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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

آغاز واریز بسته حمایتی کارگران از امروز 

معادل سازی 
خودروهای

 ثبت نامی

به گزارش زمان ، وزیر صمت گفت: درباره خودروهایی که به دلیل تحریم،قطعات آنها وارد نمی شود،مقرر 
شد که معادل سازی کنند و خودروهایی را که امکان تولید دارند و مشخصات آنها نزدیک به خودروی ثبت نامی 
است، تحویل دهند. رضا رحمانی درباره جزئیات برنامه دولت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، 
اظهار داشت: اولویت دولت، حفظ سطح فعلی تولید و اشتغال است که تولیدکنندگان برای حفظ این شرایط با 
مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند.وی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای حل این 
مشکل، گفت: با دستور رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیته ای با بانک مرکزی تشکیل داد که 
بر اساس برآورد این کمیته، مقرر شد عالوه بر ظرفیت های موجود، ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب سرمایه 

در گردش، توسط نظام بانکی تامین شود و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
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روزانهم صبح اریان

مهران مدیری
 در نقش
 یک هیوال

ورود
بورس جدید به 

اقتصاد کشور

ایران تنها کاشف 
کالن مواد مخدر 

در جهان است
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موحدی کرمانی: مشکالت معیشتی با تکیه بر ظرفیت داخلی قابل حل است

 FATF ؛ بازوی آمریکا برای اعمال
 مؤثرتر تحریم ها

نوبخت مطرح کرد: با پدیده شوم آمریکایی مواجه هستیم

تکمیل  به  موفق  حمایتی  نهادهای 
نشده اند کشور  در  حمایتی  3چتر 

2

1

از اقدامات اروپا در 
برجام راضی نیستیم

 اخبار ضد و نقیض درباره راه اندازی ساز و کار مالی اروپا 

سرمقاله
بیماری نظام بانکی؛ علت است 

یا معلول؟ 
این روزها باز هم زمزمه هایی مبنی بر اصالح نظام 
بانکی به گوش می رسد. این نخستین بار نیست که 
ضرورت و الزام این اصالح مطرح می شود. اما پرسش 
اساسی این است که آیا نظام بانکی ریشه مشکالت 

اقتصادی کشور است یا نتیجه آن؟
این روزها در خصوص اصالح نظام بانکی و اجرای 
دقیق قانون بانکداری بدون ربا، بحث های زیادی 
در سطوح مختلف مطرح است. مشهود است که 
پیشــنهاددهندگان این گونه اصالحات، عمدتاً بر 
اساس برداشتی که از معضالت اقتصادی و بانکی 
دارند، نظرات اصالحی خود را ارائه می کنند. به عنوان 
مثال، در طول چهل ســال گذشته، نمایندگان 
مجلس به تبع انتظار موکالن خود، در درجه اول 
به »اشــتغال« و در اولویت دوم به »تورم« اهمیت 
بیشــتری می دهند. بنابراین جهت رفع مشکل 
اشتغال، دائماً قوانینی تصویب کرده و می کنند که 
بانک ها را مکلف به اعطای وام بیشتر به بخش های 
اقتصادی با تضامین ســهل و آســان تر می کند.. 
به عبارت دیگر، برآیند کلی قانون گذاری مجلس در 
حوزه اقتصاد، مسئله اشتغال بوده و هست.در شرایط 
فعلی نیز که به طور جدی بحث اصالح نظام بانکی 
مطرح است، آن ها نیز در شیپور ناکارآمدی بانک ها 
می دمند و اصالح آن را منوط به تزریق نقدینگی 
بیشتر توسط سیستم بانکی به بخش های مختلف 
اقتصادی برای توســعه اشــتغال یا حفظ میزان 

اشتغال فعلی می دانند.            ادامه در صفحه 2

2  مرتضی اکبری

مالی«  کار  و  »ساز  با  بازی  به  همچنان  اروپا 
خبر  یک  روز  هر  که  بطوری  دهد  می  ادامه 

جدید در این رابطه منتشر می شود.
آنکه  از  پس  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  نقل  به  رسانه ها  از  برخی  روز گذشته  چند 
کانال  که  کرد  اعالم  اروپا  اتحادیه  سخنگوی 
در  »اس.پی.وی«  به  موسوم  اروپا  مالی  ویژه 
آستانه راه اندازی است یک مقام ارشد اروپایی 
روز پنج شنبه گفت که زمان درست برای ارائه 
خصوص  است.در  نرسیده  فرا  هنوز  طرح  این 
مالی  کانال  اندازی  راه  برای  اروپا  اقدامات 
امنیت  مشاور  بولتون«  »جان  ایران،  با  ویژه 
ملی آمریکا، در مهرماه سال جاری گفته بود: 
پیگیری  در  و  قوی  لفاظی  در  اروپا  »اتحادیه 
این  توسعه  مراقب  ما  است،  ضعیف  کردن 
ساختاری که هنوز وجود ندارد و تاریخ دقیقی 
ما  هستیم.  نشده،  اعالم  ایجادش  برای  هم 
اروپا  توسط  تحریم هایمان  نمی دهیم  اجازه 
های  ماه  در  شود.«  نقض  دیگری  هر کس  یا 
مالی جدید  ابزار  یا  کانال  ایجاد  موضوع  اخیر 
از سوی اروپا بارها در رسانه های غربی منتشر 
فایننشیال  روزنامه  رابطه  همین  در  و  شده 
بود:  نوشته  گزارشی  در  قبل  چندی  تایمز 
های  تحریم  زدن  دور  برای  اروپایی  قدرتهای 
فعالیت  مشغول  شدت  به  آمریکا  ایرانی  ضد 
برای  مستقل  مجرای  یک  اندازی  راه  سر  بر 
ایران  با  قاره  این  های  شرکت  مالی  مراودات 
واشنگتن  تایمز،  فایننشیال  نوشته  هستند.به 
به شرکت های اروپایی هشدار داده تا با تحریم 

از  صورت  این  غیر  در  کنند؛  همکاری  هایش 
دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند 
حفظ  برای  اروپا  اتحادیه  رسمی  تالش  شد. 
این  میان  شکاف  ایران  به  مالی  دسترسی 
گفته  داد.به  خواهد  افزایش  را  آمریکا  و  قاره 
آن  اروپایی  سیاستگذاران  هدف  ها،  دیپلمات 
اروپایی  و  ایرانی  کارهای  و  به کسب  تا  است 
را  پسابرجام  تجاری  منافع  تا  کنند  کمک 
سه  کشورهای  که  افزودند  نمایند.آنها  حفظ 
به همراه  را  ای  توافق هسته  اروپایی که  گانه 
روسیه و چین امضا کردند، با کمیسیون اروپا 
این  سر  بر  اتحادیه  این  دیپلماتیک  بخش  و 
مجرای تامین مالی مشغول همکاری هستند.

بازی اروپا با واژه های فریبنده و موضوع 
پیشنهادی بسته 

کانال  واژه  از  فقط  میان  این  در  اروپا  البته 
مالی جدید استفاده نکرده و از موضوع »بسته 
جدید« نیز سخن به میان آورده و قرار است 
در خصوص حفظ برجام و تامین منافع ایران 
این  ارائه  اما  کند  ارائه  ایران  به  را  ای  بسته 
بسته را به بعد از ماه آبان موکول کرده است.

کشورهای  سوی  از  پیشنهادی  بسته  ارائه 
ای  فعالیت هسته  در خصوص  ایران  به  غربی 
و  نیست  جدیدی  موضوع  اسالمی،  جمهوری 
بازی  ایران  ای  رصد کنندگان تحوالت هسته 
از  ایران پیش  با  »بسته ای« کشورهای غربی 
امضای برجام را به یاد دارند و اینک با توجه 

به خروج آمریکا از این توافق گویا تاریخ قصد 
و  برجام  امضای  از  دارد.پیش  را  شدن  تکرار 
توافق،  این  به  منتهی  مذاکرات  آغاز  از  قبل 
در مذاکراتی که میان ایران و کشورهای ۵+۱ 
بصورت  غربی  های  طرف  شد،  می  برگزار 
می  پیشنهاد  ایران  به  را  هایی  بسته  مرتب 
دادند که هیچ یک از آنها تامین کننده منافع 
سابقه  همین  به  توجه  با  اینک  نبود.و  ایران 
مقامات ایرانی از لزوم وجود تضمین های الزم 
از سوی اروپا برای باقی ماندن ایران در برجام 
رئیس جمهوری  مثال  برای  گویند  می  سخن 
ایران پس از خروج آمریکا از برجام اعالم کرده 
اگر پنج کشور باقی مانده در برجام »تضمین 
محقق  برجام  ادامه  با  ایران  منافع  که  دهند 
آمریکا  خروج  وجود  با  توافق  این  می شود«، 
حضرت  انقالب  معظم  ماند.رهبر  خواهد  باقی 
به  اند که  اعالم کرده  نیز  ای  اهلل خامنه  آیت 
آنها  از  باید  و  نیست  اعتمادی  نیز  اروپایی ها 
موضوع  این  شود.طرح  گرفته  قطعی  تضمین 
در  آمریکا  برابر  در  ایستادگی  قصد  اروپا  که 
بوده  آرمانی  ای  ایده  دارد  را  برجام  خصوص 
دارد.  فاصله  جهان  در  موجود  واقعیت  با  و 
نگاهی به حجم مبادالت میان اروپا و آمریکا و 
ارتباط دیپلماتیک و سیاسی پیدا و  همچنین 
پنهان میان واشنگتن و پایتخت های اروپایی 
آنکه  از  بیش  اروپا  که  دهد  می  نشان  بخوبی 
ایران را بگیرد به سمت آمریکا متمایل  طرف 

است.
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ادامه بازی بروکسل با تهران؛

از اقدامات اروپا در برجام راضی نیستیماخبار ضد و نقیض درباره راه اندازی ساز و کار مالی اروپا

 معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه از عملکرد اروپا در قبال برجام راضی نیستیم، 
اظهار داشت: موضع گیری سیاسی اروپایی ها در حمایت از برجام رضایت بخش 

است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، اسحاق جهانگیری با بیان اینکه به هیچ وجه از 
اقدامات عملی اروپایی ها در قبال برجام راضی نیستیم، زیرا آنها می توانستند قوی 
تر عمل کنند، گفت: در عین حال حرکت اروپایی ها از نظر موضع گیری سیاسی 
در قبال حمایت از برجام و خروج آمریکا از آن رضایت بخش است.معاون اول رئیس 
جمهور در پاسخ به این سوال که در قبال تعامل غیرسازنده اروپایی ها ایا ایران موضع 
قاطع تری اتخاذ خواهد کرد یا خیر؟ گفت: رئیس جمهور و شورای امنیت ملی اخیرا 
تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ کرده اند، همچنین وزارت خارجه و مسئوالن 
مذاکره کننده نیز کار را دنبال می کنند و هر بخش از این تصمیمات که نیاز به اطالع 
رسانی داشته باشد از سوی رسانه ها اطالع رسانی خواهد شد.جهانگیری با بیان اینکه 
فرجه زمانی معینی هنوز برای اروپایی ها مشخص نشده است گفت: در این زمینه 
حتماً برپایه عقل، منطق، مصلحت و منافع به موقع خود تصمیم گیری خواهد شد.وی 
ابراز امیدواری کرد: باید هر چه زودتر با اروپایی ها به نقطه مشترک خوبی برای بهره 
مندی از مواهب برجام برسیم و به هیچ وجه نباید در مسائل منطقی خود که به 
سرنوشت کشور و ملت بستگی دارد تصمیم گیری احساسی داشته باشیم.معاون اول 
رئیس جمهور افزود: اروپایی ها به هیچ وجه تصور نمی کردند که استقالل آنها در 
زمینه بانکی و اقتصادی در برابر آمریکا مخدوش شده باشد که برخی از شرکتهای آنها 
بجای پیروی از تصمیم گیری های اروپا از سیاستهای امریکا تبعیت کنند.وی گفت: 
موضع جمهوری اسالمی ایران از ابتدای خروج آمریکا از برجام براین پایه بوده که 
برجام سندی بین المللی است که در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید و 
شش کشور هم آن را امضاء کردند و همه باید با پایبندی به ان از مواهب این توافقنامه 
بهره مند شوند.جهانگیری افزود: جمهوری اسالمی ایران تاکنون به تعهدات خود عمل 
کرده است اما دیگر طرف های این قرارداد شامل سه کشور اروپایی، روسیه و چین 
عملکرد متفاوتی داشته اند. روسیه و چین شرکای خوب ایران هستند و همکاری این 
دو کشور خوب بود اما می تواند بهتر باشد و تالش ها برای بهبود روابط ادامه دارد.

معاون اول رئیس جمهور به تشریح موضوعات مطرح شده در جلسه هیأت دولت با 
استانداران سراسر کشور پرداخت.جهانگیری با اشاره به اینکه استانداران نمایندگان 
عالی دولت در استان ها و مسئول حکومتی و دولتی در استان به شمار می روند گفت: 
استانداران هم مسئول توسعه استان در بخش های اجتماعی و اقتصادی و هم مسئول 
امنیت استان با دستگاه های قوه مجریه، دادگستری و نیروهای مسلح هستند و در 
واقع مسئول تأمین استان به شمار می روند.وی گفت: دولت برای اینکه سیاست های 
خود را با استانداران هماهنگ کند هر چند وقت یک بار جلسات مشترکی برگزار می 
شود و هر دو سه ماه یکبار جلسه استانداران نیز در وزارت کشور تشکیل می شود و 
در آن سیاست های دولت مطرح و تصمیم گیری می گردد.وی افزود: مدتی بود که 
جلسات با استانداران به تعویق افتاده بود.او گفت: تغییرات جدیدی در استانداران اتفاق 
افتاد و آن اینکه پس از قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۱۶ استاندار مشمول این 
قانون شدند و از مسئولیت کنار رفتند و جا دارد از این افراد که انسان های شایسته ای 

بودند تقدیر کنم.معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ۱۶ استاندار جدید و تا حدی 
جوان به جمع استانداران کشور اضافه شدند گفت: شأن نزول این جلسه چهلمین 
سال پیروزی انقالب اسالمی است که از جهات مختلف اهمیت ویژه ای پیدا کرده 
است.وی افزود: ممکن است روند توسعه کشور در برخی از بخشها مقداری کند شده 
باشد ولی شرایط آینده کشور آینده خوبی را برای ما ترسیم می کند.معاون اول رئیس 
جمهور ادامه داد: مردم حتماً در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی عالوه بر اینکه 
از عملکرد گذشته می خواهند بشنوند و اینکه چه اتفاقاتی در کشور افتاده همچنین 
می خواهند افق آینده را مسئوالن دولت ترسیم کنند.جهانگیری افزود: این جلسات 
بیشتر برای هماهنگی کارهایی که در استانها در دست اجراست انجام می گیرد و 
همچنین ایجاد افق روشنی بین استانداران و وزرا که به مردم اطالع رسانی دقیق 
صورت گیرد.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در این جلسه استانداران مشکالت 
خود را مطرح کردند و درخواست اختیارات بیشتری را داشتند که البته ما به جهت 
قانون اساسی مشکلی در این زمینه داریم چرا که وزرا در مقابل مجلس پاسخگو 
هستند و اختیارات استانی و منطقه ای در قانون اساسی تعریف نشده است.جهانگیری 
گفت: تدبیری انجام گرفته بود وزرا اختیارات خود را به دستگاه های خودشان در 
استانها تفویض کنند.وی افزود: در این جلسه درباره واگذاری اختیار و مسائل اداری، 
معیشت مردم، مشکالتی که مردم در زمینه بازار و قیمت ها دارند، اشتغال، طرح های 
اشتغالی که در دست اجراست و مسئولیت اصلی آنها بر عهده استانداران است، موانع 
و مشکالت مربوط به این امور در زمینه واحدهای تولیدی و اینکه ممکن است در مواد 
اولیه کمی با محدودیت مواجه شود و با توجه به تغییرات نرخ ارز، نیازی که واحدهای 
تولید سرمایه در کشور پیدا کرده اند و باید سرمایه در گردش بیشتری به واحدهای 
تولیدی تخصیص یابد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.جهانگیری همچنین گفت: 
در زمینه شهرداری های شهرهای کوچک که از بودجه دولت استفاده می کنند بحث 
شد.وی افزود: تمام مطالب عنوان شده جمع بندی و به کمیسیون های دولت ارسال 
می شود و من در این جلسه اعالم کردم که تا نیمه بهمن این مطالب در دولت نهایی 
شود.جهانگیری همچنین ادامه داد: در این جلسه رئیس جمهور نیز در تمام زمینه ها 
تأکیداتی به استانداران داشت و اینکه اولویت های دولت در سال ۹۸ و در ماه های 
پایانی سال جاری چیست و باید چگونه باشد.وی با اشاره به اینکه تمرکز امریکایی ها 
این بوده که درآمدها کاهش یابد و فروش نفت را با مشکل مواجه کنند گفت: استان 
های مرزی کشور در زمینه صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت اصلی مسئولیت قبول 
کردند و قرار شده است وزارت اقتصاد مسائل گمرکی را حل و وزارت راه و شهرسازی 
محدودیت های زیربنایی را که در مناطق مرزی وجود دارد سریع برطرف نماید تا با 
کشورهای همسایه مبادالت مرزی را افزایش دهیم و صادرات غیرنفتی را باال ببریم و 
وارداتی که نیازمندیم از طریق این مناطق صورت گیرد.جهانگیری گفت: استان های 
مرزی ظرفیت خوبی در کشور برای تأمین واردات و صادرات غیرنفتی دارند.معاون اول 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در جلسه مشترک هیات دولت با استانداران همچنین 
درخصوص بخش حمل و نقل دریایی صحبت شد، افزود: در این زمینه توضیح داده 
شد که در ماه های گذشته باوجود شیطنت های امریکا در فضای بین المللی که سعی 
بر اعمال محدودیت هایی بر ایران داشت موفق شدیم ۱۰ فروند کشتی نو کانتینربر و 
فله بر خریداری کنیم و حتی آنها را وارد ناوگان دریایی خود نماییم و ظرفیت خوبی 
در این زمینه ایجاد شد.وی با اشاره به اینکه در زمینه موضوعات امنیتی نیز بحث های 
خوبی در این جلسه صورت گرفت، افزود: فکر می کنم نشاطی که امروز در استانها و 
شهرستانها مخصوصا در سفرهایی که مسئولین مراکز با مردم دیدار می کنند خیلی 
تعیین کننده است.او گفت: در این جلسه بر ارتباط مستقیم و بیشتر وزرا و استانداران 
با مردم تاکید شد.معاون اول رئیس جمهور افزود: مردم صاحبان اصلی انقالب هستند 
و آنان ولی نعمت ما هستند و ما هرچه داریم از مردم داریم و باید شفاف مسایل خود 
را با مردم در میان بگذاریم و صادقانه با آنها مطرح کنیم.جهانگیری تاکید کرد: ارتباط 
مستقیم با مردم باعث می شود که آنان مشکالت خود را مطرح کنند و اگر ما صادقانه 
تنگناها و گرفتاری ها را در بخش های مختلف با آنها مطرح کنیم حتما مردم کمک 
می کنند.وی گفت: اطمینان دارم با کمک نخبگان، دانشگاهیان و مردم می توان این 

دوران تحریم را به خوبی پشت سر گذاشت.

