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وزیر راه و شهرسازی: اقشار متوسط باید خانه دار شوند

واممسکنافزایشنمییابد

مدیریتمشکالتاز
عهدهخودروسازان

خارجشدهاست

از عهده  آمده در صنعت خودرو  پیش  ،در حال حاضر مشکالت  زمان  گزارش  به 
خودروسازان خارج شده و حاصل مباحث و تصمیمات سیاسی است که باید تحمل کرد 
تا کشور از این برهه حساس عبور کند.این روزها بحث تاخیر در تحویل خودروها و تجمع 
مشتریان ناراضی به یکی از چالشهای خودروسازان بدل گشته است ، چالشی که عوامل 
مختلفی باعث بروز آن شده اند و نمیتوان خودروسازان را به تنهایی مقصر این موضوع 
دانست.ریشه اصلی این نابسامانی ها در مباحث سیاسی و تحریم های ظالمانه است که 
موجب قطع همکاری خودروسازان خارجی و خروج آنها از کشور شد و باعث گردید 

2خودروسازان نتوانند به تعهدات خود جامه عمل بپوشانند.

روزانهم صبح اریان

49 میلیارد 
عایدی پاییزی 

سینما

اختصاص اعتبار 
ویژه برای اشتغال 
در مناطق محروم  

مرحله دوم وام 
بازنشستگان 

ازبهمن
875

آیتاهللامامیکاشانی:آمریکادنیارادرفسادمیخواهد

اختالس و گران فروشی خواسته دشمن است

رئیسمجلسشورایاسالمی:

کشورهای  شیطنت  ادامه  به  محکم  پاسخی 
داد خواهیم  منطقه 
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3
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اقدامامریکادرعلیهایرانصددرصد
تروریستیاست

روحانی در نشست خبری مشترک با اردوغان:

نگاه روز
استانداری ها برای حذف پردرآمده

ا مهیا می شوند

چه کسانی سال ۹۸ یارانه 
نقدی می گیرند؟

 هر چند یارانه های نقدی ســال آینده نیز 
برقــرار می ماند اما مســاله تکــراری حذف 
دهک های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران 
همچنــان در قالب الیحه بودجه پیش بینی 

شده است.
به گزارش زمان بــه نقل ازخبرآنالین، یارانه 
های نقدی حاال با پایان آذر ماه شمع هشت 
سالگی خود را فوت می کنند، در حالی که قرار 
بود ۵ سال میهمان اقتصاد ایران باشند. دولت 
دهم، زمانی که خبر از اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها می داد، آرزوهای بلندی را مطرح می 
کرد و تصویری از اقتصادی بی مشکل را برای 
۵ سال بعد نشان می داد.  حاال از پس هشت 
سال، الیحه بودجه هر سال میزبان بندی در 
خصوص حذف برخورداران از فهرست یارانه 
بگیران است اما توپ حذف یارانه ثروتمندان 
میان دستگاه های مختلف در حال پاسکاری 
اســت. می گویند سنگ بنا از ابتدا کج نهاده 
شده است. حاصل آن نه رقابتی شدن اقتصاد 
که باقی ماندن یارانه پنهــان و توزیع یارانه 

نقدی در این سال هاست.
ادامه در صفحه2

2

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در نظر دارد در راستای سیاست 
به  نسبت   ، شهری  آفرینی  باز  و  امید  مسکن  تولید  در  دولت  ابالغی 
و  مسکونی  های  واحد  ساخت  در  مشارکت  جهت  گر  توسعه  شناسایی 
نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد در زمین واقع در جوار محله ی 
کرگانه شهر خرم آباد اقدام نماید. لذا از متقاضیان سرمایه گذاری دعوت 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی ، ظرف 10 روز جهت کسب اطالع از 
بازآفرینی شهری و مسکن واقع  به ساختمان معاونت  شرایط مشارکت 
در بلوار 60 متری شهید شفیع پور نبش کوچه افالک 12 مراجعه نمایند . 

روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیاستانلرستان

فراخوانعمومیشناسایی
سرمایهگذارجهتشرکتدرساخت

تاکیدوزیرصمتبرکاهش1۰درصدیقیمتلوازمخانگی
چهار  تشکیل  با  خانگی  لوازم  بازار  ساماندهی 
کمیته، در جلسه ای که تولیدکنندگان و فعاالن 
حوزه لوازم خانگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت 

داشتند، در دستور کار قرار گرفت.
سخنگوی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  صنفی  انجمن 
و  معدن  صنعت،  وزیر  نشست  جزییات  تشریح 
لوازم  فعاالن صنعت  و  تولیدکنندگان  با  تجارت 
تا  شد  قرار  نشست  این  در  کرد:  اظهار  خانگی، 
مالی،  نقل،  و  حمل  عنوان  تحت  کمیته  چهار 
قاچاق و بازار جهت پیگیری امور مربوط به حوزه 
مسائل  جدیت  به  و  شود  تشکیل  خانگی  لوازم 
کنند.حمیدرضا  رصد  حوزه  این  در  را  مختلف 
قیمت  مانند  مباحث دیگری   داد:  ادامه  غزنوی 
لوازم خانگی، مشکالت ارزی، هزینه های مازاد و 
اضافی، هزینه مواد اولیه، مقوله نقدینگی، رکود 
در بازار، تسهیالت برای فعال سازی کارت اعتباری 
خرید کاالی ایرانی، رکود تورمی در بازار و لزوم 

در  مساله  این  با  مقابله  برای  طرح هایی  تدوین 
آینده ای که در این جلسه مطرح شد.وی با بیان 
ابتدای  از  خانگی  لوازم  تولید  اولیه  مواد  این که 
سال جاری تاکنون 2۵۰ تا ۳۵۰ درصد افزایش 
قیمت داشته ، گفت: این در حالی است که نیاز 
به نقدینگی در واحدهای تولیدی لوازم خانگی، 
و  سی  ال  طریق  از  مالی  تبادل  عدم  به دلیل 
فاینانس 2۴۰۰ درصد افزایش یافته است.غزنوی 
در ادامه نسبت به وضعیت رکود تورمی در بازار 
لوازم خانگی هشدار داد و گفت: در نشست برگزار 
شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با 
رکود تورمی در بازار لوازم خانگی صحبت و عنوان 
شد که این مساله به ضرر کلیه تولیدکنندگان، 

مصرف کنندگان و شرایط حاکم بر بازار است.
خانگی  لوازم  بر  حاکم  تورمی  رکود  برای  اگر   
در  را  الزم  تسهیالت  و  نشده  چاره اندیشی 
وضعیت  شاهد  آتی  ماه  دو  طی  نگیریم،  نظر 
بود. خواهیم  خانگی  لوازم  بازار  در  نابه سامان تر 

به گفته سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی، در این نشست هم چنین در ارتباط 
با لزوم تامین اعتبار و تسهیالت الزم به منظور 
ایرانی  کاالی  خرید  اعتباری  کارت  فعال سازی 
صحبت و قرار شد در کمیته مالی تشکیل شده 
خانگی  لوازم  اوضاع  رصد  و  پیگیری  به منظور 

دنبال شود.
وی هم چنین درباره آخرین وضعیت لوازم خانگی 
در بازار بیان کرد: در ارتباط با مقوله کاهش قیمت 
لوازم خانگی، در این نشست صحبت هایی مطرح 
شد و نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت براین بود 
که قیمت ها به میزان ۱۰ درصد کاهش یابند که 
اولیه نظیر  تولیدکنندگان اعالم کردند اگر مواد 
فوالد، آلومینیوم و سایر مواد اولیه مورد نیاز در 
اختیار  در  آن  از  بخشی  که  خانگی  لوازم  تولید 
حاکمیت است، کاهش یابد، امکان کاهش لوازم 
خانگی وجود دارد و تولید کنندگان نسبت به این 

مساله اقدام خواهند کرد.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: پاسخی محکم به ادامه شیطنت کشورهای 
منطقه خواهیم داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی بیان داشت: شرایط کنونی کشور 
عادی نیست و باید با هم کار و فکر کنیم. مسئوالن باید شنونده باشند و مردم 
هم شرایط کشور را درک کنند. مسئوالن و مدیران استانی برای شنیدن حرف 
مردم و بخش خصوصی وقت بگذارند و بدون شنیدن نظر مردم تصمیم نگیرند.

وی عنوان کرد: رهبر انقالب اسالمی بدرستی بر روی آبادانی سواحل مکران 
تاکید دارند و از روز گذشته بازدید از این مناطق در برنامه داشتم و آینده جاسک 
بر روی آینده هرمزگان و کل کشور اثرگذار است. کشورمان به دلیل تصمیمات 
و ادوار گذشته از دریا دور بوده و قدری از توسعه دریا غافل بوده ایم.الریجانی 
اظهارداشت: باید قبول کنیم کهدر شرایط تحریمی که آمریکایی ها به دنبال 
ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند و ناامیدی را در دل مردم پمپاژ کرده اند و 
مسئله آفرینی در حوزه امنیتی و همه جور فنی را به کار می برند. باید طوری با 
مردم صحبت و همفکری کرد که هم اعتماد آنها وجود داشته باشد و بدانند که 

همه خواسته ها را نمی توانیم برآورده کنیم.وی تصریح کرد: خواسته ها را در 
حد معقول برآورده خواهیم کرد. اما مالحظاتی داریم و خبر دارید در ماههای 
اخیر در حوزه ارز چه اتفاقاتی رخ داد. همه چیز به موضوع تورم ارتباط نداشت 
در قانون مجلس نگفتیم ارز را فیکس کنید، شناور مدیریت شده متناسب با 
تورم از سوی مجلس به دولت اعالم شد تا قیمت ارز منطقی شود. این را قبول 
دارم که دولت در این زمینه درست عمل نکرد.وی ادامه داد: این تشنجی که 
در قیمت ارز بوجود آوردند به خاطر عملیات های روانی دشمنان بود. عده ای 
ابزار این آشوب در کشور بودند و یک شرایط بی اعتمادی در کشور ایجاد شد. 
با تدبیر رهبری جلسه ای با حضور سران سه قوه برگزار شد و راهکارهایی ارائه 
شد و قیمت ارز از 2۰ هزار تومان به زیر ۱۰ هزار تومان کاهش یافته است و 
هنوز برای کاهش تالش داریم.به گفته وی، اگر قیمت ارز شتابان بود صنعتگران 
و تولیدکنندگان نمی توانستند کار کنند. قبول دارم که مشکل صنعتگران فقط 
مسئله ارز نیست اما یکی از موضوعاتی که می توانست به بدنه تولید لرزه بیاندازد 
حوزه ارزی بود. در سال ۹۰۰ هزار میلیارد تومان  یارانه مخفی می دهیم که دو 
برابر بودجه کشور است.الریجانی تصریح کرد: در شرایط فعلی وضعیت کشور 
دشمنان نیاتی برای نابسامانی در کشور داشتند اما خودشان متوجه شدند که 
این قدرت را ندارند. برخی از کشورهای منطقه هم سر و صداهایی به راه می 
انداختند که نباید توجهی کرد. ایران کشور مهمی است و انقالب اسالمی هم به 

نسل جوان آموخته که باید مستقل فکر کنند. 
داشتن این نظام مردمی که مسئوالن با انتخاب مردم هستند با ارزش است.

وی افزود: کشورهای امیر نشینی هستند که دیگران برایشان تصمیم گیری می 
کنند اصال قابل قیاس با ملت متمول ایران نیستند. می دانند با یک ملت غیور و 
شجاع و بصیر مواجه هستند. اما شیطنت هایی در حوزه های اقتصادی و بعضی 
هم ایضاهای امنیتی است که می خواهند مسئله آفرینی کنند اما نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی از قدرت برخوردار است و هوشیاری در مسئوالن وجود دارد 

که این مسائل را رصد می کنند.
    ادامه در صفحه2

رئیس مجلس شورای اسالمی:

پاسخیمحکمبهادامهشیطنتکشورهایمنطقهخواهیمداد
رئیس شورای رقابت خبر داد:

اعالمدستورالعملتعیینقیمتخودروبهشورایعالیهماهنگیسرانقوا
شورای رقابت پس از بررسی های مربوطه در تاریخ 26 آذرماه سال جاری دستورالعمل 

تعیین قیمت خودرو را به شورای عالی هماهنگی اعالم کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازاقتصادخودرو، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه 
طبق مصوبه شماره 7۰۱۱8 مورخ 27 مرداد ۱۳۹7، شورای عالی هماهنگی سران 
سه قوا، هر تشکیالتی که مسئول نرخ گذاری است بایستی نرخ نهایی خود را بعد 
از بررسی های کارشناسی به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا 
برساند، گفت: براین اساس شورای رقابت بعد از بررسی کارشناسی دستورالعمل تعیین 
قیمت خودرو را به شورای عالی هماهنگی مورخ 26 آذرماه ۱۳۹7 اعالم کرده است.

وی تفویض مسئولیت قیمت گذاری به سازمان حمایت را برداشت غلط وزارت صنعت 
از مصوبه شماره 7۰۱۱8 عنوان کرد و گفت: در این مصوبه هیچگاه ذکر نشده که 
شورای رقابت نباید قیمت گذاری کند.شیوا با بیان اینکه در آخرین جلسه شورای 
رقابت اعضا متفق القول به این نتیجه رسیدند که شورا در خصوص قیمت گذاری کار 
خود را بایستی طبق روال گذشته ادامه دهد، گفت: شورای رقابت براساس قانون کار 

خود را ادامه می دهد و برای کاالهایی که به تشخیص شورا جز کاالهای انحصاری می 
باشند، دستورالعمل قیمت را تنظیم می کند.وی با اشاره به دستورالعمل تنظیم شده 
توسط شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو خاطر نشان کرد: در این دستورالعمل 
قیمت گذاری خودرو طبق گذشته براساس سه متغیر تورم بخشی، بهره وری و 
کیفیت تعیین می شود. رئیس شورای رقابت در پاسخ به اینکه طبق نامه اخیر شورای 
رقابت به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت به جایگاه قبلی 
خود در خصوص قیمت گذاری بازگشت، گفت: جایگاه شورای رقابت تغییر نکرده بود 
و تا اعالم قیمت جدید توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا، قیمت 
ها همان قیمت هایی هستند که شورای رقابت در تیرماه اعالم کرده است.شیوا در 
پاسخ به اینکه تعیین مرز قیمتی ۴۵ میلیون تومان برای قیمت گذاری خودرو توسط 
شورای رقابت براساس چه مبنای علمی تعیین شده است، گفت: عدد ۴۵ میلیون 
تومان از اول هم هیچ مبنای علمی نداشت و اعالم این عدد صرفا تلقی اشتباه یکی از 

خبرنگاران بود که به اشتباه در افکار عمومی جا افتاده است.
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استانداری ها برای حذف پردرآمدها مهیا می شوند

چه کسانی سال ۹۸ یارانه نقدی می گیرند؟
ادامه از صفحه۱

 نتیجه اینکه از جمعیت 82 میلیون نفری ایران، 76 میلیون نفر یارانه 
نقدی دریافت می کنند.  بررسی های اولیه نشان می دهد سه دهک از 
۱۰ دهک درآمدی ایران نیازی به یارانه های نقدی نداشته باشند.  این 
سه دهک در بدبینانه ترین حالت جمعیتی در حدود 2۴ میلیون نفر 
را در بر می گیرد اما در ایران کمی کمتر از جمعیت واقع شده در یک 
دهک یعنی 6 میلیون نفر یارانه دریافت نمی کنند.طبق آخرین گزارش 
ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، در ۵ ماه 
گذشته ۱78 هزار میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته 
است. در عین حال طبق مصوبات بودجه الزم است تعداد یارانه بگیران 
در سال جاری از 76 میلیون نفر  به ۵6 میلیون نفر کاهش یابد. اقدامی 
که اجرایی شدنش در ماه های باقیمانده از سال اندکی بعید می نماید.

24 میلیون نفر خداحافظی می کنند؟
تعریف برخوردار در ایران گستره وسیعی را داراست. برخی به استناد 
میــزان دریافتی، خانوار یا فرد را در زمره برخورداران طبقه بندی می 
کنند و برخی به اســتناد دارایی ها، به این صورت که مالکیت واحد 
مســکونی، خودرو و ... را نیز در تعریف ایــن واژه موثر می دانند. هر 
چه هســت، به نظر می رسد نقایصی که تا سالیان قبل در بانک های 
آماری وجود داشــت کمی کار را مشکل کرده بود اما در حال حاضر 
برخی مســئوالن با استناد به تکمیل این بانک های آماری، معتقدند 
مسیر تشــخیص هموارتر از قبل اســت. کارشناسان اقتصادی چون 
راغفر  اما نظری متفاوت دارند. این دســته از کارشناسان با استناد به 
اینکه تشخیص کسانی که نیاز واقعی به دریافت یارانه دارند، سهل تر 
است، تاکید دارند، در این صورت در حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت 
ایران شامل روستاییان، عشایر، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و 
همچنین افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی و امدادی الزم است 
در این فهرســت باقی بمانند و بقیه مردم نیز نیازی به دریافت یارانه 
مستقیم نخواهند داشــت. در قالب الیحه بودجه سال آینده اما این 
مسئولیت به استانداری ها محول شده است تا شناسایی پردرآمد ها یا 
عکس این حالت کم درامدها از طریق این نهاد صورت گیرد. آیا منطقه 
ای شدن این فرایند می تواند تاثیری بر روند حذف پردرآمدهایی که 
هشــت سال است در فهرست یارانه بگیران نقدی جا خوش کرده اند 
موثر باشد؟ برای پاســخ به این سئوال باید کنتظر تعریف دقیق واژه 

پردرآمد از سوی نهادهای مسئول در این پروسه ماند.
بررسی های اولیه نشان می دهد روستاییان، عشایر، کسانی که تحت 
پوشــش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیســتی هستند، 
مستمری بگیران و بازنشستگانی که کمتر از 2.۵ یا سه میلیون تومان 
حقوق می گیرند و شاغلینی با حقوق کمتر از معافیت مالیاتی، در سال 
آینــده همچنان دریافت کننده یارانه باقی بمانند. به این  ترتیب این 
طور که نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد متقاضیان و 

نیازمندان واقعی در فرآیند حذف نگرانی نخواهند داشت.

Emai l :  Info@zamandai ly. i r

واکنش مدیرکل ضدجاسوسی وزارت 
اطالعات به اظهارات نتانیاهو

 مدیرکل ضدجاسوســی وزارت اطالعــات به اظهارات 
توهم گونه نتانیاهو واکنش نشان داد.

بــه گزارش زمــان به نقــل ازصدا و ســیما، مدیرکل 
ضدجاسوســی وزارت اطالعات در واکنش به اظهارات 
اخیر بنیامین نتانیاهو مبنی بر تردد دوره ای مدیران امنیتی 
رژیم صهیونیستی برای نظارت بر برنامه های هسته ای 
جمهوری اســالمی ایران گفت: نتانیاهو حق دارد از این 
داستان سرایی ها داشته باشــد؛ زیرا او به خاطر لو رفتن 
جاسوســی وزیر اسرائیل برای جمهوری اسالمی ایران و 
نفوذ گسترده دستگاه های اطالعاتی ایران در سرویس های 
اطالعاتی رژیم صهیونیستی تحت شدیدترین فشارهای 
داخلی و خارجی قرار دارد.وی یادآورشــد: نتانیاهواخیرا 
به شاباک )سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی(

دستور داده طی 6 ماه کلیه مقامات سیاسی ، امنیتی و 
اعضای کنست را از حیث ارتباط با سرویس های اطالعاتی 
جمهوری اســالمی ایران تحت بررسی های چندجانبه 
اطالعاتی و امنیتی قراردهد و این دستور بیانگر واقعیاتی 

است که نیاز به توضیح ندارد.

پرداخت یارانه به ثروتمندان
 بیش از فقرا

 عضو کمیســیون اقتصادی مجلس، از پیشنهاد برخی 
نمایندگان برای افزایش یارانه نقــدی خبر داد و گفت: 
دولت مشکلی برای پرداخت یارانه ندارد، زیرا این منابع از 
جیب مردم تامین می شود.به گزارش زمان به نقل ازایِبنا، 
سیدناصر موسوی الرگانی با بیان اینکه دولت در الیحه 
بودجه ۹8 توجهی به افزایش یارانه نقدی نداشته است، 
گفت: پیشــنهادی مبنی بر افزایش یارانه نقدی مردم از 
سوی برخی نمایندگان با توجه به وضعیت معیشتی جامعه 
مطرح شده اســت. نماینده مردم فالورجان در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در زمانی که یارانه نقدی 
برای اولین بار پرداخت شد ارزش پول ملی ما حداقل ۳ 
برابر زمان فعلی بوده است، افزود: در حال حاضر ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان یارانه نقدی کمتر از ۱۵ هزار تومان ارزش دارد. 

اخبار

نگاه

باطل   ، گوارا  اما  است  سنگین  حق 
سبک است، اما در کام چون سنگی خارا

کالمامیر

رئیس جمهور گفت: اقدام آمریکا در شرایط فعلی 
علیه ایران اقدامی صد در صد تروریستی است. برای 
اینکه کشورها و شرکت های دیگر را از تجارت آزاد 

با ایران می ترساند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسن روحانی رئیس 
جمهور که به ترکیه سفر کرده است، در نشست 
خبری مشترک با رئیس جمهور ترکیه گفت: از 
دعوت جناب آقای اردوغان و مهمان نوازی های 
گرم ایشان از بنده و هیئت همراه بسیار سپاسگزارم. 
این پنجمین نشست شورای عالی همکاری های 
راهبردی بین دو کشور بود که امروز با حضور وزرا 
و مسئوالن دو طرف  برگزار شد و تصمیمات خوبی 
در زمینه رفع موانع جهت توسعه روابط اقتصادی و 
تجاری بین دو کشور اتخاذ شد.وی افزود: جلسه 
خصوصی مفصلی با جناب اردوغان داشتیم و راجع 
به همکاری های بین دو کشور، مسائل منطقه و 
مسائل بین المللی بحث های بسیار مفیدی انجام 
شد.روحانی خاطرنشان کرد: اساس روابط تاریخی 
و دینی دو کشور منافع مشترک و صلح و ثبات 
و توسعه منطقه است. هیچ کس و هیچ قدرت و 
همسایگی،  روابط  این  نیست  قادر  ثالثی  کشور 
برادری و صمیمانه ما را خدشه دار کند. در اینجا 
الزم می دانم از شخص آقای اردوغان و دولت ترکیه 
به  خاطر مواضع بسیار قاطع و صریحشان در برابر 
یک جانبه گرایی، تحریم های غیر قانونی و ظالمانه 
آمریکا علیه ایران تشکر کنم. این به معنای پایبندی 
دو کشور به قانون، منافع مشترک و اخالق است.

وی تصریح کرد: اقدام آمریکا در شرایط فعلی علیه 
برای  است.  تروریستی  در صد  اقدامی صد  ایران 
اینکه کشورها و شرکت های دیگر را در راستای 
اجرای قطعنامه 22۳۱ ارعاب می کند و از تجارت 
آزاد با ایران می ترساند.روحانی اظهار داشت: عمل 
آمریکا یک عمل تروریستی و بر خالف مقررات 
بین المللی است و قطعنامه 22۳۱ به عنوان یک 
قطعنامه الزامی از تمام کشورهای جهان می خواهد 
که از برجام دفاع کند و مناسبات تجاری با ایران 
را انجام دهد. لذا کشورهای معدودی که به تفکر 
آمریکایی ملحق شده اند در واقع  قطعنامه سازمان 
ملل و شورای امنیت را نقض کرده اند و قوانین بین 
المللی را زیر پا گذاشته اند. وی با تأکید بر اینکه 
پایان رسیده  امروز به  دوران قلدرمآبی در جهان 
است، گفت: امروز ملت های منطقه بر پایه منافع 

مشترکشان تصمیم می گیرند.روحانی با بیان اینکه 
در جلسه شورای عالی راهبردی موانع توسعه روابط 
دو کشور مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: 
در این جلسه مقرر شد اگر موانعی در روابط دو 
کشور وجود دارد، برطرف شود. در زمینه مسائل 
مالی، پولی، بانکی، تجارت، صنعت، گمرک، انرژی، 
حمل و نقل، توریسم، همکاری های فرهنگی بین 
دو کشور روابطمان را گسترش خواهیم داد.رئیس 
جمهور اظهار داشت: ایران و ترکیه می توانند آسیا 
را به طور کامل به اروپا متصل کنند و شرق و غرب 
و شمال و جنوب آن را به یکدیگر وصل کنند.وی 
افزود: این روابط به نفع تجارت جهانی و منطقه 
بسیار حساس ما است. ما در همه  این زمینه ها 
تالش کردیم مشکالت را رفع کنیم و تصمیماتی 
کردیم  توافق  طرف  دو  شد.  اتخاذ  راستا  این  در 

که جناب آقای واعظی و برات مسئول کمیسیون 
مشترک دو کشور شوند و با روابط بسیار نزدیک 
همکاری های مشترک و کمیسیون های مشترک 
را تشکیل دهند تا سرعت بیشتری در روابط دو 
جانبه دو کشور ایجاد شود. روحانی خاطرنشان کرد: 
در مواردی مشکالتی برای برخی از شرکت ها وجود 
دارد. دو طرف تصمیم گیری کردیم کمک کنیم 
تا تجار و شرکت های خصوصی بتوانند با اعتماد 
بیشتری با یکدیگر کار کنند.رئیس جمهور با اشاره 
به گفتگوی روسای جمهور دو کشور در خصوص 
مسائل منطقه، تصریح کرد: در روند آستانه سه 
کشور ایران، ترکیه و روسیه با یکدیگر همکاری های 
نزدیکی داشته و دارند و امروز هم تصمیم گرفتیم 
این همکاری را  ادامه دهیم. امروز توافق کردیم در 
آینده اجالس سه کشور در روسیه برگزار شود.وی 
ادامه داد: مسئله سوریه برای ما مهم است. تمامیت 
ارضی سوریه باید مورد احترام همگان باشد و در این 
زمینه دو کشور کامال اتفاق نظر دارند و همکاری 
های خود را برای صلح و امنیت در منطقه ادامه 
می دهیم.روحانی گفت: در زمینه یمن با توجه به 
شرایط سخت در این کشور برای ایجاد صلح و ثبات 
در یمن و کمک به مذاکرات یمنی توافق کردیم و 
مقرر شد در این زمینه دو کشور با یکدیگر رایزنی 
داشته و کمک کنند.رئیس جمهور اظهار داشت: 
امیدوارم در سال آینده میالدی، ششمین نشست 
مشترک همکاری های ما در تهران برگزار شود و 

شاهد توسعه روز افزون دو کشور باشیم.

آگهیدعوتبهمناقصهیکمرحلهایعمومی
اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به برگزاری مناقصه 
پروژه احداث خانه جوان سنندج و واگذاری به پیمانکار واجد شرایط مطابق قانون 
برگزاری مناقصات و عقد قرارداد بر مبنای فهارس بها سال 1397 اقدام نماید. لذا از 
کلیه شرکت هایی که دارای حداقل رتبه 4 و باالتر در زمینه ابنیه در سامانه ساجات 
و ظرفیت آزاد کاری دعوت می شود از تاریخ 97/10/01 تا تاریخ 97/10/05 نسبت به دریافت اسناد 

مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  اقدام نمایند.
1-موضوع مناقصه: پروژه احداث خانه جوان سنندج

2-نام و نشانی کارفرما: گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان واقع در 
خیابان پاسداران، مجموعه ورزشی استقالل.

3-محل اجرای پروژه: مجموعه تختی سنندج.
4-مبلغ و نوع تضمین: چهار میلیارد و نهصد و ده میلیون ریال و فقط ضمانت نامه بانکی معتبر )صادره 

توسط بانک ها و مؤسسات مالی دارای مجوز بانک مرکزی( مورد قبول می باشد.
5-محل و آخرین زمان جهت اخذ اسناد مناقصه: سایت ستاد ایران و تا ساعت 18 روز پنجم دی ماه 97
6-زمان و محل تحویل فقط ضمانتنامه و پاکت )ب( و ارائه پیشنهاد قیمت در سایت ستاد ایران: تا 

ساعت 9 صبح روز 97/10/16
7-زمان و مکان بازگشایی پاکات پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 97/10/16 دفتر 

مدیریت اداره کل 8-مدت زمان اجرای پروژه: 24 ماه شمسی
9-برآورد ریالی پروژه: بر اساس فهارس بها سال 97               )98.143.530.497( ریال.

10- پیمانکارانی که دارای قرارداد با این اداره کل با پیشرفت فیزیکی زیر 70 درصد می باشند حق 
شرکت در این مناقصه را ندارند.

11- مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه بوده و این اداره کل در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
شناسه آگهی 324051 

))هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد((

آگهیمزایدهشرکتتعاونیمسکن
مهرآفرینفرهنگیانفریدونکناربهشماره7۹7

و   96/7/6 مورخه  عمومی  مجمع  مصوبه  اجرای  پیرو 
پالک  واحدی   324 پروژه  فروش  بر  مبنی   97/9/22
با  اصلی   66 از   585فرعی  الی  فرعی   4667 ثبتی 
متراژ 10937متر و45765 متر پروانه ساخت به همراه 
مبلغ  با  شده  اجرا  چینی  دیوار  و  اسکلت  طبقه  سه 
قیمت  باالترین  به  250/000/000/000ریال  پیشنهادی 
حداکثر  مدت  ظرف  لذا  برساند  فروش  به  پیشنهادی 
و شرایط  پیشنهادی  مبلغ  آگهی  این  انتشار  از  روز   7
پرداخت خود و مشخصات فردی را به آدرس ذیل کتبا 
تحویل نمایید  مازندران شهرستان فریدونکنار خیابان 
محمود  ایستگاه  جنب  نامجو  شهید  خیابان  شهدا 
فرهنگیان  آفرین  مهر  مسکن  تعاونی  شرکت  آباد 
مدیره  هیئت  ضمنًا  01135660132و  تلفن  فریدونکنار 

نسبت به انتخاب خریداران اختیار تام دارد
هیئتمدیرهشرکتتعاونیمسکنمهرآفرین

فرهنگیانفریدونکنار

رونوشتآگهیحصروراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 2  خانم صغری گنجعلی دشتی 
97۰6۰9  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان محراب عرب دشتی بشناسنامه شماره 31 درتاریخ1397/6/1 دراقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1-صغری گنجعلی دشتی فرزند حسن  به شماره ملی: ۴62271۵۰9۰  زوجه دایمی  

2- محمود عرب دشتی به شماره ملی :  ۴623131173  فرزند ذکور
3-صادق  عرب دشتی به شماره ملی :  ۴623188973 فرزند ذکور
۴-یوسف  عرب دشتی به شماره ملی: ۴62299۵166  فرزند ذکور
۵-پروین عرب دشتی به شماره ملی: ۴6229۵33۴1   فرزند اناث

6-حکیمه خاتون عرب دشتی به شماره ملی:  ۴62۰8۴۵1۰8  فرزند اناث
7-زهرا  عرب دشتی به شماره ملی : ۴62۰8۴۵1۵9  فرزند اناث

8-نرگس عرب دشتی به شماره ملی : ۴6231۵2911  فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای 

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

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  13976۰331۰1۰۰۰3۴۰۴ 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 مصطفی صالحی  فرزند علی  بشماره 
شناسنامه 81۴۵ صادره از تهران  در ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت  
131/63 متر مربع پالک ۴۵28 فرعی از 163 اصلی واقع در فردیس  خریداری از مالک 
رسمی آقای حجت صادقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله 1۵ 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 11۵7 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/1۰/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/1۰/16
 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهیمفقودی
برگ سبز سواری پژو ۴۰۵ به شماره شهربانی ایران 82-867ب16 و شماره شاسی 
793۰1127 و شماره موتور 22۵2781۵۵۴۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
بهشهر

اگهیمفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو پراید مدل 1388 به رنگ مسی- متالیک به شماره انتظامی 
ایران 72-۴1۵م78 و شماره موتور 28۵929 و شماره شاسی S1۴122889۵2137 به نام 

زینب خواتون مال حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

آگهیمفقودی
شماره  به   1393 مدل  سمند  سواری  ماشین  اسناد  و  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   12۴K۰321297 موتور  شماره  و  82-۴۵۴ج69  شهربانی 
NAAC91CC3DF9393۰3 به نام مریم عیسی زاده ولوکالئی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساندکه شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودروسواری سیستم:پژو 
تیپ:CNG-۴۰۵GLX-XU7 مدل 139۵ به  شماره موتور 12۴K۰92۵682 و شماره 
شاسی NAAM11VE7GK۴7۵919 به نام رامین محمودی مفقودگردیدوازدرجه 

اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهیمفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو ۴۰۵GLX-XV7 به شماره موتور 12۴K1268979 و 
شماره شاسی NAAM11VE7JK1278 و شماره پالک ایران 82-383ه17 مفقود و 

فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهیمفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب ملیکا حیدری فرزند یوسف به شماره ملی ۴3113۰6۵۰۴ و 
شماره دانشجوئی 96122228 دانشجوی رشته مهندسی مقطع کارشناسی دانشگاه علم 

و فناوری مازندران )واحد بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهیمفقودی
برگ سبز)شناسنامه مالکیت (خودرو پژوسواری ۴۰۵جی ال ایکس 8/1مدل 138۵به 
رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک ایران 2۴-6۴2د۴2وشماره شاسی 1۴286289و 
ازدرجه  و  گردیده  ابرکارمفقود  غالمرضا  نام  12۴8۴237۴99به  موتور  شماره 

اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهیمفقودی
برگ سبز ماشین سمند سورن مدل 1387 به شماره شهربانی ایران 82-116ج2۵ و 
شماره موتور 12۴871۰1۰۰۴ و شماره شاسی NAACCICF69F۴۰۵923 به نام 

سید نعمت عیسی زاده کشتلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
پژو  روآ 17۰۰ سی سی مدل 1388  نقلیه سواری  برگ سبز  وسیله   سند کمپانی و 
به شماره پالک 37ایران 897 ب32 و به شماره موتور 11888۰۰7862 و شماره شاسی 

NAAB۵1RM2AH۴۰2878 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری لوگان تندر 9۰ مدل 1386 و به شماره پالک  
 7A۰۰128277۰2۰3۵317به شماره شاسیD۰12119 17ایران 131ل۵6 و به شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

مفقودی
موتور  پالک 18۵ ج 82 72  مدل 1386  وانت  پیکان  سبز  وبرگ  گمپانی  سند  المثنی 

11۴86۰۵۴9۰۰ شاسی 316۴89۴9 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
سند کمپانی وسیله نقلیه  سواری سمند  تیپ ال ایکس ایکس یو 7  مدل 139۵  به 
شماره پالک  2۴ ایران 9۴8ق19 و به شماره موتور12۴k۰782۰73  و به شماره شاسی 

NAAC91CE8FF۰۵۰۴۴8 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 82 با شماره پالک 6۴2س۵8ایران 62 با شماره موتور 2۴۰۰۵۵6۰و 
شماره شاسی S1۴1228776۰3۵9بنام نور محمد کامل مراندینی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهیمدرکفقدانتحصیلی
مفقودی مدرک فارغ التحصیلی پروانه شکری فرزند حسین شماره شناسنامه 7376 صادره 
از تهران در مقطع کاردانی در  رشته اموزش ابتدایی صادره از واحد دانشگاهی قائمشهر  با 
شماره گواهینامه 1۵8۵2مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضا می 

بابل شود اصل مدرک را به دانشگاه قایمشهر  ارسال نماید 

مفقودی
شاسی   371۰3۴2 موتور   82  79 ص   792 پالک   1389 مدل  پراید  سبز  برگ 

s1۴12289۵7۴۰93 مفقود گردیدو از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

روحانی در نشست خبری مشترک با اردوغان:

اقدامامریکادرشرایطفعلیعلیهایرانصددرصدتروریستیاست

ادامه از صفحه ۱
وی تصریح کرد: اگر این کشورهای منطقه بخواهند بیش از 
این جسارت کنند به شکل دیگری با انها حرف خواهیم زد 
ولی حاال با حوصله با آنها گفتگو می کنیم و نمی خواهیم با 
همسایگان با اوقات تلخی رفتار کنیم ولی امور حدی دارد و 
تردیدی ندارم با تدابیری که در نظام جمهوری اسالمی این 
مسیر را باز خواهد کرد و آنها به خواسته هایشان نخواهند 
رسید منتهی باید وفاق در داخل کشور حفظ شود.الریجانی 

ابرازداشت: وفاق یک مسئله مهم در کشور است. 
در برخی مواقع اختالف سلیقه هایی وجود دارد که فردی 
است و این نباید مسئله اصلی کشور شود. کشوری که در 

راس آن یک رهبر حکیم، متدین و اهل معنا به عنوان ولی 
فقیه وجود دارد بن بستی در امور آن وجود ندارد ایشان 
تدبیر خواهند کرد همانگونه که در گذشته از شرایط سخت 
تر از این را هم عبور کرده ایم. اما اختالفاتی که در داخل 
کشور بوجود می آید باعث می شود تدابیری که برای کشور 
شورای  مجلس  رئیس  گفته  بماند.به  زمین  است  راهگشا 
اسالمی، بنابراین در سطح ملی و داخلی باید توجه داشت 
قدم ها را باید با اصول و تدبیر برداشت و به مسائل مهم و 
اصلی زندگی مردم بپردازیم و از مسائل فرعی و اختالفات 
سیاسی و فکری پرهیز کنیم.وی تاکید کرد: باید به همدیگر 
اعتماد داشته باشیم. آنهایی که این ور میز نشسته اند با رای 

مردم آمده اند و مسئول پیگیری مسائل مردم هستند. حتی 
افرادی که این ور میز نشسته اند باید شنونده دردهای مردم 

باشند و آنها را درک کنند و پیگیر باشند.
امروز کشور توسط همین  الریجانی عنوان کرد: مشکالت 
افراد مرموز در دنیا ایجاد شده است در مورد مسائل هسته 
مذاکره  سال  دو  و  رسیدیم  تفاهم  به  کشور  داخل  در  ای 
کردیم و به عهدمان پایبند بودیم. آنهایی که امروز می گوید 
وضعیت کشور خراب شده است زیر پیمان زدند.الریجانی 
خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در مورد بودجه بندی 
در حوزه اشتغال و حمایت از تولید تدابیری را به دولت و 

مجلس ابالغ کردند. 

رئیس مجلس شورای اسالمی:

پاسخیمحکمبهادامهشیطنتکشورهایمنطقهخواهیمداد
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آغاز رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ از امروز

سردار پاکپور از آغاز رزمایش پیامبر اعظم12 خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی 
سپاه دیروز در نشست خبری رزمایش پیامبر اعظم 12 طی سخنانی اظهار 
داشت: رزمایش پیامبر اعظم 12 از سلسله رزمایش های نزسا است که در 
آذرماه و دی ماه 1397 در جزیره قشم برگزار می شود.وی افزود: یگان های 
رزمی  پهپاد های  هوانیروز  مکانیزه  تکاور  مخصوص  نیرو   سریع  واکنش 
و شناسایی واحدهای تخریب و مهندسی و سیستم های راداری و موشک 
عثها دقیق زن و  ناو تیپ ذوالفقار منطقه یکم ندسا در این رزمایش حضور 
دارند.فرمانده نیروی زمینی سپاه ادامه داد: یگان های نیروی زمینی از 2۴ آذر 
با ستون کشی از استان فارس این رزمایش را آغاز و تاکنون تمرینات خوبی 
مرکز  از  یگان ها  مهمترین مرحله رزمایش ستون کشی  داده اند.  انجام  را 

یگان ها به منطقه رزمایش و تمرین در منطقه رزمایش بود. 
اساس این رزمایش ما عملیات آبی خاکی و دفاع ساحلی بوده که تا به 
امروز تمرین کرده ایم.سردار پاکپور گفت: این رزمایش یک رزمایش دفاعی 
است و اصل راهبرد ما هم یک راهبرد دفاعی است. اما راهبرد ما در سطوح 
عملیاتی  و تاکتیکی  هجومی است. ما در ابتدا قصد حمله به هیچ کشوری 
را نداریم اما اگر کشوری قصد حمله به ما را داشته باشد سراسر هجوم و  
حمله می شویم و دشمنان بدانند که راهبرد ما ترکیبی از آفند و پدافند است.
وی گفت: ما قصد داریم معادالت دفاعی خودمان را در ذهن دشمن ترسیم 
کنیم تا در محاسبات خود دچار اشتباه نشوند. ما تهدیدی برای هیچ کشوری 
نیستیم اما اینطور نیست که ما پشت خاکریز بایستیم تا آنها به ما حمله کنند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه اظهار داشت: در این رزمایش ما عمدتا راهبرد 

تهاجمی را تمرین می کنیم. در رزمایش ها ما تاکتیک ها را ارتقا می دهیم. 
ما در رزمایش پیامبر اعظم 12 نیروها و یگان های ویژه ما قابلیت های خود 
در نفوذ به اعماق جبهه دشمن را تمرین می کنند و ما در این رزمایش این 
تاکتیک را تمرین می کنیم.سردار پاکپور عنوان کرد: در دانشکده ها و مراکز 
آموزشی کارهای خوبی در حوزه عملیات های آبی خاکی انجام داده و در 
این رزمایش این تاکتیک را هم تمرین می کنیم. ما در چند سال گذشته به 
پیشرفت های شگرفی در حوزه مهندسی به خصوص در نبرد با تروریست ها 
داشته ایم و در حوزه تخریب آفندی به پیشرفت های خوبی رسیدیم. انشا 
اهلل در مرحله نهایی رزمایش که فردا برگزار می شود این موضوع را می بینید.
وی با بیان اینکه سیستم های کنترل و فرماندهی نقش مهمی دارند گفت: 
امر ز  کنیم.  بکارگیری  جامع  سامانه  یک  در  را  سامانه ها  این  می خواهیم 
توپخانه نیروی زمینی به گلوله های توپ و راکت های هوشمند تجهیز شده 

است. 
تجربیات نیروی زمینی سپاه در مبارزه با تروریسم چه در فرای مرزها چه 
داخل کشور بسیار ارزشمند است و ما در این رزمایش این توانمندی را به 
نمایش می گذاریم. یک هفته است که این رزمایش را آغاز کردیم و فردا 
مرحله آخر رزمایش اجرا می شود.فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه 
پیام این رزمایش صلح و دوستی است گفت: وقتی توان بازدارندگی ما 
باال باشد دشمن دیگر توان تهدید را ندارد. پیام ما برای کشورهای همسایه 
همیشه صلح و دوستی است. در شرق کشور تروریست های تکفیری با 
استفاده از خالهای مرزی به ما ضربه می زنند اما ما خویشتنداری می کنیم و 
از کشورهای همسایه می خواهیم این خالها را بر طرف کنند.سردار پاکپور 
گفت : وقتی دشمن در محاسباتش اشتباه کرده و در حین عمل به مشکل 
می خورد در راهبرد خود بازنگری می کند. و  بر  همین اساس آمریکایی ها 
بلکه در کل منطقه  تنها در عراق وسوریه  نه  نتیجه رسیده اند که  این  به 

نمی توانند اعمال قدرت کنند.

ایران اقدام دولت آلبانی را محکوم کرد

 سخنگوی وزارت امور خارجه با نکوهش اقدام غیر قابل 
قبول دولت آلبانی در اخراج دو دیپلمات ایرانی اظهار داشت: 
این اقدام و سناریو تحت فشار دولت آمریکا و سرویس 

امنیتی رژیم صهیونیستی اجرا شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاسمی سخنگوی 
وزارت امور خارجه با نکوهش اقدام غیر قابل قبول دولت 
آلبانی در اخراج دو دیپلمات ایرانی اظهار داشت: این اقدام 
و سناریو تحت فشار دولت آمریکا و سرویس امنیتی رژیم 
صهیونیستی و با همکاری برخی گروه های تروریستی ضد 
ایرانی و با بیان ادعاهای واهی و نادرست تدوین و در جهت 
تخریب و تحت تاثیر قرار دادن روابط ایران و اروپا اجرا شده 
است. این رفتار دولت آلبانی که هیچ توجیه و پایه و اساس 
منطقی ندارد، تماما بر بنیان اطالعات ساختگی و غلط برخی 
سرویس های امنیتی و اقدامی محکوم و غیر قابل قبول 
تلقی می شود. جای تاسف دارد که این بار سناریوسازان 
ضد ایرانی کشور آلبانی که همواره از روابط خوبی با ایران 
برخوردار بوده است را قربانی نقشه های شوم خود قرار داده 
اند.قاسمی تصریح کرد: ما این اقدام نابخردانه تحمیلی بر این 
کشور را در ادامه همان خط تخریب و اخالل در روابط 
خارجی ایران، بویژه با اروپا و نیز با هدف ایران آزاری و ایران 
هراسی ای می دانیم که توسط آمریکایی ها و صهیونیست 
ها همواره دنبال می شود که ذوق زدگی کودکانه و از سر 
ناشیگری و ورود عجوالنه به اعالم موضع گیری و بیان 
شادمانی ابلهانه برخی مقامات آمریکایی بویژه وزیر خارجه 
آن کشور از این اقدام گواهی بر این تالش های مذبوحانه 
افراد غیر حرفه ای و مزد بگیر گروههای تروریستی طی 

سالیان اخیر است.

واکنش ترکیه به خبر خروج 
نیروهای نظامی آمریکا از سوریه

وزیر خارجه ترکیه در خصوص اخبار منتشر شده درباره 
خروج آمریکا از سوریه گفت: از این موضوع استقبال 
می کنیم.به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، مولود چاووش 
اوغلو وزیر خارجه ترکیه در خصوص اخبار منتشر شده 
درباره خروج آمریکا از سوریه گفت: از این موضوع استقبال 
می کنیم. بعد از آن الزم است که روی روند سیاسی متمرکز 
شویم.وی افزود: در خاورمیانه و شمال آفریقا هر اتفاق 
منفی باعث تاثیرگذاری منفی در کشورمان خواهد شد.وزیر 
خارجه ترکیه با بیان اینکه مدت زمانی طوالنی است که با 
داعش در حال مبارزه هستیم، گفت: تصور می کنیم داعش 
دچار شکست شده است.وی ادامه داد: آمریکا برای عقب 
نشینی باید هماهنگی های الزم را انجام دهد و این عقب 
نشینی با هماهنگی باشد زیرا نباید خالئی بوجود آید.
چاووش اوغلو با اشاره به نقشه راه منبج بین ترکیه و آمریکا 
اظهار داشت: این تفاهم پابرجاست. بین پ ک ک و ی پ 
گ تفاوتی نیست و هر دوی آنها تروریست هستند.ترامپ 
در توییتی از خروج آمریکا از سوریه خبر داده است که این 

موضوع با واکنش های بسیاری در دنیا روبرو شده است.

خبرخبر

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه گران فروشی، 
مسائل خواسته  دیگر  و  اختالس  احتکار،  طالق، 
دشمن است، گفت: به مسابقه در گران فروشی تن 

ندهیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل محمد امامی 
کاشانی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز 
جمعه این هفته تهران اظهارداشت: آیا در کشوری 
جهان  ام القرای  که  ایران  اسالمی  جمهوری  مثل 
درست  فساد  همه  این  می آید  حساب  به  اسالم 
است؟  زمان)عج(  امام  از  جدایی  چه  این  است؟ 
اختالس و طالق  این همه گران فروشی، رشوه، 
میان زوج ها درست است؟ البته گرچه ریزش هایی 
در  داریم.وی  هم  بسیاری  رویش های  ولی  داریم 
ادامه با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران از نظر 
ایدئولوژی برترین تفکر ایدئولوژیکی را دارد، گفت: 
دنیا هم به این ایدئولوژی توجه کرده است؛ این 
تفکر و ایدئولوژی شیعی بود که انقالب اسالمی 
را بوجود آورد.امامی کاشانی در خصوص مناسبت 
وحدت میان دانشگاه و حوزه که شهید مفتح آن را 
مطرح کرده بود، افرود: وحدت حوزه و دانشگاه 
یعنی این دو همدیگر را کمک کنند، یعنی علم و 
دین و طبیعت باهم باشند که اگر با یکدیگر حرکت 
خواهند  را  اساس خود  دو  هر  علم  و  دین  کنند 
داشت.وی گفت: در این صورت دانشگاه بر اساس 
دین و معنویت مسیر علم را طی می کند و نه بر 

اساس فساد و گناه؛ این یک اساس و اصلی است 
که مربوط به اساس اسالم است. دانشمندان بزرگی 
و  کردند  طبیعی حمایت  علوم  از  اینها  که  بودند 
خودشان هم با اینکه فقه و حدیث و علوم اسالمی 
ریاضیات  همچون  علوم  سایر  در  می دانستند،  را 
ما  دشمنان  کرد:  تصریح  شدند.وی  متخصص 
جوانان را در گناه، فساد و عیاشی می خواهند تا 
بتوانند کشور را ببلعند، یک زمانی نیکسون رئیس 
درباره  طاغوت  دوران  در  آمریکا  وقت  جمهور 
محمدرضا می گفت، »او مایه امنیت در خاورمیانه 
امن  را  منطقه  کیان  و  آن عظمت  با  ایران  است.« 
کرده بود، یعنی می خواهند بگویند ما هر کاری 
می کنیم سکوتی مرگبار و سکوتی گورستانی است 

نه آن صلحی که او]نیکسون[ به نفع خودش مطرح 
می کرد؛ جهان استکبار همین را می خواهد.امامی 
کاشانی بیان کرد: امروز هم این رئیس جمهور فاسد 
مثل  دنیا  آمریکا حرفش همین است. می خواهند 
همین آل سعود کثیف در فساد باشد تا بتوانند کار 
خود را به خوبی پیش ببرند.وی بیان کرد: اساتید 
به  نه  کنند  به واقعیات جهان توجه  باید  دانشگاه 
زورها و پول ها. ببینید که ]دشمنان[ از چه چیزی 
سخن می گویند، از عزمت ایران سخن می گویند، 
شما هم در کالس های درس خود به دانشجویان از 
عزمت اسالم شیعی، از عزمت انقالب اسالمی که 
این حقایق را بوجود آورد بگویید نه اینکه تعریض 
بزنید.امامی کاشانی تصریح کرد:  کنایه  نیش و  و 

انجام  کارهایی  جوانان  کشورها،  برخی  در  اینکه 
تفکری  دنباله  این  است  ارزشمند  که  دهند  می 
است. آورده  بوجود  اسالمی  انقالب  که  است 

خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: اینکه آمریکایی 
ها می گویند باید از سوریه برویم یعنی در سوریه 
شکست خورده اند، در یمن و عراق و دیگر مناطق 
شکست خورده اند و به امید خدا هم آمریکا، هم 
رژیم صهیونیستی و هم گاو شیرده آنها، عربستان 
شد  خواهند  رسوا  هم  دیگر  مسائل  در  سعودی، 
و از بین خواهند رفت. وی گفت: در این شرایط 
وخیم دنیا، باید برای ظهور امام زمان)عج( دعا کنیم. 
گران فروشی، طالق، احتکار و اختالس و دیگر 
مسائل خواست دشمن است. به مسابقه در گران 
فروشی تن در ندهیم. امامی کاشانی بیان کرد: به 
کسانی که با کمترین درآمد ممکن در حال زندگی 
کردن هستند فکر نمی کنید و توجهی نمی کنید، این 
مساله نباید اینطور باشد. شما ببینید در آمریکا اتاق 
جنگ با ایران در نظر گرفته اند و ما هم باید اتاقی 
داشته باشیم برای دفاع از ایران. همه باید دست به 
دست هم دهیم تا نگذاریم این وضعیت در کشور 
ادامه داشته باشد.امام جمعه تهران در پایان با اشاره 
نیروهای  تشکیل  برای  امام)ره(  فرمان  سالروز  به 
این  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  هوایپماها  حفاظت 
نیروها به خوبی به وظیفه خود عمل کردند و ما 

برای آنها دعای خیر و توفیق روز افزون داریم. 

آیت اهلل امامی کاشانی:آمریکا دنیا را در فساد می خواهد

اختالسوگرانفروشیخواستهدشمناست

دادنامه
تاریخ رسیدگی 97/9/19 مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردل 

خواهان : خانم ماه طال امیری کاجی فرزند نورعلی با نمایندگی خانم فاطمه رئیسی اردلی 
فرزند یارعلی  به نشانی استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان اردل ـ شهر اردل ـ 

حشهرداری کمیته امداد  
خوانده : آقای مراد قادر فرزند عبدالکریم به نشانی 

خواسته : الزام به بذل مدت متعه 
گردشکارـ  خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم دادگستری اردل 
نموده که پس ازثبت به کالسه 97۰739 و جری تشریفات قانونی  تعیین وقت رسیدگی ، 
استماع اظهارات طرفین و شهود سرانجام دادگاه در وقت فوق العاده بتصدی امضاء کننده 
ذیل  و بابررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی  را اعالم وبا استعانت از خداوند 

متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
» رای دادگاه «

در خصوص دعوی خانم ماه طال امیری کاجی فرزند نورعلی به طرفیت آقای مراد قادر 
فرزند عبدالکریم تبعه افغانستان و مجهول المکان ، بخواسته الزام خوانده به بذل مدت 
عقد موقت ، بدین توضیح که خواهان به شرح دادخواست  و صورتجلسه رسیدگی اظهار 
داشته که از تاریخ 138۵/1/1 به مدت 99 سال به عقد موقت خوانده که تبعه افغانستان 
است درآمده و از وی صاحب یک فرزند به نام امیر حسین شده و مدت چهار سال است 
که خوانده بدون اطالع وی از زندگی مشترک را ترک کرده و ظاهراً از کشور ایران خارج 
شده و هیچ اطالعی از وی ندارد و بدین ترتیب با مشکالت عدیده ای از جمله عدم امکان 
اخذ شناسنامه برای فرزند و امرا معاش خود و فرزند مششترک مواجه شده و به لحاظ 
عسر و حرج شدید خواستار بذل مدت عقد موقت شده است. دادگاه نیز بابررسی اوراق 
و محتویات پرونده ، تصویر عقدنامه موقت خواهان به تاریخ 138۵/1/1 که خواهان به 
عقد موقت خوانده در آمده ، عدم حضور خوانده جهت دفاع از خود علیرغم ابالغ وقت 
رسیدگی از طریق نشر آگهی ، اظهارات نماینده حقوقی کمیته امداد به وکالت معاضدتی از 
خواهان نتیجتاً دادگاه دعوی خواهان به خواسته فوق را محرز و مسلم تشخیص داده و به 
لحاظ احراز عسر و حرج شدید برای زوجه ووجود توالی فاسد در صورت عدم بذل مابقی 
مدت عقد موقت و یا تنقیح مناط از ماده 113۰ قانون مدنی و مستنداً به ماده 113۰ قانون 
مدنی و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/۴1۴۰ مورخ 136۴/2/17 با توجه به عدم 
حضور زوج و عدم امکان الزام وی به بذل مدت و خروج وی از کشور حسب اظهارات 
خواهان حکم بر بذل مدت باقیمانده عقد نکاح موقت و قطع و انحالل باقیمانده مدت 
عقد نکاح صادر و اعالم می دارد.رای  صادره غیابی است  و ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ 
واخواهی در همین دادگاه صادر کننده حکم و پس از آن ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر  

خواهی دردادگاههای تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری است . 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردل ـ عنایت اله محمدی 

دادنامه
پرونده کالسه 97۰99866112۰۰21۵ شعبه 1۰2 دادگاه کیفری شهر خرم آباد )1۰2 جزایی 
سابق ( تصمیم نهایی شماره 97۰99766136۰۰838شکات : خانم عطری بازگیران فرزند 
خداداد با وکالت خانم فاطمه بازگیر فرزند حسین به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد 

شهر خرم آباد شهدا روبروی فاطمیه طبقه دوم پاساژ صفاریان - دادستان خرم آباد 
متهمین : 1-آقای حسین دریکوند فرزند سبزمراد 2-آقای رضادریکوند فرزند مراد 3-آقای 
علی دریکوند فرزند ملک نیاز ۴-آقای سجاد دریکوند فرزند سبز مراد ۵-آقای مهرداد 

دریکوند همگی مجهول المکان 
اتهام ها : ورود به عنف –تهدید به قتل –قدرت نمایی با سالح گرم –تخریب شیشه –

حمل غیر مجاز سالح شکاری و جنگی –قدرت نمایی با قمه 
دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص اتهامات آقایان 1-رضا دریکوند فرزند مراد 2-مهرداد دریکوند 
فرزند محمد تقی 3-حسین دریکوند فرزند سبز مراد ۴-سجاد دریکوند فرزند سبزمراد ۵-علی 
دریکوند فرزند ملک نیاز دایر بر ورود به عنف به منزل خانم عطری بازگیران و تهدید به قتل 
وی و مضافا اتهامات متهم ردیف اول مبنی بر قدرت نمایی با سالح گرم تخریب شیشه های 
منزل خانم عطری بازگیران و حمل غیر مجاز یک قبضه سالح شکاری ساچمه زنی و اتهام 
متهم ردیف سوم دایر بر قدرت نمایی با قمه و اتهامات متهم ردیف پنجم مبنی بر قدرت نمایی 
با سالح گرم و حمل غیر مجاز یک قبضه سالح جنگی کالشینکف با توجه به جامع اوراق 
و محتویات پرونده شکایت شاکیه مذکور )با وکالت خانم فاطمه بازگیر (بدین نحو که شاکیه 
اظهار داشته متهمان موصوف در تاریخ 1396/۵/19 به خاطر درگیری قبلی فی ما بین با عنف 
وارد منزل وی واقع در روستای سنگ تراشان شده اند و او را تهدید به قتل نموده اند و متهم 
ردیف اول حامل سالح دولول ساچمه زنی بوده و از طریق تیراندازی مبادرت به تخریب شیشه 
های منزل وی نموده و متهم ردیف سوم قمه در دست داشته اند و متهم ردیف پنجم با سالح 
جنگی کالشینکف تیراندازی نموده اند و از نامبردگان شکایت دارند مالحظه کیفر خواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد و به لحاظ تحقیقات به عمل آمده نظر به اینکه 
متهمان از طریق درج آگهی در روزنامه احضار شده اند و لیکن در این شعبه دادگاه حضور به 
هم نرسانده اند و الیحه ای نیز ارسال نکرده اند فلذا بزهکاری مشارالیهم محرز و مسلم است 
و به استناد مواد 617-669-677و 69۴ قانون مجازات اسالمی 137۵ )بخش تعزیرات ( و بند 
های الف و پ از ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات 
غیر مجاز و با رعایت ماده 13۴ قانون مجازات قانون مجازات اسالمی 1392 و لحاظ قاعده 
تعدد مادی جرائم و همچنین رعایت ماده ۴۰6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متهم ردیف 
اول را از حیث بزه ورود به عنف به منزل شاکیه به تحمل هفت سال حبس از لحاظ بزه تهدید 
به قتل به تحمل سه سال حبس و از حیث بزه قدرت نمایی با سالح گرم به تحمل سه سال 
حبس و 7۴ ضربه شالق تعزیری که شالق در محوطه اجرای احکام و با رعایت موازین شرعی 
و قانونی و در غیر نقاط حساس بدن وی نواخته می شود و از لحاظ بزه تخریب شیشه های 
منزل شاکیه به تحمل چهار سال حبس و از حیث بزه حمل غیر مجاز یک قبضه سالح شکاری 
ساچمه زنی به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی و متهمان ردیف دوم –سوم و 
چهارم را از حیث بزه ورود به عنف به عنف به منزل شاکیه به تحمل منفردا شش سال حبس 
و از لحاظ بزه تهدید به قتل وی به تحمل منفردا دو سال حبس و متهم ردیف سوم را از حیث 
بزه قدرت نمایی با قمه به تحمل دو سال حبس و 7۴ ضربه شالق تعزیری به کیفیت مرقوم و 
متهم ردیف پنجم را از حیث بزه ورود به عنف به منزل شاکیه به تحمل هفت سال حبس و از 
لحاظ بزه تهدید به قتل شاکیه به تحمل سه سال حبس و از حیث بزه قدرت نمایی با سالح 
گرم به تحمل سه سال حبس و 7۴ ضربه شالق تعزیری به کیفیت مورد اشاره و از لحاظ بزه 
حمل غیر مجاز یک قبضه سالح جنگی کالشینکف به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم 
می نمایذ و نظر به اینکه سالحی از ید متهمان ردیف اول و پنجم کشف نشده است علی هذا 
این شعبه دادگاه در خصوص ضبط آنها مواجه با تکلیفی نمی باشد الزم به ذکر است که در 
خصوص متهمان مجازات اشد قابل اجرا می باشد و مجازات حمل سالح شکاری متهم ردیف 
اول به لحاظ اینکه درجه 7 می باشد با سایر مجازاتهای وی جمع می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست 

روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید همت نوربخش.   آگهیدرخواستاصولورشکستگیتوسطهرذینفع

قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران اداره تصفیه امور ورشکستگی تاریخ: 1397/9/2۰
اداره تصفیه امور ورشکستگی کرمانشاه شماره: الف 1- ک12/ 96

در مورد ورشکستگی شرکت پارسیان شکوه زاگرس )سهامی خاص( با شماره ثبت 1۰۰86 و شناسه 
ملی 1۰66۰1۰1۰۴۰ 

با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره 96۰9978311۵۰۰۴۴7 مورخ 96/6/2۰ شرکت پارسیان 
شکوه زاگرس به شماره ثبت 1۰۰86 و شناسه ملی1۰66۰1۰1۰۴۰ورشکسته اعالم شده است و این 
اداره پس از انجام اقدامات مقدماتی اموالی از ورشکسته بدست نیاورده است ، بدین وسیله در اجرای 
ماده 22 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 مراتب آگهی می شود تا هریک از بستانکاران 
که خواستار اجرای اصول ورشکستگی می باشند ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست 
کتبی خود را باپرداخت هزینه ها به این مرجع واقع در کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی- نبش سیمتری 
دوم –ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه-طبقه اول اعالم نمایند، در غیر اینصورت ، این اداره 

خاتمه جریان ورشکستگی را اعالم خواهد نمود.
عبداله جمشیدی- مستشار دادگاه تجدیدنظر و سرپرست اداره تصفیه امور ورشکستگی کرمانشاه

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای  رقیه حسن پور  باغچه جوق دارای شناسنامه شماره  28۰2۵67۴997   بشرح 
دادخواست به کالسه 3/971813ش     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  
و چنین توضیح داده که شادروان زهرا خیرانی باغچه جوق بشناسنامه ۵22 ماکو در تاریخ 

9۰/6/2  اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-   رضا حسن پور باغچه جوق  فرزند  جلیل   –ش ش 7۵۴ خوی –پسر متوفی
2-   فریبا  حسن پور  باغچه جوق فرزندجلیل -ش  ش    873 خوی-دختر متوفی
3- رقیه حسن پور  باغچه جوق فرزندجلیل   -ش  ش  922   –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

مفقودی
موتور 12۴K1۰۴8۰2۴و شماره شاسی  با شماره  پژو ۴۰۵ مدل 96  برگ سبز سواری 
NAAM۰1CE8HK۵8۵79۰با شماره پالک ۴1۴ص۴8 ایران 82 بنام اسماعیل قربانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری سایپا تیبا مدل 9۵ با شماره موتور M1۵ / 8367619و شماره شاسی 
NAS8111۰۰G۵727229با شماره پالک 27۵ص۵7ایران 82 بنام حسین عابدین پور 

بابل ساسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهیمزایده
محترم  هیات   2 ماده  موضوع   1390/06/08-045059 ت   116689 شماره  نامه  تصویب  اجرای  در 
وزیران در  خصوص فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در  شعاع  20  کیلومتری ،  
استان آذربایجان غربی در نظر دارد جهت بهره مندی مشمولین این طرح سهمیه سوخت سه ماهه 
)مهر،آبان، آذر ( مجموعا 36  میلیون لیتر را به ازا نرخ پایه هر لیتر 33000 ریال از  طریق مزایده 
در سطح کشور به فروش رساند ، متقاضیان  بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی  پیشنهادات  خود را با شرایط خود 
را با شرایط ذیل تا پایان وقت اداری مورخه  1397/10/08  به دبیر خانه حراست استانداری تحویل و رسید  دریافت نمایند و زمان 
بازگشایی  پیشنهادات  راس ساعت  13 مورخه 1397/10/09 خواهد بود  حضور پیشنهاد کنندگان  یا نماینده آنها  )با معرفی کتبی( 

در جلسه آزاد است
شرایط شرکت کنندگان در مزایده:

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران باشد
2-تصویر برابر اصل مدارک هویتی )کارت ملی-شناسنامه(  و برای اشخاص حقوقی  تصویر اساسنامه  با آگهی آخرین تغییرات و 

مدارک هویتی دارندگان  حق امضا الزامی است
3- دارای کارت الکترونیکی مبادالت مرزنشینی یا پیله وری  و یا کارت بازرگانی باشد

4- دارای گردش مالی به مبلغ/25/000/000/000 ریال به طور متوسط  ماهانه در 6 ماهه منتهی به تاریخ  انتشار آگهی باشد 
5- عدم هر گونه بدهکاری  مالی به دستگاه های اجرایی از جمله بدهکاری  مالیاتی

 شرایط شرکت در مزایده:
1-متقاضیان باید مبلغ 12/000/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده سه ماهه  را به حساب  شماره 2171130006003 با 

عنوان سایر منابع استانداری  نزد بانک ملی شعبه ارومیه واریز و فیش  آن را ضمیمه مدارک خود بنمایند
2- فرآورده تحویلی به برنده  مزایده از محل انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های   نفتی ایران بوده و برنده موظف است 

طی یکماه  به نسبت سهمیه هر ماه کلیه فرآورده را برداشت نماید
3- کلیه هزینه های حمل و نقل  گمرکی و حقوق دولتی و غیره پس از خروج محموله  از انبار به عهده  برنده مزایده خواهد بود

 4- قیمت های  فرآورده  تحویلی به برنده مزایده برمبنای قیمت مصوب کارگروه مرکزی تبصره 2 در طول مدت قرارداد خواهد بود
5- برنده مزایده ،کل سود مرزنشینان  را )15 درصد نرخ پیشنهادی(  به صورت در سه مرحله به شماره  2171130006003 نزد بانک 

ملی شعبه ارومیه واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید
6- تحویل فرآورده به برنده مزایده بر اساس مفاد قرارداد فی مابین کارگزار  و شرکت ملی پخش فرآورده  های نفتی خواهد بود.
در هنگام  عقد قرارداد معادل 5 درصد  ارزش ریالی قرارداد بعنوان حسن اجرای آن  بصورت نقد یا ضمانت نامه بانکی  به تناسب 

سهم هر ماه اخذ خواهد شد
7- سپرده نفردوم پس از عقد قرارداد  با برنده اول عودت خواهد گردید و سپرده سایر شرکت کنندگان  پس از بازگشایی پاکت و 

اعالم  برنده عودت خواهد شد
8- برنده مزایده در صورتی که ظرف مدت یک هفته  اقدام به عقد قرارداد ننماید سپرده وی به نفع دولت ضبط و پیشنهاد دوم به 

عنوان برنده اعالم خواهد شد و در صورت انصراف  برنده دوم سپرده  وی ضبط و مزایده تجدید آگهی خواهد شد
9- در شرایط مساوی  اولویت با تعاونی های مرزنشینان میباشد

10-تعیین صالحیت  و پذیرش کارگزاران  و برنده مزایده به عهده کارگروه استانی  خواهد بود
11-  شرکت ملی فرآورده های ملی نفتی ایران بر اساس  موازنه تولید و مصرف نفت گاز در کشور در هر مرحله از قرارداد  خود در 

صورت لزوم با توجه به نیاز داخلی نسبت به قطع فروش اقدام نماید
12- برگزاری  مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت به شماره مزایده 100970245000007  می باشد و همچنین کلیه 

پاکات بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه حراست استانداری  گردد
13- توضیح اینکه  به نرخ پیشنهادی 16 درصد  عوارض و ارزش افزوده و 15 درصد سود مرزنشنیان  اضافه خواهد شد

14- هرگونه تغییرات  اعم از افزایش یا کاهش نرخ ارزی و سایر هزینه ها بعهده کارگزار برنده بوده  فروشنده و مزایده گزار هیچگونه 
تعهد و مسئولیتی در این رابطه ندارد

نحوه ارسال مدارک شرکت در مزایده:
پاکت الف : 1-تصویر برابر اصل شده مدارک هویتی )کارت ملی-شناسنامه( و برای اشخاص حقوقی تصویر اساسنامه با آگهی آخرین 

تغییرات و مدارک هویتی دارندگان حق امضا
2-تاییدیه گردش مالی به مبلغ 25/000/000/000 ریال به طور متوسط در 6 ماهه منتهی به تاریخ انتشار آگهی

3- تصویر کارت مرزنشینی یا کارت پیله وری و یا کارت بازرگانی معتبر
4- تایید فرم آگهی مزایده توسط شرکت کنندگان)اثر انگشت و مهر و امضا(

پاکت  ب:1-فیش واریزی تضمین شرکت در مزایده 
پاکت ج:-نرخ پیشنهادی )بدون محاسبه 16 درصد مالیات ارزش افزوده و 15 درصد سهم مرزنشینان (

ضمنا پاکات  مربوطه را یک پاکت جداگانه الک مهر شده تحویل دبیر خانه حراست استانداری نمایند
استانداریآذریایجانغربیمتقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 04431972323 تماس حاصل فرمایند

شناسه آگهی  323991

عراقچی: حفظ برجام وظیفه اعضای جامعه جهانی است
معاون وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای روسی خود گفت، جهان از سیاست های اشتباه 
آمریکا و متحدانش در رنج است و اکنون حفظ و پابیندی برجام که یک توافقنامه مهم 

امنیتی است، وظیفه همه اعضای جامعه جهانی است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، »عباس عراقچی« که برای گفت وگو با »سرگئی ریابکوف« 
معاون وزیر خارجه روسیه به مسکو سفر کرده، دیروز در دیدار با همتای روس خود تاکید 
کرد که حفظ توافق هسته ای برای کل جامعه جهانی یک وظیفه بسیار مهم است.وی 
با تاکید بر اینکه جهان از سیاست های اشتباه دولت آمریکا و برخی متحدانش در رنج 
است، افزود: »متاسفانه به خاطر برخورد یک جانبه و غیرقانونی طرف آمریکایی و تصمیمات 
متناقض شورای امنیت سازمان ملل، برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( اکنون در وضعیت 
بحرانی قرار گرفته است. برجام، قبل از هر چیز یک توافقنامه مهم امنیتی است که حفظ و 
پابیندی به آن وظیفه همه اعضای جامعه جهانی است.« عراقچی از مواضع منطقی، قاطع 
و منصفانه روسیه در  باره برجام قدردانی کرده و گفت: »برجام دستاورد دیپلماتیک بسیار با 
ارزش است و آمریکا با تالش خود برای از بین بردن آن، دیپلماسی را در سطح بین  المللی 
تضعیف می کند.« وی همچنین یادآور شد که همکاری   های ایران و روسیه در عرصه مسائل 
منطقه  ای و بین  المللی در سطح بسیار خوبی قرار دارد  و دو کشور از مواضع عمدتا یکسانی 

در مسائل منطقه  ای و بین  المللی برخوردارند.

دریادار فدوی: تحقیقات موشکی سپاه ادامه دارد
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: تحقیقات و آزمایش های 

موشکی سپاه به بهترین و فعال ترین شکل ممکن ادامه دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سردار پاسدار »علی فدوی« اظهارداشت: تحقیقات در زمینه 
تسلیحات نظامی و موشکی یک موضوع دائمی برای این نیرو است. معاون هماهنگ کننده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: این موضوع برای ما همچون نفس کشیدن امری 
ضروری و ادامه دار محسوب می شود، مگر می توان نفس کشیدن را متوقف کرد؟ وی 
تصریح کرد: تحقیقات و آزمایش های تسلیحاتی و موشکی خود را به بهترین و فعال 
ترین شکل ممکن ادامه می دهیم.دریادار فدوی خاطرنشان کرد: ما تنها قسمت کمی از 
دستاوردها و اقدامات دفاعی خود را بازگو می کنیم و بخش بزرگی از دستاوردهای خود را 
نمایش نمی دهیم؛ طبیعی است که هیچ کشوری تمامی دستاوردهای دفاعی خود را اعالم 
نمی کند.وی در بخش دیگری از این گفت و گو به تحریم های آمریکا علیه ایران اشاره کرد 
و گفت: تحریم ها همواره برای ما فرصت هستند زیرا شرایطی ایجاد می کنند که متکی 
بر توان خود باشیم؛ هرچقدر تحریم ها بیشتر شوند دستاوردهای دفاعی کشور نیز بیشتر 
می شود.مقامات آمریکایی چندی پیش مدعی انجام آزمایش موشکی جدید توسط سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی شدند و به دنبال کشاندن این موضوع به شورای امنیت سازمان 

ملل به منظور تشدید تحریم ها علیه ایران بودند. 



4 شهرستانهاشنبه 1 دی 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3917  

افزایش ظرفیت خطوط فیبر نوری 
شرکت برق منطقه ای خوزستان

وحیدی فر-اهواز: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: 96 کیلومتر به ظرفیت خطوط فیبر 

نوری شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
داشت:  اظهار  بزرگ  دشت  محمود  خوزستان،  ای 
عملیات احداث خطوط فیبر نوری به طول 96 کیلومتر 
به صورت گرم ) 2۴ کیلومتر شهرستان اهواز و 72 
گذاری  سرمایه  ارزش  با  آبادان(  شهرستان  کیلومتر 

حدود 11 میلیارد ریال به پایان رسید.
وی راه اندازی سیستم های حفاظتی، برقراری سیستم 
از  .. را  اینترنت و  های مخابراتی، ویدئو کنفرانس، 
اهداف بهره برداری از این پروژه دانست و افزود: انتقال 
اطالعات جهت ثبت اطالعات نواحی، مانیتورینگ 
شبکه انتقال و فوق توزیع و نیاز اطالعاتی بازار و باال 
بردن اطمینان شبکه فیبر نوری و ایجاد قابلیت بهره 
گیری از شبکه در پست های نواحی مرکز و جنوب از 

دیگر مزایای احداث خطوط فیبر نوری است.

 جلسه شورای مدیران مخابرات
 منطقه گلستان برگزار شد

سلیمانی- گلستان: جلسه شورای مدیران  با حضور 
مدیرمنطقه مخابرات گلستان ، معاونین ومدیران پیرامون 

اهداف وبرنامه ها ی شرکت برگزار شد.
در این جلسه شهمرادی مدیرمنطقه با بیان و اولویت 
بندی اهداف اساسی مخابرات منطقه  گفت: فرایند 
واهداف مخابرات نسبت به گذشته متفاوت بوده  وارایه  
خدمات وسرویس بهتر با پشتیبانی قوی به مشتریان جزء 
اولویت های اصلی شرکت است . مدیرمخابرات  منطقه 
گلستان بحث ارتقاء وپشتیبانی سرویس را از موضوعات 
مهم شرکت دانست وگفت : بایددر این حوزه همکاران 
جذب مشتری ، رضایت مشتری و توسعه مشتری را در 
دستور کار خود قرار دهند تابتوانیم در این زمینه هاهم 
موفق عمل کنیم. وی یکی از رمزهای موفقیت مخابرات 
منطقه گلستان را وحدت وفضای همدلی وپرهیز از هر 
گونه حاشیه سازی میان کارکنان دانست واظهار داشت 
موفقیت هر سازمانی مدیون تالش تک تک کارکنان 
آن مجموعه بوده و همه کارکنان  از نیروی خدماتی 
گرفته تا مدیران در آن نقش دارند . شهمرادی خاطر 
نشان کرد باید برنامه ریزی ویژه ای در خصوص اهداف 
وسیاست ها ی شرکت داشته باشیم و جهت تامین 
خدمت برجسته به مردم با جدیت اقدام نماییم تا بتوانیم 
در این مدت شاهد رشد و شکوفایی مخابرات منطقه 
در تمامی حوزه ها باشیم .  وی شاخص های راهبردی 
برای رسیدن به اهداف مورد نظر را ، مدیریت زمان ، 
توانمندسازی وبروز بودن درحوزه های کاری، تمرکز 
کاری ، وجدان کاری،نظارت برکار تفکر وعقالنیت ، 
برنامه ریزی کنترل وهدایت ذهن بر افکار مثبت و.. 
عنوان نمود و خاطر نشان کرد با متمرکز شدن روی این 
شاخص ها می توانیم موفقیت الزم را بدست بیاوریم .

خبر

 استقبال شهروندان البرزی از توزیع محصوالت
 »طرح تنظیم بازار«

خانی نژاد - خبرنگار زمان: در حالی که نرخ اجناس مورد نیاز و اقالم 
ضروری طی ماه های اخیر سرسام آور شده و گرانی روزافزون این کاالها 
امان مردم را بریده است؛ سازمان تنظیم بازار استان البرز با توزیع این اجناس 
به قیمت های پایینتر از عرف بازار سعی نموده است تا ضمن جلوگیری از 
افزایش افسارگسیخته قیمت ها، نرخ اجناس مورد نیاز مردم را تا حد قابل 

قبولی کاهش دهد.
عباس وحیدی رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های 
کشاورزی شهرداری کرج در همین ارتباط ضمن تاکید بر اینکه؛ سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج در 
شرایط فعلی با نظارت دقیق و توزیع مناسب محصوالت و اقالم مورد نیاز 
شهروندان تمام تالش خود را صرف تثبیت قیمت ها و کاهش اجناس 
ضروری شهروندان خواهد نمود اظهار داشت: این سازمان با همین هدف 
ضمن اجرایی نمودن مصوبات خود طی روزهای گذشته به عرضه کاالهایی 
نظیر  گوشت منجمد، تخم مرغ وارداتی، شکر، برنج وارداتی و گوشت گرم 
گوسفندی پرداخته است که همین اقدام رضایت شهروند را تا حدودی 
فراهم آورده و موجبات استقبال مردم از این محصوالت را فراهم نموده 

است. 
نوع  هر  مشاهده  صورت  در  اینکه؛  بیان  با  همچنین  شهری  مدیر  این 
گرانفروشی در بازارهای تحت اختیار این سازمان ، به شدت با گرانفروشان 
برخورد قانونی صورت خواهد گرفت از شهروندان خواست تا در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف در این بازارها، مراتب را به ناظران میادین میوه و تره 

بار شهرداری کرج اطالع دهند. 
 گفتنی است از جمله محصوالتی که در همین ارتباط با استقبال خوبی 
از سوی شهروندان مواجه شده است می توان به عرضه گوشت منجمد 
وارداتی با نرخ 28۵۰۰ تومان در بازار روزهای شهرداری کرج  اشاره نمود که 
ماحصل کاهش قیمت از سوی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 

های کشاورزی شهرداری کرج می باشد.

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد؛

اتمام عملیات لوله گذاری در شهرک امام حسین 

نوری- اسالمشهر: با استفاده از خطوط قبلی عملیات جابجائی خط انتقال 
از چاه شماره 3 تا مخزن 1۰ هزار متر مکعبی شهرک امام حسین ع انجام 

و به اتمام رسید . 
این خبر را مدیر امور آبفای شهرک امام حسین ع اعالم کرد و گفت : با 
عنایت به تامین و توزیع آب  استحصالی چاه شماره 3 شهرک امام حسین ع 
به روش پمپاژ مستقیم که به مصرف شهروندان و مشترکین محترم می رسید 
و از طرفی بلحاظ ایجاد مزاحمت و معارض بودن این خط با طرح تفصیلی، 
علیهذا به منظور حذف پمپاژ مستقیم و انتقال آب استحصالی به مخزن ذخیره 
ای و رفع مزاحمت ایجاد شده موضوع جابجائی خط مذکور در دستور کار 

قرار گرفته و انجام  شد . 
سید علی حسینی گنجی ضمن تشریح مشخصات فنی این پروژه یادآور شد: 
اجرای عملیات جابجائی خط انتقال مذکور به طول ۵۰۰ متر و با استفاده از 
لوله های پلی اتیلن در سایز 2۰۰ میلی متر که قبال به همین منظور لوله گذاری 
و مورد استفاده قرار میگرفت . لذا در راستای کاهش هزینه های جاری پس 
از جمع آوری همین لوله ها مجددا در مسیر جدید و بدون ایجاد مزاحمت 
در طرح تفصیلی یاد شده در خیابان مدرسه دهخدا با صرف هزینه های الزم 
از محل اعتبارات جاری و داخلی که از اواسط آذر ماه جاری آغاز شده بود  

با 1۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی انجام و مطابق برنامه به اتمام رسید . 

خبر

رئیس شورای اسالمی شهر کرج از آلودگی هوا، 
شهروندان  مفید  زمان  اتالف  و  منابع  هدررفت 
به عنوان اصلی ترین چالش های ناشی از عدم 

مدیریت صحیح معضل ترافیک یاد کرد. 
اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  به گزارش زمان 
طی  زارع  عباس  کرج،  شهر  اسالمی  شورای 
و  حمل  مدیریت  همایش  سومین  در  سخنانی 
نقل شهری که با حضور جمعی از مسئوالن و 
کارشناسان در محل سالن همایش های باشگاه 
میالد شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: 26 
آذر روز ملی حمل و نقل و رانندگان را به همکاران 
فعال در این عرصه، مدیران محترم، کارشناسان 
محترم مجموعه مدیریت شهری، رانندگان اتوبوس 
ها و تاکسی ها و شاغلین در ناوگان حمل و نقل 
شهری صمیمانه تبریک عرض می کنم و برای 
همه این عزیزان توفیق روز افزون را از درگاه باری 

تعالی مسئلت می نمایم.
وی افزود: اکنون نظام و سامانه مدیریتی حمل و 
نقل در شهرها با سه چالش اصلی روبه رو است که 

ناشی از مشکالت حمل و نقل هستند که آلودگی 
هوا یکی از آنها می باشد. همانطور که می دانیم 
بیش از 7۰ درصد از آلودگی شهرها ناشی از تردد 
خودروها است و با توسعه و بهبود ناوگان حمل 
و نقل انبوه بر می توان این ترددها را کاهش داد و 

به بهبود هوای شهرها کمک نمود. به گفته زارع، 
دومین چالشی که شهرهای ما با آن رو به رو هستند، 
هدررفت منابع است. متاسفانه به دلیل ضعف در 
حوزه مدیریت ترافیک و حمل و نقل و ضعف در 
تولید بهینه خودروها و عدم تامین زیرساخت های 

الزم در حوزه حمل و نقل سبز شاهِد هدررفت 
مقدار قابل توجهی از سوخت های فسیلی در قالب 
بنزین و گازوئیل به عنوان اصلی ترین ثروِت کشور 
هستیم. این مسئول شهری خاطر نشان کرد: سومین 
موضوعی که با مدیریت ترافیک و حمل و نقل 
در سطح شهرها ارتباط مستقیمی دارد، ضایع شدن 
انبوهی از ساعاِت کار مفید جامعه شهرنشینی است 
که زمان ارزشمند آنها در ترافیک های سنگین و 
جابه جایی ُکند بین مقصد و مبداء تلف می شود 
و این ضایعه آسیب های ثانویه روحی و روانی را 
نیز به همراه دارد.  رئیس شورای اسالمی شهر کرج 
اذعان داشت: چنانچه این چالش عمده در زندگی 
شهرنشینی و از طریق توجه به حوزه نقل و نقل 
چه در عرصه تامین سرویس ها و چه در عرصه 
مدیریتی مرتفع شوند، بی شک شاهد رویدادهای 
متفاوتی خواهیم بود و امیدواریم از طریق دانش 
و  منابع  تخصیص  و  موجود  های  نوآوری  و 
توسعه فرهنگ استفاده از حمل و نقل سبز بتوانیم 

مشکالت موجود را پشت سربگذاریم.

آلودگی هوا، هدررفت منابع و اتالف وقت، چالش ترافیک

صرفه جویی 127 ميليارد ریالی پاالیشگاه 
اصفهان در تامين قطعات مورد نياز

بهادری- اصفهان: تا پایان 8 ماه سال جاري 
و با همکاري متخصصان داخلي، در  شرکت 
پاالیش نفت اصفهان  تعداد 2۴8  قطعه با تیراژ  
۰۰7ر88 عدد و با صرفه جویي حدود  127 

میلیارد ریال تولید شد.
رئیس پشتیباني ساخت داخل  این شرکت با 
بیان اینکه تیراژ  اقالم ساخته شده  نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۴۰درصد 
رشد داشته است،  اظهار داشت: در  این مدت  
موفق به ساخت تعداد زیادي از انواع قطعات 
یدکي دستگاههاي پاالیشي  شده ایم  که این 
ایراني  از تخصِص و همت صنعتگران  نشان 

توانمند و پر تالش دارد.
سعید احترامیان  تصریح کرد:   در این 8 ماهه  
ساخت قطعات یدکي با استفاده از توانمندیهاي  
سازندگان داخل کشور  بالغ بر 18 میلیارد ریال،  
هزینه  داشته  و این در حالي است  که اگر 
مي خواستیم نیاز خود را از خارج کشور تامین 
نمائیم  مي بایست  بیش از 1۴۵ میلیارد ریال در 

نظر مي گرفتیم. 
  وي افزود: این واحد از سال  138۰  شروع به 
کار نموده که در زمینه تامین قطعات دستگاههاي 
پاالیشي و به ویژه ماشین آالت دّو ار از قبیل 
توربین، پمپ، کمپرسور، چرخ دنده و...... تا 

کنون فعالیت نموده است.
و  تمرکز  نمود:  اعالم  همچنین  احترامیان   
اولویت واحد پشتیباني ساخت داخل شرکت، 
با تکیه برتوانمندي صنعتگران و متخصصان 
از  قطعات  و حدود 7۰درصد  بوده  اصفهان  
این طریق تولید و درفرآیند عملیاتي قرار گرفته 

است.
رئیس پشتیباني ساخت داخل  با بیان اینکه در 
با بیش از  ۴۵۰ شرکت سازنده  حال حاضر 
داخلي ارتباط داریم،  گفت : تا کنون با این 
روش ساخت قطعات بسیار مهم و ارزشمندي 
انجام گرفته به طوري که  با نمونه هاي خارجي 
وجود  با  دیگر  بیاني  به  است.   رقابت  قابل 
تحریم هاي ظالمانه و جهت دارصورت گرفته 
مطلوبي  شرایط  ایران،  عزیزمان  کشور  علیه 
فراهم آمده تا ما بیش از گذشته بر توانمندیهاي 
متخصصان و سازندگان داخلي تکیه کنیم و 
امکانات و تخصص و تجارب  بسیج تمامي 
در کیفیت و ارتقا فعالیت ها سبب گردید تا 
ساخت قطعات خاص مذکور براي اولین بار 
براي  پاالیشگاه اصفهان انجام گرددو اکنون با 
قاطعیت مي توان گفت تحریم دشمن تبدیل به 
فرصت در جهت خودکفائي و قطع وابستگي در 

کلیه امور و پیشرفت شده است.

