعالم شد؛ ببیشترین 
آمار ازدواج و طالق کودکان در استان های سیستان 
و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان 
و  همدان  تهران،  زنجان،  فارس،  غربی،  و  شرقی 
مازندران ثبت شده است. ارزش های سنتی و مذهبی 
در راستای حفظ آبرو و شرف خانوادگی و قومیت  
در زمینه فرهنگی در راستای ساختار و حفظ سیستم  

پدرساالری و مرد ساالری از دالیل شکل گیری این 
ازدواج ها  در ایران محسوب می شود. بسیاری از این 
ازدواج ها در سن و سال کم اتفاق می افتد که براساس 

اذن ولی دختر یا پسر است .
لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال 
۱38۱ وارد قوانین ایران شد، تا پیش از آن تشخیص 
مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود. اما همچنان 
نیز مجازاتی برای عدم کسب مجوز دادگاه تعیین 

نشده است.
در قانون اساسی ما  امروز هزاران بند وتبصره  برای 
بسیاری از بایدها و نبایدها  در جامعه  تعیین شده 
است   تغییر  در حال  روز  هر  که  است . جامعه ای 
اما قوانین آن به شکل سنتی باقی مانده است چه 

نسخه ای می توان پیچید؟!
تغییر سبک زندگی در جامعه کنونی به ظاهر توسعه 
یافته از گذشته تا به امروز تمام مراحل زندگی افراد 
را تحت تاثیر قرار داده است. از سبک غذا خوردن 
البته ازدواج کردن  تا لباس پوشیدن؛حرف زدن و 
را   در گذشته کودک مفهومی دیگر داشت؛ هر سنی 
سازی   فرهنگ  داشت.  را  خود  خاص  رفتارهای 
در کنار بسیاری از قوانینی که امروز زیر ذره بین 
مسئولین می رود، شاید کم اهمیت جلوه کند؛ اما 
می تواند گام بزرگی باشد برای جلوگیری از رشد 
میان   این  در   ! معضالت  از  بسیاری  پوستی  زیر 
فرهنگ سازی از طریق رسانه، آموزش و پرورش، 
اجرایی  ضمانت  آموزشی،  زیرساخت های  ایجاد 
برای تحصیل کودکان، ارائه پیشنهادات کاربردی و 
تخصصی در راستای اصالح ساختارهای اجرایی  
می تواند گام موثری باشد برای گذر از سنتهای به 

ظاهر درست در کشور. 

»کودکهمسری«روایتتلخسرنوشتبرخیکودکان
* محبوبه اشرفی پیمان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای  احمد کیاست فر دارای شناسنامه شماره  ۹۰   بشرح دادخواست به کالسه  
۹7۱7۴3/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان معصومه قوامی بشناسنامه 3۰۵2 در تاریخ ۹۴/۶/۱7 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  احمد کیاست فر فرزند  
علی اکبر    –ش ش ۹۰ خوی –پسر متوفی/2-   علی کیاست فر فرزند  علی اکبر      
-ش  ش   ۱۶ خوی-پسر متوفی/3- جعفر  کیاست فر فرزند علی اکبر     -ش  ش  
27۹۱322۵3۱  –خوی-پسر متوفی/۴- عباس  کیاست فر فرزند علی اکبر    - ش 
ش  28۰2۵۹۹887 -خوی-پسر متوفی/۵-  زهرا کیاست فر فرزند علی اکبر    -  ش 
ش    ۴ خوی- دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

آگهیمفقودی
مجوز فعالیت دفتر خدماتی زیارتی مروا پرواز بابلسر به شماره مجوز 7۰۱۱8/۹۶/۴۶۴۴ 
به تاریخ ۱3۹۶/۶/۱3 به نام ابوالقاسم احمدپور به کدشناسایی 7۰۱۱8 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

برگاجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

نام:حسین     نام خانوادگی: ناصری    نام پدر:سلمان   نشانی:قصر شیرین –خیابان 
ساحلی جنب جمخانه 

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم 
۱-نام:ایوب     نام خانوادگی:نجفی     نام پدر:     نشانی محل اقامت:مجهول المکان

محکوم به
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹7۱۰۰۹8۹۵22۰۰۰2۵ و شماره 
دادنامه مربوطه ۹7۰۹۹78۹۵22۰۰23۱  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اصل خواسته وپرداخت مبلغ ۱،37۰،۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در 

حق خواهان می باشد.
ضمنا نیم عشر دولتی توسط واحد اجرای احکام مدنی شورا محاسبه میگردد.

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
اجرای احکام مدنی(  قانون  اجرا گذارد)ماده 3۴  بموقع  آنرا  مفاد  ۱-ظرف ده روز 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول ،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک 
ها و شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
اموالی  کلیه  و  دقیق حسابهای مذکور  به همراه مشخصات  دارد  یا خارجی  ایرانی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم  له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱3۹۴( ۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 3۴ قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(۵- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.)ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱3۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(
قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرین –بهمن باباخانی

رونوشتآگهیحصروراثت
عبدالکریم مهدی زاده فرزند حمزه به شرح دادخواست به شماره ۹7۰73۴ این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حمزه مهدی زاده فرزند محمود به شماره شناسنامه 33۴  صادره از نور در 
نور بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود شهرستان  تاریخ ۹2/۹/۱2 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- عبدالحمید مهدی زاده فرزند حمزه به شماره 

ش شناسنامه  ۹32 صادره از تهران پسر متوفی
2- عبدالرحیم مهدی زاده فرزند حمزه به شماره ش شناسنامه  ۵۰۴۵ صادره از تهران 

پسر متوفی
3- عبدالعظیم مهدی زاده فرزند حمزه به شماره ش شناسنامه  ۵۹۴ صادره از تهران 

پسر متوفی
۴- عبدالکریم مهدی زاده فرزند حمزه به شماره ش شناسنامه  ۶۴2 صادره از تهران 

پسر متوفی
۵- مریم مهدی زاده فرزند حمزه به شماره ش شناسنامه  ۹۴۶ صادره از تهران دختر 

متوفی
۶-خدیجه مهدی زاده فرزند حمزه به شماره ش شناسنامه  ۵83 صادره از تهران 

دختر متوفی
7-عاطفه مهدی زاده فرزند حمزه به شماره ش شناسنامه  ۶۶۰۱ صادره از تهران 

دختر متوفی
8-نرگس مهدی زاده فرزند حمزه به شماره ش شناسنامه  ۵۰۴۴ صادره از تهران 

دختر متوفی
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

م اف:97/۵49 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهری نور

فقدان سند
آگهیموضوعماده3قانون

و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره ۱3۹7۶۰3۰۱۰۵۹۰۰۰۹۱۰/۹۴/3۶8   مورخ ۱3۹7/۰۵/۱7 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای  علی حیدری ایمانی  
فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه 38۱   صادره از بیجار به شماره ملی 378۱۱۶7۹۰۹  
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۰8/۴۱   متر مربع به  
پالک 23۶۴۵     فرعی از ۴۶  اصلی مفروز و مجزی شده  در قسمتی از پالک 2۴   
فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه  موسی آباد بخش ۱2 تهران خریداری از مالکیت 
رسمی هوشنگ پنجی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست 

طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 2۰۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹7/۰۹/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹7/۰۹/2۹

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

آگهیمناقصهعمومی

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به انجام فعالیتهای پیمانکاری ذیل 
از طریق برگزاری مناقصه  عمومی اقدام  نماید:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی –کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد
لذا کلیه پیمانکاران می توانند دو روز پس از تاریخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه به مدت پنج روز جهت خرید اسناد مناقصه با در دست 
داشتن قبض واریز مبلغ پانصد هزار )500.000( ریال به حساب سپهر شماره )0102164357002( نزد بانک صادرات شعبه گلشهر بندرعباس، 
به آدرس ذیل و یا شبکه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir مراجعه نمایند.و تصویر فیش واریزی خرید 

اسناد خود را در مدت زمان تعیین شده در خصوص خرید اسناد به کارشناس مناقصه تحویل یا فکس نمایند.
-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق 

هرمزگان تلفن: 33512344-076، فاکس: 076-33512336
-به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضا ء مدت مقرر در آگهی واصل مي شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. -هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
راهنمای دانلود اسناد از سایت:

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نوبت اول 97/9/۱3 نوبت دوم 97/9/۱4

شرکت توزیع نیروی برق 
استان هرمزگان

 نوبت دوم

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ »کافه کتاب« ؛ به بهانه روز جهانی معلوالن 
میزبان شهروندان کرجی بود.

 عباس زارع رئیس شورای اسالمی شهر کرج و رحیم خستو سخنگو 
و عضو شورا با حضور در جمع معلوالن این روز را گرامی داشتند. 
جای خالی برخی مسئوالن افرادی که می توانند آستین باال زده و به 
این قشر از جامعه کمک کنند کامال به چشم می خورد. داستان زندگی 
افراد توانمند که با داشتن محدودیت های بسیار همچنان تالش کرده و 
با نبود امکانات و نبود حمایت کافی از سوی مسئوالن دست از تالش 

برنمی دارند.
شهر برای چه افرادی ساخته شده است؟

یکی از این مددخواهان که در جمع دوستان خود حضور داشت از 
مسئوالن شاکی بود که روزی متعلق به ما معلوالن است که امکانات الزم 
مهیا باشد این روز تنها مزیتی که داشته دید و بازدید از همنوعان بوده و 
بس. چرا که هیچ یک از مسئوالن به قول و وعده های خود عمل نمی 
کنند. ما حتی رمپ نداریم تا اگر به اداره و سازمانی مراجعه کردیم به 
راحتی در رفت و آمد باشیم. حرف بجا و درستی بود. رئیس شورای 
شهر معتقد است: شهرهای ما شهرهای ساخته شده است و از پیش 
طراحی شده نیستند، اما اتفافات خوبی افتاده ومقررات کلی در جهت 
بهبود محیط شهری ساختن ساختمانها به گونه ای است که مدیریت 

شهری وشهرداری باید این مقررات را رعایت کنند. عباس زارع 
افزود: دسترسی با رمپ امکان پذیر است، اما در شهر کرج دو اقدام 
وجود دارد که اول باید استانداردها در ساخت و ساز لحاظ شود 
دوم کارهایی که در گذشته ناقص اجرا شده باید تصحیح شود، در 
حالی که برخی فضاها امکانات الزم را برای معلوالن ندارد.  وی 
خاطر نشان کرد: شهرداری کرج با توجهی که به این موضوع داشته 

و همچنین مطالبه ای که مردم از مسئوالن خود دارند باعث شده تا دقیق 
تر انجام شود و بیشتر ایجاد محیط سرزندگی و شادی است و حمایت 
از افرادی که مفید بوده و با ایجاد انگیزه در میان مردم تالش کرده اند. این 
مسئول اضافه کرد: البته باید این امکانات بصورت ساختاری انجام شود 
و فضای کافی برای آنان ایجاد شود. مهندس زارع تاکید کرد: جامعه به 

سرزندگی نیاز داردو باید بستر مناسب برای آنان ایجاد شود.
رحیم خستو: شهر ما در خدمت خودورها است

سخنگوی شورای شهر کرج معقتد است: این شهر نه تنها برای  معلوالن بلکه 
بزرگساالن و کودکان نیز مناسب نیست و امیدواریم این امکانات به گونه ای 
تعبیه شود که شادی این اقشار را فراهم نماید. در شهر ما خیابان ها در خدمت 
سواره رو ها و خودروها است و اگر امکاناتی نیز در نظر گرفته شده  اعم 
از پل هوایی و... در خدمت افرادی است که از خودرو استفاده می کنند و 
امکانات الزم برای آنان فراهم شده است. در این گزارش که همچنان داستان 

تکراری توانمندی های معلوالن نادیده گرفته شده شعارهای بسیاری تکرار 
شد اما آنچه به وضوح می توان دید اشتغال این افراد است که بخش بیشتری 
از نیاز معلوالن را شامل شده و همچنان دچار خال بوده است. نبود حمایت 
کافی از اقشار معلول در حالی که با تمام مشکالت همچنان امید به آینده را 
در چشمانشان می توان دید واقعیتی است که به فراموشی سپرده شده است. 
درخشش معلوالن در عرصه های ورزشی، هنری، علمی،ادبی و... نور امید را 
به دیگر اقشار جامعه تزریق خواهد کرد. اگر که امکانات الزم را در اختیارشان 
قرار دهیم. معلوالنی که در عرصه نویسندگی بسیار خوش درخشیده اند و 
با تمام سختی ها کتابهایی را منتشر و در دسترس عموم قرار داده اند تنها 
همت و تالش شهروندان الزم است تا از این کتابها استقبال کرده و حامی 
آنان باشند. شایان ذکر است »کافه کتاب« به همت زوج معلول سید محسن 
حسینی طاها و معصومه نوری محیا شده که با نویسندگی و شاعری زندگی 
خود را اداره کرده و آنچه را که در ذهن خود پرورش داده اند خلق کرده و 

در دید عموم قرار داده اند.