جزئیات ثبت نام ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی
ثبت نام ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه 
 3۰ یکشنبه   ۹7 سال  در  کشور  اجرایی  های 
دی ماه از طریق سایت اینترنتی مرکز آزمون جهاد 
دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir آغاز می شود.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، متقاضیان شرکت 
در ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های 
اجرایی کشور، از یکشنبه 3۰ دی ماه تا سه شنبه 
۹ بهمن ماه مهلت ثبت نام دارند.همچنین براساس 
اجرای ماده )44( قانون مدیریت خدمات کشوری 
عمومی  امتحان  برگزاری  شیوه  دستورالعمل  و 
و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های 
اجرایی و با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی 
کشور، ثبت نام ششمین امتحان مشترک فراگیر 
در 2۰  برای جذب  کشور  اجرایی  های  دستگاه 
دستگاه اجرایی خواهد بود.این دستگاه ها شامل 
»سازمان امور اراضی کشور، بانک ملی ایران، بنیاد 

شهید و امور ایثارگران، دیوان عدالت اداری، روزنامه 
رسمی کشور، سازمان های امور مالیاتی، بهزیستی، 
کشور،  امالک  و  اسناد  ثبت  حکومتی،  تعزیرات 
محیط  حفاظت  آبخیزداری،  و  مراتع  جنگل ها، 
زیست، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران)ایرنا(، 
شیالت، هدفمندسازی یارانه ها، شرکت مهندسی 
مرکز  تخصصی(،  کشور)مادر  فاضالب  و  آب 
اورژانس تهران، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه 
و  فرهنگ  تجارت،  و  معدن  صنعت،  اجتماعی، 
ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان« است.براساس 
نام،  ثبت  برای  شده  اعالم  زمان  گزارش،  این 
غیر  مهلت،  اتمام  از  پس  و  نیست  تمدید  قابل 
فعال خواهد شد.داوطلبان متقاضی استخدام می 
توانند برای آگاهی از اطالعات و جزئیات مربوط 
به شرایط احراز )رشته ها، مقاطع تحصیلی و سایر 
شرایط( و شغل محل های استخدام در هر یک از 

دستگاه های یاد شده، به دفترچه راهنمای آزمون 
که از تاریخ 3۰ دی ماه ۱3۹7 )همزمان با شروع 
ثبت نام( در سایت اینترنتی www.hrtc.ir قرار 
امتحان  داده خواهد شد مراجعه کنند.ششمین 
استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی، 
هفدهم اسفندماه امسال برگزار می شود. توضیحات 
الزم درباره تاریخ و چگونگی دریافت کارت ورود به 
جلسه و سایر موارد در دفترچه راهنمای ثبت نام، 

اعالم خواهد شد.
براساس این گزارش، همه فرآیندهای مربوط به 
ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون، فقط از طریق 
شود  می  انجام   www.hrtc.ir اینترنتی  سایت 
نخواهد  داده  پاسخ  حضوری  های  مراجعه  به  و 
شد.سازمان جهاددانشگاهی مجری و برگزار کننده 
ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های 

اجرایی است.
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بیماری نظام بانکی؛ علت است یا معلول؟ 

* مرتضی اکبری
ادامه از صفحه۱

این نحوه تفکر درخصوص اصالح نظام بانکی یعنی اصالح نحوه اداره بانک ها 
در چارچوب اعطای تسهیالت بیشتر با نرخ سود پایین تر یا استمهال بدهی 
تســهیالت گیرندگان. ناکارآمدی نظام بانکی که نتیجه ناکارآمدی اقتصاد و 

قوانین خلق الساعه است، مسئله ای در جریان و در عین حال نامشهود است.
اصالح نظام بانکی در اقتصادی که دائماً تحت تأثیر شرایط سیاسی و بحران های 
غیراقتصادی است، مفهومی ندارد و نمی تواند مشکالت ریشه ای اقتصاد را حل 
کند و تنها به معلول می پردازد. برای نمونه، در تمام برهه های زمانی، دغدغه 
بیشتر دولت مردان و مجلسیان نرخ سود بانکی است، در حالی که نرخ سود خود 
معلول معوقات و مطالبات بانکی است و از طرفی معوقات هم خود ریشه در 
خرابی اقتصاد دارد. زیرا گیرنده تسهیالت یا بازده الزم را از چرخه تولیدی خود 
دریافت نمی کند یا گاهی تسهیالت را در معامالت سفته بازی به  کار گرفته و 
سودهای شیرین)!( این معامالت اجازه نمی دهد تسهیالت بانکی را بازپرداخت 
کند. پس تا زمانی که مســئله معوقات سیستم بانکی حل نشده و راهکاری 
برای وصول مطالبات بانکی ارائه نشــود، اصالح نرخ سود بانکی و به تبع آن، 
اصالح بخشی از نظام بانکی کارایی الزم را نخواهد داشت. از سوی دیگر، قانون 
بانکداری بدون ربا نیز که بخشی از همین اصالح نظام بانکی در نظر گرفته 
می شود، به دالیل مختلف گاهی ریشه ای، اجرایی نیست. یکی از این دالیل 
بنیادین به تعریف ربا برمی گردد که به نظر می رسد تعریف مشخصی در این 
خصوص وجود ندارد. این ســؤال مطرح است که کاهش ارزش پول و جبران 
این کاهش ارزش در معامــالت پولی، حکم ربا دارد یا خیر؟ همین موضوع 
اســاس آنچه را بانکداری بدون ربا نامید می شود، در اقتصادی که دائماً دارای 
نوسانات باالی تورمی است زیر سؤال می برد. دلیل مهم دیگر عدم اجرای قانون 
بانکداری بدون ربا، نحوه کاربرد عقود اسالمی و نقش بانک ها به عنوان واسطه گر 
مالی اســت. اگر بانک ها را طبق قوانین اجرایی موجود به واسطه اینکه وکیل 
سپرده گذاران هستند، واسطه گر بدانیم )که در واقع متضمن این نقش هستند( 
پس هر گونه سود و زیان ناشی از به کارگیری وجوه به وسیله بانک ها باید در 
نهایت به سپرده گذار تعلق گیرد. این در حالی است که بنگاه ها در اقتصادی که 
به دالیل مختلف سیاسی و ساختاری، بازده الزم را ندارد و عمالً بازده بخش های 
مولد آن بسیار پایین تر از تورم است، چگونه می توانند به بانک، به عنوان وکیل 
سپرده گذار سود دهند تا بانک هم بعد از برداشت حق الوکاله خود، باقی مانده 
آن را به ســپرده گذار دهد؟ نتیجه این می شود که قانونگذاران ما برای حل 
مقطعی مســئله، با اعمال انواع و اقسام قوانین، زیان وارده را متعلق به بانک 
می دانند و بانک را مکلف می کنند که قبل از به کارگیری وجوه سپرده گذاران 
به صورت وکالتی و مشــخص شدن نتیجه سود و زیان عملیات ناشی از آن، 
سود را به صورت علی الحساب به سپرده گذار بدهد و احتمال به انتفاع نرسیدن 
سرمایه گذاری ها را خود تقبل کند؛ آن هم در سرمایه گذاری هایی که بازگشت 
اصل آن هم با ریسک سنگین روبه رو است. جمع بندی اینکه نظام بانکی ما بیمار 
است، اما این بیمار، خود معلول علت های دیگری است. تا زمانی که اقتصاد از 
یک ثبات دائمی برخوردار نشود و متغیرهای کالن اقتصادی مرتباً نوسان های 
بزرگ داشته باشند و سرمایه گذاری های مولد نتوانند بازدهی باالتر از نرخ سود 
بانکی و حداقل نرخ تورم کسب کنند و از طرفی فرهنگ رو به گسترش کسب 
سودهای آنی و یک شبه از معامالت و سرمایه گذاری های غیر مولد و مخرب از 
بین نرود، اصالح نظام بانکی در عمل هیچ مفهومی نخواهد داشت و تالش ها 

برای آن بی ثمر خواهد بود.

برگزاری پنجمین اجالس گروه 
کاری انرژی ایران و اتریش

ســخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد که پنجمین 
اجالس کارگروه انرژی ایران و اتریش از 24 تا 27 دی ماه 

در وین برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز دیپلماسی عمومی و رسانه 
ای وزارت امور خارجه، »بهرام قاسمی« اظهار داشت: این 
اجالس با حضور اعضا و نمایندگان نهادها و وزارتخانه های 
ذیربط ایران و اتریش و برخی از اتحادیه ها و شرکت های 
فعال دو کشــور در زمینه های انــرژی در وین پایتخت 
اتریش برگزار شد.سخنگوی وزارت امور خارجه توضیح 
داد: در این نشست درخصوص همکاری های دو کشور 
در بخش انرژی از جمله فناوری های مرتبط با انرژی های 
تجدیدپذیر، راهکارهای مصرف بهینه انرژی و ارتقاء بهره 
وری انرژی بحث و تبادل نظر شد. ۱4تیرماه امسال معاون 
امور بین الملل وزارت نفت که همراه با رئیس جمهوری و 
هیات همراه به اتریش سفر کرده بود، اعالم کرد، با توجه به 
وجود توافقنامه همکاری در زمینه انرژی بین وزارت نفت 
ایران و وزارت انرژی و توسعه پایدار اتریش، این توافقنامه 
در زمینه همکاری های نفتی، آموزشی و سرمایه گذاری در 
انرژی های جایگزین، تمدید شد. به گفته امیرحسین زمانی 
نیا، در این گفت وگوها به جز انرژی های جایگزین، درباره 

افزایش بهره وری انرژی در ایران نیز مذاکره شد.

الگوی ۳ نوع گوشی هوشمند 
بومی در اختیار بخش دفاعی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل اظهار کرد: ما می توانیم 
اینترنت ایرانی- اســالمی داشته باشیم چنانکه اروپایی 
ها، چینی ها و دیگر کشــورهای دنیــا برای خود حریم 

زیرساختی، موضوعی و معنوی تعریف می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار غالمرضا جاللی در 
حاشیه نشست مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون های 
مجلس خبــرگان رهبری در جمع خبرنگاران با تبیین 
مسائل مطرح در این نشست گفت: دبیرخانه خبرگان و 
کمیسیون های ذیربط، دغدغه ها و مطالباتشان را درباره 
موضوعــات و نگرانی های مردمی مرتبط با حوزه فضای 

مجازی جمع بندی کرده بودند .

اخبار

سرمقاله

در انتظار فرج باشيد و از رحمت 
خدا نوميد نشويد

کالمامیر

بازوی  را   »FATF« تهران،  نمازجمعه  خطیب 
خزانه داری آمریکا برای اعمال مؤثرتر تحریم ها 

علیه کشورها دانست.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آیت اهلل محمدعلی 
موحدی کرمانی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته 
تهران در جمع نمازگزاران تاکید کرد: هر جا رویکرد 
مسئوالن نظام تکیه بر ظرفیت های درونی کشور 
در عرصه های مختلف و اعتماد به مردم و به ویژه 
قشر جوان بود، شاهد موفقیت و پیروزی بوده ایم و 
هر جا نیز که با رویکرد اعتماد به بیرون از کشور و 
وعده های کشورهای غربی عمل کرده ایم فرصت 
را از دست داده و جز ضرر و خسران چیزی نصیب 
ما نشده است. امام جمعه موقت تهران افزود: آنچه 
تاکنون نظام اسالمی را حفظ کرده و در مسیر پیش 
برده است حرکت در چهارچوب گفتمان انقالب 
اسالمی، تکیه بر ظرفیت های داخلی، تالش در 
استحکام درونی نظام و میدان دادن به جوانان پر 
شور و انقالبی و در یک کلمه پیروی از رهبر معظم 
انقالب و حل مشکالت  تداوم  راه  و  بوده  انقالب 
یادآوری  با  کرمانی  است.موحدی  همین  کشور 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشت: 
با  عرصه حکومت  در  نو  تفکری  اسالمی  انقالب 
تکیه بر معنویت و اسالم و مردم ساالری به مردم 
عرضه کرد؛ در طول این 4۰ سال، نظام سلطه به 
سرکردگی آمریکا همه تالش و توان خود را برای 
شکست و مهار انقالب بکار گرفت و از هیچ اقدامی 
تهران  جمعه  نماز  است.خطیب  نکرده  گذار  فرو 
افزود: »ایران وابسته، ضعیف و برده آمریکا« اکنون 
پس از 4۰ سال به اذعان و اعتراف خود غربی ها و 
آمریکایی ها جز ۱۵ کشور قدرتمند دنیاست؛ حتی 
2 موسسه معتبر آمریکایی، ایران را هفتمین کشور 
قدرتمند جهان در رتبه بندی خود قرار داده اند؛ این 
سخن را دشمن ما می گوید.موحدی همچنین به 

تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور 
سران سه قوه به دستور رهبر معظم انقالب اشاره 
کرد و گفت: این شورا از نظرات اقتصاددان دلسوز 
استفاده، پول ملی را تقویت و تالش کند فشار بر 
طبقات ضعیف و زحمتکش کاهش یابد.وی با تاکید 
بر حمایت از بخش تولید در بخش کشاورزی تاکید 
کرد: در این شرایط باید اقتصاد دانش بنیان تقویت 
شده، موانع کسب و کار رفع و مواد اولیه کارخانجات 
تامین شود؛ همچنین شبکه بانکی به تولیدکنندگان 
کنند. پرداخت  تسهیالت  جوان  ازدواج  امور  و 

موحدی کرمانی تاکید کرد: باید با مفسدان و اخالل 
گران اقتصادی برخورد جدی و شیوه قیمت گذاری 
کاالها به صورت مستمر پایش شود؛ جان مردم از 
گرانی های لجام گیسخته که هر روز و هر ساعت 
نماز  است.خطیب  رسیده  لب  به  افتد  می  اتفاق 
جمعه تهران افزود: باید بر عملکرد گمرکات نیز 
نظارت دقیق شود و روند ترخیص کاالها تسهیل و با 
قاچاق نیز بی امان مبارزه شود.وی همچنین افزود: 
از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی 

انتظار می رود به طور فعال برای ساماندهی این 
فضا و مقابله ابتذال اخالقی و جنگ روانی دشمن 
چاره اندیشی کنند و برای بومی سازی آن، تقویت 
شبکه ملی اطالعات و رصد و مقابله با شبکه های 
معاند و غیراخالقی گامی اساسی بردارند.موحدی 
کرمانی تاکید کرد: دولت نیز در همین چهارجوب 
باید از پیام رسان های داخلی به میزان حمایت از 
پروژه ملی حمایت کند.خطیب نماز جمعه تهران 
با یادآوری تاریخچه و اهداف گروه اقدام ویژه مالی 
)FATF( به تخصصی بودن این موضوع اشاره کرد 
و افزود: گرچه این گروه در ظاهر به منظور مبارزه 
با تروریسم و پولشویی شکل گرفته است اما در 
حقیقت سازوکاری برای اشراف اطالعاتی بر منابع و 
سیستم های مالی سایر کشورها و همچنین بازوی 
خزانه داری آمریکا در اعمال هر چه موثرتر تحریم 
های این کشور بر ضد ایران و سایر کشورها به ویژه 
جریان مقاومت است. موحدی کرمانی به سخنان 
یکی از مسئوالن سابق وزارت خزانه داری آمریکا 
درباره اهداف اف.ای.تی.اف اشاره کرد و گفت: »وی 

به طور واضح پشت پرده این گروه را آشکار می کند 
و می گوید »برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت 
تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل 
اف.ای.تی.اف نیاز است؛ این گروه اقدام ویژه مالی، 
از طرف خزانه داری آمریکا و تسلط این کشور بر 
جریانات پولی در داخل دیگر کشورها طراحی شده 
است.« خطیب نماز جمعه تهران، مبارزه با پولشویی 
را بهانه و مقابله با تروریسم را دورغ دانست و گفت: 
مرکز پولشویی دنیا آمریکا و اروپاست؛ مادر تروریسم 
نیز اروپا، آمریکا و رژیم صهیونیستی است. وی بیان 
»آمریکا  که  کرد  اعتراف  خود  ترامپ  آقای  کرد: 
داعش را به وجود آورد« و خانم کلینتون نیز در 
کتاب خاطرات خود نیز گفته است که »آمریکا با 
هدف تقسیم خاورمیانه داعش را ایجاد کردیم و من 
به ۱۱2 کشور جهان سفر کرده و با برخی به توافق 
رسیدیم که با اعالم تاسیس گروه داعش آنها را به 
رسمیت بشمارند.« امام جمعه موقت تهران با طرح 
این پرسش که مگر طالبان را آمریکایی ها بوجود 
نیاوردند؟، به سخنان خانم کلینتون اشاره کرد که 
گفته »طالبان نیز توسط آمریکا تشکیل شده اند« 
و سپس افزود: آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی و 
مزدوران منطقه ای آنها، بزرگترین حامیان تروریسم 
هستند و امکانات مالی و تسلیحاتی آنها را فراهم 
کرده وحتی زخمی های آنها را درمان کرده اند. وی 
افزود: حمایت اروپا و آمریکا بود که داعش، النصره و 
احرار الشام و سایر گروه های تروریستی، وحشیانه 
ترین جنایات بشری را مرتکب شدند؛ هزاران انسان 
روش  ترین  فجیع  با  را  و کودک  زن  و  گناه  بی 
ها کشتند، شهرها را ویران و اماکن مذهبی را با 
خاک یکسان کردند و میراث فرهنگی و تاریخی 
مردم منطقه را به غارت بردند، اما ایران با تروریست 
ساخته شده این کشورها مبارزه کرد و داعش را از 

سوریه و عراق بیرون راند. 