 شهردار هچيرود مطرح کرد:

کسب درآمد طرح گذر ساحلی شهر هچيرود

هچیرود - نظري: شهردار هچیرود در نشست خبری 
با خیرنگاران عنوان کرد:در حوزه شهرداری هچیرود 
یک برنامه ۵ ساله ترسیم کردیم و با حمایت شورای 
شهر پرسنل شهرداری و ارگان های دیگر از برنامه 
ها عقب نیستیم و اگر هم نگرانیهایی باشد  با ایجاد 
درآمد پایدار در سواحل این خالء ها جبران خواهد 
شد . کیا کجوری افزود : از ابتدای سال تا کنون نامه 
های وارده به شهرداری هچیرود 1۰63۰ مورد ونامه 
های صادره ۴۰82 مورد بوده است . کیا کجوری بیان 
کرد : طی 9 ماهه سالجاری 71۰ مورد تشکیل پرونده 
جدید در شهرداری داشتیم که 1۵۵ مورد مربوط به 
نقل و انتقال بوده و حدود 3۵۰ پروانه ساختمانی در 
همین مدت  تشکیل شد . شهردار هچیرود تصریح 
کرد :در حوزه حقوقی  آمار  ماده صد نشان از تخلف 
است و این آمار باید کاهش پیدا کند و حدود ۴۵۰ 
مورد نامه به واحد حقوقی ارجاع دادیم که ۵3 مورد 
آن به دادگستری ارجاع  و از این تعداد 6 مورد منجر 
به طرح دعوی شد که ۵ مورد ضرب و شتم پرسنل 
شهرداری بود .کیاکجوری با اشاره به بحث سد معبر 
در شهرداری گفت :عموم شهرداری ها با سد معبر 
مواجه هستند سد معبر نیاز به کار فرهنگی دارد که 
در این حوزه در شهرداری هچیرود  19۰ مورد منجر 
به اخطار کتبی شد و 31۰ مورد جمع آوری تابلو 
داشتیم برش کاری ال ای دی جابجایی کانکس جمع 

آوری مصالح و شن از کارهایی بود که در این بخش 
انجام شد . وی با اشاره به کارهای انجام شده توسط 
شهرداری هچیرود گفت :جبران کمبود فضای سبز با 
غرس 6۰ اصله گونه های گیاهی  - به روز رسانی 
ویندوز در کلیه واحد ها -ترمیم 29۰ مورد فاز شب 
-نصب المپهای فاز شب بالغ بر 6۰ مورد -مرمت 
چراغهای وسط بلوار 8۰ مورد از جمله کارهای انجام 
شده شهرداری هجیرود بوده است  . شهردار هچیرود 
بیان کرد :در حوزه فنی و شهرسازی که قلب تپنده 
شهرداری است در 9 ماهه سالجاری 1۵8 مورد پروانه 
صادر کردیم و ۴7 مورد ماده صد داشتیم و ادامه 
داد:در حوزه عملکرد عمرانی ما تقریباً بعنوان یکی از 
شهرداری های موفق استان هستیم که 6۰ درصد کار 
عمرانی و ۴۰ درصد کار جاری است وادامه داد مبلغ 
8 میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان هزینه های شهرداری 
است و در سالجاری 17 و نیم میلیارد تومان بودجه 
بستیم و با 1و نیم میلیارد تومان کسری بودجه مواجه 
هستیم . کیاکجوری از آزادسازی 6 کیلومتری ساحل 
هچیرود خبر داد و گفت انجام طرح کنارگذر ساحلی 
زیبا می تواند درآمد پایدار خوبی برای شهرداری 
دعوت  گذاران  سرمایه  از  ما  کند.  ایجاد  هچیرود 
می کنیم تا در این طرح گردشگری جذاب سرمایه 
گذاری کنند و  برآورد کلی هرینه های این طرح 

گردشگری بالغ بر 92 میلیارد تومان است.

آگهیحصروراثت
درخواستی  ازشادگان  2صادره  بشناسنامه  پدرعیسی  نام  غنامی  آقای/بانوفیهن 
خزعل  همسرمرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
)ره( خمینی  97/6/۵دربندرامام  درتاریخ  ازشادگان  163صادره  بشناسنامه  غنامی 
بشناسنامه  فرزندعیسی  غنامی  فیهن  متقاضی  عبارتنداز1-  اش  ورثه  فوت  اقامتگاه 
2صادره ازشادگان)همسرمتوفی(2- شهنازغنامی فرزندخزعل بشناسنامه 1272صادره 
از  1361صادره  بشناسنامه  فرزندخزعل  غنامی  فضله  ازشادگان)دخترمتوفی(3- 
بشناسنامه1829161۴۵8صادره  فرزندخزعل  غنامی  علی  شادگان)دخترمتوفی(۴- 
3صادره  بشناسنامه  فرزندخزعل  غنامی  عبدالحمید  متوفی(۵-  خرمشهر)پسر  از 
ازشادگان  ازشادگان)پسرمتوفی(6- مریم غنامی فرزندخزعل بشناسنامه 1788صادره 
)دخترمتوفی(7-نجات غنامی فرزندخزعل بشناسنامه 39صادره ازخرمشهر)دخترمتوفی(
والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است
قاضی شعبه شورای حل اختالف بندرامام خمینی )ره(-وحید خندانی

آگهیحصروراثت
آقای مهردادعنایتی فرنام پدرغالمعلی بشناسنامه 166۴صادره ازاهوازدرخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم غالمعلی عنایتی فربشناسنامه 
27۵62صادره اهوازدرتاریخ 1378/1/2دراهواز اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتنداز1- 
متقاضی مهرداد عنایتی فرفرزندغالمعلی بشناسنامه 166۴صادره اهواز)پسرمتوفی(2- 
مسعود  اهواز)پسرمتوفی(3-  17۰صادره  بشناسنامه  فرفرزندغالمعلی  محمودعنایتی 
منصورعنایتی  اهواز)پسرمتوفی(۴-  3997صادره  بشناسنامه  فرفرزندغالمعلی  عنایتی 
عنایتی  پروانه  اهواز)پسرمتوفی(۵-  ۵۴2صادره  بشناسنامه  فرفرزندغالمعلی 
فرفرزند  عنایتی  اهواز)دخترمتوفی(6-فرزانه  ۵۴1صادره  بشناسنامه  فرفرزندغالمعلی 
غالمعلی بشناسنامه۵26۰صادره ازاهواز)دخترمتوفی(7- طیبه حلوائی پورفرزندنصراله 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  اهواز)همسرمتوفی(.  32۰صادره  بشناسنامه 
ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
قاضی مجتمع شماره 3شورای حل اختالف اهواز-محمد دستیار

آگهیابالغ
گواهی می شود در تاریخ 1397/9/2۵  آقای حسنعلی منفرد چشمه قلعه فرزند غالم 
دارای کد ملی 33۵8276۴81 شکایتی دایر بر اعالم مفقودیت مدارک شناسایی خود که 
شامل 1- سند خودرو به شماره انتظامی 9۴ج 1۴۵ ایران 19 می باشد , به این شعبه 
تقدیم تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی از آنها جلوگیری گردد.همچنین این گواهی بنا 
به درخواست شاکی جهت ارائه به سازمانها و ادارات ذیربط و دریافت مدارک مذکور 

به صورت المثنی صادر گردیده است و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قانونی می باشد.
دادستان شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کنگاور- مجتبی فریادرس

آگهیمزایده
در راستای پرونده کالسه 93۰277 این اجرا با توجه به توقیف  قدرالسهم آقای احمد 
ثبت 2۵2۰ فرعی  با شماره  یه یک دستگاه ساختمان  منوریان فرزند صادق مربوط 
برابر خالصه سند شماره 318  از 1۴28 فرعی  از یک اصلی مفروز و مجزی شده 
مورخ 1379/۰6/28 دفترخانه شماره 38 کرمانشاه بنام آقای صادق منوریان موضوع 
جهت ارزیابی به کارشناسی ارجاع وقیمت آن محرز و نظریه ی کارشناسی به طرفین 
ابالغ گردیده و محکوم علیه به نظریه اعتراض نموده و با توجه به اینکه هزینه هیات 
کارشناسی  در مهلت قانوانی تودیع ننموده است.ملک مزبور در حال حاضر در اختیار 
وراث مرحوم صادق منوریان میباشد قیمت کل ساختمان 2/372/7۵۰/۰۰۰ ریال میزان 
قدرالسهم محکوم علیه ۴1۵/231/2۵۰ ریا ل میباشد.این اجرا به همین جهت در روز 
شنبه مورخ 1397/1۰/26 راس ساعت 11 صبح در اجرای احکام حقوقی جوانرود 
جلسه مزاید برگزار میگردد. حضور برای عموم آزاد است.متقاضیان شرکت در مزایده 
می تواند ۵ روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از ساختمان مورد نظر بازدید 
بعل آورند.شرکت کنندگان در مزایده باید ده درصد از قیمت مزایده را به همراه داشته 
باشند.قیمت کارشناسی قیمت پایه می باشد و برنده کسی خواهد بود که باالترین قیمت 
ار پیشنهاد نماید برنده مزایده باید ده درصد مبلغ مورد مزایده را نقدا فی المجلس 
پرداخت نماید. و مابقی طی یکماه واریز نماید درصورتی در مهلت مقرر نتواند مابقی را 
واریز نماید نفر دوم بعنوان برنده انتخاب و ده درصد پرداخت پس از کسر هزینه های 

مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
شهرستان جوانرود- میدان انقالب- ابتدای خیابان شورا

دادورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود- 
مصطفی حسینی 

آگهیابالغ
اخطار ماده 1۰1- موضوع پرونده اجرایی کالسه 97۰۰11۵ 

در خصوص پرونده اجرایی کالسه 97۰۰11۵ له بانک ملت علیه آقای هادی حیدری، 
بدینوسیله به آقای هادی حیدری فرزند سبز خدا دارای شماره ملی 63۴9667972 
و شماره شناسنامه 1۵9 بدهکار پرونده کالسه 1397۰۴۰1۵۰97۰۰۰11۴/1 که برابر 
گزارش مامور ابالغ اداره پست ایالم شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد موجب گزارش 
مورخ 97/۰9/11 کارشناس رسمی دادگستری، پالک ثبتی 61/2۰1 فرعی از پالک 16۵7 
مبلغ 2/927/12۰/۰۰۰ ریال  به  ایالم  ایالم واقع در:  یازده کرمانشاه  اصلی در بخش 
ارزیابی گردیده است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، 
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه انتشار این 
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ سه میلیون ریال به 
حساب شماره ۰1۰6721672۰۰3 بانک ملی واریز و قبض مربوطه را به دفتر این اجرا 
تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس 

تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم

آگهیحصروراثت
درخواستی  ازاهواز  17۴صادره  ،بشناسنامه  پدرعظیم  دستگاهی،نام  غالمرضا  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم عظیم 
دائمی  اقامتگاه  درتاریخ 1397/9/۴دراهواز  دزفول  بشناسنامه 2۴1صادره  دستگاهی 
با مشخصات فوق2- عبدالمجید دستگاهی  فوت ورثه اش عبارتنداز 1- متقاضی 
بشناسنامه 21۰صادره اهواز 3- میثم دستگاهی بشناسنامه 272صادره اهواز)پسران 
اهواز)دخترمتوفی(برحسب  629صادره  بشناسنامه  دستگاهی  گیتی  متوفی(۴- 
شماره  مجتمع  اختالف  حل  3۵شورای  شعبه  به  97۰۵83تقدیمی  دادخواست 
2اهوازفقط والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره2اهواز

آگهیحصروراثت
آقای محمدعلی طیبی پورنام پدرجعفربشناسنامه672صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
منصوری  لطفی  زری  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور 
اش  ورثه  خودفوت  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ97/8/1۵دردزفول  دزفول  بشناسنامه7صادره 
الدین  ازدزفول3-ضیاء  پوربشناسنامه6صادره  طیبی  باال2-فخرالدین  عبارتنداز1-متقاضی 
بشناسنامه1399صادره ازدزفول)پسران متوفیه( ۴-مرضیه طیبی پوربشناسنامه۴382صادره 
ازدزفول)دخترمتوفیه(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

رئیس شعبه8دادگاه عمومی دزفولتاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم

دادخواست سیده آمنه صالحی یگائی به طرفیت مجتبی بابا احمدی خواسته مطالبه 
وجه تقدیم کرده که به کالسه ۵6۰/18/97ح ثبت گردیده و مستندا به ماده 73قانون 
آئین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج وازخوانده 
ساعت  97/12/13راس  درتاریخ  ازنشرآگهی  گرددپس  می  دعوت  الذکر  فوق 
11:1۵جهت دادرسی درشعبه قاضی شورا مجتمع شماره سه اهواز حضوریابند ویا 
قبل ازموعد مقرربه دفتر شعبه مراجعه وبا دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم 
هرگونه دفاع وپاسخی به دعوی مطروحه دارند اعالم نمایند.بدیهی است درصورت 

عدم حضورویا عدم ارسال الیحه وفق مقررات عمل گردد.
دفتر قاضی شورامجتمع شماره سه اهواز

آگهیحصروراثت
پدرمحمدحسن،بشناسنامه  آبادی،نام  نجف  خانعلی  محمدحسین  آقای 
2۰۰28۵637۰صادره ازدزفول درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم 
وتوضیح داده که مرحوم محمد خانعلی نجف آبادی بشناسنامه۴2۴صادردزفول درتاریخ 
زاده  میرزا  1-آمنه  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  خود  دائم  اقامتگاه  1397/8/8دردزفول 
بشناسنامه 726دزفول)مادرمتوفی(2- لیال خان علی نجف آبادی بشناسنامه 3۰۴9صادره 
ازدزفول )زوجه متوفی(3- مجتبی خان علی نجف آبادی بشناسنامه 1991۰۰3269صادره 
ازدزفول۴-مصطفی خان علی نجف آبادی بشناسنامه 1991۰۵8373صادره از دزفول۵-
)پسران  ازدزفول  199166129۰صادره  بشناسنامه  آبادی  نجف  علی  خان  محسن 
متوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است
رئیس شعبه8 شورای حل اختالف دزفول-تقدسی فر

آگهیحصروراثت
پدرجعفربشناسنامه17۴31۴۰1۴2صادره  نام  محمدرضاعالسوندمقدم  آقای 
ازاهوازدرخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم 
درتاریخ1397/9/1۴دراهوازاقامتگاه  مسجدسلیمان  جعفرعالسوندبشناسنامه1صادره 
دائم فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی محمد رضاعالسوندمقدم فرزندجعفربش
فرزند  عالسوندمقدم  )پسرمتوفی(2-فاطمه  ازاهواز  ناسنامه17۴31۴۰1۴2صادره 
انگیزیزدانی  اهواز)دخترمتوفی(3-روح  جعفربشناسنامه17۴31۴۰13۴صادره 
فرزندقنبربشناسنامه 2۵6۴صادره اهواز)همسرمتوفی(والغیرورثه دیگری ندارد.اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی مجتمع شماره 3شورای حل اختالف اهواز-محمددستیار

متنآگهی
الهائی  پیام  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اسدی  مهدی  آقای  سحرفرزندقاسم.خواهان 
وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  مطالبه  خواسته  به  سحرفرزندقاسم  الهایی  پیام 
شماره پرونده کالسه97۰998611۰7۰۰۴68شعبه۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
دستور  حسب  که  مورخ1397/12/8ساعت12:۰۰تعیین  رسیدگی  ووقت  اهوازثبت 
دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی مطالبه دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

متنآگهی
پیروآگهی های منتشره درجرایدبدینوسیله به خوانده منصورفرحانی فرزندعبدالحسن 
کالسه96۰998613۰2۰11۰۴شعبه  باشددرپرونده  می  المکان  مجهول  که 
نهایی  بندرماهشهرتصمیم  شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  دوم 
گردد.خواهان:آقای  می  وابالغ  است  شماره97۰997613۰2۰۰876صادرگردیده 
بندرماهشهر-شهربندر  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  اکبرسوداگرفرزندرجب 
کاشانی-بلوک28-واحدA.خواندگان:1-آقای  محتشم  بعثت-کوی  ماهشهر-شهرک 
فرزندعبدالحسن  منصورفرحانی  فرزندناجی2-آقای  ائی  سریمه  علیرضاعساکره 
همگی به نشانی مجهول المکان3-آقای مکی فرحانی فرزندعبدالساده باوکالت آقای 
محمدرضاکعبی فرزندحمیدبه نشانی خوزستان-بندر ماهشهر-ماهشهرخیابان منتظری 
روبروی مجتمع پزشکی صداقت طبقه دوم.خواسته:استردادیک دستگاه خودروسانتافه.
آقای  دادخواست  درخصوص  خداوندسبحان  اقدس  ازذات  دادگاه:بااستعانت  رای 
اکبرسوداگرفرزندرجب به طرفیت1-علیرضاعساکره سریمه فرزندناجی2-مکی فرحانی 
فرزند عبدالساده باوکالت آقای محمدرضاکعبی3-منصورفرحانی فرزندعبدالحسین به 
خواسته الزام خواندگان ردیف دوم وسوم بااستردادوتحویل یک دستگاه خودروسانتافه 
اروندی به شماره پالک61623وشماره شاسیkmhso81cdhu7۰79۰9مقوم دویست 
ویک میلیون ریال به انضمام هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل وسایرخسارات 
قانونی،بااین توضیح که خواهان اظهارنمودندبه موجب بیع نامه مورخ 96/8/21اقدام 
61623ازخوانده  شهربانی  شماره  به  اروندی  خودروسانتافه  دستگاه  خریدیک  به 
عادی  نامه  بیع  موجب  به  دوم  ردیف  خودروراازخوانده  وایشان  نمودم  اول  ردیف 
اینکه خوانده ردیف اول موردمعامله)خودرو( مورخ96/8/1۰خریداری نمودندنظربه 
راتحویل اینجانب دادنداماخواندگان ردیف های دوم وسوم مدعی خیانت درامانت بودن 
شده وخودروراازیداینجانب خارج کردنداماخودروامانتی نبوده وخوانده ردیف اول به 
موجب بیع نامه مورخ96/8/1۰بخشی ازثمن راپرداخت کرده ومعامله و قراردادآنهاقطعی 
درامانت  خیانت  نرسیدندمدعی  ثمن  مابقی  مقرربه  درتاریخ  وقتی  وخواندگان  بوده 
ورودخواسته  نمودندوتقاضای  خارج  آن،خودروراازیداینجانب  خودروویاتوقیف 
رانموده است وکیل خوانده درمقام دفاع اظهارنموده موکل هیچگونه معامله ای باآقای 
علیرضاعساکره سریمه ای نداشته )خوانده ردیف اول(ونامبرده به بنگاه حسین مراجعه 
واعالم نموده قصدخریدخودروراداردوبه همراه شخص دیگربعدازبردن خودروازبنگاه 
دیگرماشین رابه بنگاه نیاورده سپس موکل طی شکایتی علیه عساکره وحسن نژادیان 
درآبادان خودروراتوقیف نموده وطی استعالم ازاتحادیه خودروآبادان مشخص گردیدکه 
کپی قولنامه ای که آقای سوداگروعلیرضاعساکره به آن استنادنموده دربنگاه حسین 
معامله ای تحت عنوان سانتافه صورت نگرفته ومعامله ای دیگربااشخاص دیگردرتاریخ 
موردادعای آنهامنعقد شده است وخواهان اصول اسنادوقراردادهاراتقدیم دادگاه ننموده 
وتقاضای ردخواسته خواهان رانموده است،باعنایت به محتویات ومستندات پرونده 
واستماع اظهارات طرفین به شرح صورتجلسات دادگاه ونظربه اینکه طرح دعوی الزام 
به تحویل مبیع زمانی موضوعیت داردکه مبیع براساس یک عقد صحیح خریداری شده 
وعقدبیع هنوزمنحل نشده وفروشنده ازتعهدخودنسبت به تحویل مبیع تخلف کرده است 
حال آنکه خواهان دلیل ومدرکی که حکایت ازرابطه معاملی بین خوانده ردیف اول 
ودوم باشد ارائه ننموده وخواهان اصل سندراجهت بررسی وصحت اصالت آن به دادگاه 
ارائه نداده وتحقیقات این مرجع نیزمنتهی به کشف سندموردادعانگردیدلذابنابرمراتب 
فوق دعوای خواهان راواردوثابت تشخیص نداده ومستندابه ماده197قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به بطالن دعوی خواهان صادرو اعالم می نماید.رای صادره حضوری است 
وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظردردادگاه های تجدیدنظردردادگاه های 

تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.   شماره م.الف)16/7۴7(
رئیس شعبه دوم عمومی حقوقی ماهشهر-عزیزخیام زاده

آگهیحصروراثت
ازاهواز درخواستی  آقای احمد مکوندی،نام پدرمراد،بشناسنامه 17۴373723صادره 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم مرادمکوندی 
بشناسنامه 118صادره ایذه درتاریخ 92/1۰/3در مسجد سلیمان اقامتگاه غیر دائمی 
فوت ورثه اش عبارتنداز 1- متقاضی احمد مکوندی )پسرمتوفی(2- امید مکوندی 
بشناسنامه  مراد  فرزند  مکوندی  نوید  اهواز 3-  بشناسنامه ۴328صادره  مراد  فرزند 
17۴6صادره  بشناسنامه  فرزندمراد  مکوندی  مسجدسلیمان۴-سعید  1۴86صادره 
مسجدسلیمان۵- وحید مکوندی فرزند مراد بشناسنامه 37۴2صادره مسجدسلیمان 
سلیمان)پسران  مسجد  12611صادره  بشناسنامه  فرزندمراد  6-سجادمکوندی 
متوفی(7- کشورمکوندی فرزند خدامراد بشناسنامه 1۰صادره رامهرمز والغیر.ورثه 
دیگری ندارد. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه 20مجتمع شماره 3شورای حل اختالف شهرستان اهواز
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نقش رسانه ها در ایجاد صلح
*محمد مهدوی

زندگی صلح آمیز آرزوی دیرینه بشر بوده است و 
قدمت آن به درازای طول تاریخ زندگی انسان برمی 
گردد. احساس نیاز به صلح زمانی آغاز می شود که 
بر اثر درگیری ها،  جنگ و خونریزی،  خشونت 
و نا آرامی برجای می ماند  و زمانی که نا آرامی و 

خشونت آرامش را از انسان ها سلب می نماید احساس نیاز انسان به صلح 
نیز بیشتر می گردد. 

 انسان به خوبی دریافته است که حاصل جنگ ها،  نا آرامی ها و خشونت ها 
چیزی جز  تشویش خاطر و نا آرامی های درونی و بیرونی نمی باشد. به دنبال 
نا آرامی ها و خشونت ها انسان ها برآن شدند که راهی برای کاستن از میزان 
این نا آرامی ها بیابند، لذا در صدد بر آمدند تا با تدوین قوانین، معاهدات و 

تاسیس نهادهای مختلف، راه را برای رسیدن به صلح هموار نمایند. 
 فعالیت انسان ها برای دست یابی به صلح در حوزه های مختلفی انجام می 
گیرد و هرکدام از این حوزه ها نقش عمده ای در رسیدن به صلح و امنیت 

دارند. 
 طرفداران صلح و فعاالن عرصه حقوق بشر برای رسیدن به صلح از هر ابزاری 
استفاده می نمایند تا بتوانند حتی االمکان از میزان خشونت ها و جنگ ها 
بکاهند و در این راستا ممکن است هزینه های سنگینی را جهت نیل به اهداف 
صلح آمیز متحمل شوند.  از نهاد های اجتماعی فعال تا قوانین وضع شده و 
ابزار و وسایل ارتباط جمعی همگی نقش بسزایی را جهت ایجاد امنیت و صلح 
پایدار به عهده دارند اما دراین میان آنچه که نقش ویژه ای در کنار سایر نهادهای 
اجتماعی دارد رسانه است که به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط و کمک به 

برقراری صلح و امنیت مورد استفاده قرار می گیرد. 
 همانگونه که رسیدن به صلح و ایجاد امنیت تشریک مساعی را می طلبد این 
تشریک مساعی نیز برای نزدیکی افکار و اطالع رسانی نیازمند ارتباطات است 
و  رسانه ها به عنوان عامل ارتباط دهنده تالش گران عرصه صلح به منظور 
تبادل اطالعات و نقل و انتقال آن ابزار قدرتمندی هستند که می توان از آن ها 

تحت عنوان قدرت نرم یاد کرد. 
 اکنون با وجود بحران های کنونی، جنگ ها و خشونت ها علیه بشریت نقش 
رسانه ها به عنوان تاثیر گذارترین ابزار ارتباطی بشر به چشم می خورد تا جایی 

که در برخی از موارد از رسانه ها به عنوان ابزار قدرتمند یاد می شود.  
تالش بشر برای دستیابی  به صلح پایدار از یک طرف و فعالیت رسانه ها به 
عنوان عاملی برای پیوند تالش گران عرصه صلح و امنیت به منظور اطالع 
رسانی و ارتباط از طرفی دیگر نقش و جایگاه رسانه ها را بیش از پیش برجسته 
تر نموده است.  بر همگان آشکار است که تاثیر رسانه ها در زندگی فردی، 
اجتماعی و حتی روابط بین الملل بسیار حائز اهمیت است و ارتباط الینفکی با 
زندگی بشر دارد و باید پذیرفت که عصر حاضر عصر انفجار اطالعات است 
و روزانه میلیون ها مطلب تحت عناوین موضوعات و رویدادهای مختلف از 
نقطه ای به نقطه ی دیگر مخابره می شود. اما نکته حائز اهمیت این است که 

رسانه ها به کدام سمت و سوی قدم برمی دارند؟ 
از آنجایی که رسالت رسانه ها حفظ صلح و ساختن دنیایی بهتر برای انسان 

هاست، لذا می توانند قدم های مثبت و تاثیر گذاری را در این راستا بردارند. 
در این میان مسیرهایی که پیش روی اصحاب رسانه قرار دارند از دو جنبه 
خارج نیستند اول اینکه می توانند در راستای صلح سازی، امنیت، آرامش و 
تقویت وحدت و همگرایی قدم بردارند و به زندگی بشر زیبایی بخشند و یا 
در خالف جهت در راستای ایجاد فضای نا امن، بی اعتمادی، دروغ ، جنگ 
و خشونت حرکت نمایند. حال با توجه به وجود دو مسیر متفاوت که پیش 
روی اصحاب رسانه قرار دارد نقش رسانه ها از دو حال خارج نیست و آن 
اینکه یا تاثیر مثبت در سطوح مختلف زندگی انسان ها و جوامع بشری  می 
گذارند و برای رسیدن به صلح پایدار و کاستن از ناآرامی ها قدم برمیدارند  و 
یا  با نقش منفی خود تاثیر بسزایی در ابعاد  و سطوح مختلف زندگی فردی، 
ملی و بین المللی گذاشته و  با متشنج تر کردن فضای موجود به خشونت ها 

و ناآرامی ها دامن میزنند. 
رسانه ها به عنوان رکنی از ارکان دموکراسی رسالت مهمی را بر عهده دارند که 
با رعایت نکاتی چند که در زیر به آنها اشاره شده است  میتوانند در دستیابی 
و حرکت بشر به سوی صلح پایدار مثمر ثمر واقع شده و نقش تاثیر گذار و 

قابل توجهی داشته باشند.
جلوگیری از نشر اخبار و مطالب تشنج آفرین: باید توجه داشت هر خبری 
که در دسترس عموم قرار می گیرد بی شک تاثیر مثبت و منفی بر روی افکار 
عمومی دارد  لذا از آنجایی که هدف رسانه ها کمک به ایجاد صلح است بهتر 

است از انتشار اخباری که بار روانی منفی بر افکار عمومی دارد بپرهیزند. 
جلب توجه افکار عمومی و مدیریت صحیح : رسانه ها به مثابه ابزار قدرت 
برای جهت دهی به افکار عمومی همانند شمشیر دو لبه عمل می کنند و اگر 
به درستی مدیریت شوند می تواند به صلح اجتماعی، وفاق، نوع دوستی و 

همگرایی کمک نمایند. 
 رسانه ها می توانند به عنوان یکی از مولفه های بنیادین در استحکام پایه های 
صلح اجتماعی و تقویت همبستگی ملی و فراملی عمل نمایند که ماحصل آن 

می تواند سالمت اجتماعی و بین المللی باشد. 
ارائه اطالعات صحیح  

رساندن اطالعات صحیح و معتبر به مخاطبین: رسانه ها زمانی می توانند مثمر 
ثمر واقع شوند که اطالعات دقیق، صحیح ومعتبری را به مخاطبین برسانند، زیرا 
اگر اطالعات ارائه شده نادرست و  نامعتبر باشند به طور یقین منجر به تعارض 
و در گیری ها خواهد شد پس رساندن اطالعات صحیح و معتبر مهمترین 

عامل در مدیریت تعارض و در گیری ها به شمار می رود. 
اطالع رسانی مداوم : همانگونه که نشر یک خبر افکار عمومی را درگیر خود 
می نماید پی بردن به نتیجه و حاصل رویداد نیز از انتظارات عموم مردم است، 
پس برای رسیدن به نتیجه نهایی ارائه لحظه به لحظه رویدادها نیزحائز اهمیت 
است، در غیر اینصورت افکار عمومی به نوعی دچار سردر گمی می گردد.  