به بهانه روز جهانی معلوالن؛

»کافهکتابکرج«میزبانمعلوالن
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حفاری و تکمیل ۱۰۰ حلقه چاه نفت 
و گاز در کارنامه امسال شرکت ملی 

حفاری 

ملی  شرکت  حفاری  عملیات  معاونت  سرپرست 
حفاری ایران، از حفر و تکمیل یکصدمین حلقه چاه 
نفت و گاز در مناطق نفت خیز خشکی و دریایی کشور 
خبر داد. به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی حفاری 
ایران، محمد آل خمیس گفت: با تالش مستمر کارکنان 
عملیاتی، خدمات جانبی و پشتیبانی شرکت، حفاری 
به کارگیری  با  و تکمیل چاه شماره ۱۵۰رگ سفید 
دستگاه حفاری ۶3 فتح، ساعت 2۴ نهم آذرماه به پایان 
رسید و به این ترتیب، تعداد چاه هایی که به همت 
شرکت ملی حفاری ایران از ابتدای امسال تا کنون 
حفاری و تکمیل شده، به صد حلقه افزایش یافت. 
وی با اشاره به این که دکل حفاری ۶3 فتح از جمله 
دستگاه های تحت سرپرستی مدیریت عملیات حفاری 
2 خشکی است، افزود: حفاری و تکمیل این چاه ۱2۵ 
روز به طول انجامید و پس از تکمیل برای بهره برداری 
در اختیار شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار 
گرفت. آل خمیس اظهار کرد: بر اساس مستندات، از 
ابتدای امسال تاکنون حفاری و تکمیل ۴۰ حلقه چاه 
توسعه ای، پنج حلقه چاه توصیفی و ۵۵ حلقه چاه 
تعمیری با کاربست دستگاه های حفاری ناوگان این 
شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور به پایان 

رسیده است.

 طراحی و ساخت مجتمع پسماند
 در منطقه اقتصادی انرژی پارس 

مدیر بهداشت،  ایمنی و محیط زیست شرکت ملی 
نفت ایران با اشاره به اجرای پروژه طراحی و ساخت 
مجتمع پسماند در منطقه اقتصادی انرژی پارس، ابراز 
امیدواری کرد که با مصوبات تهیه شده و با حمایت 
سازمان منطقه ویژه، روند اجرای این پروژه تسریع 
شود. به گزارش زمان به نقل شرکت ملی نفت ایران، 
مانی عبداهلل زاده راد خروجی پروژه مدیریت پسماند 
ارزیابی کرد و گفت: کدگذاری، شناسایی،  مهم  را 
طبقه بندی، حمل و مدیریت پسماند در مکان های 
تعریف شده می تواند نقش گسترده ای در مدیریت 
وی  باشد.  داشته  ایران  نفت  ملی  شرکت  پسماند 
انتخاب پایلوت های این طرح را هدفمند دانست و 
گفت: بر اساس نوع پسماند و چرخه فرایندی آنها 
در شرکت ملی نفت این پایلوت ها انتخاب شده است 
و بر این اساس امیدواریم با دستاوردی که خواهیم 
حوزه  در  محیط زیست  همکاران  بتوانیم  داشت، 
پسماند را با رویکرد علمی با فناوری های جدید و 
تجربه ای که در سطح بین المللی وجود دارد، آشنا کنیم. 

کوتاه از انرژی

یک مویز و چهل قلندر!
* اکبر نعمت الهی
مدیر طرح موزه های صنعت نفت

در این سالها هرجا اسم نفت آمده است 
بالفاصله همه به این فکر افتاده اند که یا بر 
بیکاری در مناطق خود از طریق نفت چیره 
شوند یا پول الزم را برای توسعه منطقه 
خود کسب کنند. در حالی که نفت انفال 

است و نباید به آن چنین نگاههای بخشی داشت.
ما قرار است سایه نفت را بر سر اقتصاد کشور کم کنیم نه این که 
از نفت به عنوان برگه های انتخاباتی در منطقه خود بهره بگیریم. 
اقتصاد بدون نفت ظاهرا به این معناست که همه مشکالت خود را 

به گردن نفت نیندازیم.
نفت پدیده ای ملی است و به عنوان انفال حساب می شود و به این 
دلیل نمی تواند در مالکیت فرد یا منطقه ای خاص به حساب بیاید. از 
دیرباز اما خیلی ها برای نفت حساب و کتابهای خاص تعریف کرده 
اند. به این مضمون که نفت را پدیده ای دانسته اند که باید منطقه ای 
خاص را آباد کند و همه کاری را که نفت برای مناطق نفتی انجام 
داده است ندیده اند. در حالی که خدمات اجتماعی نفت یکی دو تا 
نیست و بسیاری از خدمات را انجام داده است که آثار توسعه ای آن 

در همه مناطق نفتخیز دیده شده است.
در این سالها دیده ایم که آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت 
و درمان و…همه مشکالت خود را در مناطق نفتخیز رها کرده اند 
یا از خدمات خود کاسته اند زیرا امیدوار بوده اند که نفت مشکالت 
آنها را کمرنگ کند، در حالی که بودن نفت در یک استان دلیل نمی 
شود که وزارتخانه ها مشکالت خود را به امید دخالت نفت رها 

کنند.
ایرادی که بر برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی وارد است، 
که  حالی  در  است.  شان  انتخابیه  حوزه  مشکالت  دیدن  بخشی 
نمایندگان، نمایندگان همه ملت به حساب می آیند و حق اظهار 
نظر در همه مسائل مهم کشور را دارند گاه دیده می شود که نماینده 
توقعی در حد منطقه خود دارد و خود را به همان چارچوب محدود 
می کند. در حالی که بخشی نگری آفت برنامه ریزی درازمدت است 
و کشاندن گاه و بیگاه وزیران به مجلس در جهت ایجاد رانتی ویژه 

برای منطقه خود خطایی بزرگ برای نماینده است.
نماینده باید درک کند که امتیاز ویژه ای نباید از وزیران برای حوزه 
انتخابیه خود طلب کند زیرا همین امتیازخواهی ها می تواند رابطه 
ای فسادانگیز را میان دولت و مجلس ایجاد کند در حالی که اگر این 
امتیازات از کانال برنامه ها و بودجه ساالنه و در چارچوب قوانین 
عمومی کشور انجام شود می تواند ما را به اهداف خود هرچه بیشتر 

نزدیک کند.
اینک که تحریمها درهای منابع ارزی و مالی کشور را محدود کرده 
است باید با محدود کردن خواستهایمان از دولت و محدود کردن 
آنها در چارچوب واقعیتها و امکانات کشور به اهداف خود برسیم 
وزیران  نمایشی  و  ای  فرمالیته  احضارهای  جای  به  نمایندگان  و 
برای پرسشهای بی ربط تنها در مباحث حیاتی وزیران را به مجلس 

فراخوانند.
Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

این  بیان  با  ایران  رئیس HSE شرکت ملی گاز 
نکته که هرسال ۴درصد به تعداد مشترکین گاز 
طبیعی در کشور اضافه می شود و با توجه به سرانه 
23درصدِی  کاهش  از  خاموش،  مرگ  حوادث 
مرگ خاموش ناشی از گازگرفتگی از سال گذشته 
تاکنون خبرداد و اذعان کرد: بر اساس آمار موجود، 
میزان تعداد حوادث مشترکین به ازای هر خانوار 
در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ در حوادث ناشی 
از گازگرفتگی، 23.۰3 درصد کاهش و در حوادث 
ناشی از آتش سوزی و انفجار، ۰.8۶ درصد افزایش 

داشته است.
 به گزارش خبرنگار زمان- محمدرضا یوسفی پور، 
رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران صبح دیروز 
در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن 
شهید رجایی ستاد این شرکت برگزار شد، اولین 
کاراکترِ مرگ خاموش را دودکش ها عنوان کرد 
در  با سهم ۵۹.۵7 درصد،  ها  دودکش  افزود:  و 
سکوی نخسِت انتشار گاز سمی مونواکسید کربن 
به شمار می روند و نواقص وسایل گازسوز به 

میزان 2۵.۶۱ درصد، نبود تهویه مناسب به میزان  
۹.88 درصد و استفاده از وسایل پخت و پز جهت 
گرم کردن محیط به میزان ۴.۹۴ درصد، شایع ترین 
عوامل مؤثر در این زمینه هستند که در سال گذشته 
که بیشترین حادثه مربوط به دودکش ها با سهِم 
به  مربوط  درصد   ۱۴.۵۱ بوده،  درصدی   ۵۹.۵7
عدم نصب اصولي دودکش است. یوسفی پور در 
اینکه استان سمنان و خراسان،  به  با اشاره  ادامه 
پرحادثه ترین استان ها و استان هرمزگان استاِن 
است  شده  اعالم  گذشته  سال  در  حادثه  بدون 
بیشترین میزان فوت ناشی از حوادث مشترکین در 
سال گذشته را به ترتیب در استان های آذربایجان 
شرقی ۴۵ مورد، تهران 3۴ مورد، اصفهان 23 مورد 
و استان های خراسان جنوبی، ایالم و هرمزگان 
را بدون فوت اعالم کرد. وی در ادامه با اشاره به 
عوامل منجر به حوادث آتش سوزي و انفجار در 
خصوص مشترکین گاز طبیعی اظهار کرد: بیشترین 
مورد مربوط به نواقص مربوط به وسایل گاز سوز 
به  مربوط  انفجار  مورد  کمترین  و  مورد  با 3۱8 

نشت گاز  از شیر به علت عدم نصب درپوش 
پور،  یوسفی  گفته  به  است.  مورد   ۵۴ میزان  به 
۶.۴۵ درصد از مناطق کل کشور بسیار پرحادثه، 
38.7۱ درصد پرحادثه، 2۵.8۱ درصد متوسط در 
حادثه،  2۵.8۱ درصد کم حادثه و 3.23 درصد 
بدون حادثه بوده است. رئیس HSE شرکت ملی 
گاز ایران همچنین متذکرشد: متأسفانه سال گذشته 
تعداد کل فوت شدگان مشترکین گاز طبیعی 3۱۱ 
مورد بوده که از این تعداد، ۱۱۰ فوتی ناشي از 
آتش سوزی و انفجار و  2۰۱ فوتی ناشي از گاز 
مونواکسید کربن زدگي بوده است. وی با تأکید 
هایی  استان  کرد:  تصریح  فرهنگسازی  اصل  بر 
مانند همدان و کردستان اگرچه جزو استان های 
سردسیر کشور هستند اما در سطوح پاییِن حادثه 
خیزی قرار گرفته اند و این موضوع، مبین ترویج 
فرهنگ ایمني و روش استفاده بهینه از گاز طبیعی 