موحدی کرمانی: مشکالت معیشتی با تکیه بر ظرفیت داخلی قابل حل است

FATF؛ بازوی آمریکا برای اعمال مؤثرتر تحریم ها

مفقودی
بدین وسیله به اطالع میرساند که سند کمپانی خودروی سواری سیستم: پراید  
تیپ:131 ای ایکس   مدل  1392  به شماره موتور ۴889787 و شماره شاسی  
NAS۴111۰۰D12638۰9 به نام فاتح مرادی مفقود گردید و از درجه اعتبار 

کرمانشاهساقط میباشد.

مفقودی 
مجوز و کارت شناسایی به شماره 1798ویژه پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی 
در مزارع شمالی به نام موسی جالی نژاد شفیعی فرزند علی اکبر به شماره ملی 
2۰6۴6۴۴717روستای اله چال مساحت استخر 2۰۰۰ متر تاریخ صدور 9۰/3/12 

بابلفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
پالک  شماره  با   92 مدل  پارس  پژو  سواری  سبز   برگ  و  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  12۴K۰238۰72و  موتور  شماره  با   82 ایران  968ص12 
NAAN۰1CA1DH689۰52بنام محمد اکتیجی مفقود گردیده و از درجه 

بابلاعتبار ساقط می باشد 

مفقودی 
برگ سبز سواری سمند مدل 9۴ با شماره پالک 368م23 ایران 82با شماره 
موتور 1۴7H۰158۴2۴و شماره شاسی NAACR1HW3FF6۰867۴بنام 
 بابلسعید العلماء بابائی خارکشی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

دادنامه
به تاریخ: 97/۰9/27     کالسه پرونده:632/1/97                          دادنامه:791 

مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف حوزه  1  اسالمشهر 
خواهان: پرویز چهاردلی  / اسالمشهر- قائمیه آبشار بصیرت ۴ ساختمان مهتاب واحد 1۴ 

خوانده:میالد چهاردلی - مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه  
گردشکار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است که شورا  با 

بررسی مجموع محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی شورا

در خصوص دادخواست خواهان آقای پرویز چهاردلی  به طرفیت خوانده آقای میالد چهاردلی 
به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق کپی فیش واریزی بانک که ضم پرونده 
می باشد لذا شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده مالحظه می نماید خوانده ابالغ قانونی 
در جلسات رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای در مقابل اقامه ب دعوی خواهان ارائه ننموده 
است لذا به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 
5/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1۰7/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد. رآی صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه  و پس از مضی آن ظرف مدت 2۰ روز  قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم محترم تجدید نظر اسالمشهرمی باشد. م الف 2268
قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف  اسالمشهر- حسن محمدی  

متن آگهی مزایده
بموجب پرونده اجرایی کالسه 9۴۰۰119ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی دارای پالک 
سیزده هزارو هشتصدو هفتادو هشت فرعی  از 2- اصلی مفروز و مجزا شده از ده هزارو چهارصدو 
هفتادو یک فرعی از اصلی مذکور به مساحت 5۰.۴ متر مربع )پنجاه مترو چهار دسی متر مربع(   
که در دفتر جلد 1۴3  صفحه 1۴6 به شماره ثبت 21286 بخش دو ثبت کردکوی واقع در کردکوی 
بلوار امام رضا شرقی خیابان امام زاده علی آخرین مجتمع سمت چپ قبل از کنار گذر بنام خانم 
گوهر صفری فرزند محمد تقی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و برابر سند رهنی شماره 
7752 مورخه 139۰/۰9/13 و 1۰678 مورخ 1391/9/25 دفتر 23 کردکوی در رهن بانک سپه 
از  عبارتست  فوق  پالک  محدوده ی  میباشد.  ولیعصر  کردکوی-خیابان  بنشانی:  کردکوی  شعبه 
شماال: در سه قسمت ، اول دیواریست مشترک به طول )۴.53( چهار مترو پنجاه و سه سانتیمتر به 
آپارتمان مسکونی قطعه 5 دوم درب و دیواراست بطول )3.65( سه مترو شصت و پنج سانتیمتر 
به راه پله سوم دیواریست مشترک بطول )۴.56( چهار مترو پنجاه و شش سانتیمتر به آپارتمان 
مسکونی قطعه 6 شرقا در چهار قسمت ، که قسمت سوم آن جنوبی ، است. اول دیواریست مشترک 
بطول )۰.2۰( بیست سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 6 دوم دیواریست بطول )1.23( یک مترو 
بیست و سه سانتیمتر به هواکش سوم دیواریست بطول)2.۰۰( دو متر به نورگیر چهارم دیوار و 
پنجره است بطول )3.6۰( سه مترو شصت سانتیمتر به نورگیر جنوبا در دو قسمت، اول دیواریست 
بطول)7.91( هفت مترو نود و یک سانتیمتر به فضای قطعه سه تفکیکی دوم دیواریست بطول 
)1.۰3( یک مترو سه سانتیمتر به فضای قطعه سه تفکیکی غربا در پنج قسمت، که قسمت سوم آن 
جنوبی ، است. اول نیم دیوار جلوی بالکن بطول )2.1۰( دو مترو ده سانتیمتر به نورگیر دوم دیوار 
و پنجره است بطول )1.5۰( یک مترو پنجاه سانتیمتر به نورگیر سوم دیواریست بطول )1.8۰(یک 
مترو هشتاد سانتیمتر به نورگیر چهارم دیواریست بطول )1.23(یک مترو بیست و سه سانتیمتربه 
هواکش پنجم دیواریست مشترک بطول )۰.2۰( بیست سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 5. طبق 
گزارش کارشناسی به شماره 97.925 مورخه 97/۰5/1۴ مشخصات ملک: آپارتمان شامل کف هال 
و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس های سرامیک و جداره  اطاقها گچکاری و جداره آشپزخانه و 
سرویسها کاشیکاری و کابینت فلزی، درب ها چوبی و پنجره ها آلومینیوم و نمای مشرف به معبر 
سنگ و نمای شرق پودر خاک سنگ با سیمان سفید، با منصوبات آب مشترک، برق و گاز مستقل 
دایر و قابل بهره برداری می باشد. ملک مورد نظربا در نظر گرفتن موقعیت و وضعیت ساختمانی 
و جمیع عوامل موثر در ارزیابی به مبلغ چهارصدو سی میلیون ریال )۴3۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال( تقویم 
میگردد با توجه به اینکه ارزش ملک توسط کارشناس به مبلغ فوق ارزیابی و ارزیابی انجام گرفته 
قطعیت یافته است.پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخه 1397/11/17 )هفدهم 
بهمن ماه یکهزاروسیصد ونود وهفت(در شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و امالک کردکوی واقع در 
خیابان ولیعصر-کوچه حجتی از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ ارزیابی شروع 
و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد.پالک مورد رهن مذکور با توجه 
به اعالم بستانکار) بانک سپه شعبه کردکوی( بموجب نامه شماره ۴3۰ مورخ 1397/۰9/22،ملک 
مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد. پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد.ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد. این آگهی وفق آئین نامه اجرایی، فقط در یک نوبت منتشر خواهد شد.        
عبدالرحمن ایری کفیل ثبت اسناد و امالک کردکوی

م.الف : 97.2۰8     تاریخ انتشار: شنبه 1397/1۰/29

دادنامه
تاریخ:97/۰8/23             پرونده کالسه:1/97 ح/375         شماره دادنامه:۴73 

مرجع رسیدگی کننده:حوزه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 
خواهان: محمد حسین مولوی: چهاردانگه- شهرک گلشهر- ماهشهر– خ قوام آبادی 

- پ 29- تولیدی مولوی  خوانده:  محسن صالحی : مجهول المکان 
خواسته:مطالبه وجه  گردشکار: خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده باال تقدیم شورا 
نموده که پس از ارجاع به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار 
گرفته و با رعایت تشریفات آیین دادرسی در وقت فوق العاده/مقررشورا بتصدی 
امضا  کننده زیر تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید: 
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان آقای محمد حسین مولوی به طرفیت خوانده آقای 
محسن صالحی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 159/5۰۰/۰۰۰ ریال از بابت فاکتور 
و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه تا یوم االجرا به 
استناد دالیل و منضمات دادخواست و نظر به اینکه مستندات پیوست دادخواست 
ارائه شده از سوی خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده بر مبنای رابطه حقوقی با 
ماهیت دین داشته و وجود این استناد در ید خواهان یاد شده حکایت از استصحاب 
دین بر عهده خوانده دارد و خوانده  علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر 
آگهی در شورا حاضر نشده و در قبال مستندات پرونده و دعوی دفاعی به عمل 
نیاورده لذا شورا دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 
و 59 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 159/5۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 2/۰8۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 
تقدیم دادخواست ) 1397/6/2۰( در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این شورا  و پس از آن 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی  بخش چهاردانگه 

می باشد.م/الف 2269
هاشم امامی - قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف چهاردانگه  

مفقودی
سند وکارت سبز خودرو پژو 2۰6SD-TU5  به رنگ سفید روغنی مدل 1395 
دارای شماره پالک  ۴3 378 ن 89 شماره موتور167B۰۰۰5116  شماره شاسی 
NAAP۴1FE۴GJ766113 بنام مجید نوری کمری به کدملی ۴8۴99۴5899 

فرزند احمد مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
 برگ  سبز کامیونت ون نیسان 2۴۰۰ مدل 8۴ با شماره پالک 829د8۴ ایران 
22 با شماره موتور 29۴251و شماره شاسی D9۰972 امیر کاشی زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 D:المثنی برگه سبز کامیونت ون نیسان مدل 82 ش موتور:2۰779۰ ش شاسی
۰7۰21 ش پالک: 6۴۴ص23. ایران 65مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد 
بابل 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سریعترین و کارآمدترین راه برای 
مبارزه با فساد، بویژه فرار مالیاتی و شفاف سازی در اقتصاد، الکترونیکی 

کردن جامع فرآیندهای مالیات ستانی است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »فرهاد دژپسند« در بازدید از نمایشگاه 
دستاوردهای طرح جامع مالیاتی، به سرعت تحوالت در حوزه فناوری 
اطالعات اشاره کرد و افزود: تحوالت در بخش فناوری اطالعات خطی 
نیست، بلکه نمایی است.وی تاکید کرد: اگر نتوانیم با سرعت فناوری 
همراه شویم، همواره عقب می مانیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیاده 
سازی طرح جامع مالیاتی را بستری برای سرعت، شفافیت و سالمت اخذ 
مالیات برشمرد و گفت: این طرح به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
در کاهش فساد اداری و افزایش درآمد پاک، می تواند نقش موثری در 

تسریع کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی داشته باشد.وی با تاکید بر رفع 
کاستی ها و ایرادهای احتمالی این سامانه، اخذ و بکارگیری نقطه نظرها 
و پیشنهادهای اصالحی صاحبنظران مالی و فناوری اطالعات را خواستار 
شد.برپایه این گزارش،  وزیر اقتصاد در این نمایشگاه از دستاوردهای طرح 
جامع مالیاتی در قالب غرفه های سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی )سنیم(، 
پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی، سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور 
مالیاتی و پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ادارات امور مالیاتی بازدید کرد.

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی، ایجاد یک نظام نوین مالیاتی است؛ به 
 طوری  که همه امور مالیاتی مودیان ازجمله ثبت  نام، ارائه اظهارنامه، پرداخت 
مالیات و حتی محاسبه و حسابرسی مالیات به صورت الکترونیکی انجام شود 

تا فرار مالیاتی کاهش و عدالت مالیاتی افزایش یابد.

وزیر امور اقتصاد تاکید کرد:

راه مبارزه با فرار 
مالیاتی و فساد، 

 الکترونیکی کردن 
فرآیندهاست
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سایه روشن های افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی 
قیمت خودرو

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: چندین خودروساز ارقامی معادل 
۶۰ تا 2۰۰ میلیون تومان بابت ثبت نام خودروهای وارداتی از مردم پول گرفته اند و هیچ 
خودرویی به آنان تحویل نداده اند و صاحبان این شرکتها هم راست راست راه می روند و 

هیچ نهاد مسؤول و ناظری هم به آنها کار ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ولی ملکی با اشاره به تصمیم سازمان حمایت از 
تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان در افزایش 3۰ تــا ۱4۵ درصدی قیمت انواع 
خودروهای پرتیراژ و کم تیراژ به بررسی مکانیزم کار در شورای رقابت و مقایسه آن با 
شیوه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت.

وی گفت: قبل از آنکه اختیار قیمت گذاری خودروهای زیر 4۵ میلیون تومان از شورای 
رقابت سلب و به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
واگذار شود اردیبهشت هر سال با استعالم تورمِ بخشــِی خودرو از بانک مرکزی، 
خودروهای پرتیراژ قیمت گذاری می شد.وی با یادآوری فرمول قیمت گذاری شورای 
رقابت، گفت: فرمول شورای رقابت متشکل از تورم بخشی منهای ۵ درصد شامل دو 
شاخص کیفیت و بهره وری بود. این فرمول قرار بود در ابتدای سال ۱3۹7 به اجرا درآید 
و تورم بخشی در اردیبهشت ماه ۱2.۵ درصد اعالم شد که با کسر ۵ درصد قرار بود 
درصد افزایش قیمت خودرو  7 تا 7.۵ درصد باشد اما شریعتمداری وزیر وقت صنعت، 
معدن و تجارت شورای رقابت را از گردونه قیمت گذاری خودرو حذف کرد و اختیار این 
کار را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واگذار 
کرد.وی ادامه داد: به خوبی به یاد دارم که در همان مقطع پیشنهاد افزایش ۱7 تا 2۰ 
درصدی قیمت خودرو نیز در شورای رقابت مطرح شد اما این پیشنهاد هم مورد توجه 
قرار نگرفت در حالی که اگر این طور شده بود، امروز گرفتار افزایش یک سومی قیمت 
خودروهای پرتیراژ نبودیم و مردم ضربه نمی دیدند و قیمت خودرو هم در بازار متعادل 
شده بود.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اما سازمان حمایت 
از مصرف کننده و تولیدکننده به نمایندگی از دولت قیمت خودروهای پرتیراژ را 3۰ 
درصد افزایش داد که بد نیست فرمول محاسبه آن را نیز برای مردم توضیح دهد. البته 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا با بررسی الیحه بودجه سال ۱3۹۸ متوجه 
شد دولت در این الیحه میانگین تورم نقطه به نقطه آذرماه را 4۱ درصد محاسبه و  
پیش بینی کرده این نرخ تا پایان سال به ۵۱ درصد افزایش یابد.ملکی در پاسخ به این 
پرسش که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش نیز می شود؟ پاسخ 
داد: افزایش 3۰ تا ۱4۵ درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ و کم تیراژ مشمول ثبت نام 
کنندگانی که قرارداد قطعی دارند، نمی شود. به این افراد باید طبق قرارداد و تعهد با 
همان نرخهای قبل، خودرو واگذار شود.وی با اشاره به افزایش 3۰ درصدی قیمت پراید، 
گفت: قیمت کارخانه ای پراید با احتساب هزینه های شماره گذاری، عوارض و مالیات از 
حدود 22 میلیون به 2۹.۵ میلیون تومان افزایش یافت در حالی که قیمت این خودرو 
در بازار آزاد کمتر از 3۵ میلیون تومان نیست و این یعنی تداوم حضور واسطه ها و 
دالل ها در بازار. در حالی که پیشنهاد این بود که قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار 
تعیین شود.وی اظهار کرد: پس از اعالم قیمت ها، از بعد نظارتی ورود کردیم و از حقوق 
مردم دفاع کردیم. گفتیم این تصمیم، هم تبعات تورمی دارد و هم فشارهای اقتصادی و 
تورمی بیشتری بر طبقات پایین جامعه که مصرف کننده عمده پراید، تیبا، پژو و سمند 
هستند، وارد می کند. با این نوع قیمت گذاری، حاشیه بازار کماکان حفظ می شود و این 
حاشیه، دالل بازی را همچنان تداوم می بخشد.وی متذکر شد: در این شرایط سخت 
اقتصادی به نظرم نباید پشت مردم را خالی کرد و دولت باید به مشتریان خودروهای 
زیر 4۵ میلیون تومان یارانه دهد اما صحبت اینجاست که وقتی فروش نفت و به دنبال 

آن درآمدهای دولت روند نزولی دارد چطور می تواند از مردم حمایت کند؟

حذف یارانه دهک های باال توسط 
استانداری ها باعث موازی کاری  

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: سپردن اختیار حذف 
یارانه دهک های باال به استانداران عمال به موازی کاری درون 

مجموعه دولت دامن خواهد زد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرکز پژوهش های مجلس 
بند »الف« جزء »1« که  ایرادات تبصره »1۴«  با اشاره به 
اختیار شناسایی و حذف یارانه غیرنیازمندان را به استانداران 
می دهد، اعالم کرد که ارزیابی مفاد تبصره الیحه بودجه نشان 
میدهد که دولت در الیحه بودجه نه تنها راهبرد مشخصی 
برای فقرزدایی ندارد، بلکه جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را 
نادیده گرفته است و با اعطای اختیار به استانداران در فقرزدایی 
عمال به موازی کاری درون مجموعه دولت دامن زده است.
براساس اعالم مرکز پژوهش های مجلس، گواه چنین ادعایی 
آن است که اوال در جدول مصارف هدفمندی یارانه ها ذیل 
تبصره 1۴ الیحه بودجه، فقرزدایی صرفاً به گسترش پوشش 
نهادهای حمایتی تقلیل یافته است و ثانیاً در جزء 1 تبصره 
مذکور، اختیار نحوه فقرزدایی ازطریق منابع آزادشده ناشی از 
حذف دهک های باالی درآمدی را به شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان اعطا کرده است؛ در حالی که به نظر نمیرسد نهاد 
مذکور واجد ظرفیت و دانش تخصصی الزم برای فقرزدایی 
باشد.با وجود اینکه بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و 
تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی 
نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است، مطابق تبصره مذکور، 
صرفاً در حذف دهک های باالی درآمدی، به هماهنگی با آن 
وزارتخانه تأکید شده است و در راهبرد فقرزدایی، جایگاهی 
برای این وزارتخانه در نظر گرفته نشده است. این موضوع 
با وجود اینکه ممکن است سبب نمودار شدن راهکارهای 
محلی فقرزدایی شود، به افزایش موازی کاری و احتمال خطا 

در برنامه ریزی فقرزدایی نیز دامن خواهد زد.