استفاده از ادبیات صلح: بی شک نوع مطالب و ادبیاتی که در رسانه ها مورد 
استفاده قرار می گیرد تاثیر فراوانی بر اذهان عمومی دارد و اگر انتشار مطالب در 
قالب ادبیات صلح انجام گیرد  مطمئنا افکار عمومی نیز به سمت و سوی صلح 
رهنمون می گردد. تاثیر پذیری مخاطبین از نوع ادبیات رسانه ها بر همگان 
آشکار است و استفاده از ادبیات صلح همانند مدرسه است که به آموزش افکار 
عمومی در راستای صلح، ثبات و امنیت می پردازد و به نوعی این افکار را به 
طرف صلح و ثبات هدایت می نماید و هرچه بیشتر به جنبه های صلح در 
زندگی پرداخته شود، افکار عمومی نیز به صلح گرایش بیشتری پیدا می کنند و 
عکس این قضیه نیز صادق است. انتشار مطالب خشونت آمیز نیز می تواند با 

تاثیر بر اذهان عمومی گرایش ها را به طرف نا آرامی ها هدایت نماید. 
رعایت بی طرفی و حفظ استقالل رسانه ای: همانگونه که نشر خبر و ارائه 
اطالعات درست از وظایف  اخالقی اصحاب رسانه می باشد  رعایت بی 
طرفی در نشر اخبار و موضوعات نیز از موارد مهمی که می تواند به فرایند 
صلح کمک شایانی بنماید.اگر رسانه ها در انتشار مطالب و موضوعات استقالل 
خود را حفظ نمایند، گرایش خاصی به یکی از طرفین نداشته باشند، خود می 
تواند برای رسیدن به صلح کمک نمایدوگرنه رسانه ای که وابسته به جناح، 
حزب و یا گروه خاصی باشد هرگز نمی تواند در ایجاد امنیت ، صلح و آرامش 
نقش آفرینی نماید.   گفتن حقایق به دور از گرایش به فرد یا گروه خاصی بودن 

در روند صلح نقش قابل توجهی دارد. 
داشتن تخصص و نشر اخبار و موضوعات کارشناسی شده : از دیگر موارد 
مهم می توان به تخصصی بودن مطالب انتشار یافته اشاره نمود همانگونه که 
موضوعات و رویداد های مختلفی در جهان پیرامون صورت می گیرد، فهم 
دقیق از رویدادها و موضوعات می تواند در نشر اخبار صحیح و اطالعات 
درست کمک نماید، بدین معنا حوزه ای که رسانه در آن فعالیت می نماید 

تخصص خاصی  را می طلبد. 
نشر اخبار و موضوعات کارشناسی نشده و غیر تخصصی نه تنها در مدیریت 
افکار و اذهان عمومی تاثیر مثبتی ندارد  بلکه ممکن است به تشدید خشونت ها 

بینجامد و مسیر نادرست را به عنوان درست به مخاطبین القا نماید. 
امید است رسانه ها با رسالت عظیمی که بر عهده دارند تالش خود را در 
کاستن از دغدغه های بشر و ایجاد فضای صلح آمیز بیشتر نمایند تا بتوانیم 
جهانی عاری از خشونت همراه با مهر ورزی  و صلح و دوستی داشته باشیم.
دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل

یادداشت

بطحایي:یك ماه یارانه مردم مشکل 
گرمایشي مدارس را حل مي کند

 سید محمد بطحایی در جمع خیرین مدرسه ساز در 
دانشگاه علوم پزشکی این شهر اظهار داشت: مهم ترین 
آماده  عمومی  پرورش  و  آموزش  مأموریت  و  هدف 
سازی دانش آموزان برای پذیرفتن مسئولیت های فردی 

و اجتماعی فردای کشور است.
وی افزود: یکی از انتقادهایی که همواره به آموزش و 
پرورش می شود این است که ما دانش آموزان را نه  تنها 
برای امروز و فردا، بلکه بر اساس مدل های قدیمی برای 

گذشته تربیت می کنیم و این نقد تا حدی درست است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: مهم ترین مؤلفه تحول 
آموزش و پرورش این است که دانش آموزان امروز باید 
مهارت ها و دانش هایی را تمرین کنند که به درد فردای 
آن ها بخورد و آن ها را برای فردا آماده کند، دانش آموزان 
در مدرسه باید تمرین صبر، ایثار، مدارا کردن و احترام 
به بزرگ تر را انجام دهند و این موارد جزء آموزه های 
دینی ماست که به ما تکلیف شده است.وزیر آموزش و 
پرورش با اشاره به بحث وجود مافیا در نظام آموزشی 
کشور ابراز کرد: از نظر من مافیا عادت های غلطی است 
که داریم، این عادت غلطی است که درست کرده ایم و 
دانش آموز را به اینجا رسانده ایم که در زمان اوج لذت 
و تفریح به خاطر فشار درسی افسرده و منزوی شود، 
مدرسه باید محلی شاد و لذت بخش برای دانش آموز 
باشد و محتوا باید مطابق نیازهای دانش آموزان باشد و آن 
زمانی ما به اهدافمان رسیده ایم که دانش آموز از خوردن 
زنگ اتمام مدرسه ناراحت باشد و به سختی از مدرسه 

خارج شود.

کمبود جدی دستگاه های رادیوتراپی 
و جراحان متخصص سرطان

دبیر علمی سومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی 
ایران با اشاره به کمبود جدی دستگاه های رادیوتراپی و 
جراحان متخصص سرطان  در کشور گفت:  باید به سمت 
عدالت بیشتر در حوزه درمان و تشخیص سرطان در کشور 

پیش رویم و سیاستگذاری در این امر ضرورت دارد.
به گزارش پیام زمان ،دکتر پیام آزاده دبیر علمی سومین 
کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی ایران اظهار داشت: 
در این کنگره موضوعات مختلفی در حوزه سرطان مورد 
بحث و گفتگو قرار گرفته است و از جمله موضوعات 
مورد بحث در یک پنل اختصاصی، مسأله سیاستگذاری 
و عدالت در سالمت بود. وی افزود: در این پنل معاونین 
و مشاورین وزارت بهداشت همچنین متخصصین اقتصاد 
اینکه  بر  مبنی  موضوعاتی  و  داشتند  سالمت حضور 
حاکمیت در نظام سالمت چه نقشی دارد مورد بحث و 

گفتگو قرار گرفت.

خبر

به گزارش پیام زمان سخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: سونامی سرطان 
در ایران مطلب نادرستی است که بیان آن در 
میزان که  به همان  یافته است و  کشور رواج 
این بیماری افزایش یافته میزان موفقیت درمان 

سرطان نیز رشد داشته است.
ایرج حریرچی در همایش بین المللی آنکولوژی 
و رادیوتراپی که در هتل المپیک برگزار شد، 
افزود: میزان امید به زندگی بیماران سرطان در 
کشور نسبت به گذشته باالتر رفته و در ایران 

سونامی سرطان در مقایسه با کشورهای نزدیک 
نداریم.وی ادامه داد: از مردم می خواهیم سبک 
زندگی خود را مانند گذشته تغییر دهند. اکنون 
سبک زندگی غربی که شامل تحرک کم، مصرف 
چربی، نمک، قند، دخانیات و مواد مخدر است 

در کشور رواج یافته است و باید اصالح شود.
جسمی  فعالیت  باید  اینکه  بیان  با  حریرچی 
مردم افزایش پیدا کند افزود: مردم باید به عالئم 
سرطان توجه کنند تا به این بیماری کمتر مبتال 
مناسب  درمان  و  زودهنگام  تشخیص  شوند، 

بیماری می شود. این  کنترل  و  کاهش  سبب 
وی اضافه کرد: درمان علمی سرطان به طول 
عمر بیمار کمک می کند و درمان مناسب میزان 
بقای افراد مبتال به سرطان را افزایش می دهد. 
مردم باید از درمان اضافی و گیاهی خودداری 
کنند.سخنگوی وزارت بهداشت، افزود: سرطان 
بیماری خطرناکی است اما میزان موفقیت درمان 
آن در کشور افزایش یافته و با تغییر سبک زندگی 

می توان از ابتال به این بیماری پیشگیری کرد.
به گفته حریرچی، سرطان علت اصلی بیماری 

این  به  ابتال  باید  و  است  سال   7۰ زیر  افراد 
بیماری را در این سنین کاهش داد.وی مراکز 
درمان سرطان در کشور را 13۰ مرکز عنوان کرد 
و گفت: باید برای پیشگیری از سرطان افراد پر 
خطر را غربالگری کنیم و در صورت تشخیص 
درمانی  شیمی  و  رادیوتراپی  جراحی،  با  ابتال 

جلوی پیشرفت این بیماری را بگیریم.
 25 درصد بیماران سرطان 

زیر خط فقر می روند
اسماعیل اکبری، سرطان شناس و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این همایش 
گفت: 2۵ درصد بیماران مبتال به انواع سرطان به 
دلیل پرداخت هزینه های درمانی زیر خط فقر 
می روند.وی افزود: میزان درآمد با طول عمر 
بیماران سرطان ارتباط دارد. پرداخت هزینه های 
سالمت برای درمان این بیماری سبب می شود 

تا 2۵ درصد آنها زیر خطر فقر بروند.
اکبری ادامه داد: باید 2۵۰ میلیون تومان برای 
درمان بیمار سرطانی هزینه کنیم تا فرد یک سال 
طول عمر با کیفیت داشته باشد.وی افزود: با 
تغییر سبک زندگی فعالیت های بدنی و دوری 
از مصرف دخانیات و مواد آسیب زا می توان از 

این بیماری پیشگیری کرد.

سونامیسرطان
درایران
صحتندارد

با همکاری مشترک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری و 
پلیس راهور تهران بزرگ، دارندگان بیش از 3۰۰ خودرو که پالک 
خودروهایشان را برای ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج 
یا فرد مخدوش یا پنهان کرده بودند، شناسایی و به دستگاه قضایی 

معرفی شدند.
به گزارش پیام زمان؛خودروهایی که تاکنون برای ورود غیرمجاز به 
محدوده طرح ترافیک، پالک خود را به روش های مختلف دستکاری 
و مخدوش یا پنهان می کردند، تا پیش از این صرفا در کنترل های میدانی 
پلیس راهور به طور موردی توقیف می شدند اما در طرح جدیدی که 
در قالب همکاری پلیس راهور و شهرداری تعریف شده، روش های 
هوشمندی به کار گرفته شده که عالوه بر تصویربرداری عادی توسط 
دوربین های مستقر در سطح شهر، با استفاده از دوربین های داخل 
توسط  شناسایی خودرو  انسانی،  عامل  توسط  کنترل  محدوده ها، 
مولفه های دیگر غیر از تصویر پالک و الگوریتم های هوش مصنوعی، 
افراد متخلف شناسایی و اعمال قانون شوند.بررسی ها برای شناسایی 
2۰۰۰ خودروی متخلف دیگر نیز در حال انجام است و قرار است 
این همکاری مشترک در هفته های آینده نیز برای متوقف کردن 
خودروهای با پالک مخدوش ادامه یابد.ورود مجاز به محدوده طرح 
ترافیک، تنها با ثبت نام در نشانی my.tehran.ir و شارژ حساب از 

طریق کارت های بانکی امکان پذیر است. 

بیش از ۲۰۰۰ خودروی متخلف 

زیر ذره بین پلیس و هشرداری

نام  ثبت  کرد:  اعالم  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
این  بازنشستگان  تومانی  میلیون  پنج  وام ضروری  دوم  مرحله 

صندوق از اول بهمن ماه آغاز می شود.
جمشید تقی زاده در مراسم تجلیل از بازنشستگان شهر ملکان 
در استان آذربایجان شرقی گفت:  امسال و در مرحله نخست 
2۰۰ هزار نفر از بازنشستگان تحت پوشش که ثبت نام اینترنتی 
نفر  هزار   2۰۰ و  شوند  می  مند  بهره  تسهیالت  این  از  کردند 
دیگر تا پایان سال وشش ماهه اول 98 از این تسهیالت بهره 

مند خواهند شد.
با کارمزد ۴ درصد در اقساط 36  این تسهیالت  به گفته وی، 

ماهه در اختیار بازنشستگان کشوری قرار می گیرد. 
به  ضروری  وام  پرداخت  برای  شده  بینی  پیش  اعتبار  کل 

بازنشستگان کشوری را 2۰ هزار میلیارد ریال اعالم کرد.
تکمیلی  بیمه  جدید  قرارداد  رونمایی  از  همچنین  زاده  تقی 
بازنشستگان در هفته آینده خبر داد و افزود: با این بیمه بسیاری 

از مشکالت درمانی بازنشستگان حل خواهدشد.
براساس گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، 
امید  این مراسم، کلنگ ساخت چهل ونهمین خانه  در حاشیه 
با زیربنای  استان در شهر ملکان  امید  کشور و چهارمین خانه 

6۰۰ متر مربع به زمین زده شد.

ثبت انم مرحله دوم وام رضوری 
ابزنشستگان از اول هبمن

محمدرضا نوروزی  در سمینار تازه های ناباروری مردان و 
یکی  ناباروری  کرد:  اظهار  مازندران،  استان  در  ایران  زنان 
نشان  آمارها  و  است  بشری  جوامع  شایع  بیماری های  از 
می دهد که 1۵ درصد زوج های جوان از مشکل ناباروری 

رنج می برند.
وی خاطر نشان کرد: در دهه اخیر نشان می دهد که میزان 
ناباروری در دنیا در حال افزایش است و در ایران مطابق 
تا چهار دهه  نابارور طی سه  دنیا تعداد مردان  نقاط  دیگر 
به 9۵۰ در هر  از حدود 7۵۰ در هر 1۰۰ هزار مرد  اخیر 
1۰۰ هزار مرد رسیده است، البته این موضوع درباره خانم ها 
هم وجود دارد.استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
یادآور شد: در کشور میزان افزایش ناباروی کمتر بوده است 
بسیار  رشد  ناباروری  درمان های  موضوع  این  کنار  در  اما 
خوبی پیدا کرده و بیش از ۵۰ مرکز درمان ناباروری کشور 
که بسیاری از آنها در مراکز دولتی و خصوصی به کمک به 
از 9۰ درصد  باعث شده که بیش  نابارور آمدند  زوج های 
زوج های نابارور امکان استفاده از درمان ناباروری را داشته 
مناسب  ابتدا جواب  در  آن  که همه  نمی گویم  البته  باشند، 
آنها می توانند از خدمات  از  دریافت می کنند ولی بسیاری 

مرکز درمان ناباروری کشور استفاده کنند.

 15 درصد زوج های جوان از 
مشکل انابروری رنج یم برند

متنآگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای عارف محسین –خواهان آقای 
علیارپورزنگنه فرزند خدداددادخواستی به طرفیت آقایان عارف محسین ویوسف زمان 
زاده به خواسته الزام به تنظیم سندخودرووانتقال آن وتحویل اسناد و مدارک مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 97۰99861271۰۰966شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان باغملک ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/16ساعت 
11:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده به نام عارف محسین ودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس 
کامل خود،نسخه  نشانی  اعالم  مراجعه وضمن  دفتردادگاه  به  آگهی  انتشار  ازتاریخ 
دردادگاه  رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست  ثانی 

حاضرگردد.شماره م الف:7/97/313
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی (دادگستری شهرستان

 باغملک-اسحاق شیخ رضایی

متنآگهی
منصورفرحانی  آقای  به  تجدیدنظرخواهی  وضمائم  دادخواست  ابالغ  آگهی 
دادخواست  اکبرسوداگرفرزندرجب  آقای  خواه  فرزندعبدالحسن.تجدیدنظر 
فرزندعبدالحسن  فرحانی  منصور  تجدیدنظرخوانده  طرفیت  به  تجدیدنظرخواهی 
شعبه  کالسه  شماره97۰997613۰2۰۰876درپرونده  دادنامه  به  نسبت 
دادرسی  آئین  ماده73و3۴6قانون  موضوع  طبق  که  96۰998613۰2۰11۰۴تقدیم 
مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت 
روزپس  ده  ظرف  گرددتاتجدیدنظرخوانده  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 
دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی رادریافت وچنانچه پاسخی داردکتبا به این 
دادگاه ارائه نماید.درغیراینصورت پس ازانقضاء مهلت مقررقانونی نسبت به ارسال 

پرونده به دادگاه تجدیدنظراقدام خواهدشد.     شماره م.الف)16/7۴6(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 

بندرماهشهر-علی راشدی

آگهیاخطاریه
احتراما به پیوست دو برگ دعوتنامه پرونده شماره 2۴8/3/97ح به نام جهانبخش 
درتادیه  تاخیر  خسارات  مطالبه  تقاضای  موضوع  صیفوربا  فرزند  فارسان  احمدی 
اجراییه  پرونده  حکم  اجرای  زمان  139۰لغایت  ازسال  9۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  از 
دالئل  دادرسی  های  هزینه  بانضمام  مرکزی  بانک  تورم شاخص  9۰۰326برحسب 
رسیدگی  دادنامه 91۰99761681۰۰۵79وقت  محکومیت  تصویرحکم  منضمات  و 
مجهول  آدرس  به  1۰1جزایی  شعبه  1۰دادگستری  97/11/1۵ساعت  مورخ 
:جهانبخش  گردد.نام  می  ارسال  حضورمحترمتان  درروزنامه  درج  جهت  المکان 
المکان-محل  مجهول  پدر:صیفور،اقامتگاه  فارسان،نام  خانوادگی:احمدی  ،نام 
–دادگستری-دفترقاضی  :گتوند  نشانی  :به  مجتمع  اختالف  حل  شورای  حضور 
شورا)محمودی(-وقت حضور:97/11/1۵-ساعت 1۰،علت حضور:دعوی آقای سید 

نظام حسینی احمد فداله علیه شما به شرح ضمائم با حضورقاضی شورا.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهیدادنامه
پرونده کالسه93۰998619۵۰۰۰۴۵۰شعبه17دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهوازتصمیم 
فرزندسیدمحمدبه  موسوی  نهایی شماره97۰997619۵۰۰۰128.خواهان:آقای سیدمصطفی 
نشانی اهواز سه راه خرمشهرکوی مندلی خیابان۵غربی کروشات انتهای خیابان بعدازمسجداهل 
بیت)ع(منزل سید مصطفی موسوی.خوانده:آقای ایرج ممیوندفرزندرستم به نشانی شهرستان 
اهوازکوی مهدیس منازل نیروی انتظامی خیابان یک انتظام ساختمان جاسم واحدیک.خواسته 
ها:1-الزام به ایفای تعهد)مالی(2- اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی.رای دادگاه:دراین پرونده 
آقای سیدمصطفی موسوی فرزندسیدمحمد دعوایی به طرفیت آقای ایرج ممیوندفرزندرستم 
ساکن اهوازبه خواسته1-الزام خوانده به ایفای تعهد مقوم به۵1/۰۰۰/۰۰۰ریال2-مطالبه اجرت 
المثل به عنوان خسارت ناشی ازتاخیردراجرای تعهد3-مطالبه ضرروزیان ناشی ازعدم اجرای 
صحیح ونواقص کاروافزایش قیمت مصالح طبق نظر کارشناس مقوم به۵1/۰۰۰/۰۰۰ریال 
وخسارات دادرسی به استنادنظریه کارشناس وتامین دلیل وقرار دادتنظیمی میان طرفین طرح 
کرده-دعوادرابتداتحت عنوان دعوای تقابل طرح شده که باتوجه به صدورقراررددادخواست 
به طورمستقل موردرسیدگی قرارگرفت-ودردادخواست تقدیمی وجلسات  دعوای اصلی 
رسیدگی اظهارداشته است به موجب قراردادثبتی پیوست دادخواست کارتکمیل ساختمان 
نیمه کاره متعلق به خودواقع درکوی مندلی انتهای خیابان۵کروشاتی غربی بعدازمسجداهل 
بیت علیهم السالم رابه خوانده واگذارنموده-خریدمصالح وانجام کارهردوبرعهده خوانده می 
باشد-وازکل بهای قراردادتنهاسه میلیون تومان رابه خوانده پرداخت ننموده ومابقی رابه وی 
پرداخت کرده.باوجوداین خوانده ازاجرای تعهدات قرارداداستنکاف نموده است لذاباتوجه 
به اینکه اگرخوانده درموعدمقرربه تعهدخودعمل می نمودوی می توانست ازمنافع ملک 
بهره مندشودمضافابه اینکه دراثرعدم اجرای صحیح کاربه وی خساراتی واردشده است که 
کارشناس میزان آن رادویست میلیون ریال براوردکرده تقاضای صدورحکم به موردخواسته 
وخسارت عدم النفع وخسارت ناشی ازنواقص کاروخسارات دادرسی رانموده است.خوانده 
علی رغم ابالغ دراین مرجع حاضرنشده ودفاعی ننموده است.باتوجه به گردش کارفوق 
نظربه اینکه اوالرابطه قراردادی میان طرفین والتزام خوانده به ایفای تعهدات به موجب قرارداد
شماره79۴۰9مورخ93/2/3تنظیمی دردفتراسنادرسمی شماره۵9اهوازمیان طرفین محرزومسلم 
می باشدثانیابراساس نظریه کارشناسی که مصون ازایرادواعتراض موثرطرفین بوده از مجموع 
کارهایی که درتعهدخوانده بوده16مورداجرانشده و6موردنیز-بدون لحاظ موردهفتم یعنی 
ادعای خواهان خودوی مبادرت به ساخت آن نموده است-به  انباری که حسب  ساخت 
صورت معیوب اجراشده است)شرح این موارددرنظریه کارشناس مضبوط است(ثالثاخوانده 
دلیلی براجرای تعهدات فوق ارائه ننموده است رابعاباتوجه به مالک ماده279قانون مدنی 
متعهدنمی تواندتعهدخودرابه نحو معیوب انجام دهدکه مستظهرازاین نهی آن است که تعهدی 
که به نحومعیوب انجام شده است مثل تعهدی است که انجام نشده است لذامتعهدمکلف است 
نسبت به اصالح آن اقدام نماید.علی هذادادگاه خواسته خواهان راثابت تشخیص داده ومستندابه 
مواد 128۴،12۵8،12۵7،279،27۵،271،22۰،269،219،183قانون مدنی وماده198و۵1۵و۵19 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد)شامل انجام کارهای 
انجام نشده واصالح کارهای معیوب طبق نظریه کارشناس(وخسارات دادرسی شامل هزینه 
صادره  گرددرای  می  صادرواعالم  کارشناسی  تعهدوهزینه  ایفای  به  الزام  دعوای  دادرسی 
دراین خصوص غیابی بوده وظرف2۰ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین مرجع وپس ازآن 
ظرف2۰روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان می باشد.امادرخصوص دعوای 
خواهان مبنی برمطالبه اجرت المثل به عنوان خسارت ناشی ازتاخیردرایفای تعهدباتوجه این 
که اوالخسارت موردادعای خواهان ازقبیل خسارت محروم شدن ازمنافع آینده یعنی عدم 
النفع می باشدبدین معناکه خواهان مدعی است در صورت اجرای به موقع تعهدوی می 
توانست ازمنافع ساختمان موضوع تعهدبهره مندگرددوروشن است که عنوان اتالف منفعت 
به عنوان مال موجودبرعدم النفع صدق نمی کندثانیامطالبه خسارت عدم النفع بادرنظرگرفتن 
تبصره2ماده۵1۵قانون آیین دادرسی مدنی ومالک تبصره2ماده1۴قانون آیین دادرسی کیفری 
بند  لذامستندابه  ندانسته  ومشروع  راقانونی  خواهان  مورددعوای  باشددادگاه  می  ممنوع 
درخصوص  دارد.همچنین  می  قراررددعواصادرواعالم  مدنی  دادرسی  آیین  8ماده8۴قانون 
دعوای خواهان مبنی برمطالبه ضرروزیان ناشی عدم اجرای صحیح کارونواقص کاروافزایش 
قیمت مصالح باتوجه به اینکه ضرروزیان موردمطالبه درواقع مخارجی بوده که برای اجرای 
تعهدخوانده ازسوی خواهان به قائم مقامی ازایشان به عنوان بدل تعهداصلی الزم است حال 
آنکه خواهان به شرح فوق ایفای اصل تعهدازخوانده رامطالبه کرده ودراین وضعیت ازطریق 
الزام خوانده به ایفای تعهد)به عنوان حق اصلی خواهان(خسارت حاصل ازمخارج اجرای 
تعهد)به عنوان حق بدلی(منتفی می شود. به عبارت دیگرصدورحکم به پرداخت مخارج الزم 
برای اجرای صحیح تعهداتی که برعهده خوانده بوده موجب داراشدن بالجهت خواهان به 
میزان دوبرابرحقوق مندرج درقرارداد-شامل اصل حق و بدل آن-می گرددحال آنکه مطالبه بدل 
حق زمانی امکان پذیراست که وصول اصل آن میسرنباشدکه درمانحن فیه این امرثابت نشده 
است.دادگاه دعوای خواهان دراین خصوص راقابل استماع ندانسته لذا مستندابه ماده2قانون 
آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعواصادرواعالم می گرددرای صادره ظرف2۰روزقابل 

تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.
دادرس شعبه17دادگاه عمومی حقوقی اهواز-محمدمحلی

آگهیحصروراثت
ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه1۰62صادره  پدرصحیب  نام  آقای حاجی سلیم دخت 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم صحیب سلیم 
اقامتگاه دائمی فوت ورثه  اهوازدرتاریخ13۵۵درآخرین  دخت بشناسنامه6۵2صادره 
اش عبارتنداز1-متقاضی1-حاجی سلیم دخت فرزندصحیب بشناسنامه1۰62صادره 
ازاهواز)پسران  بشناسنامه8۰8صادره  فرزندصحیب  دخت  سلیم  ازاهواز2-ناجی 
ازاهواز۴-نعیمه  بشناسنامه1۰6۴صادره  فرزندصحیب  دخت  سلیم  متوفی(3-مطیره 
فرزندصحیب  دخت  سلیم  ازاهواز۵-فهیمه  8۰7صادره  بشناسنامه  دخت  سلیم 
بشناسنامه1۰61صادره ازاهواز)دختران متوفی(والغیرورثه دیگری ندارد. اینک باانجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادر یک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.   
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره4شهرستان اهواز-سیروس خورشیدی مهر

متنآگهی
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم بنام احمد جمالی فرزند محمد به اتهام ترک انفاق 
موضوع شکایت مرضیه طهماسبی فرزند تیپه ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم 

اتهام در این شعبه احضار گردند. 
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد – یونس آزادپور . 

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی محمد سردار نژاد فرزند خانجان و 

رضا سپهوند 
خواسته  به  خواندگان   طرفیت  به  دادخواستی  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  خواهان 
ابطال سند رسمی و خلع ید مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
97۰998661۰8۰۰۵78   شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/11/9 ساعت 1۰:۰۰تعیین 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 هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد- سعید ولی پور 

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
 آقای قاسم سالمت کناری فرزند علی به شرح درخواستی که به شماره 97۰822این شعبه 
ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم 
بتول نوذری فریدونی فرزند مرحوم حسن به شماره شناسنامه 23۵7 صادره از بابلسر در 
تاریخ 96/۵/3در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از 
1-احمد سالمت کناری  فرزند علی به شماره شناسنامه ۴989267۴27فرزند متوفی 
2-محمود سالمت کناری فرزند علی به شماره شناسنامه۴9893۴78۰3 فرزند متوفی 

3-قاسم سالمت کناری فرزند علی به شماره شناسنامه ۴989۴139۰3فرزند متوفی 
۴-زهرا سالمت کناری فرزند علی به شماره شناسنامه ۴9892۴۰111فرزند متوفی

۵- فاطمه صغری  سالمت کناری فرزند علی به شماره شناسنامه ۴9893۰۴391دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهیابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای کوروش بیرانوند فرزند علی محمد 

خواهان علی محمد بیرانوند و غیره دادخواستی به طرفیت خوانده آقای کوروش بیرانوند به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
97۰998661۰۵۰۰۵۵9     شعبه پنجم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آبادثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/۰9 ساعت1۰:۰۰تعیین 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 دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – 

علیرضا تقی پور . 

آگهیابالغوقتدادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به ساناز افشاری در تاریخ 97/۰8/26 خواهان شهرام علی پور 
بطرفیت شما دادخواستی به خواسته مطالبه وجه تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به 
کالسه 97۰۵۵۵ ثبت و وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخه 97/11/۰8 ساعت 9 تعیین 
وقت شده است اینک به علت مجهول المکان بودن شما و به درخواست خواهان و تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه 22 شورای حل اختالف مجتمع 
مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی 
اقامه شده دارید بنمایید در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام 

قانونی را معمول خواهد نمود.
دبیر شعبه 22 شورای حل اختالف اردبیل- فیروزی
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پروژه متانول کاوه امسال به 
بهره برداری می رسد 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بهره برداری 
کامل پروژه متانول کاوه تا پایان امسال خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد که این پروژه با عملیاتی مطمئن و بدون 

نقص، توأم با ضریب باالیی از پایداری عملیاتی شود.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
در  کاوه  متانول  شرکت  از  بازدید  در  محمدی  بهزاد 
تن  هزار   7 روزانه  تولید  با  پروژه  این  گفت:  بوشهر 
ابعاد است و  این  بزرگ ترین واحد متانولی جهان در 
باید به دست درکاران آن خسته نباشید گفت. معاون وزیر 
نفت در امور پتروشیمی تاکید کرد: امیدوارم با پشتیبانی 
همکارانم در شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشکالت و 
چالش های این پروژه به زودی برطرف شود و تا پیش 
از پایان سال، با بهره برداری از این پروژه شاهد افزایش 

حجم تولید محصوالت صنعت پتروشیمی باشیم.