در استان ها است.
»تسریع در اجرایی کردن مبحث22 مقررات ملی 
ساختمان« از مواردی بود که یوسفی پور به آن 
و   بازنگری  و  به روزرسانی  افزود:  و  کرد  اشاره 
به روز رسانی مبحث ۱7 مقررات ملی ساختمان 
خصوصاً از طریق بازخوردگیري حوادث باید در 
اولویت کاری قرار بگیرد. همچنین »عدم صدور 
از  آنها  لوازم گازسوزی که راندمان  مجوز تولید 
۶۰درصد کمتر باشد«، یکی از موارد مهمی بود که 
یوسفی پور به آن اشاره کرد و گفت: موارد فوق 
از جمله توصیه های مهم ایمنی از سوی شرکت 
ملی گاز ایران است که رعایت هریک می تواند 

در ارتقاء ایمنی موثر واقع شود. نظارت مسئوالنه 
نمایندگان سازمان نظام مهندسي در الزامات ایمني 
خصوصاً نصب، تعبیه و کنترل صحیح دودکش؛ 
دریچه تهویه و جانمایی وسایل گاز سوز هنگام 
طراحی، ساخت و ساز و برخورد جدي با مسامحه 
و  فرهنگسازی  حیاتي-  موضوع  این  در  کاري 
عدم  به  طبیعی  گاز  خانگی  مشترکین  آموزش 
استفاده از نصابان و تعمیرکاران غیرمجاز وسایل 
گازسوز و اطالع رساني الزم به مشترکین گاز در 
مورد مراکز نصابان و تعمیرکاران مجاز وسایل گاز 
سوز- فرهنگ سازی و آموزش مشترکین خانگی 
الزامات ایمنی حین بهره  گاز طبیعی در رعایت 
برداري از وسایل گازسوز- نظارت و ساماندهی 
بر تشکل نصابان و تعمیرکاران وسایل گاز سوز- 
نظارت و کنترل هر چه بیشتر بر تولید وسایل گاز 
سوز از حیث مصرف بهینه و موازین هرچه بیشتر 
ایمني- ارائه راهکارو الزامقانوني جهت بازرسي 
سیستم ها و سامانه هاي گرمایشي قبل از استفاده 
تجهیزات یادشده، از جمله موارد ایمنی دیگر بود 
که رییس HSE شرکت ملی گاز ایران به آن ها 
اشاره کرد. رئیس HSE شرکت ملي گاز ایران در 
پایان، کاهش میزان آالینده های هوا را یکی دیگر 
از کارهای مثبت انجام شده در این زمینه ذکر کرد 
و گفت: از ابتدای سال ۹۴ تا پایان سال ۹۶، حدود 
2۵۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از سوی این 
شرکت منتقل و توزیع شده که از این بابت، از 
هوا،  در  آالینده  تن  میلیون  حدود ۱8۰۰  انتشار 

جلوگیری به عمل آمده است.

رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران خبرداد:

کاهش23درصدِیمرگخاموشازسالگذشتهتاکنون

مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند با اشاره به سودآوری این 
زنجیره تولید PVCاز نیمه دوم سال ۹۵، از آغاز تولید گرید 
جدید EPVCبر اساس آخرین استانداردهای روز جهان خبر 

داد.
به گزاش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی صنعت 
پتروشیمی، »نقی قاسمیان عزیزی« با بیان اینکه پتروشیمی اروند 
در بندر ماهشهر یکی از بزرگترین زنجیره تولید PVCدر 
جهان است که برای تولید حدود ۵8۵ هزار تن کلر، ۶۶۰ هزار 
 ، VCM 3۴3 هزار تن ، EDC تن کاستیک، 8۹۰ هزار تن
3۰۰ هزار تن SPVCو ۴۰ هزار تن EPVCطراحی شده 
است. مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند با اعالم اینکه  این 
شرکت پتروشیمی از زمان شروع به کار تا نیمه اول سال ۹۵ 

یکی از شرکت های زیان ده صنعت پتروشیمی کشور بوده 
است، تصریح کرد: با این وجود، با مجموعه اقدامات انجام 
شده از نیمه دوم سال ۹۵ از حالت زیان ده به سودده تبدیل 

شده است.
EPVC این مقام مسئول با بیان اینکه برای نخستین بار تولید
به عنوان یک محصول جدید و تنها تولیدکننده این محصول در 
ایران در پتروشیمی اروند آغاز شده است، اظهار داشت: قباًل 
تنها گرید ۶83۴ این محصول پتروشیمی تولید و به بازار داخلی 
عرضه شده و از آنجائی که این گرید یک محصول فی مابین 
فوم و اسکین بوده و از طرفی رغبت برای آن در بازار وجود 
نداشت. وی افزود: واردات این محصول پلیمری هم آسان بوده 
و فقط بخش کوچکی از محصول پتروشیمی اروند را هم با آن 

مخلوط می کردند برای رقابت با محصوالت خارجی کار بسیار 
دشواری بود و برای جلوگیری از آن پتروشیمی اروند از ابتدای 
سال ۹7 به سمت جداسازی این دو گرید پیش رفت و فوم و 
اسکین هر کدام با شناسنامه و استاندارد خودشان تولید شده اند.
قاسمیان عزیزی با یادآوری اینکه هم اکنون در حال ترغیب 
بازار به سمت این محصوالت هستیم که از نظر کیفی نه تنها 
محصوالت وارداتی را پوشش می دهد بلکه کیفیت آن بهتر 
هم است، تاکید کرد: کارشناسان فنی شرکت پتروشیمی اروند 
با مراجعه به برخی شرکت های مصرف کننده این محصوالت 
و انجام آزمایش هایی متعدد به این نتیجه رسیدند محصول 
با شرکت های  EPVCپتروشیمی اروند کامال قابل رقابت 

بین المللی است.

آغاز تولید یک محصول جدید در صنایع پتروشیمی ایران؛

EPVCبهسبدتولیدپتروشیمیواردشد

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۵۵8۰۰۴3۴ شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹7۶۶۵۵8۰۰3۱۱ – خواهان : آقای 
امیر راد فرزند علی عباس به نشانی لرستان خرم آباد 3۰ متری پژوهنده یاسمن ۱2 
نبش خیابان پالک 2- خواندگان : ۱-خانم بهاره احتشام پور 2-آقای محمد حسین 
پور 3-آقای علی نقی امیدی همگی به نشانی لرستان – خرم آباد – خواسته : الزام به 

تنظیم سند خودرو 
بتاریخ ۹7/7/23 در وقت فوق العاده شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد با 
مالحظه پرونده کالسه شماره ۴۴۱/۱/۹۶ با اعالم ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند 

متعال مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای شورا : در خصوص دادخواست خواهان امیر راد فرزند علی عباس به طرفیت 
خواندگان :۱-محمد حسین پور 2-بهاره احتشام پور 3-علی نقی امیدی به خواسته 
الزام خواندگان به انتقال و تنظیم سند رسمی خودروی سمند شماره ۵۵8 ب ۹۶ ایران 
۹8 به انضمام کلیه خسارات دادرسی نظر به اوراق و محتویات پرونده دادخواست 
خواهان اینکه مشارالیه مدعی شده است که خودرو مذکور را از خوانده ردیف اول 
خریداری نموده است که سند مالکیت آن بنام خوانده ردیف دوم می باشد و سند برگ 
سبز خودرو بنام خوانده ردیف سوم می باشد درخواست رسیدگی نموده است شورا 
با عنایت به مراتب مذکور و احراز رابطه حقوقی طرفین اینکه طرفین علیرغم ابالغ 
قانونی اخطاریه دفاعی به عمل نیاورده اند و با توجه به مدارک پیوست پرونده اینکه 
سند مالکیت و برگ سبز خودرو کماکان بنام خوانده ردیف سوم است و سند مالکیت 
بنام خوانده ردیف دوم نبوده است بلکه ایشان یک وکالتنامه جهت انتقال سند بین ایشان 
و خوانده ردیف سوم صادر شده است و طرف دعوی قراردادن ایشان در جهت احراز 
رابطه حقوقی و زنجیره حقوقی طرفین نیاز بوده است لذا دعوی خواهان ثابت دانسته 
مستند به ماده ۱۹8 و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱37۹ و مواد 22۵ و 22۴ 
و 223 و 22۰ و 2۱۹ از قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف سوم به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت خودرو مذکور و حکم به الزام ایشان 
به انتقال برگ سبز خودرو از طریق مجاری قانونی در حق و بنام خواهان صادر و اعالم 
می نماید و از باب تسبیب با توجه به اینکه خوانده ردیف اول طرف معامله با خواهان 
بوده است مشارالیه را مستند به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مذکور به پرداخت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی نزد این شورا و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – مصطفی ابدالی حسنوند . 

متنآگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای حمیدعباسی تبارفرزندجعفر.

خواهان آقای سید محسن هاشمی فرزندسیدمجید دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان 
حمیدعباسی تبارفرزندجعفرومجید حیاتی فرزندصادق به خواسته جلب ثالث موضوع 
کالسه پرونده شماره۹7۰۹۹8۶۱3۴۱۰۰3۶۱ بخواسته مطالبه وجه هفت فقره چک 
آقای مجیدحیاتی فرزندصادق  به میزان833/۰۰۰/۰۰۰ریال موضوع دعوی  بالمحل 
ارجاع  این شعبه  به  که  فرزندسیدمجیدمطرح  آقای سیدمحسن هاشمی  به طرفیت 
وبه شماره پرونده کالسه ۹7۰۹۹8۶۱3۴۱۰۰37۶شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان 
حسب  که  مورخ۱3۹7/۱۱/۱ساعت۱۰:۰۰تعیین  رسیدگی  ووقت  ثبت  هندیجان 
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.
مدیردفتردادگاه شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان هندیجان-جعفرافروز

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای حیدر اصغرنژاد خوئی دارای شناسنامه شماره   ۶۶۹ بشرح دادخواست به کالسه  
۹7۱۶82/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان خلیل اصغرنژاد خوئی بشناسنامه۱8۴77 در تاریخ ۹۵/۵/۱2 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   حیدر اصغرنژاد 
خوئی فرزند خلیل –ش ش ۶۶۹ خوی –پسر متوفی/2-   مهدی اصغرنژاد خوئی 
فرزند خلیل -ش  ش    ۶8 خوی-پسر متوفی/3-  یوسف اصغرنژاد خوئی فرزند 
خلیل -ش  ش 38۱23 –خوی-پسر متوفی/۴-  هادی  اصغرنژاد خوئی فرزند خلیل  
- ش ش   ۵2۰ -خوی-پسر متوفی/۵- معصومه اصغرنژاد خوئی فرزند خلیل -  ش 
ش   3۱۱83خوی- دختر متوفی/۶- خدیجه  اصغرنژاد خوئی فرزند خلیل  -ش ش 
۴۱۵۶3  خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