هشدار مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ به 
ایران در رابطه با اتهام »جاسوسی«

مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ در واکنش به دستگیری یک 
فرد دوتابعیتی به اتهام آنچه که جاسوسی برای ایران خوانده 
شد، ادعا کرد که ایران با چنین رفتارهایی تنها حفظ برجام 
را سخت تر خواهد کرد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
ولفگانگ ایشینگر، مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ و سفیر پیشین 
آلمان در واشنگتن در واکنش به دستگیری یک دوتابعیتی 
افغانی-آلمانی به اتهام »جاسوسی برای ایران«، فعالیت های 
که  عقیده  این  باابراز  ادامه  در  کرد.وی  محکوم  را  ایران 
انتظار داشتن از ایران و سایر کشورها برای دست کشی از 
فعالیت های جاسوسی شان تصوری واهی است، مدعی شد: 
ایران باید آنقدر باهوش باشد که دریابد درحال خودزنی 
است؛ چراکه )کارهایش( باعث لطمه زدن به شرایط سیاسی 
پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( خواهد شد... اما با 

این حال این دلیلی برای از بین بردن توافق نیست.

خبرخبر

رئیس سازمان برنامه و بودجه به مشکالتی که کشور با 
تحریم ها دست و پنجه نرم می کند اشاره کرد و گفت: 
در حوزه صادرات نفتی به شدت دچار مشکل هستیم 
به گونه ای که از 2 میلیون و ۴1۰ هزار بشکه نفت که 
برای هر روز در سال 1397 که ۴7 میلیارد دالر درآمد 
نفتی در بودجه سال جاری پیش بینی شده بود؛ در 

حاضر به شدت فاصله گرفته ایم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدباقر نوبخت 
در آخرین برنامه سفر خود به جنوب استان کرمان 
و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی )ویژه جنوب 
استان  برای حل مشکالت جنوب  استان(  گفت: 
باید مسئولین مسایل مورد نیاز توسعه جنوب را به 
تهران ارایه دهند.وی با یادآوری بازدیدهای خود و 
هیات همراه از منطقه جنوب استان کرمان عنوان کرد: 
16 طرح برای توسعه جنوب استان از سوی دولت 
تعریف شده که 686 میلیارد تومان برآورد اولیه اعتبار 
مورد نیاز اجرای این 16 طرح است.نوبخت از اهداف 
بازدیدهای استانی و منطقه ای سخن به میان آورد و 
بیان کرد: مسئولین ملی باید برنامه ریزی های خود 
را به مسئولین استان ارایه دهند.وی از مشکالتی که 
کشور با تحریم ها دست و پنجه نرم می کند، سخن 
به میان آورد و عنوان کرد: در حوزه صادرات نفتی به 
شدت دچار مشکل هستیم به گونه ای که از 2 میلیون 
و ۴1۰ هزار بشکه نفت که برای هر روز در سال 
1397 که ۴7 میلیارد دالر درآمد نفتی در بودجه سال 
جاری پیش بینی شده بود؛ در حاضر به شدت فاصله 
گرفته ایم و فقط توانسته ایم در سال جاری 2 میلیون و 
8۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم که نه تنها با مشکل 
مقدار کم فروش نفت مواجه ایم بلکه امکان انتقال ارز 
حاصل از فروش نفت به داخل کشور را نیز نداشته 

یا به سختی انجام می شود.معاون رئیس جمهوری به 
تبیین تحریم های هواپیمایی کشور و مشکالتی که 
هواپیماهای ما با این موضوع دارند، پرداخت و بیان 

کرد: برای صادرات نفت مجبوریم که از کشتی استفاده 
کنیم، اما کشتیرانی ما نیز تحریم است این در حالی 
است اگر کشتی نیز برای صادرات نفت پیدا کنیم باید 

کشتی را بیمه کنیم اما بیمه های ما نیز تحریم هستند.
وی تحریم های دشمن را بسیار بی رحمانه دانست و 
بیان کرد:  ۴2۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم 
و امروز متوجه شدم که درآمد برخی از خانوارها از 
این محل تامین می شود لذا به پرداخت این یارانه به 
مردم افتخار می کنم.نوبخت با ابراز امیدواری از اینکه 
با مدیریت از این گردنه سخت عبور خواهیم کرد، 
خطاب به مسئولین گفت: آیا این سختی که امروز 
کشور دچار آن است به علت سوء مدیریت ماست 
یا بی خردی و بی رحمی دشمن است؟ شاهدیم که 
ترامپ مشکالتی برای کشور خود ایجاد کرده است 
و دولت آمریکا تعطیل شده است، بنابراین ما مقصر 
نیستیم همچنین از سال 1392 همه تالش ما براین 
بود که همه زنجیره هایی که از تحریم ها به پای ملت 
ایران قفل شده بود؛ را رفع کنیم اما امروز با این پدیده 
شوم آمریکایی )ترامپ( مواجه شدیم.وی خاطر نشان 
کرد: امروز به یکسری مصارف ضروری نیاز داریم 
که مجبوریم آنها را از خارج از کشور وارد کنیم این 
درحالی است که صادرات نفت ما محدود شده، لذا 
انتظار داریم از صادر کنندگان و تولیدکنندگان در 
کنار ما باشند تا این اوضاع سخت نامتعارفی که در 
تاریخ کشور بی سابقه بود را به سالمت بگذرانیم.

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور ادامه داد: متاسفانه 
در شرایط سختی از لحاظ بین المللی قرار گرفته ایم 
به طوری که حتی شاهد هستیم تا با فردی مذاکره 
می کنیم به طوری که اگر امشب صحبت کنیم دشمنان 
آنها را فردایش تهدید می کنند و او را از همکاری با 
ما منصرف می کنند.وی در پایان خطاب به بخش 
خصوصی گفت: از بخش خصوصی می خواهیم که 

ارز خود را در چرخه اقتصادی ملی بیاورند.

نوبخت مطرح کرد: با پدیده شوم آمریکایی مواجه هستیم

نهادهای حمایتی موفق به تکمیل چتر حمایتی در کشور نشده اند

 آگهی مناقصه
شهرداری ماهدشت درنظر دارد اجرای پروژه های 

1-پشتیبانی )3سال( طرح تفصیلی شهرماهدشت با اعتبار برآوردی 3/600/000/000 ریال
2-مطالعه وطراحی بافتهای فرسوده سطح شهرماهدشت با اعتباربرآوردی 2/000/000/000 ریال 

رابه پیمانکاران واجد شرایط دارای:
الف : اساسنامه واسناد ثبت شرکت وگواهی آخرین تغییرات 

ب: گواهی نامه صالحیت خدمات مشاوره مرتبط
ج( گواهی ثبت نام درنظام مالیات برارزش افزوده

د( گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی
ه ( گواهی حداقل دومورد سوابق اجرایی مرتبط

نشرآگهی  ازتاریخ  مناقصه  ازسایرشرایط  واگاهی  مناقصه  اساسنامه  دریافت  جهت  شود  می  دعوت  ازمتقاضیان  لذا  نماید  واگذار 
حداکثرتاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/11/15 با ارائه اسناد فوق الذکر نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام ویاجهت کسب 

اطالعات بیشتر باشماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمایید.
-اعتبار پروژه های نقدی و ازمنابع داخلی شهرداری می باشد.

-شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .
شهرداری ماهدشت -هزینه درج اگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب )سهامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی
 »SIEMENS« برند PLC عنوان مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 101ک/97 مربوط به خرید قطعات*

*مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به آدرس کرمانشاه-میدان نفت- بلوار زن- پالک 42- کد پستی 6714677745 
-شماره تماس 08338370072 )داخلی 2143و2145( نمابر 08338381623

*نوع ، کمیت و کیفیت کاال:

*مبلغ برآورد اولیه: 13/273/950/000 ریال،  از محل بودجه جاری
*تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 663/700/000ریال به صورت نقدی، ضمانتنامه معتبر بانکی یا سایر ضمانت نامه های مندرج در 

قانون برگزاری مناقصات.
*پیش پرداخت: به میزان 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد در مقابل ارائه تضمین معتبر.

*مدت اعتبار پیشنهادها: 90 روز از زمان گشایش پاکات مرحله اول
*شرایط متقاضی: داشتن توان مالی، تجربه کافی و مرتبط ، حسن سابقه ، ظرفیت تولید )جهت تولید کنندگان کاال(، ارائه گواهی نظام 
تضمین کیفیت و همچنین اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات ، آگهی تاسیس که مدارک مربوطه  در مرحله ارزیابی کیفی از شرکت ها 

اخذ می گردد.
از واجدین شرایط شرکت در مناقصه دعوت می گردد، حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی، درخواست خود را از 
فرم  ها،  دریافت درخواست  مهلت  پایان  از  نمایند. پس  دریافت  تاییدیه  و  ارسال  کاال  تدارکات  اداره  به  نمابر 08338381623  طریق 
استعالم ارزیابی کیفی حداکثر 3 روز پس از پایان مهلت اعالم آمادگی از طریق پست الکترونیک در اختیار متقاضیان حضور در مناقصه 
قرار خواهد گرفت.متعاقبا اسناد مناقصه از همان طریق به آدرس الکترونیک مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی الزم را کسب نموده 

اند ارسال می گردد. مهلت تحویل و تاریخ گشایش پاکات فنی و مالی متعاقبا طی دعوتنامه شرکت در مناقصه به اطالع خواهد رسید.
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب   WWW.WOGPC.IR

نوبت اول: 1397/10/29             نوبت دوم: 1397/11/06

 نوبت اول
  کد فراخوان: 3۱۸۸2۰۹
شماره مجوز:۱3۹7/۵۶۱2

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین وانت پیکان مدل 1392 به شماره شهربانی 82-253د99 و شماره 
موتور 118P۰۰28257 و شماره شاسی NAAA36AA1DG297295 به نام سید 

بابلجالل بابائی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی کارت هوشمند
کارت هوشمند وسیله نقلیه  مینی بوس سیستم ایویکو مدل 1376  به شماره کارت 3۰2716۴ 
وبه شماره موتور 3۰8373 و شماره شاسی ۰۰۰1۰۰  به شماره پالک 27 ایران ۴16ع۴7 به نام 

خویتوحید حاجی علیلو  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد/

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 علی غالم پور باریکی به شماره شناسنامه 2۴۰۴-56892۰987۰ به شرح دادخواست به 
کالسه 1۰/1122/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زلیخا تنکابنی میرانک با شماره ش  17۰ در تاریخ 97/1۰/18اقامتگاه 

دائمی خود به درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از 
1- بهمن غالمپور باریکی فرزند حشمت اهلل و زلیخا به شماره شناسنامه 2۴۰۴ متولد 

1358 محل تولد بابل فرزند متوفی 
2- مهدی غالمپور باریکی فرزند حشمت اهلل و زلیخا به شماره شناسنامه 5 متولد 136۴ 

محل تولد بابل فرزند متوفی 
3- علی غالمپور باریکی فرزند حشمت اهلل و زلیخا به شماره شناسنامه568۰۰2867۰ 

متولد 137۴ محل تولد بابل فرزند متوفی 
۴- فاطمه غالمپور باریکی فرزند حشمت اهلل و زلیخا به شماره شناسنامه 33۴ متولد 

1361 محل تولد بابل فرزند متوفی
5-  حشمت اهلل غالمپور باریکی فرزند الیاس وام هانی  متولد 1۰ شماره شناسنامه 1۰ 

متولد 1338 محل تولد بابل همسر متوفی 
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

دادنامه
 کالسه پرونده ۴/83۴/97شماره دادنامه 97/9/17/1۰11خواهان سید اسماعیل  کیانژاد با 
وکالت خانم محبوبه حسن پور کرانی به آدرس بابل چهار راه فرهنگ ساختمان گلستان 
طبقه چهارم خوانده فوزیه کاملی دونچالی فرزند محمدعلی نوروز جعفری فرزند حسین 

به آدرس مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه رای  قاضی شورا 
در خصوص دعوی سید اسماعیل کیانژاد با وکالت خانم محبوبه حسن پور به طرفیت 
فوزیه کاملی دونچالی فرزند محمدعلی نوروز جعفری به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 15۰ 
میلیون ریال به استناد چک شماره 3۴۴1۰2-9۴/8/15شعبه بانک سپه و هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان 
که داللت بر استقرار دین به میزان و مبلغ خواسته بر عهده خواندگان داشته و بقای اصول 
مستندات مذکور در دست خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب وی مزبور و استمرار 
دین بر ذمه  خواندگان دارد و خواندگان نیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابرازی 
دفاع و ایرادی به عمل نیاورده است شورا دعوای خواهان را صحیح و وارد تشخیص و 
خواندگان متضامناً را به پرداخت مبلغ 15۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تأخیر در تأدیه اززمان سررسید چک از 9۴/8/15لغایت  هنگام پرداخت آن و مبلغ 
1/96۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 

سپس برابر مقررات قابل تجدید خواهی در محاکم حقوقی بابل می باشد
 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل سید مرتضی حسینی

آگهی ابالغ
 اخطار ماده 1۰1- موضوع پرونده اجرایی کالسه 97۰۰116 

بدینوسیله به خانم زیور سیدیان فرزند عمران دارای شماره ملی 63۴962833۰ و شماره 
شناسنامه 5۴3 بدهکار پرونده اجرایی کالسه 97۰۰116 که برابر گزارش مامور ابالغ 
اداره پست ایالم محل اقامت شما جهت ابالغ واقعی اوراق اجرائی شناخته نگردیده 
ابالغ می گردد در خصوص پرونده اججرایی کالسه 97۰۰116 له بانک ملت علیه 
خانم زیور سیدیان، به موجب گزارش مورخ 97/۰9/11 کارشناس رسمی دادگستری، 
پالک ثبتی 61/2۰1 فرعی از پالک 1657 اصلی در بخش یازده کرمانشاه، ایالم متعلق 
به آقای هادی حیدری واقع در: ایالم به مبلغ 2/927/12۰/۰۰۰ ریال 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 به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری ایالم به دفتر 
اداره اجرای اسناد رسمی ایالم 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

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له: 1- بانک ملت به نشانی: خ سعدی شمالی باالتر از آزمایشگاه 

مرکزی
مشخصات محکوم علیهم: 1- مظفر هواسی ففرزند محمد به نشانی: هانیوان جنب 
نانوایی بربری 2- حسین امیدی فرزند محمد به نشانی: بلوار شمای جمهوری روبرو 

نانوایی رنجبر 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له: مسعود کاظم راد- به نشانی : خ 

سعدی شمالی باالتر از ازماشگاه مرکزی وکیل بانک ملت
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
88۰997۰8۴31۰1162 محکوم علیهم محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته مبلغ 1/759/8۰۰ ریال هزینه دادرسی، حق 
الوکاله نماینده حقوقی، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1388/۰7/1۰ 
لغایت زمان پرداخت بر مبنای 6 درصد و پرداخت مبلغ ۴/5۰۰/۰۰۰ ریال نیم عشر 

دولتی حق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه : 1_ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد )ماده 3۴قانون اجرای احکام مدنی( 2_ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد 3_مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد همراه با مشخصات دقیق حسایهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون اجرای محکومیت مالی 139۴(۴_خودداری 
اجرای حکم، حبس  از  فرار  منظور  به  اموال  کامل صورت  اعالم  از  علیه  محکوم 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد )ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق. 
م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( 5_انتقال مال به دیگری 
به هر نحو یل انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
139۴( 6_چنانچه صورت اموال پس از سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴)
منشی شعبه 1 دادگاه عمومی شهرستان ایالم – محسن آرامش

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای هادی نظری فرزند محمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
1۰6 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به بیسان جارکه 
از آقایغریب فرجی نیاءخریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت 
کالسه 9۴-26تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رأی  شماره 13976۰316۰۰7۰۰11۰۴  مورخ  13 / 1۰/ 97 حکم به 
صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 7۰/6۰ متر مربع به نام آقای هادی 
نظری صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای احمدعیوضیمی باشد 
لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از 
انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای هادی 
نظریصادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  29  /  1۰ /  1397  تاریخ انتشار دوم  1۴ /  11 /  1397

 نوبت اول

شهرداری ماهدشت

نهادهای حمایتی موفق به تکمیل چتر حمایتی در کشور نشده اند
بر سیستم  تکیه  با  را  فقر مطلق  برنامه رفع  بودجه کشور گفت: دولت  و  برنامه   رئیس سازمان 
نهادهای حمایتی اجرا کرد، اما موفق به گسترش چتر حمایتی نشده است.محمدباقر نوبخت در 
توییتی نوشت:  همه ما  مسوؤالن، در همه سطوح تمام قوا، موظف به رسیدگی به وضع محرومان 
جامعه و آنان که صدایشان از طریق رسانه ها شنیده نمی شود هستیم، به جای آنکه در پی تسویه 
از  امید  باشیم.دولت تدبیر و  نقاط ضعف خود  به فکر رفع  باشیم  حساب های سیاسی و جناحی 
ابتدا بر توجه ویژه به معیشت محرومان تأکید داشت؛ لذا با وجود همه ضعف های سیستم پرداخت 
 یارانه مستقیم و نقدی به صورت فراگیر، به دلیل آنکه تغییر این سیستم و حذف برخی گروه ها از 
دریافت یارانه، ریسک هایی برای محرومان داشت، آن را حفظ کرد و ادامه داد.همچنین برنامه  رفع 
فقر مطلق را با تکیه بر سیستم نهادهای حمایتی به ویژه کمیته امداد و بهزیستی طراحی و اجرا 
کرد اما آنچه من دیروز در  قلعه گنج دیدم آن بود که این نهادها با همه تالش ها شاید به دلیل آنکه 

در پی عمق دادن به خدمات بوده اند، موفق به گسترش و تکمیل چتر حمایتی نشده اند.