جریمه بدمصرف ها
 در حال پیگیری

۵7 درصد مشترکان آب شرب در کشور خوش مصرف 
هستند و مطابق الکوهای مصرف، به مصرف آب شرب 
بدمصرف  از مشترکان،  اما ۴3 درصد  کنند  اقدام می 
هستند و بیش از نیاز به مصرف آب شرب اقدام می 
امور  و  ریزی  برنامه  معاون  خشایی-  مسعود  کنند. 
اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با بیان 
اینکه »به دنبال تبدیل مشترکان بدمصرف به مشترکان 
خوش مصرف در بخش آب شرب هستیم«، گفت: ۵7 
درصد مشترکان آب شرب در کشور خوش مصرف 
هستند و مطابق الکوهای مصرف، به مصرف آب شرب 
بدمصرف  از مشترکان،  اما ۴3 درصد  کنند  اقدام می 
هستند و بیش از نیاز به مصرف آب شرب اقدام می 
قالب  در  که  این هستیم  دنبال  به  داد:  ادامه  کنند.وی 
قانونی جدا از قانون بودجه، مصوبه ای را برای افزایش 
تعرفه آب فقط برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف 
دریافت کنیم تا بتوانیم با افزایش شیب تعرفه پلکان های 
باالی مصرفی، مشترکان بدمصرف را به خوش مصرفی 

تشویق کنیم.

خبر

برگزاری سومین نشست کارگروه تامین سوخت 
و مواد نفتی البرز 

سومین نشست کارگروه تامین سوخت وموادنفتی مدیریت بحران استان 
البرز در سال جاري به میزباني فرمانداري شهرستان ساوجبالغ و با حضور 
رئیس  کارگروه و  دبیر  فني وعملیاتي،  معاون  فرماندارساوجبالغ،  معاون 
hse  شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه البرز و  اعضای این 

کارگروه برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه البرز در این نشست، معاون عمراني فرمانداري ساوجبالغ با 
تقدیر از زحمات شبانه روزی کارگروه تامین سوخت مدیریت بحران گفت: 
این کارگروه یکي از کارگروه هاي فعال و مهم  است که بدلیل موقعیت 
استراتژیک استان البرز و عبور بخش عمده ترانزیت جاده اي فرآورده هاي 
نفتي از طریق محورهاي مواصالتي مربوطه و به تبع  شهرستان ساوجبالغ، 
حفظ آمادگي را ضروري دانسته و بر هماهنگي بین دستگاهي تاکید کردند.

در ادامه دژرفتار معاون فني وعملیاتي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
استان البرز از آمادگي این شرکت براي تحویل سوخت دوم و جایگزین 
براي مراکز حساس،  مهم و حیاتي براي استفاده در مواقع اضطراري و 
قطعي گاز طبیعي مطابق روش اجرایي در فصل سرما خبرداد.در این نشست 
نجفي رئیس HSE شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه البرز و 
دبیر کارگروه تامین سوخت و مواد نفتی مدیریت بحران سوخت استان البرز 
گزارشي از اقدامات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در ارسال سوخت 
به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ، بازسازي و بازتواني مناطق خسارت 
دیده  در سال 96 کرد.جلسات کارگروه تامین سوخت و مواد نفتی مدیریت 
بحران سوخت استان البرز با هدف بررسي و رفع مشکالت و شناسایي 

امکانات وتجهیزات موجود  و... هر دو ماه یک بار برگزار مي گردد.

قیمت جهانی نفت دیروز افزایش یافت

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با یک دالر و ۵1 سنت افزایش به ۵۵ 
دالر و 17 سنت رسید.

بر اساس این گزارش، در حالی که به نظر می رسد کاهش تولید های 
اوپک که از ماه آینده آغاز می شود عمیق تر از آنچه قبال تصور می شد 
خواهد بود، قیمت نفت پس از کاهش ۵ درصدی در جلسه قبل، دیروز 
افزایش داشت. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز 
با یک دالر و ۵1 سنت افزایش به ۵۵ دالر و 17 سنت رسید.قیمت نفت 
خام آمریکا هم دیروز با 1,۵3 درصد، معادل 7۰ سنت افزایش به ۴6 دالر 

و ۵8 سنت رسید.

کوتاهازانرژی

و  سوخت  پایدار  و  مستمر  عرضه  با  همزمان 
خوراک متان به متانول سازان صنعت پتروشیمی، 
 1۰۰ از  بیش  ها  مجتمع  این  تولید  های  برنامه 

درصد آبان ماه امسال محقق شده است.
به گزارش زمان به نقل از انرژی نیوز، در آستانه 
پارس  توسعه  دلیل  به  زمستان  فصل  به  ورود 
جنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز متان از این 
حوزه مشترک گازی تا مرز 6۰۰ میلیون مترمکعب 
در روز، اعمال هرگونه محدودیت و سهمیه بندی 
در عرضه سوخت و خوراک به مجتمع های متانول 
صنعت پتروشیمی کشور لغو شده است.آبان ماه 

و  خانگی  گاز  مصرف  افزایش  وجود  با  امسال 
تجاری اما به دلیل عرضه پایدار و مستمر خوراک 
متان به پهار مجتمع تولیدکننده متانول، تولید این 
محصول پتروشیمیایی با یک افزایش روبرو شده 
است.در هشتمین ماه امسال برنامه های تولید سه 
غول تولید متانول ایران بیش از 1۰۰ درصد محقق 
این  تولید و صادرات  افزایش  به  منجر  که  شده 

محصول پتروشیمیایی شده است.
بر این اساس، آبان ماه امسال پتروشیمی فن آوران 
با 11۰ درصد باالترین تحقق برنامه تولید در بین 
متانول سازان ایران را داشته و پس از ان پتروشیمی 

پتروشیمی  درصد،   1۰۴ با  مرجان  تاسیس  تاره 
با  خارگ  پتروشیمی  و  درصد   1۰1 با  زاگرس 
9۰ درصد آمارهای بیشترین تحقق برنامه تولید 
را تجربه کرده اند.در شرایط فعلی ظرفیت تولید 
پنج  حدود  ایران  پتروشیمی  صنایع  در  متانول 
میلیون تن در سال بوده که با توجه به پیشرفت 
جدید  طرح  دو  درصدی   1۰۰ حدود  ساخت 
به عنوان  کاوه  پتروشیمی  شامل  اجرا  دست  در 
تن  میلیون   2,3 با  جهان  متانول ساز  بزرگترین 
با ظرفیت  بوشهر  پتروشیمی  اول  فاز  و  ظرفیت 
تولید ساالنه یک میلیون و 6۵۰ هزار تن، پیش 

بینی می شود این ظرفیت افزایشی نزدیک به دو 
برابری را تجربه کند.

در بین طرح های جدید تولید متانول، کیمیا پارس 
خاورمیانه با 83 درصد، پتروشیمی سبالن با 78 
درصد، پتروشیمی دنا با 6۰ درصد، متانول آپادانا 
خلیج فارس با ۴2 درصد و دی پلیمر آرین با 37 
درصد دارای باالترین پیشرفت ساخت هستند.در 
مجموع در صورت بهره برداری از طرح های جدید 
متانول ظرفیت تولید این محصول پتروشیمیایی 
به  شد  نصب  موجود  ظرفیت  احتساب  با  ایران 

بیش از 2۵ میلیون تن در سال افزایش می یابد.

آگهیقانونتعیینتکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چمستان 

   نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 2۰/ 139۰/9 امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک 
قانون مذکورمستقردرواحد ثبتی ..چمستان..... مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد :   مرحله نه سال 97
بخش یک  

امالک متقاضیان واقع در قریه شیر کال پالک .....2.....اصلی بخش ..یک.....
 )فرعی…۴6۰…(/    خانم فاطمه سلیمیان نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۴۵2/3۰ متر مربع واقع در قریه  شیرکال. خریداری 

از وحید و جهانگیر اخوان. مالک رسمی . 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیرآباد پالک .. ...8.....اصلی بخش ..یک.....

 )فرعی…262…(/    آقای عباس ناصری نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
با اطاقک احداثی به مساحت 2981/۴۰ متر مربع واقع در قریه  امیر آباد. خریداری 

از پیمان هاشمی. مالک رسمی . 
امالک متقاضیان واقع در قریه گیالنده پالک .....9.....اصلی بخش ..یک.....

 )فرعی…319…(/   آقای عبدالرضا بهرامی قهنویه ئی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 316/3۰ متر مربع واقع در قریه گیالنده. 

خریداری از اسماعیل خاکپور مالک رسمی .      
امالک متقاضیان واقع در قریه ولیرکان پالک .....1۰.....اصلی بخش ..یک.....

 )فرعی…86…(/    خانم  کبری شکری نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت 3۴1/۴۵ متر مربع واقع در قریه  ولیرکان. واگذاری از 

کریم شکری. مالک رسمی . 
 امالک متقاضیان واقع در قریه حاجی کال پالک .....12.....اصلی بخش ..یک.....

 )فرعی…6۵…(/    آقای محمد محمد دوست نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 7۴3/97 متر مربع ) که مقدار 1۵2 سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه  حاجی کال. خریداری از علی آقاپور. مالک 

رسمی . 
 )فرعی…66…(/    آقای سید مصطفی سید جعفری نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 1۴۴1/۰۰ متر مربع ) که مقدار 1۵2 سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه  حاجی کال. خریداری از علی بابا و 

اسکندر کمالی  مالک رسمی . 
امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک .....1۴.....اصلی بخش ..یک.....

 )فرعی…117…(/   خانم مهسا قنبری نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی  به مساحت ۴۴۵/89 متر مربع ) که مقدار 12۰ سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت آباد خریداری از مجتبی رضازاده  

مالک رسمی . 
)فرعی…118…(/   خانم طیبه نادری نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت 3۵3/86 متر مربع ) که مقدار 12۰ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت آباد خریداری از ابراهیم آقاپور مالک رسمی . 
)فرعی…119…(/   آقای امیر حسین هنر دوست نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 228/37 متر مربع واقع در قریه سعادت آباد 

خریداری از رمضان قاسمی مالک رسمی . 
)فرعی…12۰…(/   آقای امیر احمد کوالئیان نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی  به مساحت 212/92 متر مربع ) که مقدار 12۰ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت آباد خریداری از بهزاد میرنائی  مالک رسمی . 
)فرعی…121…(/   آقای فردوس قاسمی خلفلو نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 2۴2/97 متر مربع ) که مقدار 12۰ 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت آباد خریداری از حامد 

اعظمی  مالک رسمی . 
)فرعی…122…(/   آقای جمال خواجه نصیری نائینی نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 2۵1/67 متر مربع ) که مقدار 12۰ سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت آباد خریداری از محمد رضا 

ایمانی  مالک رسمی . 
)فرعی…123…(/   آقای احمد شاکری نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی  به مساحت ۴23/23 متر مربع ) که مقدار 12۰ سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت آباد خریداری از سیدرضا حسینی  

مالک رسمی . 
)فرعی…12۴…(/   آقای امیر حسین جباری ولیسده نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 2۵6/۴3 متر مربع ) که مقدار 12۰ 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت آباد خریداری از مجید 

ابراهیمی  مالک رسمی . 
       امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده  پالک .....1۵.....اصلی بخش ..یک.....

)فرعی…223…(/   آقای  مهدی اصغر پور نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 313/۴6 متر مربع ) که مقدار ۴۰ سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. خریداری از طهماسقلی غالمپور  

مالک رسمی .
)فرعی…22۴…(/   آقای  ربیع اله اعظمی نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت 638/۴۰ متر مربع واقع در قریه کچلده. خریداری از 

بهرام بیتی و ناهید ذوالقدر  مالک رسمی .
)فرعی…22۵…(/   خانم  ویدا عظیم زاد نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت 3۵6/3۵ متر مربع ) که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. خریداری از محرمعلی نوروزی  مالک 

رسمی .
 )فرعی…226…(/   آقای فرهاد میر آخورلی نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 23۰/۰۰ متر مربع  واقع در قریه کچلده. 

خریداری از فرزاد دهقان  مالک رسمی .       
امالک متقاضیان واقع در قریه کنسپا  پالک ....17...اصلی بخش .یک..

)فرعی…3۵…(/   خانم عزیزه محمد ولی بیکی ایجدانکی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....289/8۵.... متر مربع واقع در قریه 

کنسپا خریداری از حمید کالنتری  مالک رسمی 
. امالک متقاضیان واقع در قریه کیابسر پالک ....18...اصلی بخش .یک..

)فرعی…1۰2…(/   آقای علی مهدوی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....16۴/22.... متر مربع واقع در قریه کیابسر واگذاری از 

شعبانعلی مهدوی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک ....2۰...اصلی بخش .یک..

)فرعی…1۵6…(/   خانم صدیقه بهمن اف نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۰6/33.... متر مربع واقع در قریه 

باریکال خریداری از احمد نصیری  مالک رسمی 
)فرعی…1۵6…(/   خانم کتایون شمس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۰6/33.... متر مربع واقع در قریه 

باریکال خریداری از احمد نصیری  مالک رسمی 
)فرعی…1۵7…(/   آقای حسین نائیج نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان در حال احداث به مساحت....227/19.... متر مربع واقع در قریه باریکال 

خریداری از خسروو چهرزاد  مالک رسمی 
)فرعی…1۵8…(/   آقای سید رضا صباغی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....16۵/۰۰.... متر مربع واقع در قریه باریکال خریداری 

از زهرا حبیب نژاد شیاده  مالک رسمی 
)فرعی…1۵9…(/   آقای غفار کاالشی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....۴۵۵/۴۰.... متر مربع واقع در قریه باریکال واگذاری 

از مقداد کاالشی  مالک رسمی 
)فرعی…16۰…(/   آقای محسن حاجی حسینی گزستانی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۵9۴/6۵.... متر مربع واقع در قریه 

باریکال خریداری از پیام عزیزی و سحر رضائی  مالک رسمی 
         امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک ....21...اصلی بخش .یک..

)فرعی…127…(/   آقای قدرت اله عباسی جهان آباد نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۴7/18.... متر مربع واقع در قریه 

ورازده علیا خریداری از اردشیر پارسا معین  مالک رسمی   
)فرعی…128…(/   آقای فرهاد جزی مطلق نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....2۴۵/6۴.... متر مربع واقع در قریه ورازده علیا 

خریداری از علی محمدی  مالک رسمی   
امالک متقاضیان واقع در قریه دارکال پالک ....22...اصلی بخش .یک..

)فرعی…197…(/   خانم ناهید عبدالمحمدی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....116/3۰.... متر مربع واقع در قریه دارکال 

خریداری از امید روستائی  مالک رسمی   
)فرعی…198…(/   آقای مجید فرخ زاد نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....239/22.... متر مربع واقع در قریه دارکال خریداری 

از الهام خاکی  مالک رسمی    
)فرعی…199…(/   آقای وحیدرضا فرخ زاد نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....289/12.... متر مربع واقع در قریه دارکال خریداری 

از وحید دهقان  مالک رسمی    
)فرعی…2۰۰…(/   خانم سیده زهرا حسینی مقدم نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با اطاق احداثی به مساحت....۴1۵/33.... متر مربع واقع در قریه دارکال 

خریداری از سید علی برقبانی  مالک رسمی    
  امالک متقاضیان واقع در قریه خطیب کال  پالک .....29.....اصلی بخش ..یک.....

)فرعی…12۵…(/   آقای غالمرضا حسین زاده  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان مشتمل بر مغازه به مساحت 1۰2/37 متر مربع واقع در قریه 

خطیب کال  خریداری از نبی اله حسین زاده  مالک رسمی         
      امالک متقاضیان واقع در قریه بلویج  پالک .....3۰.....اصلی بخش ..یک.....

)فرعی…12۰..(/   آقای حسین نائیج نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان در حال اححداث  به مساحت 2۴9/9۵ متر مربع واقع در قریه بلویج 

خریداری از خالق تقی زاده  مالک رسمی 
)فرعی…121..(/   آقای حسین نیک نشان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک قطعه زمین به مساحت 279/6۰ متر مربع واقع در قریه بلویج خریداری از 

منصوره نقیبی مالک رسمی
)فرعی…121..(/   خانم منصوره نقیبی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
قطعه زمین به مساحت 279/6۰ متر مربع واقع در قریه بلویج خریداری از محمد 

نیک نشان مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه قلعه کتی  پالک .....3۵.....اصلی بخش ..یک.....

)فرعی…۵1…(/   خانم  سکینه شاه محمد میر آب نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 2۴9/۵7 متر مربع ) که مقدار ۵۴ سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه قلعه کتی. خریداری از هوشنگ کیا  

مالک رسمی .
)فرعی…۵2…(/   آقای  سید مجتبی جوادزاده  نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 

زمین با ساختمان احداثی به مساحت 2۴۵/78
 متر مربع ) که مقدار ۵۴ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه قلعه کتی. 

خریداری از حمید موذن و فهیمه خلج موذن  مالک رسمی .
بخش دو      

امالک متقاضیان واقع در قریه افراده  پالک ....۵...اصلی بخش .2..
)فرعی…۵7…(/   آقای فرهاد اصغری نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....199/۴2. متر مربع ) که مقدار 6۰ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد ( واقع در قریه افراده. خریداری از غالمعلی اصغری. مالک رسمی  

      امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ....6...اصلی بخش .2..
)فرعی…92…(/   آقای سید مجید فرهید نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت....7۵1/۰9. متر مربع واقع در قریه ایرکا. خریداری از 

مجید گلشن فرد و جعفر رمضانی. مالک رسمی  
)فرعی…93…(/   آقای روح اله سلیمانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان در حال احداث به مساحت....۵39/۵۵. متر مربع واقع در قریه ایرکا. 

خریداری از وحید کریمی. مالک رسمی  
     امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا  پالک ....8...اصلی بخش .2..

)فرعی…۵7…(/   آقای اکبر محمدزاده نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....238/۰1. متر مربع واقع در قریه همصفا. خریداری 

از زهرا زارع  مالک رسمی  
امالک متقاضیان واقع در قریه علی آباد  پالک ....12...اصلی بخش .2..

)فرعی…2۰6…(/   خانم مطهره مشهدی جعفری نسبت به ششدانگ  یک قطعه 

زمین به مساحت....287/7۰. متر مربع واقع در قریه علی آباد. خریداری از علی 
جعفری جبلی مالک رسمی  

امالک متقاضیان واقع در قریه سهری  پالک ....13...اصلی بخش .2..
)فرعی…6…(/   آقای قربان توکلی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت....7۰8/22. متر مربع واقع در قریه سهری. خریداری 

از شعبان توکلی  مالک رسمی  
بخش یازده    

امالک متقاضیان واقع در قریه کراتکتی  پالک ....2...اصلی بخش .11..
)فرعی…286…(/   خانم  کتایون واحدی نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....196/۰۰.... متر مربع واقع در قریه کراتکتی . 

خریداری از میثم رنجبر  مالک رسمی      
        امالک متقاضیان واقع در قریه آهودشت  پالک ....6...اصلی بخش .11..

)فرعی…۴6۵…(/   آقای شکراهلل محمدی سالدهی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....631/2۰.... متر مربع واقع در قریه 

آهودشت . خریداری از مهرعلی حسن زاده   مالک رسمی
        امالک متقاضیان واقع در قریه شهربند  پالک ....7...اصلی بخش .11..

)فرعی…36۴…(/   آقای  سعید سلیمانی آملی منفرد نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....21۴/36.... متر مربع واقع در قریه 

شهربند . خریداری از علیرضا شالیکار  مالک رسمی  
        امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا  پالک ....8...اصلی بخش .11..

)فرعی…218…(/   خانم  فاطمه فروهر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....1۴9/۴7.... متر مربع واقع در قریه 

سالده علیا . خریداری از سمانه فتاحی  مالک رسمی  
 )فرعی…218…(/   خانم  فرزانه محمودیان نسبت به چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....1۴9/۴7.... متر مربع 

واقع در قریه سالده علیا . خریداری از سمانه فتاحی  مالک رسمی  
 )فرعی…219…(/   خانم  نوریکو سوزوکی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۰8/37.... متر مربع واقع در قریه سالده علیا 

. خریداری از سید صادق عقیلی  مالک رسمی
)فرعی…22۰…(/   خانم  شیفته وجدی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....2۵۵/8۵.... متر مربع واقع در قریه سالده علیا . 

خریداری از سیف اله قاسمی  مالک رسمی
)فرعی…221…(/   آقای  مهران فرج تبار نشلی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۴۰/8۵.... متر مربع واقع در قریه سالده علیا 

. خریداری از رقیه جونوش فراهانی  مالک رسمی
      امالک متقاضیان واقع در قریه باغبانکال  پالک ....12...اصلی بخش .11..

)فرعی…11۰…(/   آقای سید محمد حسینی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....6۰2/89.... متر مربع واقع در قریه باغبانکال  

واگذاری از سید یوسف حسینی مالک رسمی   
)فرعی…111@…(/   آقای سید حسن حسینی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....683/۵7.... متر مربع واقع در قریه باغبانکال  

خریداری  از سید یوسف حسینی مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه مرزنده  پالک .....13.....اصلی بخش ..11.....

)فرعی…82…(/   آقای  نعمت اله اکبری نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان در حال احداث به مساحت 268/۴۰ متر مربع ) که مقدار 32 سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مرزنده. واکذاری از زبیده حیدری  

مالک رسمی .
     امالک متقاضیان واقع در قریه اناده  پالک ....1۵...اصلی بخش .11..

)فرعی…281…(/   آقای عباسعلی قادری نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....2۵۰/۰۰.... متر مربع واقع در قریه اناده  خریداری از 

سید احمد و سیده زهرا کماکلی مالک رسمی     
 )فرعی…282…(/   خانم صغری یوسفی خرم  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....212/7۵.... متر مربع واقع در قریه اناده  

خریداری از مرتضی و مهرداد علومی  مالک رسمی  
 )فرعی…283…(/   آقای مهرداد علومی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....211/۵۴.... متر مربع واقع در قریه اناده  خریداری از 

عباس اکبری  مالک رسمی   
)فرعی…28۴…(/   آقای مهرداد علومی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....23۰/8۰.... متر مربع واقع در قریه اناده  خریداری از 

عباس اکبری  مالک رسمی   
  )فرعی…28۵…(/   خانم  لیال تکه  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت....26۵/9۴.... متر مربع واقع در قریه اناده  خریداری از 

مرتضی و مهرداد علومی  مالک رسمی  
)فرعی…286…(/   خانم  شهره کیاء  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....266/۰۰.... متر مربع واقع در قریه اناده  خریداری از 

کیومرث شهابی  مالک رسمی   
)فرعی…287…(/   آقای محمد بهرامنی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....3۰7/68.... متر مربع واقع در قریه اناده  خریداری از 

محمدرضا اسمعیلی  مالک رسمی  
)فرعی…288…(/   خانم  مریم رحمانی زاده  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۵۰6/۵۰.... متر مربع واقع در قریه اناده  

خریداری از احمد اسمعیلی و نغمه خوشدل  مالک رسمی   
         امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ چالک  پالک ....16...اصلی بخش .11..

)فرعی…211…(/   آقای احمدرضا اکبری نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....276/33.... متر مربع واقع در قریه سنگ چالک  

خریداری از یاسر ولی پور  مالک رسمی
         امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده  پالک ....18...اصلی بخش .11..

)فرعی…99…(/   آقای غالمعلی بهرامی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....197/۵۴.... متر مربع ) که مقدار ۴8 سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  خریداری از رجبعلی لطیف زاده  

مالک رسمی
)فرعی…1۰۰…(/   آقای منوچهر قاسمی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....212/33.... متر مربع ) که مقدار 

۴8 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  خریداری از مهدی 
زارع  مالک رسمی

)فرعی…1۰۰…(/   خانم فاطمه رضایی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....212/33.... متر مربع ) که مقدار 
۴8 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  خریداری از مهدی 

زارع  مالک رسمی
)فرعی…1۰1…(/   آقای مسعود حریریان  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....33۴/۰۰.... متر مربع ) که مقدار ۴8 سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  خریداری از رمضانعلی پیلگوش  

مالک رسمی
         امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال  پالک ....19...اصلی بخش .11..

)فرعی…۴۰1…(/   آقای غالمعباس فتاحیان نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۵9۵/21.... متر مربع واقع در قریه چمازکال  

خریداری از رمضان نیک زاد  مالک رسمی
)فرعی…۴۰2…(/   خانم فاطمه سلگی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....۴26/9۴.... متر مربع واقع در قریه چمازکال  

خریداری از محمد علی نیکزاد  مالک رسمی
        امالک متقاضیان واقع در قریه  عباسکال   پالک ....23...اصلی بخش .11..

)فرعی…61…(/  خانم  بهاره شاکری مهر کور عباسی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۴۴/87.... متر مربع ) 
که مقدار 1۰۰ سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه عباسکال . خریداری 

از رمضان نوروزی مالک رسمی       
)فرعی…61…(/  خانم  گل آفرینروحیان انچه  نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۴۴/87.... متر مربع ) 
که مقدار 1۰۰ سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه عباسکال . خریداری 

از رمضان نوروزی مالک رسمی   
       امالک متقاضیان واقع در قریه کردآباد  پالک ....33...اصلی بخش .11..

)فرعی…931…(/   خانم سهیال نادری نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....327/69.... متر مربع واقع در قریه کردآباد  خریداری 

از رحیم و مصطفی جمارونی  مالک رسمی 
)فرعی…932…(/   آقای  احمد اخوان پور نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....239/۵3.... متر مربع واقع در قریه کردآباد  خریداری 

از داود غریبی  مالک رسمی      
)فرعی…933…(/   آقای امیر هوشنگ بابا خمسه نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....28۰/6۵.... متر مربع واقع در قریه کردآباد  

خریداری از ثروت صلح جوی فرد  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه اسپی کال  پالک ....3۴...اصلی بخش .11..

)فرعی…379…(/   خانم  الهام شاطرپوری نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....32۰/2۰.... متر مربع واقع در قریه اسپی کال  

خریداری از محمدجعفر جهادی  مالک رسمی. 
         امالک متقاضیان واقع در قریه سیدکال  پالک ....3۵...اصلی بخش .11..

)فرعی…۵۴9…(/   آقای مهران شاکری نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین به 
مساحت....6۰6/68.... متر مربع واقع در قریه سیدکال خریداری از مرتضی فتاحی  

مالک رسمی
)فرعی…۵۵۰…(/   آقای عین اله فتاحی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
به مساحت....2۵7/۰۰.... متر مربع واقع در قریه سیدکال خریداری از سحر اسالمی  

مالک رسمی
         امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکال  پالک ....36...اصلی بخش .11..

)فرعی…12۰…(/  آقای  علیرضا سرابچی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی  به مساحت....22۵/۵2.... متر مربع واقع در قریه شیخ علیکال  

خریداری از مهدی کثیری  مالک رسمی
)فرعی…121…(/  خانم ناهید خرم روز نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی  به مساحت....22۰/36.... متر مربع واقع در قریه شیخ علیکال  

خریداری از صغری شهابی  مالک رسمی
)فرعی…122…(/  آقای  غالمرضا محمدی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی  به مساحت....211/۵۰.... متر مربع واقع در قریه شیخ علیکال  

خریداری از علیرضا کثیری مالک رسمی
)فرعی…123…(/  آقای  علیرضا عرفاتی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی  به مساحت....321/۰۰.... متر مربع واقع در قریه شیخ علیکال  

خریداری از طاهر منصوریان مالک رسمی
)فرعی…12۴…(/  آقای  قدرت اله نصیری نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی  به مساحت....236/8۵.... متر مربع واقع در قریه شیخ علیکال  

خریداری از ارسالن ) حمیدرضا ( کثیری مالک رسمی
)فرعی…12۵…(/  آقای  طاهر منصوریان نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی  به مساحت....۴9۰/7۵.... متر مربع واقع در قریه شیخ علیکال  

خریداری از سیاوش هادیان مالک رسمی
       امالک متقاضیان واقع در قریه نانوا کال  پالک ....38...اصلی بخش .11..

)فرعی…1۰6…(/  آقای  علیرضا افضلی ثابت نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت....2۴7/8۰.... متر مربع واقع در قریه نانواکال  

خریداری از عین اله بهرامی  مالک رسمی     
)فرعی…1۰7…(/  خانم  مریم غالمی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت....288/66.... متر مربع واقع در قریه نانواکال  خریداری از 

مجتبی حسن پور  مالک رسمی     
       امالک متقاضیان واقع در قریه  طالب آباد   پالک ....39...اصلی بخش .11..

)فرعی…۵6…(/  خانم  صدیقه قنبری حقیقی خلخالی  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۵6/1۵.... متر مربع ) که مقدار 12۰ 
سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه طالب آباد . خریداری از محمد 

محمدی  مالک رسمی      
)فرعی…۵7…(/  خانم  صدیقه مدیری  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....2۵9/2۰.... متر مربع ) که مقدار 12۰ سیر مشاع  
عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه طالب آباد . خریداری از ولی دهقان  مالک 

رسمی    
        امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده  پالک ....۴1...اصلی بخش .11..

آقای   ) قطعه  )فرعی…2۴2…(/)……………-….شماره 
حسن خادمی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به 

مساحت....32۵/۴۰.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از غالمعلی 
خادمی  مالک رسمی

سعید  آقای   ) قطعه  )فرعی…2۴3…(/)……………-….شماره 
حسینی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان در حال احداث  به 
مساحت....199/۰۰.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از حسین نیک 

زاد  مالک رسمی
)فرعی…2۴۴…(/)……………-….شماره قطعه ( خانم  فاطمه رفیع 
پورلنگرودی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت....179/6۰.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از 

باب اله قاسمی  مالک رسمی 
)فرعی…2۴۴…(/ آقای علی حسین معیدی نیا نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....179/6۰.... متر مربع 

واقع در قریه سنگین ده . خریداری از باب اله قاسمی  مالک رسمی
فریبا  خانم   ) قطعه  )فرعی…2۴۵…(/)……………-….شماره 
عبدیان میاندوآب نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به 
مساحت....28۴/۰3.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از رحیم آقا 

بهزادی  مالک رسمی
)فرعی…2۴6…(/)……………-….شماره قطعه ( آقای علیرضا ابتکاری 
نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....19۴/87.... 

متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از حمیدرضا شهابی  مالک رسمی
)فرعی…2۴7…(/)……………-….شماره قطعه ( خانم محترم عبیدی 
نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....2۴1/۵۴.... 

متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از مرتضی حسن پور  مالک رسمی
       امالک متقاضیان واقع در قریه  عربخیل   پالک ....۴6...اصلی بخش .11..

)فرعی…28۴…(/  آقای  علیرضا باغ شاهی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۵6/39.... متر مربع ) که مقدار 6۴ سیر 
مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه عربخیل . خریداری از حشمت اله 

رحمتی  مالک رسمی     
)فرعی…28۵…(/  آقای  حمیدرضا کریمان  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۴8/21.... متر مربع ) که مقدار 6۴ سیر 
مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه عربخیل . خریداری از احسان گیالنی  

مالک رسمی  
    امالک متقاضیان واقع در قریه عبداله آباد پالک ....۴7...اصلی بخش .11..

)فرعی…۵9۴…(/)……………-….شماره قطعه (  خانم فرانک گلکانی 
نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۴8/۵۰.... 
متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری از علی عمران حیدری مالک رسمی

)فرعی…۵9۵…(/)……………-….شماره قطعه (  خانم زهرا صدیقی 
نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۵۴/63.... 

متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری از محمدرضا آبیان  مالک رسمی
       امالک متقاضیان واقع در قریه لسفیجان  پالک .....۵۴.....اصلی بخش ..11.....

 )فرعی…236…(/   آقای ایوب حسن پور نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت 21۰/1۴ متر مربع واقع در قریه لسفیجان  خریداری 

از سلمان لطفی  مالک رسمی   
 )فرعی…237…(/   آقای عیسی زارع  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت 232/۵۰ متر مربع واقع در قریه لسفیجان  خریداری 

از ناصر توکلی  مالک رسمی  
       امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان  پالک ....۵6...اصلی بخش .11..

)فرعی…319…(/   آقای حشمت اله مقصودی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....228/86.... متر مربع واقع در قریه هالپان 

خریداری از اسمعیل نائیجی  مالک رسمی. 
       امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان  پالک ....۵7...اصلی بخش .11..

)فرعی…319…(/   آقای سیف اله خاکزاد  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....189/9۰.... متر مربع واقع در قریه چمستان 

خریداری از عبداله خاکزاد  مالک رسمی. 
       امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد  پالک ....1۰۰...اصلی بخش .11..

)فرعی…۴۴۵…(/  خانم  رویا نبوت مهر نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....327/۴9.... متر مربع واقع در قریه نعمت آباد 

خریداری از عباس کهنلو و فخرالزمان زارع زاده   مالک رسمی. 
)فرعی…۴۴6…(/  آقای جهانگیر شهابی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
به مساحت....23۵/77.... متر مربع واقع در قریه نعمت آباد .  خریداری از غالمرضا 

حسین زاده  مالک رسمی .
)فرعی…۴۴7…(/  آقای  شهرام برون نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....287/۰۰.... متر مربع واقع در قریه نعمت آباد .  

خریداری از مجتبی تقی پور  مالک رسمی .
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از 
طریق این روزنامه محلی و/ کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 
13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبالً اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده 
، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . 
تاریخ انتشار نوبت اول ......97/۰9/17........

تاریخ انتشار نوبت دوم  ......97/1۰/۰1.......   
  رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان  سید عباد شانه دشتی

هند پول واردات نفت از ایران را به حساب ۵ بانک خود که زیر 
نظر بانک یوسی او هند هستند، واریز می کند. این اقدام پس از 

توافق دو کشور درباره مکانیزم پرداخت صورت گرفت.
بر اساس این گزارش، منابع آگاه خبر دادند که هند پول واردات 
نفت از ایران را به حساب ۵ بانک خود که زیر نظر بانک یوسی او 
هند هستند، واریز می کند. این پس از آن صورت می گیرد که 
دو کشور در مورد مکانیزم پرداختی برای غلبه بر تحریم های 

آمریکا به توافق رسیدند.
منابع آگاه که درخواست کردند به علت عمومی نشدن موضوع 
نامی از آنها ذکر نشود، گفتند: ایران از بخشی از این سپرده برای 

خرید کاالهای ضروری از هند استفاده می کند تا به تعهدات 
دیپلماتیک خود برای خرج کردن بخشی از این پول در این 
کشور جنوب آسیایی عمل کند. همه این هزینه کردها به روپیه 
هند صورت خواهد گرفت.تداوم و پایداری عرضه نفت برای 
هند که 8۰ درصد نفت خام مورد نیاز خود را وارد می کند، 
ضروری است چراکه تهران در این راستا شرایط اعتباری بهتری 
در مقایسه با سایر صادرکنندگان خاورمیانه ارائه می کند و در 
گذشته هم پرداخت به روپیه به جای دالر را قبول کرده است. 
هند در سال مالی منتهی به ۳۱ مارچ ۹ میلیارد دالر نفت از 
ایران خریداری کرده است.با این حال پرداخت از طریق چند 

حساب سپرده، ریسک این را کاهش می دهد که آمریکا بتواند 
بانک های جدیدی از ایران را تحریم کرده و حساب های آنها را 
مسدود کند.مدیرعامل یوسی او بانک هند می گوید: ما همین 
حاال هم ۱۵ حساب برای بانک های ایرانی داریم که از اینها 
۵ مورد تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته اند. او اضافه کرد: 
۱۰ حساب دیگر واجدالشرایط تجارت دوجانبه بین هند و ایران 
هستند.هند و ایران قبال هم با وضع تحریم های آمریکا در سال 
2۰۱2، با مکانیزم مشابهی تجارت کرده بودند. در آن زمان ۴۵ 
درصد پرداخت ها در حساب های بانک های ایرانی در هند و به 
روپیه صورت می گرفت و مابقی آن به یورو و با استفاده از یک 
بانک خارجی واسطه انجام می شد.صادرات هند به ایران در طول 
سال مالی گذشته بالغ بر 2.6۵ میلیارد دالر بود که شامل اقالمی 

مانند برنج، ادویه، چای، دارو و محصوالت صنعتی مختلف بود.

هند پول نفت ایران را در 5 حساب بانکی پرداخت می کند

درآستانهورودبهزمستان؛
تولیدمتانولسازانایراندوبارهاوجگرفت



اقتصادیشنبه 1 دی 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3917   7

واگذاری ۶ هزار طرح نیمه تمام
 به بخش خصوصی

 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از مجموع 76هزار طرح نیمه تمام 
موجود در کشور، تنها 6 هزار طرح به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: 

ارزش طرح های نیمه تمام و مبالغ فروش آنها مشخص نیست.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، حسین سالح ورزی در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: در بدنه دولت و مدیران میانی اراده و عالقه ای 
برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود ندارد و مدیران 
این طرح ها در مقابل واگذاری ها مقاومت می کنند.وی تصریح کرد: با توجه به 
اینکه اراده ای از طرح مدیران دولتی برای واگذاری طرح های نیمه تمام وجود 
ندارد، بخش خصوصی نیز باور خود را در این زمینه از دست داده است.سالح 
ورزی افزود: تاکنون فهرست کامل، شفاف و قابل اتکایی برای بخش خصوصی 
از مشخصات طرح های نیمه تمام برای سرمایه گذاری این بخش منتشر نشده و 
فهرست ها کلی است.وی گفت: واگذاری طرح های نیمه تمام ساز و کارهایی 
دارد؛ اما اطالعات نامفهومی از این طرح ها ارائه می شود و آماری از تعداد 
واگذاری ها منتشر نشده است.سالح ورزی افزود: تاکنون ارزش طرح های نیمه 
تمام و مقدار پول مورد نیاز آنها مشخص نشده است؛ ضمن اینکهطرح های قابل 
واگذاری از طرح هایی که غیر قابل واگذاری است تفکیک نشده است.سالح 
ورزی افزود: اطالعاتی که دستگاه های مختلف درباره طرح های نیمه تمام در 
سامانه بازار الکترونیک ثبت کرده اند برای رفع تکلیف بوده است.وی گفت: در 
این سامانه مشخصاتی که بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری تشویق کند 
وجود ندارد.سالح ورزی افزود: اکنون امکان استفاده از منابع خارجی برای بخش 
خصوصی امکان پذیر نیست و نظام بانکی نیز رغبتی برای کمک به اتمام این 
طرح ها ندارد و ۴ هزار و 3۰۰ میلیارد تومانی که قرار بود دولت در بودجه برای 
کمک به اتمام این طرح ها اختصاص دهد محقق نشده است.وی با بیان اینکه 7۰ 
هزار طرح نیمه تمام استانی و 6 هزار طرح نیمه تمام ملی در کشور وجود دارد 
گفت: آنچه قابلیت ارائه به بخش خصوصی دارد در استان ها 12 هزار و ۵۰۰ و 
در عرصه ملی 2 هزار طرح است.سالح ورزی افزود: در سامانه بازار الکترونیک 
28 هزار طرح نیمه تمام ارائه شده که تفکیک نشده است و بخش خصوصی 
به دلیل نامشخص بودن جزئیات آنها رغبتی نشان نمی دهد.وی گفت: چرا در 
سامانه بازار الکترونیک ابتدا طرح های قابل واگذاری را عرضه و ابزار تجهیز 
مالی را روی آنها متمرکز نمی کنیم؟ سالح ورزی افزود: مادامی که مبنای ارزیابی 
مدیران، میزان واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی از طرف آنان 

نباشد مسئله این طرح ها حل نخواهد شد.

تخم مرغ کیلویی ۱۸٠٠ تومان ارزان شد

 رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، از کاهش 18۰۰ تومانی 
قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: زمان آن رسیده که واردات متوقف شود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، ناصر نبی پور از کاهش قیمت تخم مرغ خبر 
داد و گفت: قیمت این کاال نسبت به ماه گذشته، حدود 17۰۰ تا 18۰۰ تومان 
کاهش یافته است.وی، میانگین قیمت هر کیلوگرم از این محصول را درب 
مرغداری 72۰۰ تومان اعالم و اضافه کرد: افزایش تولید و وارداتی که دولت 
انجام داده، دلیل این مساله است.نبی پور، با اشاره به اینکه واردات باید متوقف 
شود، افزود: اصال نیازی به واردات این محصول نبود.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود اظهار داشت: اختالالت موجود در حمل نهاده ها تا حدودی رفع 
شده؛ اما نوسانات قیمت ها همچنان شدید است.وی درباره آخرین وضعیت 
شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نیز افزود: فعال گزارشی از بیماری 
نداریم، در استان اصفهان چند واحد آلوده بود که دو الی سه هفته است که آنجا 

نیز موردی گزارش نشده است.

خبر

تحوالت مهم در روابط اقتصادی
 و بانکی ایران و ترکیه

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به گفتگوهای 
سازنده دو رییس جمهور قطعا تحوالت مهمی در 
روابط اقتصادی ،تجاری و بانکی دو کشور ایجاد 

خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر 
همتی پس از برگزاری جلسه مشترک هیات ایرانی و 
 ترکیه که با حضور روسای جمهور دو کشور برگزار 
شد؛ اظهار داشت: در این جلسه، مسائل و مشکالت 
بانکی دو کشور را مطرح کرده و درخواست های 
تجار و بازرگانان ایرانی به حضور رئیس جمهور 

ترکیه اعالم شد.
رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه در این جلسه، 
به ضرورت توسعه تجاری دو کشور، باال بودن حجم 
تجاری مناسب و روان بودن سیستم بانکی اشاره شده 
است، ادامه داد: خوشبختانه رئیس جمهوری ترکیه 
نظر بسیار مثبتی در این زمینه داشتند و بر حل جدی 
مشکالت تاکید کردندوهمتی ادامه داد: بر این اساس 

مقرر شده تا سریعا موانع موجود بانکی رفع شود.

سرمایه گذاری ۱۸٠٠ میلیارد 
تومانی در بنادر

قرارداد سرمایه  گذاری بخش  یا  نامه  تفاهم    19 
خصوصی، به ارزش 18۰۰ میلیارد تومان در بنادر 

تجاری کشور به امضاء رسید.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت راه و شهرسازی، 
نقل، 19  و  هفته حمل  داشت  گرامی  مراسم  در 
قرارداد و یادداشت تفاهم سرمایه گذاری با بخش 
خصوصی به ارزش 18 هزار میلیارد ریال در تهران 
امضا شد.در قالب این 19 تفاهم نامه و قرارداد در 
مجموع 87 میلیارد تومان در بندر شهید رجایی، 717 
میلیارد تومان در بندر امام خمینی به منظور ایجاد 
تاسیسات تولیدی و ارزش افزوده ای، 33۵ میلیارد 
تومان در بندر انزلی در بخش پایانه های صادراتی، 
مراکز تعمیرات و سوخت کشتی و مخازن روغن 
خوراکی، 1۰3 میلیارد تومان در بندر بوشهر برای 
مواد  آوری  جمع  تاسیسات  و  سردخانه  احداث 
زائد نفتی، 1۰۰ میلیارد تومان در بندر امیر آباد، 332 
میلیارد تومان در بندر چابهار و 7۰ میلیارد تومان در 
بندر نوشهر توسط بخش خصوصی سرمایه  گذاری 

خواهد شد.
سیاست سازمان بنادر و دریانوردی این است که به 
استثنای زیر بناها که بخش حاکمیتی محسوب می 
شود، ایجاد روبناها و تجهیزات را از طریق جذب 
سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام دهد و پروژه 
های توسعه ای این سازمان با هدف ارتقای ظرفیت 

عملیاتی بنادر کشور به امضا می رسد.

خبر

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 13976۰318۰18۰۰۰866-97/2/31هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سنگر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی حمیدرضا رحمتی پور نشرودکلی فرزند 
علیجان بشماره شناسنامه 2۵ در ششدانگ یک باب خانه  و محوطه به مساحت 198/۴۴ متر 
مربع با کاربری مسکونی مجزی  شده از پالک 8 فرعی از 1 اصلی  واقع  در طالم  سه شنبه  
بخش  12 گیالن  که برای  آن شماره  6۰۵  فرعی  درنظر  گرفته  شده خریداری از مالک  
عبداله  فدائی بازقلعه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه اعتراض 
خود رابه این ادراه تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود رابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
رم الف : 5013- رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر -  سید روشن آقا زاده 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۰/1/ 97 تارخ انتشار نوبت دوم : 97/1۰/16

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول/نوبتدوم
به موجب پرونده اجرایی به شماره ۰97۰31۰ محکوم علیه آقای امید علی نجفی  محکوم 
به  پرداخت 183/12۴/2۰۰ ریال در حق محکوم له علیرضا درستی ، نظر به اینکه محکوم 
علیه از پرداخت مبلغ  فوق خود داری نموده اموال مشروحه ذیل که ارزش آن حسب نظریه 

کارشناسی به شرح ذیل می باشد  به فروش خواهد رسید.  
ساختمان مسکونی چهارطبقه با زیر بنای ۴۰۵ متر مربع به نام علی نجفی واقع در  شوراب 
صغیر ، به شماره ثبت 1۴7 فرعی از 33۴  اصلی که ارزش کل ملک مذکور 3/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال بر آورد و اعالم می گردد. 
ملک مذکور در مورخ 1397/1۰/1۵ راس ساعت 3۰ : 9 صبح از طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود شرکت 
کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای احکام می توانند 
از ملک موصوف بازدید نمایند شرکت برای عموم با در نظر گرفتن ماده 127 قانون اجرای 
احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست 1۰ درصد مبلغ مزایده را فی المجلس 
پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ مذکور به حساب سپرده دادگاه 
واریز و فیش آنرا ارائه نمایند و در صورت عدم انجام در مهلت مقرر 1۰ در صد مبلغ مذکور 
پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و مزایده مجدداً برگزار می گردد این 

آگهی در معابر عمومی الصاق خواهد شد. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سامان ـ داوودی بنی

آگهیاحضارمتهم
ابالغ وقت دادرسی به متهم رضا مهدوی فرزند احمد به اتهام کالهبرداری که فعال مجهول 
المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی جهت 
رسیدگی در شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد حاضر در 

غیر اینصورت وقف قانون اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – محسن چراغی

آگهیفقدان
خانم اشرف سادات محمودی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 9۵،7 مترمربع 
قطعه 2تفکیکی سمت شمال شرقی طبقه یک تفکیکی به انضمام پارکیگ قطعه 2تفکیکی 
از  از پالک 73۵۴۵فرعی  ثبتی 163/۴8۴97مفروز  وانباری قطعه 2تفکیکی تحت پالک 
163اصلی ذیل صفحه 186ودفتر ۴۰1به شماره ثبت  ۴232۵ به نام مالک اشرف محمودی 
ثبت وسند به شماره چاپی 1۰973۰صادر شد وسپس مالک اعالم نموده که سند بعلت سهل 
انگاری مفقود گردیده است وسپس مالک درخواست صدورسند مالکیت المثنی نموده است 
. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. ه 116۴
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

دادنامه
شماره پرونده 32۴/97  شماره دادنامه ۵33/97 تاریخ رسیدگی 97/7/27 

مرجع رسیدگی : شورای حل اختالف شعبه 2۰  ) فرخشهر ( 
خواهان : بانک مهر اقتصاد با مدیریت آقای سید ضیاء ایمانی با وکالت خانم الهام هاشمی به 
نشانی  شهرکرد خیابان کاشانی روبروی دادگستری پالک 9۰  خواندگان : آقایان  1 ـ بهمن 
شاهقلیان فرزند محمد به نشانی فرخشهر خیابان ولیعصر نبش کوچه 18       2ـ  رمضانعلی قلی 
 پور شهرکی فرزند غالمرضا به نشانی فرخ شهر خیابان توسلی کوچه 12 متری فرعی ۵ پالک 2 

3ـ  آقای محمد شاهقلیان فرزند ناصر قلی به نشانی فرخشهر خیابان ولیعصر نبش کوچه 18 
خواسته: مطالبه وجه چک 

گردشکارـ  خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خواندگان تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر حوزه بتصدی 
امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه کتبی اعضاءختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
» رای قاضی شورا « : در خصوص دعوی  بانک مهر اقتصاد با مدیریت آقای سید ضیاء ایمانی 
و وکالت آقای عبدالرحیم اسماعیلی و وکالت خانم الهام هاشمی به طرفیت  خواندگان : 1 ـ 
آقای بهمن شاهقلیان فرزند محمد 2 ـ رمضانعلی قلی پور فرزند غالمرضا 3 ـ آقای محمد 
شاهقلیان فرزند ناصر قلی به خواسته مطالبه مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال وجه یک فقره چک به شماره  
922۰18/6۵1۰7۴ مورخ 97/۴/9 عهده بانک رفاه کارگران شعبه  فرخشهر به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارات  تاخیر تادیه و با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه 
چک از ناحیه بانک محال علیه و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 97/7/22 
و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا علیرغم  تبلیغ صحیح وقت رسیدگی نظر به 
اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی 
دارد و خوانده ردیف دوم  نیز  پرداخت وجه چک را ضمانت ن و از ناحیه خواندگان دلیلی که 
حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا 
به شرح صورتجلسه مورخ 22 /7 / 97 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و 
مستنداً به ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 31۰ و 311 و 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  به ماده 2 قانون صدور چک مواد198 و 
۵19 و ۵22 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  تا اجرای 
کامل حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ 9۵۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی  در حق خواهان صادر واعالم 
می گردد.   رای صادره غیابی و  ظرف مدت 2۰ روزپس از ابالغ  قابل واخواهی در این شورا 

و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظردر محاکم عمومی حقوقی شهرکرد می باشد. 
قاضی  شورای حل اختالف شعبه 20 ) فرخشهر (  ـ سلیمان شهریاری

برگاخطاریه
شماره پرونده : 2۰/97/1۰۴3ش  

نام اخطارشونده: حمزه-محمد رضا شهرت ابدالی-موسی لو-خلخالی  فرزند بخشعلی-
رسول -مقصود –مجهول المکان 

محل حضور: شورای حل اختالف شعبه 2۰ منابع طبیعی  خوی 
پیشه:آزاد-آزاد-آزاد

وقت حضور 97/11/2  روز سه شنبه شنبه 9 ساعت  صبح 
علت حضور:در خصوص دعوی بانک تجارت   بطرفیت  شما الزم است در موعد مقرر 
جهت رسیدگی در دفتر شورا حاضر شوید//ضمنا دادخواست  در خصوص مطالبه وجه 

قراردادبانکی میباشد
شعبه بیستم شوارای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  شناسنامه شماره ی 1  دارای  قصاب  آقاجانی  عباسعلی  آقای   
3/8۴1/97از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
گلین سلیمانی خراط به شناسنامه 2 در تاریخ 9۰/2/16در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر از 1- رمضانعلی آقاجانی قصاب فرزند عباسعلی و گلین به 

شماره شناسنامه 2۰۵۰6736۰1متولد 13۵8 فرزند متوفی
2- رقیه آقاجانی  قصاب فرزند عباسعلی و گلین به شماره شناسنامه 1۴3 متولد 1363 فرزند متوفی

3- سکینه آقاجانی قصاب  فرزند عباسعلی و گلین به شماره شناسنامه 1۴2 متولد 1363 فرزند متوفی 
۴-سمیه  آقاجانی قصاب فرزند عباسعلی و گلین  شماره شناسنامه 8 متولد 1361 فرزند متوفی 

۵-صغری آقاجانی قصاب  فرزند عباسعلی و گلین به شماره شناسنامه ۴3۴ متولد 13۵6 فرزند متوفی 
6-زینب آقاجانی قصاب  فرزند عباسعلی و گلین به شماره شناسنامه ۴3۵ متولد 13۵7 فرزند متوفی

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

 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابلبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای  رقیه حسن پور  باغچه جوق دارای شناسنامه شماره  28۰2۵67۴997   بشرح 
دادخواست به کالسه3/97181۴ش     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  
ماکو در  بشناسنامه283۰66۵۴1   باغچه جوق  ناهید  داده که شادروان  و چنین توضیح 

تاریخ89/1۰/22   اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-  زهرا خیرانی باغچه جوق فرزندحجت اله –ش ش 283۰3۴1۰9۰ –مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

برگاجرائیه
محکوم له بانک ملت   با وکالت جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام – خ نواله 
خان –مجتمع نوراله خان ط چهار واحد11  و محکوم  علیه حسن رحیم زاده  آدرس 
: بلوار 1۵ خرداد  پشت کوی الله –خ 1۴ متری اوربش لرخیابان قطعه جنوبی پ 18    
بموجب دادنامه شماره  97/116 مورخه    97/2/22 شورا ی حل اختالف  شعبه  دوم 
که وفق دادنامه شمار فوق شعبه  فوق دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده 
است  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ  2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال    از بابت اصل 
خواسته از تاریخ تقدیبم دادخواست  تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی و  به مبلغ 
3/6۰۰/۰۰۰  ریال و حق الوکاله وکیل در حق  خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی 

به عهده خواندگان می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون 
اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است 

توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای  رقیه حسن پور  باغچه جوق دارای شناسنامه شماره  28۰2۵67۴997   بشرح 
دادخواست به کالسه3/97181۵ش     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
چنین توضیح داده که شادروان خدیجه حسن پور باغچه جوق بشناسنامه 3991۴  در تاریخ 

9۰/۵/12 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-  زهرا خیرانی باغچه جوق فرزندحجت اله –ش ش 283۰3۴1۰9۰  ماکو –مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/

 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

برگاجرائیه
محکوم له بانک ملت شعبه مرکزی  با وکالت جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام – 
خ نواله خان –مجتمع نوراله خان ط چهار واحد11  و محکوم   فرحناز گلوانی فرزند قاسم 
ادرس بلوار رسالت –نمایشگاه اتومبیل سهیل    بموجب دادنامه شماره 97/1۰۰  مورخه   
97/2/۴ شورا ی حل اختالف  شعبه  دوم که وفق دادنامه شمار فوق شعبه  فوق دادگاه 
تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت 
مبلغ  2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال    از بابت اصل خواسته از تاریخ تقدیبم دادخواست  تا یوم 
الوصول و پرداخت هزینه دادرسی و  به مبلغ 2/6۰۰/۰۰۰  ریال و حق الوکاله وکیل در حق  

خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون 
اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است 

توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان خوی

برگاجرائیه
محکوم له بانک  ملت  با وکالت جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام – خ نواله 
خان –مجتمع نوراله خان ط چهار واحد11  و محکوم  1- فاطمه 2- غالم 1-کریم نژاد  
2- جعفری  –  ادرس خ ش علی اضعر پ 2۴   بموجب دادنامه شماره 121 مورخه  
97/2/2۵ شورا ی حل اختالف  شعبه  دوم که وفق دادنامه شمار فوق شعبه  فوق دادگاه 
تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت 
مبلغ  2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال    از بابت اصل خواسته از تاریخ تقدیبم دادخواست  تا یوم 
الوصول و پرداخت هزینه دادرسی و  به مبلغ 3/6۰۰/۰۰۰  ریال و حق الوکاله وکیل در حق  

خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید 
.لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی 
خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون 
اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 

1۰ آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی  شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان خوی

مفقودی
 کلیه مدارک خودرو سواری وانت نیسان به غیراز کارت ماشین  مدل 1386 و به شماره 
پالک 37ایران ۵۴3م11 و به شماره موتور 386766 و به شماره شاسیK1۰12۵7مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل 8۰ با شماره موتور ۰۰27۰۴1۵و شماره 
شاسی S1۴1228۰73618۴و با شماره پالک 116م63ایران 82 بنام پرویز علی زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
شاسی  شماره  11۴F۰۰37۰8۴و  موتور  شماره  با   91 مدل  پیکان  وانت  سبز  برگ   
NAAA۴6AA7DG3799۰3و با شماره پالک 969م28 ایران 82 بنام علی اصغر مهدی 

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

مفقودی
موتور  شماره  با   39 ج   8۴۴ پالک  شماره  با   9۰ مدل  سایپا  سواری  سبز  برگ 
۴292997 و شماره شاسی S1۴1229۰۰21682 بنام فاطمه نوروزی مفقود گردیده 

 بابل و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز. و مارت ماشین سواری رانا مدل 9۵ با شماره پالک 987 م ۵3 ایران 82 
 NAAU۰1fE1GT1۴۴۵69 با شماره شاسی  163B۰28۵987 با شماره موتور

بنام مرضیه نوروزی گاوزن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

وزیر راه و شهرسازی:
اقشار متوسط باید خانه دار شوند

واممسکنافزایشنمییابد
وزیر راه و شهرسازی گفت: وام مسکن ممکن است افزایش نیابد، اما باید برای پروژه های نیمه تمام، 

متناسب سازی وام انجام شود.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، محمد اسالمی، در خصوص افزایش قیمت مسکن در ماههای 
اخیر، اظهار داشت: نکته مهم برای وزارت راه و شهرسازی فعال سازی جریان تولید مسکن است که 
تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر و ۴۰۰ هزار واحد جدیدی که ابالغ و با حضور رییس جمهور 
رونمایی شد، نقطه آغازی بوده که تحرک در تولید مسکن را پایه گذاری کرده است.وی افزود: دولت 
اقدامات الزم را انجام می دهد تا بتوان اقشار متوسط و کم درآمد توسط فعاالن اقتصادی و مسکن 

سازها خانه دار کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه زمین عرضه و تسهیالت مناسب وام مسکن در اختیار مسکن سازها قرار 
می گیرد تا جریان تولید مسکن شکل بگیرد، تصریح کرد: وام مسکن ضرورتا افزایش نمی یابد، اما باید 

برای پروژه های نیمه تمام متناسب سازی وام انجام شود.

در حال حاضر مشکالت پیش آمده در صنعت خودرو از عهده 
خودروسازان خارج شده و حاصل مباحث و تصمیمات سیاسی 
است که باید تحمل کرد تا کشور از این برهه حساس عبور کند.

به گزارش زمان به نقل از تسنیم، این روزها بحث تاخیر در 
تحویل خودروها و تجمع مشتریان ناراضی به یکی از چالشهای 
خودروسازان بدل گشته است ، چالشی که عوامل مختلفی باعث 
بروز آن شده اند و نمیتوان خودروسازان را به تنهایی مقصر 
این موضوع دانست.ریشه اصلی این نابسامانی ها در مباحث 
سیاسی و تحریم های ظالمانه است که موجب قطع همکاری 
خودروسازان خارجی و خروج آنها از کشور شد و باعث گردید 
خودروسازان نتوانند به تعهدات خود جامه عمل بپوشانند.البته 
نباید خواسته به حق مشتریان نادیده گرفته شود چون آنها با 
امید اقدام به ثبت نام خودرو نموده اند و اکنون نیز توقع تحویل 
خودروی خود را از سوی خودروساز دارند ولی در رابطه باید 

نکات متعددی را تأثیرگزار دانست که به همین دلیل نمی توان 
تمام تقصیرها را متوجه خودروساز عنوان کرد.اخیرا تجمعی 
از مشتریان ناراضی مقابل شرکت سایپا شکل گرفت و کلیپی 
از این تجمع در شبکه های اجتماعی پخش شد که در این 
مدیرعامل  علیه  را  شعارهایی  مشتریان  برخی  کوتاه  کلیپ 
گروه سایپا بر زبان آوردند. مطمئنا این مشتریان میدانند که 
مدیرعامل جدید سایپا حدود دو ماه است که سکان گروه سایپا 
را بدست گرفته و نمیتواند مسبب مشکالت پیش آمده باشد.