متنآگهی
پرونده کالسه ۹7۰۹۹8۶۶۱۰۱۰۰22۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹7۶۶۱۰۱۰۱۱88 
با وکالت رضا  دالوند  دادخواست خواهان شمس علی  : در خصوص  دادگاه  رای 
احمدی به طرفیت مرتضی صدری به خواسته مطالبه مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
وجه ۵ فقره سفته به شماره های 73۴۴۴۵-73۴۴۴7-۱878۵۹-73۴۴۴۴-73۴۴۴۶ 
به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تادیه از تاریخ سررسید سفته لغایت صدور حکم 
و اجرای کامل آن به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که وکیل خواهان بیان 
نموده موکل بنده مبلغ مذکور را از خوانده طلب دارد علیرغم گذشت سررسید سفته 
ها ایشان از پرداخت آن خودداری می نماید دادگاه ضمن ورود به ماهیت دعوی و 
با عنایت به دادخواست تقدیمی مالحظه تصویر مصدق سفته ها که از سوی وکیل 
خواهان ارائه شده که دال بر طلبکار بودن موکل ایشان از خوانده می باشد و نظر به 
اینکه امضای خوانده در ذیل سفته ها صدور آن را از ناحیه ایشان می نماید سفته های 
مذکور و امضای ذیل آنها از تعرض مصون باقی مانده و با عنایت به اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ اخطاریه به نحو قانونی در جلسه حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال 
نداشته و در مقابل دعوی مطروحه دفاعی بعمل نیاورده و دلیل و مدرکی که حکایت 
از برائت ذمه خویش در مقابل ادعای خواهان باشد اقامه و ابراز ننموده و اینکه اصل بر 
بقاء دین بوده مگر خالف آن به اثبات برسد بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع مراتب 
پیش گفته دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۵22-۵۱۹-۵۱۵-۱۹8-
۵۰2-۵۰3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
۱37۱ و مواد 2۴۹-3۰7-3۰8-3۰۹-۴۰3-۴۰۴ قانون تجارت مصوب ۱3۱۱ حکم 
به محکومیت خوانده صدرالذکر به پرداخت ۱-مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته 2-مبلغ 8/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی 3-حق الوکاله وکیل 8/۴۰۰/۰۰۰ 
ریال در مرحله بدوی ۴-پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا 
زمان اجرای کامل حکم که قابل احتساب در دایره اجرای احکام مدنی می باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مدت 2۰ روز دیگر قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان است و در خصوص 
قسمتی از خواسته خواسته خواهان دائر بر مطالبه خسارات تاخیر تادیه در خصوص 
سفته می توان مطالبه نمود از زمان سررسید و آن نیز به شرط واخواست در مهلت 
قانونی و ابالغ واخواست است و از آنجایی که در این پرونده این مقدمات رعایت 
نشده از این رو با به کارگیری عمومات حاکم بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع 
ماده ۵22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
۱37۹ در این خصوص دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۹۹-۱۹7-
33۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱37۹ 
حکم بر بطالن دعوی خواهان در این مورد صادر و اعالم می نماید رای صادره در 
اعتراض  قابل  ابالغ  از  بیست روز پس  الذکر ظرف مهلت  اخیر  خصوص قسمت 

تجدید نظرخواهی نزد دادگاههای محترم تجدید نظر استان لرستان است .
 دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – مسعود ساالری . 

آگهیوقترسیدگی
بدینوسیله خانم فرانک حسینی فرزند جلیل فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
پرونده کالسه ۴78/۱۰۴/۹7/ک2 کیفری این دادگاه متهم است به جعل و خیانت در 
امانت موضوع شکایت فرزاد حیدری که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی 
آیین  قانون  ماده 3۴۴  اجرای  در  مراتب  تاریخ ۹7/۱۰/۱8 ساعت ۰۹:3۰ صبح  در 
دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در 
جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم 
حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴۰۶ قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 

مدیر دفتر شعبه ۱04 دادگاه کیفری 2 خرم آباد –سعید سهرابی چگنی . 

آگهیابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به سیده اسماء جعفری الجزایری- سیده مریم 
جعفری الجزایری –سید وحید جعفری الجزایری – سیده هما جعفری الجزایری 

همگی فرزندان سید محمد حسن 
خواهان خانم نسرین مردانی دادخواستی به طرفیت خواندگان سیده اسماء جعفری 
الجزایری- سیده مریم جعفری الجزایری –سید وحید جعفری الجزایری – سیده هما 
جعفری الجزایری همگی فرزندان سید محمد حسن  به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹7۰۹۹8۶۶۱3۴۰۰۵۰8   
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ ۱3۹7/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – شمسه 

متنآگهی
محکوم له :   محکوم علیه : 

پیرو آگهی منتشره در جراید بدینوسیله به عباس اختیار زاده که مجهول المکان می 
باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه شماره ۹7۱۰۴2۶۶۱۰8۰۰3۵۶ صادره از شعبه هشتم 
دادگاه عمومی خرم آباد در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۱۰8۰۰۱۱3 به موجب دادنامه 
های شماره ۹7۰۹۹7۶۶۱۰8۰۰۰2۴ و ۹7۰۹۹7۶۶۱۵3۰۰۶۰۴ صادره از شعبه نهم 
دادگاه تجدید نظر استان لرستان محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ ششصد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور ۹۶/2/2۴ 
لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ ۱/3۹۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات ناشی از 
هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ ۱/۶8۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله 
بدوی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی 
بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم 
غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی 
اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 
آ . د. م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی دریکی از جراید کثیر االنتشار درج می 
گرددتا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در 
غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 
 مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد – عباس دولتشاهی 

متنآگهی
آباد  پرونده کالسه ۹7۰۹۹8۶۶۱3۰۰۰۱22 شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهر خرم 
)۱۰۴ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹7۶۶۱38۰۰۵33 شاکی : آقای امیر 
هوشنگ استاد شریف معمار فرزند قاسم به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان 
: آقای  خ کاشانی ک شهید فرودی ک حمام خان بن بست زنبق واحد ۶ –متهم 
مسلم فلک الدین فرزند میر تیمور به نشانی لرستان – خرم آباد فلک الدین – اتهام 

:خیانت در امانت 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای مسلم فلک الدین فرزند تیمور مجهول المکان 
دایر بر خیانت در امانت موضوع شکایت امیر هوشنگ استاد شریف معمار بدین 
توضیح که حسب شکایت شاکی مشارالیه مقدار ۱۴8/7۵۰ گرم حسب فاکتورهای 
تقدیمی به متهم به صورت امانت داده است لکن متهم از استرداد طالها به شاکی 
خودداری کرده است حال با توجه به مراتب و نظر شکایت شاکی ارایه فاکتورهای 
پخش طال که اقرار متهم )تحویل گیرنده ( داللت بر امانی بودن طالها دارد شهادت 
شهود و سایر قرائن و امارات موجود النهایه اتهام انتسابی به متهم موصوف محرز 
دانسته ماده ۶7۴ قانون تعزیرات مصوب ۱37۵ متهم را به تحمل هشت ماه حبس 
تعزیری محکوم این رای غیابی محسوب ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان می باشد. 
رئیس شعبه ۱04 دادگاه کیفری دو خرم آباد – بهروز قدمی . 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹828837۰۱3۴۶    شماره بایگانی:۹7۰777     شعبه ۱۰3 دادگاه 

کیفری دو شهرستان اسالمشهر ) ۱۰3 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
با نمایندگی آقای وهاب نیکخو به نشانی تهران-  شاکی: شبکه بهداشت و درمان 

اسالمشهر  متهم: آقای خداداد معدنی فرزند حجت اله   به نشانی مجهول المکان 
اتهام ها : تخلف بهداشتی 

رای دادگاه
براساس کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهربه 
شماره  ۹7۱۰۴3288۰۰۰۱۹3۰- مورخه ی ۹7/۰۵/3۰  آقای خداداد معدنی فرزند 
حجت اله   فاقد سایر مشخصات متهم است به  تهدید علیه بهداشت عمومی با این 
توضیح که از انبار تحت اجاره متهم مقداری کاالی تاریخ مصرف گذشته کشف شده 
است با عنایت به مندرجات اوراق پرونده و با توجه به بند چهارم ماده یک قانون مواد 
خوردنی آشامیدنی آرایش و بهداشتی صرف نگهداری جنس با تاریخ مصرف گذشته 
جرم نمی باشد لذا به دلیل فقدان وصف جزایی عمل متهم مستندا به ماده ۴  قانون 
آئین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم برائت صادر و اعالم می 
گردد.  رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم 

محترم  تجدید نظر استان تهران می باشد. م/الف 2۰2۱
امیر ایاره- رئیس  شعبه ی ۱03 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

دادنامه
شعبه ۱۰3  بایگانی:۹7۰2۱۴      پرونده کالسه ۹۵۰۹۹82۹۹7۰۰۱3۵۰    شماره 
نهایی شماره  ) ۱۰3 جزایی سابق( تصمیم  اسالمشهر  دو شهرستان  کیفری  دادگاه 

     ۹7۰۹۹7288۶3۰۱۵۹۶
شاکی: آقای غالم عین اله پور فرزند جالل  به نشانی استان تهران- شهرستان تهران- 

شهر تهران- خ قلعه مرغی خ برادران حسنی ک مسجد فاطمی پ ۵ 
متهم: آقای  بهزاد حسنی فرزند برجعلی   به نشانی مجهول المکان   اتهام: سرقت 

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای بهزاد حسنی  فاقد سایر مشخصات به علت متواری بودن، 
دایر بر سرقت یک دستگاه تلویزیون ۴3 اینچ سامسونگ، یک میلیون تومان وجه 
نقد، رسیور ماهواره و یک دستگاه آب میوه گیری موضوع شکایت آقای غالم عین 
اله پور فرزند جالل ، با عنایت به مندرجات اوراق پرونده، گزارش مرجع انتظامی،  
صورتجلسه ی بازسازی صحنه ی سرقت، عدم حضور متهم و فقدان دفاع از ناحیه 
ی ایشان، دادگاه بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به بندهای ۱ و 3 و 
ماده ی ۶۵۶  قانون تعزیرات متهم را به تحمل دو سال  حبس تعزیری و پنجاه ضربه 
شالق تعزیری و رد عین اموال سرقتی و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت آن 
ها محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه  سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم 

محترم  تجدید نظر استان تهران می باشد. م/الف 2۰22
امیر ایاره- رئیس  شعبه ی ۱03 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان علی ملکیان ، حسین عبدی ) هر 

دو مجهول المکان( 
شاکی آقای علی میرزایی فرزند محمد علی  دادخواستی  به طرفیت  متهمین آقایان 
علی ملکیان ، حسین عبدی و.... به اتهام سرقت مستوجب تعزیر مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹82۹2۹۶۰۰7۵7    و شماره بایگانی 
۹۶۰8۶8      شعبه ۱۰2   دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به 
مورخ ۱3۹7/۱۰/2۵ ساعت ۰۹:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یکماه 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.م/الف 2۰۱2
مرتضی کاظمی ایده لو  - منشی دادگاه  بخش شعبه ۱02  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهیمفقودی
برگ سبز خودرو سواری سایپا تیپ ۱3۱SE به شماره موتور ۵۵3۴28۱ و شماره 
شاسی NAS۴۱۱۱۰۰G۱۱7۵3۰3 و شماره پالک ایران 72- 8۹3ق27 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

آگهیاحضارمتهم
نظر به شکایت مهدی جمشیدی علیه رمضانعلی رمضانی دایر بر مزاحمت تلفنی در پرونده 
کالسه ۹7۰۱۵3 نظر باینکه به لحاظ مجهول المکان بودن متهم فوق امکان ابالغ احضاریه 
به وی وجود نداشته لذا به استناد ما ده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یکنوبت در 
روزنامه های کثیر النتشار درج میگردد تا متهم فوق ظرف یک ماه از تاریخ انتشار چنامچه 
مدارک و یا گواهانی جهت اثبات بیگناهی خود داشته برای رسیدگی به اتهام منتسبه خویش 
به این شعبه ارائه نماید در صورت عدم حضور این شعبه غیابا اتخاذ تصمییم خواهد نمود.