ادامه از صفحه۱
از همین رو سرگرم کردن ایران با بسته های پیشنهادی جدید 
امری است که اروپا در نظر دارد برای جلوگیری از تصمیم گیری 
ایران در خصوص برجام و قرار دادن تهران در وضعیت بالتکلیفی 
انجام دهد.شکی در این موضوع نیست که برجام توافقی بین 
زیادی  آن زحمات  نتیجه رسیدن  به  برای  که  است  المللی 
کشیده شده اما با توجه به آنکه طرف غربی تا کنون آن چنان 
که باید به تعهدات خود در آن عمل نکرده حفظ یک جانبه 
آن امری عقالنی نیست.در دنیای حقیقی، اگر اروپا بخواهد در 
برجام بماند و از منافع آن بهره مند شود باید به شروط ترامپ در 
خصوص برجام یعنی برداشته شدن قید زمانی برای محدودیت 

های هسته ای ایران، انجام بازرسی های بیشتر از ایران، محدود 
شدن توان موشکی و توقف حمایت ایران از جریان مقاومت 

نزدیک شود امری که اجابت آن از سوی ایران ممکن نیست.
ابزار مالی جدید و خروج شرکت ها از ایران

هر چند اروپا اعالم کرده بدنبال ایجاد کانال مالی جدید برای 
ادامه ارتباطات مالی با ایران است و در این راه چندی قبل 
این  با  اما  روزرسانی کرده  به  را  قوانین مسدودساز خود  نیز 
وجود شرکت های اروپایی طرف قرارداد با ایران یک به یک 
قراردادهای خود با تهران را فسخ و از معامله با ایران خارج شده 
اند.در این میان اروپا اعالم کرده که درصدد است تا شرکت های 
متوسط و کوچک را ترغیب به ادامه ارتباط با ایران کند و وزیران 

خارجه و اقتصاد کشورهای »تروئیکای اروپا« بصورت مرتب بر 
لزوم استقالل اروپا از واشنگتن تاکید می کنند اما به نظر می 
رسد که اروپا برای رسیدن به جایگاهی که بتواند استقالل خود 
را در برابر آمریکا حفظ کند باید راه درازی را طی کند و در 
شرایطی که بروکسل هنوز بسته خود در خصوص حفظ برجام 
و تامین منافع ایران را ارائه نکرده نمی توان امید چندانی به 
»ابزار مالی جدید« آن داشت.هرچند در ماه های اخیر شاهد 
افزایش تنش میان اروپا و آمریکا بوده ایم اما ارتباطات بروکسل 
و واشنگتن بگونه ای است که نمی توان انتظار داشت اتحادیه 
اروپا با ایستادن در کنار ایران قصد سرشاخ شدن با کاخ سفید 

را داشته باشد.

ادامه بازی بروکسل با تهران؛

اخبار ضد و نقیض درباره راه اندازی ساز و کار مالی اروپا
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اسد  فرزند  طلب  آزادی  زهرا  خانم  خواهان 
منوچهر امیری فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره های 
۰2۰228 و ۰2۰229 به مبلغ 3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه آن از 
به  دادنامه  کامل  اجرای  و  قطعی  لغایت صدور حکم  تاریخ سررسید 1397/2/1۰ 
انضمام مطلق خسارات دادرسی –معاف از هزینه دادرسی مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 97۰998661۰1۰۰872 شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/3۰ 
آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین   12:۰۰ ساعت 
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 مدت 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 اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند. 

آگهی فقدان
آقای علی رضا حیدری به عنوان مالک ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
از 378862سهم ششدانگ  مالکیت  5۰۰۰ سهم مشاع  اعالم نموده است که سند 
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 378862متر مربع بشماره87۴فرعی از۴8 اصلی 
واقع در اراضی نجم آبادجزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد بشماره چاپی33۴733ذیل 
گردیده  صادر  و  ثبت  حیدری  رضا  علی  بنام   126 دفتر   27۰ ثبت125۰۰صفحه 
است و برابر سند قطعی به شماره  مورخ تنظیمی دفتر خانه و طبق سند رهنی- 
به  قرار گرفته است که  بانک سپه  23۴93 1395/8/1دفترخانه 137 کرج در رهن 
علت جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور سندمالکیت المثنی نموده است.لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور می باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م.الف:1169
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

دادنامه 
پرونده کالسه 96۰99866288۰۰217 شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان دوره 
چگنی )1۰1 جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره 97۰9976628۴۰۰352 شاکی : اداره 
منابع طبیعی شهرستان دوره چگنی با نمایندگی آقای سید محمد موسوی نیک فرزند 
سید عباس به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد انقالب ده متری 
دهخدا کوچه دوم – متهم : آقای کریم خان رحمانی به نشانی شهرستان دوره چگنی 

پاسگاه پل کشکان روستای زمزم و کالیاب – اتهام :تصرف و تخریب اراضی ملی 
با عنایت در جمیع اوراق و محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی در این دادگاه با 

استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای کریم خان رحمانی فرزند رحمان دائر بر تصرف 
کیفر  موضوع  دوره  شهرستان  در  واقع  ملی  اراضی  از  مربع  متر   3۰۰۰ تخریب  و 
و  اوراق  در جمیع  عنایت  با  دوره  انقالب  و  دادسرای عمومی  از  خواست صادره 
محتویات پرونده و تدله موجود از قبیل شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان دوره 
صورتجلسه کشف جرم و رو گرفت نقشه های یو تی ام و اسناد مالکیت ارتکاب بزه 
معنونه از جانب متهم محرز و مسلم بنظر می رسد فلذا با انطباق عمل مرتکب با ماده 
69۰ از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 و بند 2 از ماده 3 قانون 
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف و مصرف آن در موارد معین و احرازبند 
چ از ماده 38 قانون مجازات اسالمی 1392 مبنی بر خفیف بودن نتایج زیانبار فعل 
مجرمانه و بند ت از ماده 37 قانون مذکور متهم را التفات مولفه های چهار گانه موثر 
در تعیین مجازاتهای تعزیری عالوه بر رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق )بدون 
خسارت به اموال شخصی متهم (به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی درجه 
هشت در حق صندوق دولت محکوم می نماید کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی 
در حدود مواد 515 و 516 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط واحد 
اجرای احکام کیفری الزامیست و در ربطه با دادخواست اداره شاکی به طرفیت خوانده 
)متهم ( به خواسته مطالبه ضررو زیان خسارت مستقیم ناشی از ارتکاب جرم با احراز 
انتساب رکن مادی جرم به خوانده )متهم ( و بروز خسارت مستقیم ناشی از ارتکاب 
جرم خواسته خواهان را منطبق با قانون تشخیص و خوانده را مستندا به مواد 1۴ و 
15 و 17 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 1 از قانون مسئولیت 
مدنی مصوب 1339 به پرداخت 9/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت ناشی از جرم در حق اداره 
شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای مهلت مذکور و ظرف مهلت بیست روز قابل 

اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان خواهد شد. 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان دوره –حسین نورمحمدی . 

آگهی احضار متهم
ایجاد  قمه  با  تهدید  اتهام  جواد  فرزند  شاکرمی  نیما  متهم  به  دادرسی  وقت  ابالغ 
مزاحمت که فعال مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد. 

دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد –نوشین حاجیوند 

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم بنام صید رضا عزیز پور الوار فرزند 
علی بیگ به اتهام کالهبرداری و خیانت در امانت موضوع شکایت آقایان علی محمد 
حسنوند فرزند رئیس علی و علی محمد کرمی فرزند آقا کرم خرم آبادی ظرف یکماه 

از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردند . 
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد – یونس آزاد پور . 

آگهی احضار متهم 
بدینوسیله احضاریه به متهم آقای مصطفی ولی خانی فرزند میرزا ابالغ می شود تا 
در تاریخ 97/11/28 ساعت 8 صبح جهت رسیدگی به اتهام و ارائه دفاعیات خود 
موضوع شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان دوره به آدرس استان لرستان شهرستان 
سراب دوره چگنی خیابان ولیعصر عصر )عج (دادگستری شهرستان دوره طبقه دوم 
در شعبه صد و یک دادگاه کیفری دو حضور بعمل آورید بدیهی است در صورت 

عدم حضور برابر مقررات در غیاب شما رسیدگی انجام خواهد شد .
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان دوره چگنی )101 جزایی 

سابق ( –مجتبی قبادی کیا . 

آگهی مفقودی
شهربانی شماره  به   1385 مدل  پراید  سواری  ماشین  سندکمپانی  و  سبز   برگ 
 82-389ص59 و شماره موتور 1۴5۴5۰5 و شماره شاسی S1۴12285786133 به 

بابلنام سیده رقیه کاظم پور دون مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی 
با شماره موتور  ایران 72  با شماره پالک 3۴7د91  پراید صبا مدل 7۴  برگ سبز 
۰۰8۴۴357و شماره شاسی S1۴۴227۴111337 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

 بابلساقط می باشد

مفقودی 
با شماره موتور 211266و شماره شاسی  نیسان مدل 82  برگ سبز کامیونت ون 
D1۰62Zبا شماره پالک 568ج79 ایران 72 بنام عظیمه انیسی آهنگر مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای فتح اهلل رجبی به وکالت حسین اسالمی نیا 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت امین امینی فر در این شعبه تسلیم 
برای مورخه  به کالسه 2/757/97ثبت و  قانونی  انجام مقدمات  از  نموده که پس 
97/12/1ساعت 9:3۰ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان  
بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و ضمایم آن به خوانده ابالغ 
میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه دوم مراجعه نمایید در غیر این صورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری بابل

آگهی مزایده
در راستای اعطای نیابت قضایی از شعبه اول اجرای احکام حقوقی پاوه در خصوص 
 DOOSAN توقیف و فروش چهار دانگ یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری
-dhkhemxov سریال شماره  مدل 23۰le Solar-7با  رنگ  مدل 2۰۰7نارنجی 
کارشناسی  به  موضوع  رمضانی،لهذا  فرشید  آقای  علیه  محکوم  به  7۰۰۰3582متعلق 
ارجاع و کارشناس منتخب پس از روئیت بیل فوق الذکر اقدام به ارائه نظریه ی خود 
نموده و نظریه به طرفین ابالغ که مصون از تعرض مانده است لهذا بدین جهت جلسه 
مزایده حضوری و فروش دستگاه بیل مذکور در روز سه شنبه  مورخ 1397/12/7 راس 
ساعت 1۰ صبح در محل اجرای احکام حقوقی جوانرود برگزار  و تشکیل میگردد.قیمت 
کارشناسی1/87۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصدوهشتاد و هفت میلیون تومان قیمت پایه 
میباشد.شرکت در مزایده برای عموم آزاد میباشد.برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید.شرکت کنندگان در مزایده میبایستی ده درصد مبلغ مورد مزایده به 
همراه داشته باشند تا در مزایده شرکت داده شوند.برنده مزایده می بایستی فی المجلس 
ده درصد قیمت مزایده را پرداخت و مابقی طی یک ماه واریز نماید.در صورتی در موعد 
مقرر مابقی مبلغ مورد مزایده واریز نشود نفر دوم بعنوان برنده مزایده انتخاب و  ده درصد 
پرداختی برنده پس از کسر هزینه های پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط و اخذ خواهد 
شد.متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از مال مورد مزایده میتوانند پنج روز قبل از 

مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید بعمل آورند.
دادورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-مصطفی حسینی

شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له                               محکوم به                    مشخصات محکوم علیه 
نام: مصطفی                             به موجب دادنامه شماره: 97۰9973۰531۰125

۰                  نام:برهان
نام خانوادگی: کوه دار                         مورخ:95/9/2۴   دادگاه:   شعبه:                             نام 

خانوادگی : رضایی
نام پدر: افراسیاب                        شعبه : شعبه شورای حل اختالف چهارباغ       

نشانی محل اقامت:استان البرز                     دادگاه تجدید نظر استان:                                نشانی 
محل اقامت: مجهول ساوجبالغ- هشتگرد

شهرک هیو - شلمزارخیابان شهید          قطعیت حاصل کرده است:محکوم علیه 
 سید محمدحسینی پالک 57   

 به موجب درخواست اجرای حکم به شماره و شماره دادنامه 97۰9973۰531۰125۰  حکم 
برمحکومیت  خوانده اقای رضا برهانی بر الزام به تنظیم سند خودروی پراید به شماره انتظامی 
۴52ط1۴ ایران68درحق خواهان صادر و اعالم می گرددو نیز پرداخت نیم عشر دولتی و 

هزینه های اجرایی 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا 

بگذار(ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی) 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد چنانچه خود را 
قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روزصورت کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدارو قیمت همه اموال منقول غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هرعنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد  به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او  به هر نحو نزد اشخاص ثالت دارد و کلیه مطالبات 
او ازاشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت وهرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان 
یکسال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(.

۴( خودداری محکوم علیه از اعالم کامل  صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس 
تعزیری درجه 7 را در پی دارد.)ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 16 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( 
5( انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه  از ادای دین بنحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت نیرو کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف 

محکوم به یا هردو مجازات میشود.)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(.
6-چنانچه اموال پس از مهلت 3۰ روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
به محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علی خواهد بود .)تبصره 1ماده 

3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( 
محمد حسن پور مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف چهارباغ

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  داود عظیم بگلو     دارای شناسنامه شماره 6۰5 بشرح دادخواست به کالسه 
972۰16/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان علی عظیم بگلو بشناسنامه  71 در تاریخ 77/7/7 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- حمید عظیم بگلو     فرزند  علی 
–ش ش ۴51  خوی –پسر متوفی/2-  داود عظیم بگلو     فرزند  علی   -ش  ش    
6۰5 خوی-پسر متوفی/3-   مهدی عظیم بگلو     فرزند علی -ش  ش 7۴3    –
خوی-پسر متوفی/۴-   رباب عظیم بگلو     فرزند علی - ش ش  9۰9 -خوی-دختر 
متوفی/5-  ستاره عظیم بگلو     فرزند علی  -  ش ش  279۰397۰66 خوی- دختر 
–خوی-همسردائمی  متوفی/6- رخساره ظرف سازی فرزند علی ش ش 25۴38 
متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا اسکندری دارای شناسنامه شماره   117  بشرح دادخواست به کالسه 972۰78 
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان  نظیفه 
آشوری بشناسنامه 3228 در تاریخ   97/1۰/8 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر است به/1-  علیرضا اسکندری فرزند  یوسف–ش ش  117 ماکو –پسر 
متوفی/2-  ابراهیم اسکندری فرزند  یوسف   -ش  ش      9  آزادشهر-پسر متوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 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

 برگزاری کارگاه آموزشی 
در شرکت گاز گلستان

نرم  ارتقاء  آموزشی  کارگاه  گلستان:  سلیمانی- 
افزار تعمیرات و معرفی نسخه ارتقا یافته دستگاه 
دیتاالگر)ثبات داده های حفاظت کاتدی( با همت 
رؤسا  وحضور  گازگلستان  برداری  بهره  امور 
ادارات  امداد  و  تعمیرات  پرسنل  و  ومسئولین 
گازرسانی و کارشناسان مرتبط ستادی درمحل سالن 

اجتماعات شرکت برگزار شد.
خسرو موذنی معاون امور بهره برداری گازگلستان 
گفت:در  فوق  آموزشی  کارگاه  خصوص  در 
تعمیرات  افزار  نرم  مختلف  بخشهای  دوره  این 
TMMS در حوزه امداد، حوادث،بوسنجی، اقالم 
کاالیی بهمراه جزئیات آن توسط کارشناسان شرکت 

نرم افزاری فرایند توسعه انرژی )نفتا( معرفی شد.
وی افزود: با استفاده از این بخش ها می توان برای 
مکانیزه نمودن کلیه گزارشات و فرم های مربوطه 
اقدام نمود که در این راستا بصورت قابل توجهی 
درمصرف وقت، کاغذ و موارد مرتبط دیگر صرفه 
جویی میشود. معاون امور بهره برداری گازگلستان  
تصریح کرد:دراین کارگاه همچنین نسخه ارتقا یافته 
دستگاه دیتاالگر حفاظت کاتدی معرفی وتشریح  
شده که با این اقدام  ضمن حذف خطای اپراتور 
و کنترل اقدامات آن  ،سرعت دسترسی به اطالعات 

نیز فراهم شده است.