مشکلی که حتی گروه سایپا نیز مسبب آن نیست زیرا سایپا و 
پارس خودرو بر اساس قرارداد فی مابین با شرکت رنو اقدام به 
پیش فروش خودرو نموده اند ولی به ناگاه رنو فعالیت خود را 
به بهانه تحریم تعلیق و کشور را ترک کرده است.شرکت رنو در 
دور قبلی تحریمها که تحریم رسمی و قانونی سازمان ملل بود 
فعالیت خود را در ایران متوقف نکرد و کسی باور نمیکرد اکنون 

با تحریم ظالمانه و یک طرفه آمریکا فعالیت خود را متوقف و 
بدون اطالع قبلی همکاری خود را با پارس خودرو قطع کند ولی 
در کمال ناباوری این اتفاق افتاد و رنو از کشور خارج شد.در اینکه 
میشد پیش بینی و تدبیر بهتری اندیشید شکی نیست ولی باید 
پذیرفت مشکالت پیش آمده از عهده خودروسازان خارج شده و 
حاصل مباحث و تصمیمات سیاسی است که باید تحمل کرد تا 
کشور از این برهه حساس عبور کند و نباید تمام مشکالت پیش 

آمده را بر گردن خودروساز انداخت.

مدیریت مشکالت از عهده خودروسازان خارج شده است

اعالم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
رهبری  معظم  مقام  موافقت  با  که  کرد 
اعتبار ویژه از محل صندوق توسعه ملی 
و  مناطق محروم  در  اشتغالزایی  برای 
یافته  اختصاص  کشور  روستاهای 

است.
ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمد شریعتمداری گفت: این اعتبار 
نفر  هزار  از 1۰  کمتر  محروم  مناطق 
جمعیت و در روستاها سرمایه گذاری 
خواهد شد.وی بیان داشت: این اعتبار برای 

راه اندازی واحدهای اقتصادی زودبازده اختصاص یافته 
است که میزان آن قابل توجه است.وی با بیان اینکه 
تمام تالش مسئوالن بر رفع مشکالت معطوف شده 
است، گفت: در مقابل شرایط تحریمی دشمن ایستادگی 
خواهیم کرد و روند رو به رشد را طی می کنیم که در 
این خصوص برای ایجاد اشتغال تالش خواهیم داشت.
شریعتمداری در ادامه بر اهمیت همکاری با مراکز فنی 
در  آموزی  مهارت  توسعه  برای  کشور  ای  حرفه  و 
نظام آموزشی ایران تاکید کرد.وی اظهار داشت:  شکل 
گری کارگروه های تخصصی و تقسیم کار بین بخش 
خصوصی و دولتی مهم در زمینه آموزش های مهارتی 

انجام شده است و امیدواریم به توسعه پایدار و رفع 
بیکاری دست یابیم.شریعتمداری اضافه کرد:  پیگیری 
اقدامات محله ای مهارتی در سطح کشور با همکاری 
و هماهنگی بخش خصوصی، دولتی و نهادهای استانی 
در حال انجام است.وی خاطرنشان کرد: سیاست های 
دولت خدمتگزار بر اجرایی شدن قانون نظام جامع 
آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای و تربیتی کشور 
متمرکز است و به زودی آیین نامه اجرایی این قانون 
از تصویب دولت خواهد گذاشت که رخداد مهمی به 
شمار می رود.قانون نظام جامع آموزش های مهارتی به 
تازگی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است.

اختصاص 
اعتبار ویژه برای 

اشتغال در مناطق 
وم   محر



رویا پردازی که عمل گرا هم باشد می تواند 
سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد. 

ارد بزرگ

سخن حکيمانه

بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یار
حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت

با این همه هر آن که نه خواری کشید از او
هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت

امروز با حافظ

نشست »پناهگاهی به نام قصه در 
کارنامه مرضیه برومند« برگزار می شود

نشست »پناهگاهی به 
کارنامه  در  قصه  نام 
روز  برومند«  مرضیه 
در  دی   2 یکشنبه 
برگزار  ملی  کتابخانه 

می شود.
نشست »پناهگاهی به 
نام قصه در کارنامه مرضیه برومند« روز یکشنبه 2 
دی در مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران برگزار می شود.سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران قصد دارد تا سلسله نشست هایی را به 
منظور مستندنگاری و بزرگداشت افراد موثر در 
جامعه و فرهنگ برگزار کند که نخستین نشست به 

مرضیه برومند اختصاص پیدا کرده است.
به  نشست   این  برنامه های  و  سخنرانی ها  برنامه  
بر خصایص  تحلیلی  ترتیب هستند:مروری  این 
ساختاری و معنایی آثار هنرمند از علی مسعودی نیا-
نگاهی به تاثیر جامعه و سیاست روی آثار هنرمند 
و برعکس از سرگه بارسقیان-هویت اجتماعی و 
هویت فردی هنرمند از امیر اثباتی-تالش فردی در 
امر صنفی از فرهاد توحیدی-کارگردانی، عروسک 
پورغالمحسین  مرجان  از  عروسکی  بچه های  و 
محمد-نمایش مستند »پناهگاهی به نام قصه«-مقاله  

تصویری پوریا عالمی
و چطور قصه تعریف کنیم؟ از مرضیه برومند. 

در حاشیه این نشست از کتاب »پناهگاهی به نام 
قصه« هم رونمایی خواهد شد.

این برنامه روز یکشنبه دوم دی  از ساعت 16:3۰ 
در مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

واقع در اتوبان حقانی برگزار می شود.

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/38   طلوع آفتاب 7/10 
اذان ظهر 12/02  اذان مغرب 17/13

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحبامتیاز:موسسههمگاماناندیشهزمان

مدیرمسئول:محمودحیدری
سردبیر:سعیدحیدری

Web: zamandai ly. i r
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تلفن:88481890-91/88101873
نمابر:88101874
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اوقات شرعی

مونسان:پیگیر ثبت یلدا در میراث
 ناملموس جهان هستیم

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری از پیگیری ها برای ثبت جهانی 
شب یلدا در فهرست میراث ناملموس خبر 

داد.
به گزارش از روابط عمومی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، »علی 
که  یلدا  یادمان  مراسم  در  مونسان«  اصغر 
با حضور  آذر 97(   29 ( پنج شنبه  شامگاه 
مختلف،  کشورهای  سفرای  و  نمایندگان 

مسئوالن و مدیران سازمان میراث فرهنگی و استادان و صاحبنظران حوزه فرهنگ 
برگزار شد، گفت: میراث ناملموس و آیین های مشترکی که با کشورهای همسایه 
داریم بیانگر نفوذ فرهنگی ایران است.وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت کشورهای 
همسایه و ثبت جهانی شب یلدا در فهرست میراث جهانی، مودت و مهرورزی در 

بین این کشورها افزایش پیدا کند.
معاون رییس جمهوری اظهار داشت: این میراث مشترک نشان می دهد ملت های 
فارسی زبان همیشه در کنار هم بوده اند و خوشحالیم که در حال ثبت این رویداد 
فرهنگی در فهرست میراث جهانی هستیم.رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری افزود: یلدا نقطه اوج مهرورزی ها است؛ خانواده ها در این 

درازترین شب سال به کتاب خواندن و آموختن می پردازند.
مونسان تصریح کرد: جالب است که آیین های ایرانی به نوعی با سفارشات الهی 
عجین است، در کشور ما از ابتدا مردم یکتاپرست بوده و بر اخالق تاکید داشته اند 
نکته ای که در فرایض الهی نیز بر آن اصرار شده است، عجین شدن فرهنگ و دین 

از ارزش های این ملت است.
یادگرفتن و کتاب خواندن  از  بر کتاب حافظ نشانه ای  تفال  این که  بیان  با  وی 
است، ادامه داد: این همه داشته های فرهنگی برای یک ملت در دنیا بی نظیر است 
و افتخار می کنم که جزیی از ملت ایران و کشوری با این تعداد داشته های متنوع 

فرهنگی هستم.

حضور دو فیلم ایراني در جشنواره شیکاکو

فیلم کوتاه »فراموشی« به کارگردانی فاطمه 
محمد  ساخته   »7۴7 »عملیات  و  محمدی 
اسماعیلی به جشنواره ای در شیکاگو راه پیدا 
کارگردانی  به  »فراموشی«  کوتاه  کردند.فیلم 
ساخته   »7۴7 »عملیات  و  محمدی  فاطمه 
محمد اسماعیلی به بخش روایت های کوتاه 
در  »صلح  فیلم  جشنواره  دوره  یازدهمین 

زمین« راه پیدا کردند.
»صلح در زمین« یک جشنواره رقابتی است 

که تالش دارد پیام صلح را با زبان سینما از طریق 26 فیلمساز از 9 کشور مختلف 
جهان به گوش همه برساند.این جشنواره دوری از خشونت، عدالت اجتماعی، تغییر 
نگرش برای تحمل و درک بهتر خانواده، محیط زیست، جنگ، سیاست جهانی، 
محیط زیست، اقتصاد و ... را از طریق توانایی فیلم ها نشان می دهد و تالش می 
کند تا افراد، خانواده ها و جوامع را روشن و توانمند کند.جشنواره »صلح در زمین« 
برگزار  لینکن شیکاگو  اسفندماه در  تا 26  با 2۴  برابر  تا 17 مارس 2۰19  از 1۵ 
خواهد شد.فیلم کوتاه »فراموشی« در 1۵ دقیقه به روایت مسایل و مشکالت دوران 

سالخوردگی می پردازد.

»آلفابت«فینالیست جشنواره استرالیا شد

»آلفابت« انیمیشن »آلفابت« ساخته کیانوش 
استرالیا  در  ای  جشنواره  فینالیست  عابدی 

شد.
انیمیشن »آلفابت« ساخته کیانوش عابدی به 
جشنواره فیلم کوتاه نیجریه که از 29 آذر تا 
1 دی ماه در شهر الگوس برگزار می شود، 

راه پیدا کرد.
و  حمایت  با  نیجریه  کوتاه  فیلم  جشنواره 
همکاری انستیتو گوته آلمان برگزار می شود 
و شعار آن »تفکر خوب، فیلم خوب« است.

 ORION IFF International همچنین این انیمیشن به تازگی فینالیست جشنواره
Film Festival استرالیا شده است.

این جشنواره 1۵ تا 2۰ دسامبر برابر با 2۴ تا 29 آذر برگزار می شود.
»آلفابت« زندگی انسان هایی را روایت می کند که زندگی کردن را فراموش کرده و از 

آگاهی و حقیقت دور مانده اند. 
به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که سال هاست الفبای زیستن را از یاد 
برده اند، نمی بینند، نمی شنوند و سخنی بر لب نمی سرایند، ولی کلمات بی قرار در 

انتظارند.

پفک با طعم غذای گاو!!!

فصل پاییز سینمای ایران نیز به پایان 
رسید و گیشه سینمای ایران با اکران 
ابتدای مهرماه  از  23 فیلم سینمایی 
حدود ۴9  توانست  آذرماه  پایان  تا 
میلیارد تومان عایدی به همراه داشته 
فصل  ابتدای  از  ایران  سینما  باشد. 
پاییز تا پایان آذرماه حدود 23 فیلم 
سینمایی را روی پرده برد و با نمایش 
مبلغی  به  توانست  فیلم  تعداد  این 
حدود ۴9 میلیارد تومان دست پیدا 
گذشته  سال  با  مقایسه  در  که  کند 
فروش  افزایش  شاهد  موقع  همین 
هستیم اما آیا این افزایش فروش به 
نفع تمام فیلمهای اکران شده در این 
ایام بوده است؟ در حالیکه به گفته 
فعاالن این حوزه، تعدد اکران فیلمها 
فیلم  برخی  باعث  فصل  این  در 
برای  ادامه  است.در  شده  سوزی ها 
روشن تر شدن و ارزیابی اکران ، گیشه 
و شرایط نمایش فیلم ها این فصل 
ایسنا با برخی از فعاالن حوزه سینما، 
گفت وگویی انجام داد به شرح ذیل 
است:غالمرضا فرجی مسئول پخش 
سخنگوی  همچنین  و  سبز  بهمن 
کارگروه اکران در گفت وگویی درباره 
سینمای  پاییز  فصل  اکران  شرایط 
ایران توضیح داد: خوشبختانه در سال 
اکران  امروز  تا  نوروز  از شروع   97
فیلمهای سینمایی یکسان بوده، معنا و 
علت این حرف از آن جهت است که 
ما هیچ فیلمی را در گروه آزاد اکران 
نکردیم، به غیر از دو فیلم که برای 
نمایش دانش آموزی بودند بنابر این 
شرایط اکران برای تمام تهیه کنندگان 
و پخش کنندگان یکسان بود و در این 
میان خروجی بستگی به خود فیلم ها 
و چگونگی استفاده از ظرفیتهایشان 

برای جذب مخاطب دارد.
او اضافه کرد: اکثریت تهیه کنندگان 
می خواهند خروجی سرمایه شان هر 

زیرا  برسد  به دستشان  چه سریعتر 
باید بتوانند برای ساخت اثر بعدی 
این  بنابر  کنند  ریزی  برنامه  خود 
ترجیح می دهند فیلمشان زودتر اکران 
شود و در شرایط بهتری به نمایش 
درآید. قاعدتا فیلم هایی که در شش 
دالیل  به  شود  اکران  سال  اول  ماه 
ایام  دیگر  از  بهتری  فروش  متعدد 
سال دارند. اما چه بسا شش ماهه دوم 
هم در برخی دوره ها فیلم های خوبی 
اکران شدند و با برنامه ریزی دقیق 
خروجی خوبی هم داشتند.فرجی با 
مقایسه گیشه سال گذشته و امسال 
آذرماه  اواخر  یعنی  امروز  تا  گفت: 
فروش  آمار  به سال گذشته  نسبت 
و مخاطب ما باالتر بوده و زیرا سال 
گذشته کل فروش، 17۰ میلیاردتومان 
از 2۰۰  بیش  تاکنون  امسال  اما  بود 
ایران  سینمای  عایدی  میلیاردتومان 
بوده است.او با بیان اینکه »کارگروه 

برابری  شرایط  کرده  سعی  اکران 
در  شده  اکران  فیلم های  تمام  برای 
نظر بگیرد« توضیح داد: اگر به نظر 
می آید که اتفاق شاخص و خاصی در 
پاییز رقم نخورده، بستگی به چندین 
آیتم دارد. یک شرایط اقتصادی مردم 
است، دوم شرایط آب و هوایی است. 
بخش دیگر به ظرفیت فیلم ها بستگی 
دارد. برخی فیلم ها در چرخه اکران 
شرایط خوبی را پشت سر می گذارند 
لحاظ  به  که  باشد  فیلمی  اگر  و 
حساب  مجازی  فضای  و  تبلیغات 
شده و با برنامه کار کند، اکران خوبی 

خواهد داشت.
پایان  در  اکران  کارگروه  سخنگوی 
اظهار کرد: امسال پاییز فیلم هایی در 
ژانرهای مختلف اکران شدند، در این 
میان فیلمی که توانست از ظرفیت 
درستی  به  خود  مخاطب  جذب 
استفاده کند در گیشه هم موفق عمل 

کرد و بحث تبلیغات امروزه از همه 
چیز مهم تر است که باید به آن توجه 

ویژه ای شود.
و  کنندگان  پخش  از  خانی  سعید 
تهیه کنندگان سینمای ایران با تاکید 
بر اینکه »امسال هم مانند سال های 
این  در  اکران  تراکم  شاهد  گذشته 
فصل بودیم« بیان کرد: امسال پاییز 
شاهد اکران فیلم های زیادی بر روی 
پرده بودیم اما با این وجود فیلم های با 
فروش خوبی مواجه شدند. ولی باید 
نگران زمستان بود زیرا اکران فصل 
زمستان نگران کننده تر است.او ادامه 
پاییز سال گذشته  به  داد: ما نسبت 
افت مخاطب نداشتیم البته که اواخر 
مواجه  فروش  افت  مقداری  با  آذر 
شدیم اما میانگین فروش پاییز رو به 
رشد بوده. با این حال فیلم گیشه ای 
نشد.  اکران  هم  خوبی  بفروش  و 
همزمانی  فصل  این  در  دیگر  نکته 

ماه محرم و صفر با اکران پاییز بود 
به  کمدی  فیلم های  اکران  امکان  و 
نداشت.پخش کننده  وجود  سهولت 
اضافه  »آستیگمات«  سینمایی  فیلم 
کرد: میانگین فروش در فصل پاییز 
نسبت به سال گذشته افت نداشت 
اما تعداد مخاطبان باال رفته است. از 
ابتدای امسال تعداد صندلی های سینما 
افزایش پیدا کرده و بر اساس آن باید 
داشته  افزایش  هم  مخاطب  تعداد 
باشد.این پخش کننده ادامه داد: یک 
تفکری از ابتدای سال وجود داشت 
و شورای عالی اکران ترجیح می داد 
به جای آنکه 1۰ فیلم 1۰ میلیاردی 
داشته باشیم، سی فیلم سه میلیاردی 
داشته باشیم. اما این حرف درست 
رفته  باال  تولید  هزینه  چون  نیست 
است و اگر قرار باشد اقتصاد سینما 
ادامه پیدا کند باید یک فیلم حدود 
هفت تا هشت میلیارد فروش داشته 
باشد. ما که در بخش خصوصی فیلم 
تولید می کنیم این میزان فروش برای 
گفت:  پایان  در  نیست.او  کافی  ما 
فیلم های گیشه ای  کنیم  باید تالش 
بیشتری داشته باشیم که الزمه آن در 
نظر گرفتن مکانیزمی است که تمام 
ماهه  در شش  پرمخاطب  فیلم های 
حقیقت  در  نشود،  اکران  سال  اول 
نباید در 6ماه ابتدایی هر سال آنچه 
که در چنته داریم را خرج کنیم و 
در فرصت باقی مانده سینما شرایط 
خوبی نداشته باشیم. پیش بینی می شد 
که تعدادی از فیلم ها فروش خوبی 
داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد بعید 
می دانم در زمستان هم فیلمی داشته 
زیرا  باشد،  باال  فروشش  که  باشیم 
جام  هم  و  داریم  را  جشنواره  هم 
اینها  همه  این  بنابر  آسیا  ملت های 
عاملی می شود تا پیش بینی خوبی هم 

برای فصل آینده نداشته باشیم.

کاریکاتور

بنیاد ســینمایی فارابی براساس شــیوه جدید پرداخت 
تسهیالت، در بازه ی زمانی نیمه دوم سال ۱۳۹6 تاکنون، 

از ۱7 پروژه سینمایی حمایت کرده است.
بــه گزارش  پیام زمان ازروابط عمومی بنیاد ســینمایی 
فارابی، این بنیــاد به منظور شفاف ســازی حمایت ها و 
توسعه آن و نیز تغییر شیوه  ارائه تسهیالت به پروژه های 
ســینمای حرفه ای، از نیمه دوم سال ۱۳۹6 شیوه جدید 
پرداخــت وام را در تعامل با صنــدوق اعتباری هنر آغاز 
کرد و در این روش، آثار ســینمایی، پــس از معرفی به 
»صندوق اعتباری هنر« حمایت های الزم را در قالب وام 

از »صندوق کارآفرینی امید« دریافت کرده اند.
بر اســاس این گــزارش، در ســال ۱۳۹6 پنــج پروژه 
ســینمایی، و تا آذر ســال جاری دوازده پروژه سینمایی 

تسهیالت دریافت کرده اند.
شایان ذکر است تعداد هفت درخواست اخذ تسهیالت از 
تهیه کنندگان آثار ســینمای حرفه ای، جهت پروژه های 
ســینمایی بررسی شــده که به زودی پس از هماهنگی 
الزم، وام مورد نیاز را از صندوق کارآفرینی امید دریافت 

خواهند کرد.

اعطای تهسیالت به هفده پروژه 
سیمنایی طی اپنزده ماه گذشته

پفک با طعم غذای اگو!!!

نمایش »با من رودر رو حرف بزن« در سالن ماه حوزه هنری 
روی صحنه رفت.به گزارش رسیده، نمایش »با من رودر رو 
حرف بزن« نوشته شــهرام احمدزاده و کارگردانی مهدی 
محمدی در ســالن ماه حوره هنری روی صحنه رفته است.

در خالصه این نمایش آمده است: آیه و کیوان قصد ازدواج 
دارند. کیوان به همراه پدرش که تازه از خارج از کشــور به 
ایران برگشته به خواســتگاری آیه می روند. اما با مخالفت 
عمه آیه روبرو می شــوند و همگی به دنبال دلیل مخالفت 

او می گردند و...
شبنم عالی، خشــایار فراهانی، رامین قادری، بهار عسگری 
در نمایش »با مــن رودر رو حرف بزن« که حاصل کارگاه 
کارگردانی بازیگری گروه تاتر تن ها و همکاری مشترک با 
واحد نمایش حوزه هنری استان مرکزی است، بازی می کنند.

ایش عبارتند از: طراح صحنه و نور: مهدی محمدی، طراح 
لباس: شبنم عالی و طراح موسیقی: کیارش عالینمایش »با 
من رودر رو حرف بزن« از 2۰ آذر ماه تا 7 دی ماه هر روز ۱8 

در سالن ماه حوزه هنری اجرا می شود.

»اب من رودر رو حرف بزن« 
به صحنه رفت

مجموعه تلویزیونی »تاریکی شب، روشنایی روز« براساس 
اعالم روابط عمومی شــبکه دوم سیما قرار است در ایام 
دهه فجر روی آنتن رود که همین خبر واکنش کارگردان 

آن را در پی داشت.
حجت قاسم زاده اصل کارگردان مجموعه »تاریکی شب، 
روشنایی روز« در گفت وگو با بانی فیلم درباره تعیین زمان 
دقیق پخش این سریال از شبکه دوم سیما اظهار داشت: 
اول اینکه برایم مهم بود زمانــی که مادرم زنده بود این 
ســریال پخش شود و االن که وی در قید حیات نیست و 
رفته، خیلی از این اتفاق خوشحال نیستم. نکته دوم نیز 
درباره نسخه ای است که می خواهند پخش کنند. در این 
مورد نیز باید اعالم کنم که این نسخه به هیچ وجه مورد 

عالقه من نیست. همین و سر بسته بماند فعال.
»تاریکی شب، روشنایی روز« براساس اعالم روابط عمومی 
شبکه دوم سیما پس از تعویق چندین باره قرار است در 

ایام دهه  فجر و از ۱۵ بهمن ماه از این روی آنتن رود.

پخش»اترییک شب، روشنایی 
روز« در ایام دهه فجر

صنایع دستی زنان قابل رقابت در 
بازار داخل و خارج کشور می شود

دبیر اجرایی هفته نوآوری در صنعت مد و پوشاک 
دستی  صنایع  برندشدن  کارهای  و  ساز  به  اشاره  با 
این  مادر  شرکت های  حمایت  با  گفت:  روستاییان 
محصوالت قابل رقابت در بازار داخل و خارج کشور 

می شود
به گزارش پیام زمان ،  انسیه زاهدی دبیر اجرایی هفته 
نوآوری در صنعت مد و پوشاک در آستانه برگزاری 
و  منسوجات  تولید  و  طراحی  المللی  بین  همایش 
پوشاک با رویکرد توسعه پایدار اظهار داشت: دانشگاه 
الزهرا از سال های گذشته عالوه بر همکاری با بخش 
لباس، مسئولیت  علمی و دانشگاهی کارگروه مد و 
کمیسیون آموزش و فرهنگ این کارگروه را بر عهده 
گرفته و امسال نیز بر همین اساس برنامه هایی را در 
دستور کار قرار داده است. وی افزود دانشگاه الزهرا در 
همین راستا طرح خوشه های فناوری و صنایع دستی 
را در نظر گرفته و به دلیل اجرایی شدن خوشه ها باید 
صنایع پوشاک، منسوجات و دانشگاه با یکدیگر در 
ارتباط نزدیکی باشند. دبیر بخش علمی دانشگاهی بنیاد 
ساماندهی مد و لباس کشور ادامه داد: امروزه بسیاری 
از دستگاه ها و وزارتخانه های کشور همچنین معاونت 
ریاست جمهوری به دنبال تشویق مردم در روستاها 
توانمندسازی  و  کارآفرینی  که  هستند  زنان  ویژه  به 
آنها را مد نظر قرار دهند و تولیدات قابل توجهی از  
صنایع دستی آنها را به بازار عرضه کنند بدون اینکه 
نیاز به مهاجرت این افراد به شهرهای بزرگ باشد. وی 
افزود: به دلیل اینکه بسیاری از این افراد دسترسی به 
بازار ندارند همچنین رقابت با صنایع نیز وجود ندارد 
تولیدات روی دست روستاییان می ماند ولی خوشه ها 
می تواند صفر تا صد کار را برعهده گرفته و  اقداماتی 
رویکردهای  با  آشنایی  توانمندسازی،  آموزش،  نظیر 
نوین و اقدامات تسهیل گرایانه  برای روستاییان مانند 

مسائل و حمایت های مالی و حقوقی را انجام دهند.

خبر

اصالحیهفراخوانمرحلهدومفروشADSLسال۹7
مخابراتمنطقهگلستان

1-جرایم قراردادی حذف گردیده است .
2-پیمانکار در صورت تمایل وتوانایی می تواند با موافقت شرکت مخابرات منطقه گلستان نسبت به فروش ویا تمدید سرویس FTTH اقدام نموده وحق السهم 

دریافتی آن برابر با حق السهم دریافتی فروش ADSL  می باشد .
روابطعمومیمخابراتمنطقهگلستان
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ثریا قاسمی:سینمای ایران سینما یی نازل شده است
و  سینما  پیشکسوت  بازیگر  قاسمی  ثریا 
تلویزیون در پی انتصاب حسین انتظامی به 
گفت:  سینمایی  سازمان  سرپرست  عنوان 
سینمای ایران سینمایی نازل شده است و 
متأسفانه ما مرتباً شاهد افول و نزول سطح 
کیفی فیلم های سینمایی هستیم و مسئوالن 
اگر تدبیر داشته باشند باید جلوی این اتفاق 

تلخ را بگیرند.
»ویالیی ها«  سینمایی  فیلم های  بازیگر 
در  چیز  هیچ  افزود:  دیگری«  آن  »پدر  و 
سینمای ما درست در جای خود قرار ندارد 
به نحوی که یک هنرمند کاربلد باید مثاًل 
برای ساخت یک فیلم سینمایی شش سال 
دوندگی کند و به سرانجام نرسد و هنرمند 
کاربلد دیگری برای روی صحنه بردن یک 
نمایش ۱۰ سال دوندگی کند و کسی به او 
مجوز ندهد، اما افرادی که هنری ندارند و 
کارشان را بلد نیستند به واسطه رابطه هایی 
که دارند مرتباً کار کنند و جا را برای حضور 

حرفه ای ها تنگ تر نمایند.

وی در پاسخ به این سؤال که شما بر اساس 
تجربیاتی که در سینما دارید فکر می کنید 
سینمای ایران به چه دلیل به این سمت و 
سو رفته است، به سینما پرس گفت: تجربه 
بنده تجربه بازی در جلوی دوربین است. من 
تجربه صنفی و مدیریتی و... در سینما نداشته 
و ندارم و اصوالً عالقه ای هم به این اتفاقات 
ندارم که یک روز این فرد می آید و روز دیگر 

او می رود و دیگری جایگزینش می شود!
برای ما مهم است که در سینما همه چیز 
درست و اصولی سر جای خود قرار داشته 
باشد. افراد حرفه ای و کاربلد بتوانند کار و 
فعالیت کنند و آن هایی که ربطی به سینما 
ندارند و معلوم نیست با چه واسطه ای وارد 
را  بساط شان  برای همیشه  سینما شده اند 
جمع کنند و از سینما بروند! این هنرمند 

مشکالت  بررسی  کرد:  تأکید  پیشکسوت 
کار  و  تحقیق  مدت ها  ایران  سینمای 

کارشناسی می خواهد!
هنرشناسان،  جامعه شناسان،  به  نیاز  ما 
با  داریم که  رفتارشناسانی  و  مدیرشناسان 
تحلیل درست و اساسی به این نتیجه برسند 
که چرا سینمای ایران به هرز رفته است و بعد 
تحلیل خود را در اختیار مدیران قرار دهند تا 
آن ها عملکرد های غلط شان را اصالح کرده و 
برای بهبود وضعیت سینما اقدامی جدی به 

عمل آورند.
بازیگر فیلم های سینمایی »دختر شیرینی 
فروش« و »مارال« خاطرنشان کرد: امروزه 
بسیاری از سینماگران و هنرمندان در تأمین 
مشکالت  دچار  زندگی شان  اولیه  نیاز های 
مدیران  از  یک  هیچ  اما  شده اند،  زیادی 
آن ها  مشکالت  به  سینمایی  و  فرهنگی 
توجهی نداشته و ندارند و این در حالی است 
که هنرمندان در تمامی کشور های دنیا دارای 

اعتبار و اهمیت بسیار زیادی هستند.