97/۵۵0 شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور
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نگاهی به نرخ ارز رسمی در ۱4 سال اخیر؛

یکسان سازی نرخ ارز از دستور کار خارج شد

در  نفت  قیمت  در خصوص  اعالمی  ارقام  و  اعداد  هنوز  هر چند 
الیحه بودجه سال آینده ، ارقام احتمالی لقب دارند اما بنا بر اعالم 
رییس کل بانک مرکزی نرخ رسمی دالر در بودجه سال ۱3۹8 برابر 

با ۵7۰۰ تومان خواهد بود .
در  دالر  نرخ  ترتیب  این  به  ازخبرآنالین،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بودجه سال آینده افزایشی برابر با ۱۴۰۰ تومان را در قیاس با سال 
جاری تجربه خواهد کرد . این رقم معادل با رشدی 3۵ درصدی 
از  که هر دالر حاصل  معناست  بدان  ارز رسمی  نرخ  بود.  خواهد 
فروش نفت با این ارز به ریال تبدیل خواهد شد. نرخ دالر در حالی 
۵7۰۰ تومان تعیین شده است که در حال حاضر در بازار آزاد نرخ 
این ارز بین ۱۰ تا ۱2 هزار تومان در نوسانی پیوسته قرار دارد. به این 
ترتیب در صورت تداوم این وضعیت در بازار ارز ، فاصله قیمت 
ارز رسمی و غیر رسمی به رقم بسیار قابل توجهی خواهد رسید 
که این وضعیت خود رانتی چشمگیر را می آفریند. نرخ ارز رسمی 
همواره پایین تر از نرخ مبادله ارز در بازار آزاد تعیین شده است. 
البته  تالش دولت برای تک نرخی کردن ارز در دولت اصالحات 
با موفقیت هایی همراه بود به طوری که قیمت ارز رسمی در سال 
های ۱38۴ تا ۱38۹ مانند ۱38۱ تا ۱38۴ به هم نزدیک بود.  اوایل 
دهه هشتاد با اعالم سیاست یکسان سازی نرخ ارز قیمت این دو 
ارز به یکدیگر نزدیک شد. کارکرد دیگر نرخ ارز رسمی در بودجه 
تخصیص اعتبار بر پایه این نرخ ارز برای واردات اقالم مجاز نظیر 
کاالهای اساسی و ... است. به این ترتیب واردات کاالهای اساسی 
و اقالمی که طبق قانون الزم است ارز رسمی دریافت کنند در سال 
 ، دیگرسوی  در  کرد.  خواهند  دریافت  را  تومانی   ۵7۰۰ ارز  آینده 
عدد مهم دیگری که در بودجه همواره محل رایزنی ها و گفت و 
شنودهای متوالی و متعدد است نرخ در نظر گرفته شده برای فروش 
هر بشکه نفت تلقی می شود. ایران تحت تاثیر وضعیت بازارهای 
بین المللی قیمت نفت در بودجه سال آینده را برابر با ۵۴ دالر پیش 
بینی کرده است . هر چند این رقم از سوی سخنگوی هیات رییسه 
مجلس شورای اسالمی اعالم شده است اما با این حال هنوز تاییدیه 
مقامات دولتی را با خود به همراه ندارد. الیحه بودجه سال ۱3۹8 به 
سنت هر ساله ، پانزده آذرماه یعنی دو روز دیگر به مجلس شورای 
مالی کشور در سال  به سند  تا رسیدگی  ارائه خواهد شد  اسالمی 
آنچه   . گیرد  قرار  اسالمی  کار مجلس شورای  در دستور  پیش رو 
تدوین الیحه بودجه را در سال جاری با دشواری هایی روبرو کرد، 
تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا و همچنین چشم انداز نه 
چندان روشن پیش روی اقتصاد ایران تحت تاثیر این تحریم ها بود. 
نفت  عمده  خریدار  برای هشت  نفتی  معافیت  حال صدور  این  با 
ایران از یک سو و تالش برای عرضه نفت در بورس از سوی دیگر 
در کنار تالش برای ایجاد ثبات در بازارارز و دیگر بازارهای موازی 
تقویت کرده  اینده  را رد سال  اقتصادی  تسهیل وضعیت  احتمال   ،
از  ارز را  با وجودی که دولت دوازدهم یکسان سازی نرخ  است. 
مهمترین اهداف خود در سال ۱3۹8 اعالم کرده بود اما تحت تاثیر 
بسیاری  است.  افتاده  تعویق  به  برنامه  این  اجرای  کنونی،  وضعیت 
درونزا می  بر عوامل  تکیه  با  مرحله  این  در  ایران  اقتصاد  معئقدند 

تواند شرایط مناسب تری را برای خود تدارک ببیند.

نگاه روز

بورس کاال جلوی قاچاق را گرفت

مدیرعامل بورس کاال با اشاره به این که باید کشف قیمت 
کاال و محصوالت به گونه ای باشد که از ناهنجاری هایی 
مثل قاچاق جلوگیری شود، گفت: با عرضه محصوالت 
و کاالها در بورس کاال جلوی قاچاق گرفته می شود. 
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، حامد سلطانی نژاد در 
هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش 
خصوصی گفت: باید کشف قیمت به گونه ای باشد که از 
ناهنجاری هایی مثل قاچاق جلوگیری شود و از آنجایی 
که ما در اقتصاد همیشه سطحی از تورم را تحمل می کنیم 
و این صنعت را مجبور به ذخیره سازی مواد اولیه می کند، 
بنابر این  فعاالن باید خود به صنایع باال و پایین دستی 
کمک کنند.مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود: بخشی 
از مشکل به این بازمی گردد که صنایع پایین دستی باید 
به سمت  مناسبی حرکت کنند و امکان تامین مالی داشته 
باشند.محمدرضا فوالدگر، نماینده اصفهان در مجلس 
هم در این جلسه اظهار داشت: باید شرایط فعلی اقتصاد 
را بپذیریم، زیرا هنگامی که توزیع از طریق بورس کاال 
است و مجبور شدیم برای تنظیم بازار قیمتی را اعالم  
و تعیین کنیم، یعنی رقابت پذیری بازار محدود شده و 
درباره پتروشیمی و فوالد نیز این اتفاق افتاده است.وی 
ادامه داد: مجلس و دولت کمک کرد تا این بازار به ثبات 
نسبی برسد و باید توجه داشت که اکنون شرایط اقتصاد 

آزاد نیست باید از این مقطع عبور کنیم.

اختصاص ۱۰هزار میلیارد ریال برای 
تسویه بدهی پیمانکاران

علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
دیروز با اختصاص ۱۰هزار میلیارد ریال برای تسویه 
بدهی پیمانکاران و تکمیل راه های روستایی و عشایری 
موافقت کردند. به گزارش زمان به نقل ازمهر، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز موادی از 
طرح اصالح قانون بودجه سال ۹7 را تصویب کردند.

بر این اساس، وکالی ملت با ۱77 رای موافق، ۱3 رای 
مخالف و ۱2 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر 
در جلسه علنی، ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند 
که بر اساس آن به دولت اجازه داده می شود در صورت 
درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و 
حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و 
مقررات تا پایان سال ۹۶ ایجاد شده و همچنین مطالبات 
نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه 
یارانه  بابت  کشاورزی  جهاد  و  نیرو  های  وزارتخانه 
قیمت های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین 
و مقررات مربوط تا پایان سال ۹۵ ایجاد شده است را با 
بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی که در چارچوب قوانین و مقررات تا تاریخ 

های یاد شده ایجاد شده تسویه کند.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدابیر ویژه دولت برای کنترل قیمت 
کاالهای پرمصرف به منظور کاهش و یا توقف افزایش قیمت این 
کاالها خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، رضا رحمانی در 

پایان هفتاد و نهمین نشست شورای گفت وگوی بخش خصوصی و 
دولت درباره عدم ثبت قیمت ها از سوی تولید کنندگان روی سامانه 
۱2۴ پاسخ داد: این سامانه ی رسمی قیمت هاست و تمامی ساز وکار 

قیمت ها در آنجا اعمال می شود.وی خاطرنشان ساخت که همه کاالها 
در این سامانه، ثبت است. رحمانی تصریح کرد: کار جدید ما روی 
کاالهای پرمصرف است و تدابیر ویژه ای در این ارتباط اتخاذ خواهد 
شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره عدم کاهش قیمت 
ها با وجود کاهش قیمت ارز ، گفت: نرخ ارز بویژه در کاالهایی که 
با واردات و مواد اولیه سر و کار دارد، به طور طبیعی تأثیرگذار است.
وی افزود: وقتی قیمت ارز باال می رود یک حالتی دارد و آنی تر است 
و وقتی روند کاهشی است، بازار به این روند توجه دارد و قطعاً تأثیر 
کاهشی را خواهد داشت. رحمانی گفت: با بررسی قیمت ها در چند 
روز اخیر، روند افزایش قیمت کاالها جز در موارد جزئی، محدود بوده 
است. وی اظهار کرد: افزایش قیمت کاالها توقف داشته و برای خیلی 
از کاالها این اثر، آنی است. رحمانی ادامه داد: خوشبختانه با سیاست 
های دولت و تدابیر بانک مرکزی، قیمت ارز روند کنترلی و رو به پایین 
دارد و ثبات ایجاد شده است که مطمئنم تأثیر خود را خواهد گذاشت. 
وی درباره نظارت بر قیمت کاالها نیز گفت: نظارت ها نسبت به 
سابق بیشتر شده است. وزیر صنعت از افزایش کنترل ها و بازدیدهای 
مشترک بین سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود: 
پرونده هایی نیز تشکیل شده و به تعزیرات حکومتی می رود. وی 
گفت: کنترل ها روی کاالهایی که با ارز ۴2۰۰ تومان وارد شده، بیشتر 
است و در مورد کاالهای پر مصرف و روزمره مردم هم ساز وکارهای 

ویژه ای اتخاذ شده است.

آگهیمفقودی
دایر  شکایتی  اکبر  فرزند  حسنی  حیدر  آقای  شود  می  گواهی  وسیله  بدین   
انتظامی  به شماره پالک  برمفقودی کارت شناسایی موتور و سند  موتورسیکلت 
۵۵۹2۹.۵87مطرح که  به این شعبه ارجاع و به کالسه ۹7۰۵7۵ثبت و در جریان 
رسیدگی قرار گرفته است این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه به پلیس 
اعتبار  و  ارزش  و  صادر  ذیصالح  ادارات  و  نکا  شهرستان  رانندگی  و  راهنمایی 

دیگری ندارد
 مرتضی ولی پور بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نکا 

مفقودی
سند موتور و برگ سبز موتور سیکلت سوپر پرواز cc۱۵۰ مدل ۱38۹ رنگ نقره ای 
 KmHcG۱۵۶fmi۱۰۱233۵3و شماره پالک انتظامی7۱۵۴۹.۵8۶ شماره موتور
مفقود  رستمی  درزیان  دالور  مالکیت  N2Nبه   ***  ۱۵۰s8۹2۱۵۰۶تنه شماره 

 نکا گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
آقای منصور احمدیان فرزند علی اکبر به  شرح درخواستی که به شماره ۹7۰73۵ این شورا 
ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شهناز 
موحدی فرزند حسین به شماره شناسنامه صادره از نور در تاریخ ۹7.۹.۶در اقامتگاه دائمی 

خود شهرستان نور بلده فوت نموده ورثه   حین الفوت وی عبارتند از 
۱- حسین موحدی فرزند عباس به شماره شناسنامه ۱32۵ صادره از نور پدر متوفی

2-  علی اکبر محمدیان فرزند احمد به شماره شناسنامه 2۴7۵ صادره از نور  زوجه متوفی
3-  منصور احمدیان فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۱82 صادره از نور پسر متوفی
۴-  شهربانو احمدیان فرزند علی اکبر به شماره ملی222۰۰۶۱۹8۱ از نور دختر متوفی

واال  غیر اینک  شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا  یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه. ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی 

ظرف یک ماه به شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شدم.الف ۹7.۵۵۱
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور رضا رضایی

رونوشتحصروراثت
 آقای ولی اهلل سیفی نژاد به شناسنامه شماره 287 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و رونوشت شناسنامه و رثه درخواستی به شماره ۹7۰83۶تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان حاجی آقا سیفی نژاد به شناسنامه شماره 28۴ در تاریخ 

شنبه ۴ آبان ۱3۹2 در گذشته و رثه  وی در هنگام درگذشت عبارتند از 
۱- ولی اهلل سیفی نژاد فرزند حاجی آقا به شماره شناسنامه 287 فرزند متوفی

2-  مولود سقل فرزند حاجی آقا شماره شناسنامه 28۶ فرزند متوفی
3-  طاهره سیفی نژاد فرزند حاجی آقا شماره شناسنامه 28۹ فرزند متوفی

۴-  صالحه  سیفی نژاد فرزند حاجی آقا شماره شناسنامه 288 فرزند متوفی
۵-  نجیبه سیفی نژاد فرزند حاجی آقا به شماره شناسنامه 3۹۰ فرزند متوفی

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

شدم. الف ۹7.۵۵2
 قاضی شورای حل اختالف شعبه حکمی چمستان سید احمد اصغری

آگهیابالغوقتدادرسی
کالسه پرونده: ۹7/2ش ۴۶3

وقت رسیدگی: ۹7/۱۰/2۴ ساعت ۹:۴۵
خواهان: غضنفر شیرکوند فرزند مانده علی

خوانده: عباس کاظمی فرزند سلیمان
خواسته: مطالبه طلب

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. ناخوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف ۱۵24خ  مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف ورامین

آگهیمفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو ۴۰۵GLX به شماره موتور ۱2۴8۹۰77۵۵۹ و شماره 
شاسی NAAM۱۱CAVAE۰۱۹۹8۱ و شماره پالک ایران 72-3۶2ق33 مفقود و 

بهشهرفاقد اعتبار می باشد.