برگزاری کارگاه مدیریت مصرف 
انرژی در پست خوزستان

»مدیریت  آموزشی  کارگاه  فر-اهواز:  وحیدی 
کل  اداره  در  شاغل  پرسنل  ویژه  انرژی«  مصرف 
پست خوزستان توسط مشاور مدیر عامل در امور 
زنان و خانواده و گروه مطالعات مدیریت مصرف و 
تلفات شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
ای خوزستان، این کارگاه در راستای سیاست های 
وزارت نیرو در زمینه اشاعه ی فرهنگ مدیریت 
بهینه  مصرف در خانواده ها و گسترش فرهنگ 
سازی و مدیریت مصرف مشترکین برق خانگی 

برگزار شده است.
شهناز احمدی روزبهانی مشاور مدیرعامل در امور 
زنان و خانواده در این کارگاه نکاتی در خصوص 
نقش زنان در کاهش مصرف انرژی در منازل، اداره 
نیروگاه ها و مسائل  برق در  تولید  کار،  و محل 
زیست محیطی ناشی از آن، ارائه نکاتی در زمینه 
صرف جویی در مصرف برق توسط خانواده ها و 
نقش و خانواده ها در کاهش مصرف انرژی و حفظ 

منافع ملی اشاره کرد.
مدیریت  مطالعات  گروه  رئیس  حبیبیان  احمد 
مصرف و تلفات شرکت برق منطقه ای خوزستان 
های  نیروگاه  در  برق  تولید  زمینه  در  نکاتی  نیز 
کشور، هزینه احداث و بهره برداری از نیروگاه ها، 
راهکارهای رفع مشکالت ناشی از کمبود برق، انواع 
راهکارهای کاهش مصرف انرژی در خانواده ها، 
مدیریت بار در صنایع و کاهش ساعات اداری و 

اثرات آن اشاره کرد.

خبر

راه اندازی پمپ دوفازی پایدار غرب

دوفازی  پمپ  زمان:  خبرنگار  کرمانشاه- 
پایدارغرب نصب و راه اندازی گردید.

به گزارش پایگاه اطالع رساني شرکت بهره 
کاظمي  مهندس  غرب  گاز  و  نفت  برداري 
خبر  این  اعالم  با  شرکت  عملیات  مدیر 
گفت: با تالش مهندسان شرکت در ستاد و 
واحد تعمیرات منطقه عملیاتي چشمه خوش 

اسکروهاو پمپدو فازی میدان مشترک پایدارغرب نصب و راه اندازي گردید.
وي اظهار داشت: با توجه به تحریم هاي ظالمانه غرب و عدم تامین قطعات 
این پمپ، با برنامه ریزي مدیران شرکت نفت مناطق مرکزي ایران و هماهنگي 
و هدایت اداره برنامه ریزي تعمیرات اساسي شرکت بهره برداري نفت و گاز 
غرب با استفاده از شرکت هاي داخلي دانش بنیان، کارشناسان تعمیرات منطقه 
و ستاد اقدام به مهندسي معکوس و تولید قطعات آن توانستند در کمتر از دو 

ماه آن را دوباره در سرویس قرار دهند.
مهندس کاظمي در ادامه با تشریح مراحل مختلف انجام این پروژه، گفت: این 
پروژه در دو بخش تهیه قطعات موردنیاز و نصب اسکروها،اسمبل کردن و راه 

اندازي پمپ تعریف گردید.
بر همین اساس در بخش اول قطعات اولیه مورد نیاز شامل چهار مجموعه 
مکانیکال سیل پمپ، بیرینگ و ادوات جانبي جهت مهندسي معکوس ساخت 
و تعمیر توسط شرکت هاي دانش بنیان در اصفهان برنامه ریزي و اجرا گردید.
در بخش دوم نیز، پس از انتقال اسکروها، قطعات وابزارآالت مورد نیاز به 
و  برسکاری  پمپ،  کردن  گیري،اسمبل  اندازه  مراحل  پایدارغرب،  سایت 
سمباده زنی انجام گرفت و میزان انحراف مرکزیت Liner نسبت به پوسته 
پمپبررسی و مقدار آن اندازه گیری شد و اسکروها داخل یکدیگر جفت شده 

و در داخل Liner قرارداده شدند.
محل  فاصله  ابتدا  ها،  سیل  مکانیکال  نگهدارنده  بوشهای  ساخت  جهت 
قرارگیری بوشها بر روی شفت، تا تکیه گاهمکانیکال سیل ها ثبت شد. سپس 
فلنج های دو سمت بر روی پمپ نصب و فاصله فلنج ها تا پوسته ها فیلر 
گیریشد و سپس چهار مجموعه مکانیکال سیل ها بر روی اسکروها نصب 
گردید. در ادامه جهت تعیین ابعاد بوشها، هوزینگ بیرینگ دو سمت پمپ 
بدون متعلقات بر روی پمپ نصب و پس ازساخت بوشها، هوزینگ بیرینگ 
ها جدا سازی و بوشها بر روی پمپ نصب و در نهایت پس از ساخت ابزار 

موردنیاز، بیرینگ ها بر روی پمپ نصب شدند.
وي افزود:پس از اتمام نصب بیرینگ ها و صفحات نگهدارنده ابتدا چرخ 
دنده مربوط به شفتDriver  بررویاسکرو نصب و پس از اعمال تایمینگ 
اسکروها نسبت به یکدیگر، چرخ دنده مربوط بهDriven   نیز نصب گردید.
با اتمام نصب چرخ دنده ها، ما بقی قطعات، پوسته دوطرف وکوپلینگ نصب 
و پس از اتمام اسمبل کردن پمپ،تمامی الین های مسیر روغنکاری بیرینگها، 
فالشینگ مکانیکال سیل ها، ورودی و خروجی پمپ در محل خودقرارگرفتند 
و استرینر،Circulation Valve وRelief Valve   پس از تمیزکاری 
و بررسی صحت عملکرد، نصبشد و در نهایت عملیات هم محوري پمپ و 

الکترو موتور انجام پذیرفت.

در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر

ادامه بررسی تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری اراک

داودی- اراک: از سری جلسات کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی امالک 
شورای اسالمی شهر اراک، به ریاست ایرج رضایی و با حضور اعضای 
کمیسیون،معاون مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی، 
مدیر اداره درآمد شهرداری به همراه کارشناسان ،مدیران درآمد مناطق شهری، 
معاونین برنامه ریزی و مالی و اقتصادی، مدیران اداره حقوقی و مالی شهرداری 
برگزار شد، ادامه تعرفه عوارض سال 98 شهرداری مورد بررسی و رسیدگی 
قرار گرفت و اعضای کمیسیون در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند . 
گفتنی است در پایان جلسه، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از جعفر آبادی 
مسوول درآمد منطقه 2 شهرداری که به درجه بازنشستگی نائل شدن،تجلیل 

به عمل آمد . 

خبر

گاز  شرکت  مدیرعامل  زمان؛  خبرنگار  کرج- 
استان البرز از طلب 159 میلیارد تومانی مشترکان 
دستگاه های  که  درحالی  این  گفت:  و  خبرداد 
اداره  این  به  تومان  میلیارد  از 9  بیش  دولتی  

بدهکار هستند.
حسین تقی نژاد در نشست خبری که در سالن 
جلسات اداره کل گاز استان البرز برگزار شد، 
اظهار داشت: گاز استان البرز 3 درصد گاز کشور 
را تامین می کند و ۴ درصد مشترکین کشور در 
سال 97  در  همچنین  دارد،  البرز وجود  استان 
حدود 1۴۰ واحد صنعتی جدید دارای گاز شدند.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با بیان اینکه 
تعداد شهرهای دارای گاز در استان البرز 16 و 
تعداد روستاهای گاز دار شده 1۴2 است، افزود: 
در استان 159 میلیارد تومان از مشترکین طلبکار 
هستیم که با فرصتهایی که می دهیم با آرامش 
دریافت می کنیم و دستگاه های دولتی  بیش از 9 

میلیارد تومان به این اداره بدهکار هستند.
تقی نژاد با اشاره به اینکه گاز استان البرز از نظر 
فروش 5/5 میلیارد متر مکعب است، بیان کرد: 
شبکه توزیع گازرسانی به شهرهای استان 6 هزار 

کیلومتر است که بالغ بر 27۰ هزار علمک گاز و 
85۰ هزار مشترک گاز در استان البرز داریم.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به اینکه 
6۰ میلیون لیتر فراورده سوختی مایع در استان 
البرز در سال 95 استفاده می شد که هر لیتر آن 
یک دالر هزینه برای دولت داشته است، گفت: 
با برنامه ریزی های انجام شده 33 میلیون از 6۰ 
که  است  مایع شده  گاز  به  تبدیل  لیتر  میلیون 

صرفه جویی شده است و باقی آن ظرف امسال 
و سال آینده به اتمام می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز در خصوص 
واقع در  قائم  منتظر  نیروگاه  افزود:  ها  نیروگاه 
البرز طی مدت زمان سه ساله هیچ گونه  استان 

سوخت مازوتی استفاده نکرده است.
وی افزود: سهم گاز استان البرز از فروش را 5.5 
میلیارد و از این میزان 5۰ درصد آن سهم بخش 

صنعت و نیروگاهی و مابقی مصرف سایر بخش 
ها از جمله کشاورزی و خدمات است.

این مسئول تاکید کرد: 6۰ میلیون لیتر فراورده 
سوختی مایع در استان البرز در سال 95 استفاده 
می شد که هر لیتر آن یک دالر هزینه برای دولت 
داشته است، اما با برنامه ریزی های انجام شده 33 
میلیون از 6۰ میلیون لیتر تبدیل به گاز مایع شده 
است که صرفه جویی شده است و باقی آن ظرف 

امسال و سال آینده به اتمام می رسد.
تقی نژاد اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه 
همه سازمانها به وظیفه سازمانی خود عمل کرده 
و در مقابل خود و دیگران و جامعه احساس 
تعهد کنند و این تعهد، اعتماد ایجاد می کند که 

بزرگترین سرمایه است.
وی در تکمیل سخنان خود با اشاره به طرحی 
که برای شهرستان های سبز در البرز دنبال شده 
است، خاطرنشان کرد: شهرستان های ساوجبالغ، 
به  گازرسانی  به  توجه  با  اشتهارد  و  نظرآباد 
روستاهای آنها و لغو استفاده از سوخت مایع 
تا سال آینده تبدیل به شهرستان سبز در البرز 

خواهند شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز خبرداد:

طـلب 159 میـلیارد تـومانی شرکت گاز البرز از مشتـرکان 

تشکیل شورای شهر کودکان در اصفهان

اولین  خبری  نشست  امینی هرندی-اصفهان:  
کنفرانس بین المللی شهر دوستدار کودک با حضور 
اصفهان،  اجتماعی شورای شهر  کمیسیون  رییس 
معاون شهرسازی شهرداری اصفهان و جمعی از 
اصحاب رسانه در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی 

شهرداری اصفهان برگزار شد.
نشست خبری کوروش محمدی عضوو  این  در 
شورای شهر و رییس کمیسیون اجتماعی این شورا، 
کودکان را بخش مهم و آینده ساز هر جامعه دانست 
و افزود: شهر دوستدار کودک یک پروژه کوتاه مدت 
نیست بلکه یک همت، گام و راه بلندی است برای 
رسیدن به شهر دوستدار کودک و شورای پنجم با 
تمام توان پشت این طرح ایستاده است و در جامعه 
مدنی امروز ضرورت ایجاد شهر دوستدار کودک قابل 
حس است. عضو شورای شهر اصفهان در بخش 
دیگری اعالم داشت: کودکان سرمایه های  جامعه 
ما هستند و آینده جامعه در دست آنهاست و باید 

شخصیت حقیقی و حقوقی برای آنها تعریف شود.
وی با اعالم تشکیل پارلمان شهری برای کودکان در 
آینده تصریح نمود: به زودی شورای شهر کودکان 
را تشکیل خواهیم داد. مهندس حسینی نیا دبیر این 
کنفرانس و معاون شهرسازی شهرداری اصفهان نیز 
در این نشست با تاکید بر سالمت شهر و نگاه همه 
جانبه به شهر دوستدار کودک عنوان داشت: در حوزه 
خاورمیانه و شمال آفریقا، شهر اصفهان سومین شهر 
دوستدار کودک است و در این پهنه شارجه و عمان 
هم قرار دارند. معاون شهرسازی شهرداری اصفهان با 
تاکید بر اینکه افراد تا سن 18سالگی کودک محسوب 
می شوند بیان داشت: موضوع کودک و کودکان از 
پیمان  سال 139۰ در سازمان ملل مطرح شد که 
حقوق کودک شامل 53 بند می شود. حسینی نیا گفت: 
شهر دوستدار کودک تالش می کند جامعه را نسبت 
به کودکان حساس نماید تا منافع آنان در نظر گرفته 

شود و زندگی بهتری داشته باشند.

راه اندازی سرویس حمل و نقل کارکنان شهرداری رشت

منکویی- رشت: با تفاهم نامه سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت و حوزه 
سرمایه انسانی شهرداری رشت، کارکنان شاغل در 
ستاد مرکزی شهرداری رشت از خدمات سرویس 

حمل و نقل رایگان بهره مند می شوند.
تفاهم نامه سازمان مدیریت حمل و نقل با حوزه 
سرمایه انسانی برای راه اندازی سرویس حمل و 
نقل رایگان برای کارکنان ستاد مرکزی شهرداری 

رشت منعقد شد.
 پیمان پارسا در این مراسم اظهار کرد: تا پایان سال 
تردد پرسنل شهرداری مرکز به صورت رایگان 
صورت می گیرد و در سال آینده نیز این مبحث 
در بودجه حوزه رفاهی ) شهرداری مرکز( در نظر 

گرفته خواهد شد.
 رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
تصریح کرد: خوشبختانه با افزایش ناوگان حمل 
و نقل مشکلی بابت خدمت رسانی به پرسنل و 

شهروندان وجود ندارد و اتوبوس های سازمان 
حمل و نقل بار و مسافر آماده خدمت رسانی به 

شهروندان هستند.
 وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای فرهنگ 
سازی استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی بیان 
های  ماشین  تردد  محدودیت  اول  فاز  در  کرد: 
شخصی به سازمان صورت گرفت و در فاز دوم 
پرسنل سازمان حمل و نقل بار و مسافر به استفاده 
از وسایل نقلیه عمومی تشویق شدند، در فاز سوم 
برای  هیئت دوچرخه سواری  با  ای  نامه  تفاهم 
توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه منعقد گردید، 
در فاز چهارم تردد همکاران شهرداری مرکز با 

حمل و نقل عمومی آغاز می شود.
 پارسا خاطرنشان کرد: درنظر داریم با خرید 1۰۰ 
دستگاه دوچرخه برای سازمان حمل و نقل بار و 
مسافر فرهنگ تردد و استفاده از دوچرخه برای 

کاهش ترافیک و آلودگی هوا ترویج دهیم.

لیال نوری- خبرنگار زمان: فرماندار شهرستان بهارستان گفت: با تالش 
مضاعف جهت تحقق اهداف انقالب باید عرصه را بر دشمن تنگ 
نمائیم .   بیژن سلیمان پور در جلسه بزرگداشت دهه مبارک فجر ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و آرزوی سالمتی و 
توفیق برای خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران گفت: 
ایام اهلل دهه مبارک فجر یادآور پیروزی های مردم ایران به رهبری امام 

خمینی )ره( بر استبداد و دیکتاتوری رژیم طاغوت بود.

وی افزود: پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی ضرورت 
توجه جدی به ارزشهای انقالب و آرمان امام خمینی )ره(  و توصیه های 
مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( و حفظ وحدت کلمه و انسجام و 

یکپارچگی بیش از پیش احساس می شود.
  فرماندار شهرستان بهارستان خاطر نشان کرد: امروز همه باید با تالش 
شبانه روزی در مسیر حفظ آرمان های اصیل انقالب و امام و تقویت 

عالقمندی و وفاداری ملت به نظام حرکت کنند.
نماینده عالی دولت در شهرستان بهارستان گفت: امروز جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان یک کشور تاثیرگذار در معادالت منطقه ای و بین المللی 
مطرح و نقش آن در حل مناقشات و معادالت بین المللی با قبل از انقالب 
قابل مقایسه نیست. این منزلت و جایگاه را باید قدر بدانیم و برای نسل 
جوان بیان کنیم.سلیمان پور با اشاره به  مقایسه وضعیت امروز کشور و 
نظام با قبل از انقالب و اشاره به عزت و اقتدار و تأثیرگذاری جمهوری 

اسالمی ایران گفت:  راز تمام این پیشرفت، عزت و کرامت خون شهدا، 
پایداری ، مقاومت و استواری ملت و حرکت آنان در مسیر آرمان های 
امام )ره( می باشد.فرماندار بهارستان تاکید کرد: انتظار این است که با 
تالش مضاعف جهت تحقق اهداف انقالب عرصه را بر دشمن تنگ 
نمائیم. وی خاطر نشان کرد: درحال حاضر نظام اسالمی در تمامی ابعاد 
و شئون مقتدر است  و دشمنان درصدد گرفتن انرژی از مردم و نظام می 
باشند، زمانی با تحمیل جنگ هشت ساله و امروز با تحریم و تبلیغات 
سوء علیه جمهوری اسالمی متّحد شده اند.  قطعاً با حضور ،همدلی 
،حمایت و استقامت مردم تالش دشمنان ناکام خواهد ماند. فرماندار 
شهرستان بهارستان در پایان ضمن تاکید مجدد بر قدرشناسی مسئولین 
از حضور مردم در دفاع از انقالب و ضرورت ارائه خدمات مضاعف و 
شایسته به آنان خواستار تالش، همراهی و همکاری کلیه مسئولین جهت 

برگزاری باشکوه مراسم دهه فجر در سطح شهرستان شدند.