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم مهشیدصدیقی فرزند

و  احمدی  شیرین  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  مرادی  فایق  آقای  خواهان 
مهیارصدیقی و مهساصدیقی به خواسته مطالبه ۶8۰۰۰۰ هزار تومان مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹7۰۹۹88۴8۵۴۰۰378 شعبه ۴ حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان روانسر ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹7/۱۰/2۶ 
ساعت ۹:3۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهی  انتشار 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
استان کرمانشاه-شهرستان روانسر-میدان اورامان-ساختمان دادگستری

دبیر شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان روانسر-آزیتا محمدی

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

آگهیموضوعماده3قانون
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره ۱3۹7۶۰3۱۶۰۱۱۰۰۰۰3۱  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای عظیم ویسی فرزند علی بشماره شناسنامه 
۶۶۰ صادره از گهواره  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۰.۶7 متر مربع قسمتی از 
پالک ۱7۰ اصلی واقع در گهواره خریداری از آقای محمد مراد رحیمی بموجب قولنامه 
عادی محرز گردیده است..لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7.8.28 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7.۹.۱۴

خلیل بساطی رئیس ثبت اسناد وامالک 

مفقودی
هوشمند ۱82۰۵۴3به  شماره  به  ۶تنی  یخچالدار  ایسوزو  هوشمند خودرو  کارت   
شماره پالک 7۴۴ع 33 ایران78شماره موتور۴۴۱228به نام علی ابوطالبی گنجی ش 

 بابلملی 2۰۶۱۰2۴7۴2 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

رایدادگاه
 *شماره  بایگانی پرونده :۹7۰۱27

*شماره کالسه  پرونده : ۹7۰۹۹8۱۱۱82۰۰۱۱7شعبه اول دادگاه عمومی بخش خرم 
آباد استان مازندران  تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹7۱۱۱82۰۰8۴2

در خصوص  دادخواست آقای مهدی علیخانی فرزند علیرضا  به طرفیت آقایان جعفر 
مرادی  و مرتضی پرتوی فرزند حسین،      ، بخواسته اعسار از پرداخت  هزینه 
دادرسی مطاله مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰  وجه چک ، نظر به اینکه  خواهان مدعی گردید 
کارگر شرکت ناب استیل است  و دارای زن و فرزند است  و هزینه آنان را می پردازد  
و غیر از حقوق ماهانه کارگری در آمد دیگری ندارد  و در منزل استیجاری  ساکن 
است  و وسیله شخصی نیز ندارد  و مالی ندارد  که با فروش آن هزینه دادرسی را 
بپردازد  و به این منظور  دو تن گواه نیز معرفی نمود که گواهان  به عدم توانایی وی 
در پرداخت  هزینه دادرسی  که حدودا بیست میلیون ریال خواهد شد شهادت داده اند  
و خواندگان حضور نیافته  و دلیلی بر رد دعوی خواهان ارائه  ننمودند .دادگاه دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و مستندا  به مواد ۵۰۴  و ۵۰۶ و ۵۰7 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم  به اعسار  وی از پر داخت هزینه دادرسی صادر   و اعالم میگردئد. رای 
صادره حضوری محسوب  و ظرف بیست روز پس از ابلغ  قابل تجدید نظر در   در 

محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد  
رییس  شعبه   اول  دادگاه عمومی بخش   خرم آباد -بهمن باقری

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
آقای ابراهیم مهدوی روچی فرزند صفر        بشرح درخواستی که به شماره ۶۱۵/۹7/

ش۶،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که  شادروان     مرحوم صفر مهدوی روچی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه    
۱۶3صادره از    رودبار الموت شرقی  در  تاریخ۶/2۴/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود  شهرستان 

تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
نازبر رشوندآوه همسر متوفی

ابراهیم مهدوی روچی فرزند متوفی
محمد رضا مهدوی روچی فرزند متوفی

علی مهدوی روچی فرزند متوفی
۵-ایران مهدوی روچی فرزند متوفی

توران مهدوی روچی فرزند متوفی
آمنه مهدوی روچی فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر 

خواهد شد . 
 قاضي شعبه    ششم   شورای حل اختالف  تنکابن

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
آقای محمد صادق تقیان الموتی فرزند شکراله    بشرح درخواستی که به شماره 
انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ،این  ۴8۶/۹7/ش۱حکمی 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که  شادروان    آباجی فرزند رسولی توانی         به 
تاریخ8/3۰/ ۹7  در   الموت شرقی    بار  رود  از  شناسنامه  ی۴۶۰ صادره  شماره 
دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین 

الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: محمد صادق تقیان الموتی فرزند متوفی
ابوذر تقیان الموتی فرزند متوفی

حسین تقیان الموتی فرزند متوفی
محمد تقیان الموتی فرزند متوفی

معصومه تقیان الموتی فرزند متوفی
خدیجه تقیان الموتی فرزند متوفی

زینب تقیان الموتی فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

 قاضي شعبه    اول  حکمی شورای حل اختالف خرم آبا دگواهی صادر خواهد شد . 

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
آقای حسین رکائی خانه کناری فرزند حسنعلی        بشرح درخواستی که به شماره 
انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ،این  حکمی  ۵3۹/۹7/ش۵ 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که  شادروان     سمیرا شفقتی کوره جانی فرزند 
شیرعلی به شماره شناسنامه    ۱۱صادره از    ماسال    در  تاریخ8/۱۹/ ۹7دراقامتگاه 
الفوت آن   دائمی خود  شهرستان تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین 

مرحوم  منحصر است به: 
حسین رکائی خانه کناری همسر متوفی
فاطمه رکائی خانه کناری فرزند متوفی

کوثر محمدی مادر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
 قاضي شعبه    پنجم حکمی  شورای حل اختالف  تنکابن

رایشورا
 شماره  دادنامه :۴۶۱مورخ ۹7/۶/۱8 شماره پرونده :33/۹7/ش3

در خصوص دعوی آقای  مهدی رمضانی فرزند علی اکیر بطرفیت آقای مرتضی کرمانی 
فرزند رضا    بخواسته مطالبه وجه به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  یک  فقره چک بشماره 
:7۶۹3۹3 و مطالبه خسارت  تاخیر تادیه ،نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
اخطاریه  در جلسه رسیدگی حضور نیافته و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی بعمل 
نیاورده بنابراین اشتغال ذمه وی محرز است و لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص  
و مستندا به مواد     ۵۱۹و ۱۹8 قانون آیین دادرسی مدنی  و مواد 3۱3و 3۱۰ قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره الحاقی  
به ماده اخیرالذکر خوانده را بپرداخت بمبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته  و  
بمبلغ ۱/22۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی  ،   و خسارت تاخیر تادیه  ازتاریخ  ۹۶/۱2/2۵  
تازماناجرای کامل حکم که     محاسبه  آن در واحد  اجرای احکام  طبق قانون می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  .رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضاء مدت واخواهی  ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در  دادگاههای عمومی   می باشد.
قاضی  شعبه   سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
خانم سیما اشکور وکیلی فرزند ساالر        بشرح درخواستی که به شماره 3۱۹/۹7/

ش2ح،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که  شادروان     مرحوم احمد عابدین پور فرزند محمد اسمعیل به شماره 
شناسنامه    3   صادره از  تنکابن در  تاریخ۵/۱۰/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود  شهرستان     

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
بهنام عابدین پور فرزند متوفی

محمود عابدین پور فرزند متوفی
ابوالقاسم عابدین پور فرزند متوفی

محمد رضا عابدین پور فرزند متوفی
رحمت عابدین پور فرزند متوفی
فاطمه عابدین پور فرزند متوفی
زهرا عابدین پور فرزند متوفی

8- عابدین عابدین پور فرزند متوفی
شهرام عابدین پور فرزند متوفی

سیما اشکور وکیلی همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
 قاضي شعبه    دوم    شورای حل اختالف  بخش نشتا

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
خانم لیال فالح گیلوایی فرزند رحیم        بشرح درخواستی که به شماره 7۰8/۹7/ش۱،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که  
شادروان     محمد فیروز شاد فرزند رضا  به شماره شناسنامه    ۱۶2۵3  صادره از  تهران  در  
تاریخ 7/2۴/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود  شهرستان   تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث 

حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
مهرزاد فیروز شاد فرزند متوفی
مهسا فیروز شاد فرزند متوفی

لیال فالح گیلوایی همسر متوفی
زهرا صفری نژاد مادر متوفی

رضا فیروز شاد  پدرمتوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

 قاضي شعبه   اول   شورای حل اختالف  تنکابن

آگهیحصروراثت
بشناسنامه۱7۵۶۶۴2۵۵۹صادره  پدرمحمدحسن  نام  چی  نیله  عبداله  آقای/بانو 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازاهوازدرخواستی 
پسرم مرحوم رضا نیله چی بشناسنامه۶۵صادره اهوازدرتاریخ۹۵/۴/۱۰دراهوازاقامت
)پدرمتوفی(2- فوق  با مشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  گاه 
نسرین قصابیان بشناسنامه 2۵۹اهواز)مادرمتوفی(والغیر اینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

رئیس شعبه ۱ دادگاه عمومی اهوازاعتبارساقط است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

تدابیرویژهدولتبرایکاهشقیمتیاتوقف
گرانیکاالهایپرمصرف

15/7 میلیارد یورو ارز صادرات غیرنفتی 
به اقتصاد کشور برنگشت

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با 
اعالم اینکه ۱۵.7 میلیارد یورو ارز صادرات غیرنفتی به 
اقتصاد کشور برنگشت، گفت: صادرکنندگان مکلفند 
ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور 
برگردانند. به گزارش زمان به نقل ازتسینم، مهدی 
کسرایی پور در گفتگوی ویژه خبری افزود: مدیریت 
موثرتر تقاضای ارز به ویژه در حوزه اسکناس های 
نقدی موجب آرامش در بازار ارز شده است. وی 
ادامه داد: در حوزه واردات کاال مشکل زیادی وجود 
نداشته است و بخشی از نیازهای ارزی این حوزه 
ارز  طریق  از  هم  بخشی  و  مرکزی  بانک  توسط 
حاصل از صادرات غیرنفتی سامانه »نیما« پاسخ داده 
شد. کسرایی پور اضافه کرد: برخی اخبار و شیطنت 
سایت ها و شبکه های اجتماعی بر روی بازار ارز 
اثر می گذاشت اما تصمیمات اخیر بانک مرکزی 

مبنی بر مداخله هدفمند و هوشمند بانک مرکزی 
موجب آرامش در این بازار شد. مدیرکل سیاست 
ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه 
ما  اقتصادی  امروز عرصه  صادرکنندگان، سربازان 
هستند، گفت: از آن ها تشکر می کنیم.کسرایی پور 
با اشاره به اینکه اکنون مبنای قیمت گذاری گمرک، 
نرخ ارز در سامانه نیما است، ادامه داد: بر اساس آمار 
8 ماهه گمرک، حدود 27.8 میلیارد یورو صادرات 
غیرنفتی داشتیم که از این مبلغ ۶.۴ مربوط به میعانات 
است و 2۱.۴ باقی می ماند که از این رقم ۵.7 میلیارد 
یورو به سامانه »نیما« وارد شده است یعنی حدود 27 
درصد ارز حاصل از صادرات. البته با توجه به اینکه 
صادرکنندگان 3 ماه فرصت دارند ارز حاصل را به 
کشور برگردانند شاید این رقم تغییر کند و بخشی 
به صورت  افغانستان  و  عراق  به  هم  از صادرات 
ریالی است. مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی 
بانک مرکزی گفت: بنابراین ۱۵.7 میلیارد یورو از 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
بازنگشته است.مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی 
بانک مرکزی گفت: از ۵.7 میلیارد یورو که به بازار 
سامانه »نیما« وارد شده است تقریبا 82 درصد مربوط 
به شرکت های پتروشیمی است. کسرایی پور افزود: 
به الزاماتی نیاز داریم تا بازار متشکل پولی شکل بگیرد.

تحقق افزایش درآمد دولت در سال ۹۸ 
با افزایش درآمدهای مالیاتی

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بناست 
طریق  از  دولت  درآمدهای  افزایش   ۹8 سال  در 
افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گیرد، البته این امر 
به معنای افزایش مالیات برای مودیانی که عملکرد 

مالیاتی شفاف دارند نیست.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، موید حسینی صدر 
در خصوص مالیات در بودجه ۹8 اظهار کرد: در 
طول سالیان گذشته سیاست های کلی نظام، برنامه 
های توسعه ای و رهنمودهای مقام معظم رهبری 
همواره بر این اساس بوده که اتکا به درآمدهای 
حاصل از صادرات نفت خام کاهش پیدا کند و شیوه 
های دیگر مانند درآمدهای مالیاتی برای هزینه های 
اداره کشور فراهم شود.وی افزود: در سال ۹7، 38۶ 
هزار میلیارد تومان و حدود 28 درصد هزینه های 
جاری کشور بوده که ۱۰۱ هزار میلیارد تومان از این 
میزان از طریق درآمدهای نفتی تامین شده بنابراین 
وابستگی دولت و بودجه به درآمدهای نفتی کم شده 
و عمده منابع مالی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، 
فروش اوراق و عوارض بوده است.حسینی صدر 
گفت: بناست روند اتکا به درآمدهای مالیاتی ادامه 
پیدا کند و در سال ۹8 نیز درآمدهای دولت از طریق 
افزایش درآمدهای مالیاتی صورت بگیرد، البته این 
امر به معنای افزایش مالیات برای افراد یا گروه هایی 

نیست که پرداخت شفاف مالیات و عملکرد مالیاتی 
خوبی دارند، بلکه برای منابع جدید مالیاتی و آنهایی 
است که فرار مالیاتی دارند.وی با اشاره به اینکه 
امسال قرار بر این است که میانگین افزایش حقوق 
2۰ درصد باشد، ادامه داد: هزینه های جاری کشور 
در سال ۹7 حدود 38۶ هزار میلیارد بوده که تمام 
این مبلغ مربوط به هزینه های دستمزدها نیست و 
مربوط به سایر هزینه هاست که دولت سعی کرده در 
بودجه سال ۹8 آنها را ثابت نگه دارد. وی با اشاره به 
اینکه سال ۹8 باید درآمدهای مالیاتی جدید افزایش 
پیدا کند، بیان کرد: حدود 3۰ درصد از فعالیت های 
اقتصادی کشور از مالیات معاف هستند که ما معتقد 
هستیم این معافیت ها باید یک سقف مشخص داشته 
باشد، چراکه افرادی وجود دارند با حقوق های باالی 

2۰ میلیون اما مالیات پرداخت نمی کنند. 



برای آزادی ضروری نیست زمین و آسمان را 
بخرید، تنها خودتان را نفروشید.

نلسون ماندال

سخن حکیمانه

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم

 دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو
که من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم

امروز با حافظ

»ماندن« برنده جایزه ۱۰۰میلیوني جالل 

 رمان »ماندن« نوشته مرتضی 
از  مجموعه ای  که  فرجی 
داستان های پیوسته با موضوع 
نامزد  است،  همدان  اقلیم 
یازدهمین  در  جایزه  دریافت 
در  جالل  معتبر  جایزه  دوره 

بخش داستان کوتاه شد.
به گزارکتاب »ماندن« شامل هفت داستان کوتاه »زردِ 
خوشه های شهریور«، »آسمان، ابرهایت را از شهر من 
ببر«، »خاکستر برف«، »باراِن تابستان و باغ گیالس«، 
»کینه کشی«، »ماه خواهر ندارد« و »عاشق را از آخر 
بخوان« است که در عین مستقل  بودن، به یکدیگر 
وابستگی ارگانیک دارند به طوری که پس از مطالعه 
مخاطب شکل  ذهن  در  یکپارچه  تصویری  کتاب، 
می گیرد. فرجی در مجموعه داستان »ماندن« کوشیده با 
محور قرار دادن اقلیم شهر همدان و ویژگی های این 

شهر، داستانی پرکشش بنویسید.
گفتنی است داستان های اقلیمی بیشتر بازتاب دهنده 
ویژگی ها و عناصر مشترکی چون فرهنگ، باورها، 

آداب و رسوم یک منطقۀ جغرافیایی هستند.
در بخشی از این رمان آمده است:»مادرم از یک روزی 
خودش خواست که بقچه ی خاطره هاش را یک جایی 
زیرِ درخت زردآلوی حیاط چال کند و پابرهنه بیاید 
و بنشیند درست وسِط ایوان فراموشی. از یک روزی 
به بعد دلش خواست آقام را کاًل به جا نیاورد و من را 

به ُکل انکار کند....«

در دنیای کتاب

اذان صبح ۵/۲8   طلوع آفتاب 6/۵9 
اذان ظهر 11/۵۵  اذان مغرب 17/11

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

شیخ علی ظاهر: 

سینما برای ما رسانه است

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت عصر روز گذشته در لبنان آغاز به کار کرد.
به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت؛ در افتتاحیه 
لبنان، جمعیاز  الرساالت  با حضور شیخ علی ظاهر رئیس موسسه  اینجشنواره 
سینماگران و هنرمندان و مدیران رسانهای لبنان و هیاتی از سینماگرانایرانی متشکل 
از محمد خزاعی دبیر جشنواره، حسین صابری مدیر عامالنجمن سینمای انقالب 
و دفاع مقدس، محمد حبیبی مدیرعامل بنیادفرهنگی روایت فتح، محمدعلی باشه 
آهنگر، سید محمد رضوی، محمدحسین مهدویان، رضا رستگار و عالقمندان 

سینمای مقاومت دربیروت برگزار شد.
شیخ علی ظاهر رئیس موسسه الرساالت لبنان طی سخنان کوتاهی ضمنخوشامدگویی 
به هیات ایرانی برگزاری این جشنواره را در لبنان تداومجریان فرهنگی مقاومت 
خواند و عنوان کرد: سینما میتواند ابزاری باشدتا ما حقانیت، پایداری و مظلومیت 
و موفقیتهای جریان مقاومت در مقابالستکبار را دوباره به مردم جهان یادآور شویم.

وی ادامه داد: سینما در دنیا بیشتر ابزار سرگرمی است اما برای مارسانه است.
رئیس موسسه الرساالت لبنان اظهار امیدواری کرد تا جشنواره مقاومتبتواند در لبنان 
دستاوردهای ماندگاری در زمینه ثبت و روایت و تصویرفرهنگ مقاومت داشته باشد. 

مردم ما نیز مانند ملت ایران با فرهنگمقاومت میزیند.
در ادامه، محمد خزاعی دبیر جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، گفت: خوشحالم 
که افتتاحیه جشنواره با فیلم ماجرای نیمروز بود و در جمعفعاالن مقاومت در لبنان 
نمایش داده میشود.  وی افزود: جشنواره فرصتی است برای طرح مسائل انقالب 
اسالمی، دفاعمقدس ، مقاومت و اخالق برای مردم کشورمان و همفکرانمان در دنیا. 
به گفته وی، درست است که سینما در ایران قدمت بیش از صد سال دارداما سینمای 
مقاومت، سینمای بعد از انقالب اسالمی است و امروز همنسلهای من که متولدین 
بعد از انقالب اسالمی هستند در کنار نسل اوالنقالب دستاوردهای مقاومت را در 

سینما به تصویر میکشند.

گزارشی از آغاز جشنواره بین المللی فیلم مقاومت درلبنان

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان گفت: دکتر شفیعی 
کدکنی، شاگرد برجسته و شاخص دکتر فیاض است و خیلی از 

شاگردان دیگر نیز در مکتب این مرد بزرگ پرورش یافتند.
، دکتر مهدی نوریان که در مراسم »شب علی اکبر فیاض« در 
دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد سخن می گفت، اظهار 
کرد: در مورد دکتر فیاض سخن گفتن کار دشواری است، ابعاد 
مختلف شخصیت این مرد بزرگ نیازمند سال ها گفت وگو است؛ 
اما به ناچار من چند نکته را عرض می کنم. در روزگاری که کمیت 
جای کیفیت را گرفته و عقل مردم به چشمانشان است، اولین 

سوالی که پیش می آید درباره کمیت آثار دکتر فیاض است که 
چندان زیاد نیست.

او ادامه داد: ما آرزو داشتیم که آنچه در سینه  او بود، به رشته تحریر 
درمی آمد ولی باید درنظر داشت که برخی استادان بیشتر وقت 

خود را به جای نوشتن، صرف آموختن می کنند.
این استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: 
بنیان گذاری دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد و پرورش 
شاگردان شایسته از مهم ترین کارهای اوست. بنده توفیق دیدار با 
ایشان را نداشتم اما با یک واسطه از فضایل ایشان آگاهی پیدا کردم 

و آن واسطه که نزدیک به دو ماه پیش چشم از جهان گشود، دکتر 
غالمعلی کریمی بود و ای کاش زنده بود به دلیل این که خطیب 

توانایی بود و درباره دکتر فیاض می توانست سخن بگوید.
نوریان خاطرنشان کرد: به هر حال یک وجه بسیار شاخص دکتر 
فیاض، پرورش شاگردان است. استادی مانند دکتر فیاض، یک تن 
تنها نیست و در تعداد شاگردانش ضرب می شود و موج برمی دارد 
و هر کس یک کلمه از او آموخته باشد و برای شاگردانش گفته 

باشد، آن کلمه فراگیر می شود.
او افزود: در زمانی که عقل همه به چشمشان  باشد و مقاله علمی 
دکتر  پرونده  اگر  باشد،  دانشگاه  در  افراد  ترقی  مایه  پژوهشی 
فیاض را به هیئت ممیزه ببرند، امتیاز نمی آورد چون مقاله علمی 
و پژوهشی ننوشته است.این استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
اصفهان بیان کرد: هنوز بسیاری از افراد هستند که ارزش تصحیح 
متون را نمی دانند. پیدا کردن صورت صحیح یک بیت یا عبارت 
در یک نثر گاهی ارزشش از یک کتاب تالیفی بیشتر است؛ این که 
او »تاریخ بیهقی« را به خوبی تصحیح کرده، نشان دهنده جامعیت 