 تالش مضاعف
  در رسیدن به هدف، 

عرصه را بر دشمن تنگ می کند 
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۱7 درصد کودکان زیر دو سال کشور
 کم خونی دارند

رئیس انجمن تغذیه کودکان ایران گفت: نتایج مطالعه ای که در کشور 
انجام شده است، نشان می دهد که ۱7درصد کودکان ۱۵ تا 24 ماهه 
دچار کم خونی هستند.علی اکبر سیاری  در یک نشست خبری در 
بیمارستان مفید با اشاره به شیوع ۱۹ درصدی کمبود روی در کودکان 
۱۵ تا 23 ماهه کشور، افزود: مطالعات نشان داده است که از سال ۸۰ 
تا ۹۱، میزان کمبود ویتامین D در کشــور ۶ برابر شده است.سیاری 
افزود: البته میزان شیوع کمبود ویتامین D در برخی از مناطق کشور 
در بین کودکان زیر ۶ ســال کشــور تا ۹۱ درصد هم گزارش شده 
است.معاون بهداشت وزیر بهداشــت در دولت دهم به اجرای برنامه 
کشوری وزارت بهداشت برای مقابله با کمبود روی، ویتامین D و ...، 
در بین کودکان اشــاره کرد و گفت: مصرف ویتامین D که قبال بعد 
از ۱۵ روزگی برای نوزادان شــروع می شد، به 3 تا ۵ روزگی کاهش 
یافت. بر همین اساس، نوزادان می بایست روزانه 4۰۰ واحد ویتامین 
D دریافت کنند. بعد از دو ســالگی، که این ویتامین را دریافت نمی 
کردند، توصیه شــد حتما در ســنین 2 تا ۱2 سالگی هر دو ماه یک 
واحد D3 دریافت کنند. یا به عبارتی، روزانه ۸۰۰ واحد ویتامین باید 
مصرف کنند.سیاری با اشاره به کمبود ویتامین D در مادران باردار، 
افزود: این مادران می توانند روزانه تا دو هزار واحد ویتامین D مصرف 
کنند و اثر ســوء برای جنین ندارد.وی به برنامه غنی ســازی شیر و 
آرد با ویتامین D و روی اشــاره کرد و گفت: غنی سازی آرد با روی 
در دست تحقیق است.رئیس انجمن علمی تغذیه کودکان ایران، در 
ادامه به مشکل چاقی در کشور به عنوان اپیدمی خاموش اشاره کرد 
و افزود: ســندروم متابولیک، از عوارض چاقی در بزرگسالی است که 
به بزرگی دور شــکم، افزایش فشارخون و سکته های زودرس قلبی 
و مغزی منجر می شود.ســیاری با عنوان این مطلب که چاقی زمینه 
ژنتیک دارد، گفت: 3۰۰ ژن چاقی شناخته شده است.بهشته النگ، 
دبیر علمی سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر از افزایش چاقی و اضافه 
وزن در کودکان زیر دو سال کشور خبر داد.وی به برنامه »ایران اکو« 
به عنوان یک پروژه مشترک در زمینه مطالعه چاقی و اضافه وزن در 
کشور اشاره کرد و گفت: در این مطالعه کودکان ۶ تا ۱۸ سال کشور به 
لحاظ اضافه وزن و چاقی مورد مطالعه قرار گرفته اند.وی با بیان اینکه 
این مطالعه در سطح مدارس کشــور است، افزود: تالش کردیم این 
مطالعه را نیز در مورد کودکان زیر ۵ سال کشور نیز در نظر بگیریم.

این متخصص تغذیه با اشاره به بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در 
کشــور گفت: متأسفانه خیلی از خانواده ها و والدین نمی دانند کدام 
غذا ناسالم است.النگ با اشاره به تبلیغات مواد غذایی مضر در رسانه 
ملی اظهار داشت: هر چقدر هم که مردم را به مصرف نکردن غذاهای 
ناسالم ترغیب کنیم متاسفانه شاهد تبلیغات غذاهای ناسالم در رسانه 
ملی هســتم.وی به وجود مواد قندی در آبمیوه و شیرکاکائو اشاره و 
خاطرنشان کرد: خانواده ها می بایست کودکان خود را از مصرف این 
قبیل مواد غذایی بر حذر دارند.دبیر علمی سمینار ترویج تغذیه با شیر 
مادر از راه اندازی اولین کلینیک چاقی در بیمارستان مفید خبر داد و 
تصریح کرد: امسال ۵ مورد جراحی کودکان برای درمان چاقی در این 

بیمارستان انجام شده است.

خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
آغاز واریز بسته حمایتی 

کارگران از امروز 

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: از 
امروزهمــه کارگرانی که زیر پوشــش بیمه 
تامیــن اجتماعی قرار دارند، بســته حمایتی 
دریافت می کنند.محمد شریعتمداری افزود: 
بسته حمایتی مشمول آن دسته از کارگرانی 
می شود که نام آنان در فهرست بیمه تامین 
اجتماعی قرار داشــته و هیچ یک از اعضای 
خانــواده آنان ایــن بســته را دریافت نکرده 

باشند.
وزیر رفاه همچنین اعالم کرد که در راستای 
تحقق وعــده دولت دوازدهــم در کمک به 
طبقــات کم درآمــد جامعه و اهدای بســته 
های معیشــتی بــه آنان، تمامی مســتمری 
اجتماعی کشــاورزان،  بیمه  بگیران صندوق 
روســتائیان و عشــایر، مشــمول این طرح 
حمایتــی قرار گرفتند و از امروز شــنبه، 2۹ 
دی مــاه، مبلغ 2۰۰ هزار تومان به حســاب 
ایشــان واریز خواهد شد.طبق مصوبه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور حمایت 
غذایــی از گروه هــای کم درآمــد، از محل 
ها،  یارانه  تخصیص سازمان هدفمندســازی 
مبلغ ۱۸ میلیارد تومان به حســاب صندوق 
بیمــه اجتماعی کشــاورزان، روســتائیان و 
عشایر واریز شــد.این مبلغ به بازنشستگان، 
از کارافتــادگان و بازماندگانــی پرداخت می 
شــود که کمتر از 3 میلیون تومان دریافتی 
دارند. شــریعتمداری یادآوری کرد: پیش از 
این، بازنشستگان ســازمان تامین اجتماعی، 
صنــدوق هــای بازنشســتگی و صنــدوق 
بازنشســتگی فوالد مشــمول دریافت بسته 
حمایتی شــده بودند.پس از نوســان قیمت 
ارز و تاثیر آن بر کاالهای مصرفی، پیشــنهاد 
افزایش حقوق کارگران مطرح شد.در پی این 
روند، دولت طرح توزیع بســته حمایتی میان 
قشــرهای آسیب پذیر و زیر پوشش نهادهای 
حمایتی و آن دســته از افرادی را که حقوق 
ماهیانه آنان کمتر از سه میلیون تومان است، 
ارائــه کرد.تاکنــون افرادی که زیر پوشــش 
بهزیســتی و کمیته امداد امام خمینی )ره( 
قرار دارند و همچنین بازنشســتگان لشگری، 
کشــوری، تامین اجتماعی و کارمندان دولت 
این بســته حمایتی را دریافت کرده اند.مبلغ 

بسته حمایتی 2۰۰ هزار تومان است.

خبر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، گفت: 
امروز جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از 
پیشروترین کشورها در عرصه مبارزه با مواد 
به  توجه  با  و  است  پرچمدار  دنیا  در  مخدر 
میزان کشفیاتی که دارد تنها کاشف کالن در 

جهان شناخته می شود.
حاشیه  در  زاهدیان،  مسعود  محمد  سردار   
بازدید نمایندگان کشورهای دوبلین )روسیه، 
ترکیه، مجارستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه و ...( از 
نمایشگاه دائمی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 
اظهار کرد: امروز فرصت خوبی فراهم شده تا 
میزبان شما باشیم و گوشه ای از زحمات و 
فداکاری های پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران 

را در معرض دید شما قرار دهیم.
مفید  بازدید  این  امیدواریم  اینکه  بیان  با  وی 
باشد و به افزایش اطالعات شما در امر مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر منجر شود، تصریح کرد: 
امروز مواد مخدر همه جوامع بشری را مورد 
تهدید قرار داده و این مشکل، به معضل مشترکی 
بین همه کشورها تبدیل شده است. امیدواریم 
بتوانیم دست در دست هم با این پدیده شوم 
در  را  ملی کشورهای خود  منافع  و  برخورد 
برابر تهدید مواد مخدر حفظ کنیم.رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به اینکه این 
مهم میسر نمی شود مگر اینکه همه ما یک 
برنامه منسجم و واحد را دنبال کنیم،  افزود: 
جا دارد از آقای »فدولوف« رئیس دفتر مبارزه 
با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در تهران که 

برنامه ریزی این دیدار را فراهم کردند، تشکر 
 »UNODC« دفتر  مدیریت  با  امیدوارم  کنم. 
بتوانیم برای هم افزایی و همکاری در راه مبارزه 
با مواد مخدر اقدامات گسترده تری انجام دهیم.

زاهدیان اظهار کرد: امروز جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان یکی از پیشروترین کشورها در 
عرصه مبارزه با مواد مخدر در دنیا پرچمدار 
است و با توجه به میزان کشفیاتی که دارد تنها 
کاشف کالن در جهان شناخته می شود.وی با 
بیان اینکه در سال های اولیه پیروزی انقالب 
حدود  مخدر  مواد  کشفیات  میزان  اسالمی 
این  سال جاری  در  افزود:  بوده،  کیلو   27۰۰
میزان به بیش از 58۰ تن رسیده که با فداکاری، 
تالش و از خودگذشتگی مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر، مرزبانان و دیگر همکاران این 

مهم تحقق یافته است. طی سال 2۰۰1 تولید 
مواد مخدر در کشور افغانستان 185 تن بوده 
تن  از 1۰ هزار  بیش  به  امروزه  مقدار  این  و 
افزایش یافته که این موضوع در راستای اهداف 

استکباری صورت گرفته است.
بیگانه  کشورهای  گفت:  ادامه  در  زاهدیان 
علی رغم اینکه به بهانه تأمین امنیت و مقابله 
حضور  افغانستان  در  مخدر  مواد  قاچاق  با 
گروه  از  استفاده  شاهد  متأسفانه  اما  یافتند، 
های تروریستی در این زمینه با توجه به درآمد 
مواد  با  مبارزه  پلیس  هستیم.رئیس  آن  کالن 
مخدر ناجا با اشاره به اینکه خاستگاه و مقصد 
کشورهای  بیشتر  مخدر  مواد  تولیدکنندگان 
گردش  افزود:  شود،  می  شامل  را  اروپایی 
مالی اصلی این تولید کنندگان نیز اروپا بوده 

عرصه  این  در  المللی  بین  های  حمایت  اما 
بسیار ناچیز است. همچنین براساس گزارش 
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان حدود 
6۰میلیارد دالر گردش مالی تولید مواد مخدر 
در این کشور است که تنها 1۰ درصد از این 
مبلغ در افغانستان و مابقی در اروپا صورت می 
گیرد، لذا با توجه به این امر بایستی در همان 
جا نسبت به فلج کردن این موضوع اقدام شود.

براساس گزارش سایت پلیس، وی افزود: با 
توجه به اینکه کنترل تردد قاچاقچیان و شبکه 
های قاچاق در مرزهای زمینی کشور با دقت 
صورت می گیرد شاهد تغییر مسیر آنان هستیم 
که بخشی از این تغییر به مسیر دریا سوق پیدا 
کرده است. امروز جمهوری اسالمی به تنهایی 
جور دنیا را می کشد و این یک تکلیف شرعی 
است که سبب شده تا نقش خود را به صورت 
جهانی نیز در عرصه مبارزه با مواد مخدر ایفا 
کند.زاهدیان با تأکید بر اینکه همه کشورهای 
و  مقابله  امر  در  را  نقش خود  بایستی  ذینفع 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر ایفا کنند، تصریح 
دوبلین  کشورهای  نمایندگان  از  امروز  کرد: 
)روسیه، ترکیه، مجارستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه 
و ...( دعوت شده تا در درجه اول در جریان 
قرار بگیرند که چه اتفاقاتی در امر مبارزه با مواد 
مخدر در شرف وقوع است و در درجه دوم 
امیدواریم که همه این کشورها با هم افزایی 
یکدیگر بتوانند ما را در امر مبارزه با مواد مخدر 

یاری دهند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر:

ایران تنها کاشف کالن مواد مخدر در جهان است

آگهی مفقودی
131SX تیپ  پراید سواری سایپا  ،سندمالکیت خودرو  انتقال  و  برگ سبز،تاییدیه 
۴،تعداد  سیلندر  ،تعداد  بنزین  سوخت  1391نوع  مدل  روغنی  سفید  رنگ  به 
شاسی ۴558898،شماره  موتور  1۴-335ص56،شماره  ایران  پالک  محور2،شماره 

صدور  ،محل  پرویز  پدر  پور،نام  حبیبی  محمدرضا  نام  S3۴12291۴33695به 
6187633۴35مفقود  175356۰2۰9،کدپستی  ملی  شناسنامه119،کد  اهواز،شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اهواز

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اول  هیات    1397/8/27 مورخ   –  13976۰318۰16۰۰۰911 شماره  رای   برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
مالکانه   آباد تصرفات  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم   رسمی  مستقر  در واحد  
بالمعارض متقاضی  آقای  یداله علیزاده فرزند عباس به شماره  شناسنامه 136 صادره  
از رحیم آباد به شماره ملی 63197527۰1 در ششدانگ یک قطعه  زمین  مشتمل  بر 
بنای  احداثی ) ساختمان( به مساحت 129/76 متر مربع  پالک 51۰ فرعی از 175  
اصلی  مفروز  ومجزی  شده از پالک – فرعی  از 175  اصلی  واقع  در قریه  گلدشت 
خریداری  شده  از مورد  مالکیت سازمان  اموال و امالک محرز گردیده  است . لذا  
به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  
در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 
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.
1026- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/13

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

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 
 و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
قانون   برابر  رای شماره 13976۰3186۰3۰۰3512- 1397/9/5 هیات  موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
آقای کاظم  قلی پور  القانی  فرزند حسن  به شماره  شناسنامه 19۰3  صادره  از 
فومن  در قریه  نخودچر  در ششدانگ  یکباب خانه و محوطه  به مساحت  2۰2/65  
متر مربع  پالک  فرعی  3166  از اصلی  ۴۴  مفروز  مجزی  از پالک  7۴  باقیمانده  
از  اصلی  ۴۴  واقع در بخش  چهار رشت  خریداری  از مالک رسمی  آقای  محمود  
پور یوسفی محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  
به فاصله  15 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند 
مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به 
مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم 
نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
 رم الف:5616– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه
  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/1۴

آگهی اخطاریه
عبدالرحیم  علیهم  محکوم  اجرا  ۴55/97ش  کالسه  اجرائی  درپرونده  اینکه  نظربه 
سلطانیان  فرزندعباس وزال خرم زاده فرزندحسن ملکی که بنام عبدالرحیم سلطانیان 
ماهشهرپالک  اسنادوامالک  ثبت  مورخه1397/1۰/1۴اداره  بموجب  عباس  فرزند 
دارای  واعیان  عرصه  دانگ  شش   1۰ بخش  165۰6فرعی11اصلی  شماره  ثبتی 
سندمالکیت اصلی چاپی شماره 271872سری ج سال93توقیف گردیده لذا دراجرای 
مواد1۰5تا1۰9قانون اجرای احکام مدنی ظرف یک هفته چنانچه شکایتی دارید به 
قسمت اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر تقدیم نمائید.شماره 

م الف:16/857
رئیس دادگستری ورئیس اجرای احکام شورای حل اختالف ماهشهر-محمددانشور

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پالک5۴بخش  از  درقسمتی  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  اینکه  نظربه 
6اهوازدرهیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سندرسمی موضوع تصرفات 
محمدرضا قناعتی به مساحت 225۰مترمربع رای مبنی برمالکیت صادروآگهی های 
ماده3آن به طورصحیح منتشرومورد واخواهی غیرقرارنگرفته و پالک مرقوم درجریان 
ثبت بوده لذا بنا به درخواست متقاضی آگهی تحدید حدود اختصاصی آن منتشروبه 
اطالع مالک ومجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدید حدود 
ونقشه برداری درساعت ده صبح روزسه شنبه مورخ97/11/23درمحل انجام وشروع 
خواهدشد.اعتراض نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی باتوجه به ماده2۰قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت مجلس به مدت سی روزپذیرفته می شود ومعترض موظف 
است که ظرف مدت یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وجریان واخواهی خودرا پیگیری 

نماید. تاریخ انتشار:97/1۰/29-شماره م الف:5/2722
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادو امالک ناحیه دواهواز

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره 976۰318۰2۰۰۰2569 -97/9/21 هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
اکبر نصیری فرزند محرمعلی  بشماره  شناسنامه  3571 صادره  از رودسر  و کد ملی 
269۰31623۴ بصورت  ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 19/5۴ متر مربع پالک 
3۰58 فرعی از 1۴2 اصلی مفروز ومجزی شده از قطعه 13 تفکیکی از اصلی مذکور 
واقع در قریه نوده  بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز 
گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  
آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  
اعتراض خود رابه 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.
1050- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/13

آگهی اخطاریه
عبدالرحیم  علیه  اجرامحکوم  97/۴55ش  کالسه  اجرائی  درپرونده  اینکه  نظربه 
زاده  خرم  زال  بنام  که  ملکی  فرزندحسن  زاده  خرم  وزال  فرزندعباس  سلطانیان 
فرزندحسن به موجب نامه مورخه1397/1۰/1اداره ثبت اسنادوامالک ماهشهرپالک 
ثبتی شماره56۰7فرعی از2726اصلی بخش2ناحیه1شش دانگ عرصه واعیان دارای 
سندمالکیت اصلی چاپی شماره۴8۰879سری الف سال9۴عرصه تجمیعی 515۴فرعی 
تا5156فرعی از2726اصلی که دراجرای بخشنامه 23511جهت آن پالک 95۴7فرعی 
از2726اصلی تعیین گردیده توقیف شده لذا دراجرای مواد 1۰5تا1۰9قانون اجرای 
احکام مدنی ظرف یک هفته چنانچه شکایتی داریدبه قسمت اجرای احکام شورای 