بی نظیر این مرد بزرگ است.
مهدویان اظهار کرد: مردانی مانند فیاض به کل میراث ادبی نیاکان 
ما احاطه و تسلط داشتند؛ مگر می شود کسی فقط شاهنامه بخواند 
و متخصص ادبیات حماسی باشد، بدون آنکه بقیه متون را خوانده 
باشد؟ متون ادبی مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته اند، مشکل 
سنایی حل  با  نظامی  مشکل  می شود،  نظامی حل  با  شاهنامه 
می شود، مشکل سنایی با موالنا و خاقانی حل می شود و مشکل 
همه آن ها با سعدی حل می شود؛ همه این ها به هم پیوسته است و 
چطور ممکن است که ادبیات فارسی چندین گرایش داشته باشد؟

کاریکاتور

فیلمبرداری فیلم داستانی »پاگچی« به کارگردانی محمد باقر زنگنه و 
تهیه کنندگي داوود عبدی و محمد باقر زنگنه در لوکیشنی واقع در 

ماهدشت استان البرز به پایان رسید.
به گزارش پیام آشنا، داستان این فیلم  پیرامون مردی است که برای 
خرج عمل همسرش به همراه دختر خود دست به سرقت اتومبیل 
میزنند و در جریان یکی از این سرقت ها به محموله عتیقه ای 
برخورد میکنند و ... ، سایر عوامل این فیلم عبارتند از : نویسنده 
و کارگردان : محمد باقر زنگنه ، تهیه کنندگان : محمد باقر زنگنه 
: مرتضی  برنامه ریز  اول کارگردان و  ، دستیار  و داوود عبدی 
کوه مسکن ، تصویر بردار : آبتین تیموری ، گروه تصویر : ایمان 
پیرهادی ، حسین فاضلی ، صدابردار : حسن زمانی و امید احمدي 
، طراح چهره پردازی : مصطفی آذر نیوا  و دنیا سهرابی ، مدیر صحنه 
: مسعود خلج زاده ، طراح صحنه و لباس : محسن جمشیدی ، 
مدیر تولید : علی احمدی ، دستیار تولید : محمد خسروی ، مدیر 
تدارکات : نادر کشاورز ، جلوه های ویژه میدانی : مصطفی زنگنه ، 
سینه موبیل : محسن صابر ، مجری طرح : دفتر سینمایی راویار فیلم 
، بازیگران فیلم : یوسف صیادی ، سیروس میمنت ، پریا شکري 
، مهدی امینی خواه ، شراره رخام ، بهزاد رحیم خانی ، داریوش 

سلیمی ، ایمان صفا ، محمد شیری ، محمد تقی زاده و ...

فیلمربداری فیلم داستاین 
»اپگچی« در الربز به اپیان رسید

انا خادم المجرمین!!!

نخستین تصاویر احمد مهرانفر در 
مجموعه نمایش خانگی »سال های 
کارگردانی مجید  به  از خانه«  دور 

صالحی منتشر شد.
مجموعه  این  رسیده،  گزارش  به 
نمایش  برای  کمدی  سریال  یک 
خانگی است که داستانی متفاوت 

دارد. »خنجری« و »زهره« که در سریال پرمخاطب »شاهگوش« 
حضور داشتند، شخصیت های اصلی »سال های دور از خانه« 
هستند و احمد مهرانفر و هادی کاظمی بازیگران این نقش ها 
روی  از  که  خانه«  از  دور  »سال های  کمدی  سریال  هستند. 
نخستین  می شود،  ساخته  »شاهگوش«  پرمخاطب  مجموعه 
اسپین آف  ایرانی است. این سریال کمدی، داستان »خنجری« 
و »زهره« را پس از پایان دوران سربازی و ادامه خرابکاری های 
آن ها را به تصویر می کشد. بر اساس این گزارش، احمد مهرانفر 
و هادی کاظمی بازیگران نقش خنجری و زهره، آزیتا حاجیان، 
حدیث میرامینی، آزاده زارعی، احسان کریمی، گیتی قاسمی، 
علیرضا استادی، میرطاهر مظلومی، مهرناز بیات، محمدرضا 
علی  احمدی،  شادمانی، خسرو  یداله  نظری،  علی  عقدایی، 
عامل هاشمی، بهنام شرفی، مهدی صباغی، سیاوش چراغی پور 
و مسعود روشن پژوه دیگر بازیگران اصلی این سریال کمدی 
قاسمی  محمدحسین  و  کارگردان  صالحی  مجید  هستند. 
تهیه کننده »سال های دور از خانه« هستند که بر اساس متنی از 

امیرحسین قاسمی و احمد مهرانفر ساخته می شود.

احمد مهرانفر در»كمدی 
سالهای دور ازخانه«

مریال زارعی پس از سال ها دوری 
از تئاتر در نقش »ابلیس« در اُپرای 
»هفت شهر عشق« به روی صحنه 

می رود.
مریال زارعی پس از سال ها دوری 
از تئاتر در نقش »ابلیس« در اُپرای 
»هفت شهر عشق« به روی صحنه 
می رود. پیش از این حضور محمدرضا فروتن، هانیه توسلی، 
پانته آ. بهرام، ابوالفضل پورعرب، اندیشه فوالدوند، نسیم ادبی 
و محمدعلی ساربان در بخش نمایشی این اپرا قطعی شده بود.
تهیه  زاده،  عبدی  محمد  کارگردانی  به  عشق«  شهر  »هفت 
کنندگی مرضیه مهدی زاده و علی آقایی نسب دی ماه امسال در 

تاالر وزارت کشور اجرا می شود.
مریال زارعی تاکنون چندین سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم 
فجر و چهار تندیس بهترین بازیگر زن را از جشن خانه سینما 

دریافت کرده است.
این بازیگر سال ها پیش به عنوان بازیگر تئاتر روی صحنه رفته 
بود و حاال پس از سال ها بار دیگر با نقشی متفاوت در یک اُپرا 

-نمایش به ایفای نقش خواهد پرداخت.
الهی،  اُپرای »هفت شهر عشق« به خوانندگی روزبه نعمت 
ساالر عقیلی و روزبه بمانی دی ماه امسال در سالن وزارت 
کشور روی صحنه خواهد رفت و اسفندیار قره باغی در نقش 
و  قضات  هادی  موذن،  ودود  زاده،  عابدین  عباس  اهریمن، 

شاهین آرین سولیست های این اُپرا هستند.

 »مريال زارعي« به صحنه 
تئاتر ابز مي گردد

شفیعی کدکنی؛ 
شاگرد برجسته 

مکتب دکتر فیاض

آگهيمناقصهعموميیکمرحلهاي
شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل

شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل در نظر دارد از پیمانکاران داراي صالحیت از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی با مشخصات ذیل اقدام نماید . از کلیه اشخاص حقوقي که تمایل به شرکت در مناقصه 
دارند دعوت مي نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و اوقات اداري وبه غیر از ایام تعطیل 
به دبیرخانه این شرکت واقع در اردبیل - مجتمع اداري بعثت - شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل  

مراجعه نمائید. 
ارقام به ریال

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکي از صورتهاي زیر در پاکت الف به صورت حضوری به دستگاه مناقصه گذار 
تسلیم گردد. 

 الف (  اصل فیش واریز وجه مزبور بشماره حساب   4001118907145073 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی داراری مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران به نفع کارفرما 
پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران 

به نفع کارفرما
ت(  اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید

ث(  وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناس رسمی آن
ج(  ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می 

نمایند به نفع کارفرما 
* محل تحویل پاکت الف  : دبیرخانه شرکت شهرکهاي صنعتي اردبیل . 

- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري  97/09/21.                  
- مهلت تحویل اسناد : تا آخر وقت اداري  97/10/02. 

- زمان بازگشائي پاکات الف و ب وج: ساعت 10 صبح  مورخ 97/10/03 . 
 * مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود .

* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي  دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمي کند .
* کلیه مراحل مناقصه از طریق  سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

Internet : w w w . ardebiliec.ir          mail : info @ ardebiliec.ir
شرکتشهرکهايصنعتياستاناردبیل
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شرکت شهرکهاي 
صنعتي استان اردبیل

 نوبت اول
آگهیفراخوانمناقصه

یک مرحله ای عمومی فشرده با ارزیابی کیفی پیمانکاران
مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان در نظر دارد 

از طریق فراخوان عمومی فشرده احداث ساختمان شعبه حافظ گنبدکاووس واقع در استان گلستان را با مشخصات زیر 
به شرکت پیمانکاری واجد صالحیت واگذار نماید . 

1 . نام و نشانی مناقصه گذار : مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان به آدرس : گرگان ، خیابان پاسداران ، ساختمان مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان 
2 . مشخصات پروژه : الف( ساختمان شعبه بانک با سطح زیر بنای حدود 270 مترمربع در 2 طبقه واقع در شهر گنبدکاووس 

ب ( منابع تامین مالی پروژه غیر عمرانی است 
ج ( کارفرما مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان و نظارت پروژه نیز برعهده معاونت مستقل مهندسی ساختمان و تأسیسات بانک کشاورزی می باشد . 

3 . شرایط پیمانکاران متقاضی : الف( داشتن حداقل پایه )5( در رشته ساختمان از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا حداقل شش ماه اعتبار 
از تاریخ ارائه درخواست 

ب ( نداشتن سابقه خلع یدی و همچنین داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار در مقطع زمانی مناقصه
ج ( دارابودن سوابق اجرایی کارهای مشابه 

4 . نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : یک فقره ضمانت نامه بانکی )به غیر از بانک کشاورزی( به میزان 297.000.000 ریال 
)دویست و نود و هفت میلیون ریال( دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نام مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان 

5 . محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : پیمانکاران متقاضی از تاریخ 97/9/11 تا پایان وقت اداری 97/9/18
تذکر : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام 
خواهد شد الزمست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه را 

محقق سازند.
6 . محل ، زمان و مهلت تحویل پیشنهادها : از ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 97/9/19 لغایت ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 97/9/29 در آدرس فوق الذکر 

7 . تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی : ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخ 97/10/1 
مدیریت بانک کشاورزی در استان گلستان شناسه آکهی : 305033

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/12                    تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1397/09/14 

 نوبت دوم

آگهیفراخوانمناقصه
یک مرحله ای عمومی فشرده با ارزیابی کیفی پیمانکاران

مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان در نظر دارد 
از طریق فراخوان عمومی فشرده و احداث ساختمان شعبه امام خمینی واقع در استان گلستان را با مشخصات زیر به 

شرکت پیمانکاری واجد صالحیت واگذار نماید . 
1 . نام و نشانی مناقصه گذار : مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان به آدرس : گرگان ، خیابان پاسداران ، ساختمان مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان 

2 . مشخصات پروژه : الف( ساختمان شعبه بانک با سطح زیر بنای حدود 170 مترمربع در 2 طبقه واقع در شهر گنبد
ب ( منابع تامین مالی پروژه غیر عمرانی است 

ج ( کارفرما مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان و نظارت پروژه نیز برعهده معاونت مستقل مهندسی ساختمان و تأسیسات بانک کشاورزی می باشد . 
3 . شرایط پیمانکاران متقاضی : الف( داشتن حداقل پایه )5( در رشته ساختمان از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا حداقل شش ماه اعتبار 

از تاریخ ارائه درخواست 
ب ( نداشتن سابقه خلع یدی و همچنین داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار در مقطع زمانی مناقصه

ج ( دارابودن سوابق اجرایی کارهای مشابه 
4 . نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : یک فقره ضمانت نامه بانکی )به غیر از بانک کشاورزی( به میزان 220.000.000 ریال 

)دویست و بیست میلیون ریال( دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نام مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان 
5 . محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : پیمانکاران متقاضی از تاریخ 97/9/11 تا پایان وقت اداری 97/9/18

تذکر : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام 
خواهد شد الزمست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه را 

محقق سازند.
6 . محل ، زمان و مهلت تحویل پیشنهادها : از ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 97/9/19 لغایت ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 97/9/29 در آدرس فوق الذکر 

7 . تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی : ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخ 97/10/1 
مدیریت بانک کشاورزی در استان گلستان شناسه :305039

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/12                       تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1397/09/14  

 نوبت دوم