حل اختالف شهرستان ماهشهرتقدیم نمائید.شماره م الف:16/856
رئیس دادگستری ورئیس اجرای احکام شورای حل اختالف ماهشهر-محمددانشور

اگهی ابالغیه
قوه قضاییه

دادگستری کل استان البرز
مشخصات ابالغ شونده حقیقی :

1-نام:رضا    2-نام خانوادگی:محمدی
مقرر است جلسه رسیدگی به تاریخ1397/12/11 ساعت 8:3۰  صبح  در خصوص 
دعوی خداداد میری به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی و الزام به تنظیم 

سند خودرو و در وقت مقرر جهت در این شعبه حاضر شوید.
این آبالغیه برای برای شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده به سامانه ابالغ مراجعه کنید 

و با استفاده از شناسه و رمز کاربردی از ابالغیه خود آگاه شوید 
 جهت حضور در شعبه سوم دادگاه بخش چهارباغ و نتیجه عدم حضور جلب است 

و باید آگهی  را برای یک نوبت در روزنامه انتشار نمایید.
محمد حسن پور شعبه یک دادگاه عمومی بخش چهارباغ

آگهی اخطاریه
دادنامه  موجب  به  محمدی  امین  اخطار:آقای  محمدی-موضوع  اخطار شونده:امین 
حقوقی  دادگاه  اول  ازشعبه  97۰99761323۰1۴53-1397/8/19صادره  شماره 
ظرف  هستید.لطفا  دورقی  همسرخودوفا  طالق  به  شمامحکوم  خمینی  بندرامام 
به  سند  امضای  و  طالق  صیغه  اجرای  جهت  اخطار  انتشاراین  ازتاریخ  روز  ده 
دفترطالق15۰ماهشهرواقع دربندرامام خمینی بلوکیها پشت پاساژجنب آژانس بلوک 

مراجعه نمائید.درغیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
دفتر رسمی ازدواج 220وطالق 150ماهشهر–سردفتر محمد مالک عرب

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 13976۰318۰۰8۰۰3787 – مورخ 1397/9/27 هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی  آقای محمود عسکری  له  داربنی  فرزند  محمد علی  بشماره  شناسنامه  
3 صادره  از رودسر  در  ششدانگ  یک باب  خانه  و محوطه  به مساحت 3۰9/57  
متر مربع  به شماره  پالک 5۴5۰  فرعی  قسمتی  از 88  فرعی  از  سنگ  8۴  اصلی  
واقع  در قریه  چافجیر  بخش  29 گیالن  خریداری  از مالک رسمی محرز گردیده  
است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود رابه 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.
1025- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/13

آگهی حصروراثت
آقای/بانو مریم فقیراله نام پدرحسین بشناسنامه 223۴صادره ازدرخواستی بخواسته 
فقیراله  داده که 97۰661مرحوم حسین  تقدیم وتوضیح  صدورگواهی حصروراثت 
بشناسنامه ۴1159صادره دزفول درتاریخ95/۴/22دردزفول اقامتگاه دائمی فوت ورثه 
اش عبارتنداز 1-متقاضی باال2-طوبی فقیراله بشناسنامه 856دزفول3-مهین فقیراله 
متوفی(5- 3۰8دزفول)دختران  بشناسنامه  فقیراله  ۴-طیبه  بشناسنامه636۰۰دزفول 
حسن فقیراله بشناسنامه792دزفول6-علیرضا فقیراله بشناسنامه 1887۰دزفول)پسران 
متوفی(7-فاطمه سلطان حقه سبز بشناسنامه 2۴1دزفول)زوجه 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 شعبه چهارم دادگاه عمومی دزفول

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 13976۰318۰۰8۰۰368۰ – مورخ 1397/9/21 هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی  آقای  محمود مقرب فرزند صادق بشماره شناسنامه 182 صادره  از رودسر 
در ششدانگ یک قطعه زمین  مشتمل بر  بنای احداثی  به مساحت  29۴2/3۰  متر 
مربع  به شماره  پالک 28 فرعی  قسمتی  از 1فرعی  از  سنگ  1۰7 اصلی  واقع  
در قریه  شکرکش بخش 29 گیالن  خریداری  از مالک رسمی محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می 
شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود رابه 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.
1048- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/13

آگهی مزایده
به تاریخ 97/11/28ساعت1۰صبح واقع درترکالکی-اقالم مورد مزایده:یکباب منزل 
مسکونی دارای سند ثبتی طلق به شماره 1۰15/1بخش 2گتوند واقع درشهرترکالکی 
به مساحت کل ملک 7۴6/9۰مترمربع ازقرار1-مساحت عرصه کل 7۴6/9۰مترمربع 
ازقرارهرمترمربع مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰ریال ومبلغ کل عرصه مبلغ 1/۴93/8۰۰/۰۰۰ریال 
آجر- بتنی،ازجنس  اسکلت  )دارای  192/3۰مترمربع  ها  آپارتمان  و2-اعیانی 
مبلغ2/5۰۰/۰۰۰ریال  مربع  (ازقرارهرمتر  آجروسنگ  ونمای  بلوک  و  سیمان 
بمبلغ  جمعا  216/3مترمربع  ها  مغازه  ۴8۰/75۰/۰۰۰ریال3-اعیانی  مبلغ  جمعا 
1/۰81/5۰۰/۰۰۰ریال۴-ویالیی مسکونی 122مترمربع به مبلغ ۴88/۰۰۰/۰۰۰ریال5-

اشتراک  دارای  1/158/7۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  جمعا  طبقه  هردو  مسکونی2طبقه 
سعید  آقای  به  متعلق  ۴/7۰2/75۰/۰۰۰ریال  مبلغ  ملک  کل  پایه  وقیمت  آب،برق 
عیدی زاده ،ازطریق مزایده حضوری به فروش می رسد بنابراین کلیه کسانیکه تمایل 
شرکت دراین مزایده حضوری رادارند می توانند ازپنج روز قبل ازتاریخ فوق جهت 
بازدیدازآن درمکان برگزاری مزایده واقع درمحل فوق الذکر حاضرشده وازآن بازدید 

نمایند.شماره م الف:16/186
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری گتوند-زواری

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

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

آقای ایرج فیضی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که 
سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین  یا بنای احداثی به مساحت  چهارصد و سی 
ویک مترو چهارده دسیمتر مربع قطعه ۴1۴ تفکیکی به شماره پالک 6۰9۴ فرعی از 
81 اصلی مفروز و مجزی شده از 236 فرعی که به موجب رای شماره 27۰ مورخه 
1382/11/15 به استناد ماده 1۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
که به نام آقای ایرج فیضی ذیل صفحه ۴۰9 دفتر 32۰ سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده 12۰ ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی 

سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 517
رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای نعمت قاسمی نژاد مالک شش دانگ پالک 156 فرعی از 27 اصلی واقع در بخش 
چهار خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره 11۴/1/15555 
مورخ 97/1۰/16 گواهی شده دفتر خانه ۴5 خرم آباد که هویت و امضاء شهود رسما 
تایید شده مدعی است که سند مالکیت فوق الذکر ذیل ثبت 378۰3 صفحه 219 جلد 
122 به شماره چاپی 12819۰ بنام نعمت قاسمی نژاد فرزند منصور به شماره ملی 
۴۰7۰8۴۴۴91 ش ش 1152 متولد 1353/1/1 ثبت صادر و تسلیم شده است بعلت 
جابجایی مفقود گردیده است و با جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست صدور 
نامه  آیین  باستناد تبصره یک اصالحی ماده 12۰  المثنی نموده علیهذا مراتب  سند 
قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گرددتا چنانچه هر کسی 
مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 1۰ 
روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و در 
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف ۴155599 
رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی . 

تمامي افراد ۸۰ سال
 دچار اب مرواید مي شود

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و فوق تخصص بیماری های قرنیه، 
آب مروارید را یکی از علل شایع نابینایی در دنیا عنوان کرد و گفت: این بیماری اگر 

به موقع تشخیص داده شود با جراحی قابل درمان است.
مروارید  آب  بیماری  گفت:  مروارید  آب  رایج  بیماری  پیرامون  مجید شمس  دکتر 
کدر یا تار شدن عدسی چشم است و اقداماتی مانند استفاده از عینک آفتابی و کاله 
لبه دار برای جلوگیری از رسیدن اشعه ماورا بنفش به چشم به میزان زیادی از آب 

مروارید جلوگیری و حتی بروز آن را به تاخیر می اندازد.
وی با بیان اینکه یکی از علل آب مروارید افزایش سن است و به طور آماری ۱۰۰ 
مروارید  آب  بروز  گفت:  شوند  می  مروارید  آب  دچار  سال   ۸۰ باالی  افراد  درصد 
مادرزادی علت ارثی و یا ژنتیکی دارد ضمن آنکه »تروما« و یا ضربه به چشم می 

تواند باعث آب مروارید شود.
این فوق تخصص بیماری های قرنیه مهمترین عالمت آب مروارید در افراد بزرگسال 

را کاهش دید، تاری دید و در برخی موارد دو بینی بیان کرد.

بیماریهای غیرواگیردار
 علت ۸۰ درصد مرگ و میر در ایران

دبیرکل شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، گفت: بیش از ۸۰ درصد مرگ و میر 
در ایران، ناشی از بیماری های غیر واگیر است.محمدرضا مسجدی در حاشیه اولین همایش 
شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، افزود: چهار عامل اصلی مرگ و میر، شامل 
بیماری های قلب و عروق، بیماری های مزمن تنفسی، سرطان ها و دیابت است.وی با عنوان 
این مطلب که علت 7۰ درصد مرگ و میرها در دنیا ناشی از بیماری های غیر واگیر است، 
ادامه داد: در ایران این آمار به بیش از ۸۰ درصد می رسد.مسجدی، بر اهمیت پیشگیری 
از بیماری های غیر واگیر در دنیا تاکید کرد و گفت: این موضوع به قدری مهم است که در 
سطح اجالس سران کشورها در سازمان ملل متحد نیز به آن پرداخته شده و دولت ها مکلف 
به اقداماتی برای کنترل بیماری های غیر واگیر شده اند.وی افزود: مرگ قبل از 7۰ سالگی 
به عنوان مرگ زودرس تلقی می شود و از همین رو، دولت ها می بایست برای جلوگیری از 
بیماری های غیر واگیر، برنامه ریزی کنند.دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، از 
مصرف دخانیات، الکل، رژیم غذایی ناسالم، عدم فعالیت فیزیکی و کم تحرکی و همچنین 

آلودگی هوا، به عنوان مهم ترین علل شیوع بیماری های غیر واگیر نام برد.
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میلیارد یورو سرمایه خارجی در 
بخش پاالیشگاهی جذب شد

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی گفت: تاکنون 2 میلیارد یورو سرمایه 
گذاری خارجی از چین در طرح توسعه پاالیشگاه 

آبادان جذب شده است.
ایرنا، علیرضا صادق  از  به گزارش زمان به نقل 
آبادی درباره جذب سرمایه گذاری خارجی در 
طرح های پاالیشی کشور، افزود: مذاکره با سایر 
بهسازی  و  نوسازی  برای  شرکت های خارجی 

سایر پاالیشگاه ها هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی اضافه کرد: در اجرای طرح های پاالیشی و 
ایم.مدیرعامل  به خودکفایی رسیده  بنزین  تولید 
داد:  ادامه  نفتی  های  فرآورده  پخش  و  پاالیش 
ظرفیت پاالیش نفت و میعانات گازی کشور اکنون 
به حدود 2 میلیون و یکصد هزار بشکه رسیده 
میلیارد   2 جذب  گزارش،  این  اساس  است.بر 
به  آبادان  پاالیشگاه  نوسازی  برای  از چین  یورو 
عنوان یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری های 
رود. می  شمار  به  پسابرجام  دوران  در  خارجی 
نوسازی پاالیشگاه آبادان در بهمن سال 1395 در 
پی گشایش های حاصل از اجرای توافق هسته 
ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
با استفاده از فاینانس )منابع مالی( چین آغاز شد 
که در ماه های آتی، برخی واحدهای آن راه اندازی 
می شود.پاالیشگاه آبادان به عنوان قدیمی ترین 
علت  به  که  رود  می  شمار  به  کشور  پاالیشگاه 
قدیمی بودن برخی فناوری های به کار رفته در 
آن، جزو پاالیشگاه های زیانده به شمار می رود.بر 
اساس برخی گزارش ها، پاالیشگاه آبادان با تولید 
باالی مازوت )نفت کوره( سالیانه 7۰۰ میلیون تا 
8۰۰ میلیون دالر ضرر می کند که با نوسازی، از 
توسعه و  زیاندهی خارج می شود.طرح  چرخه 
تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان با همکاری شرکت 
چینی ساینوپک اینترنشنال پترولیوم* و شرکت 
ایران اجرا می شود.با  طراحی و ساختمان نفت 
تثبیت ظرفیت پاالیشگاه  اجرای طرح توسعه و 
آبادان افزون بر تامین خوراک پتروشیمی بندر امام 
)ره(، پتروشیمی آبادان، روغن سازی ایرانول و قیر 
پاسارگاد، محصوالتی شامل بنزین معمولی، بنزین 
سوپر، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره مطابق 
تثبیت  شود.طرح  می  تولید  یورو5  استاندارد  با 
ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های پاالیشگاه 
آبادان شامل واحد تقطیر 21۰ هزار بشکه ای در 
روز است که جایگزین واحدهای تقطیر قدیمی 
شده و ظرفیت پاالیش پس از ساخت این واحد 

به میزان 36۰ هزار بشکه در روز تثبیت می شود.

کوتاه از انرژی

تبدیل مخازن نفت گاز معمولی
 به یورو ۴ در دستور کار

تغییر کاربری و تبدیل مخازن نفت گاز معمولی به نفت گاز یورو ۴ در 
مناطق کرمان، سبزوار، قم، نواحی نیشابور، دامغان و زابل در دستور کار 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
مجتبی دلبری- مدیر تامین و توزیع این شرکت با اعالم این خبر گفت: 
تعهدهای  ایفای  با اجرای مصوبه های هیئت محترم دولت و  همسو 
وزارت نفت، توزیع نفت گاز یورو ۴ افزون بر کالنشهرها، به تدریج در 
جایگاه های مواصالتی سراسر کشور نیز آغاز شده و در حال گسترش 
است.وی تاکید کرد: با توجه به ضرورت برنامه ریزی به منظور کاهش 
هزینه ها و ترافیک ناوگان جاده ای و امکان ارسال نفت گاز یورو ۴ به 
انجام  از بررسی های  لوله، پس  از طریق خط  انبارهای نفت،  مخازن 
)نظیر  نفت گاز  غیرحمل ونقلی  مصارف  نسبت  شد  مشخص  شده، 
مصرف کنندگان عمده و فروشندگی ها به استثنای نیروگاه ها( در مناطق 
کرمان، سبزوار و قم و نواحی نیشابور، دامغان و زابل نسبت به مصارف 
حمل و نقلی آن، ناچیز بوده )کمتر از 2۰ درصد( و بر همین اساس، مقرر 
شد نسبت به تغییر کاربری و تبدیل تمامی مخازن نفت گاز معمولی 
انبارهای مناطق و نواحی یادشده به نفت گاز یورو ۴ اقدام شود.دلبری با 
تاکید بر تسریع در تخلیه کامل مخازن نفت گاز معمولی این انبارها، از 
مدیران مناطق خواست تا با هماهنگی های الزم با مدیریت های ذی ربط 
ستادی، نسبت به این مهم اقدام کنند تا طبق برنامه ریزی انجام شده 

نفت گاز یورو ۴ به مخازن یادشده از طریق خط لوله ارسال شود.
وی تصریح کرد: پس از تغییر کاربری و تبدیل همه مخازن نفت گاز 
معمولی به یورو ۴، همه مصارف نفت گاز در مناطق یادشده به استثنای 

نیروگاه ها، یورو ۴ خواهد بود.

نفت سنگین ایران ۸ دالر ارزان شد

طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک تولید نفت ایران در دسامبر سال 
2۰18 به 2.769 میلیون بشکه در روز رسید و نفت سنگین ایران حدود 
8 دالر در هر بشکه ارزان شد.به گزارش زمان به نقل از ایسنا، گزارش 
اوپک بر مبنای آمار منابع ثانویه نشان می دهد تولید نفت ایران در ماه 
میالدی گذشته به 2.769  میلیون بشکه در روز رسید که 159 هزار بشکه 
در روز در مقایسه با تولید 2.928 میلیون بشکه در روز در نوامبر، کاهش 
داشت.میانگین تولید نفت خام ایران در سه ماهه چهارم سال میالدی 
گذشته 3.۰1۰ میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با 3.6۰3 میلیون 
بشکه در روز در سه ماهه سوم، کاهش داشت.طبق آمار منابع ثانویه، 
مجموع تولید اوپک که متشکل از 1۴ کشور است در دسامبر 31.58 
میلیون بشکه در روز بود که 751 هزار بشکه در روز نسبت به ماه پیش 
از آن کاهش نشان داد. تولید نفت در عربستان سعودی، ایران و امارات 
متحده عربی کاهش یافت، در حالی که تولید عراق افزایش داشت.قیمت 
نفت سنگین ایران در دسامبر 5۴.8۴ دالر در هر بشکه بود که 7.99 دالر 
یا 12.7 درصد در مقایسه با 62.83 دالر در نوامبر کاهش داشت. میانگین 
قیمت نفت سنگین ایران 67.97 دالر در سال 2۰18 در مقایسه با 51.71 

دالر در سال 2۰17 بوده است.

خبر

پخش  ملی  شرکت  سی ان جی  طرح  مدیر 
جایگاه   ۴۰ راه اندازی  از  نفتی  فرآورده های 
چهلمین  گرامیداشت  ایام  در  سی ان جی  عرضه 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و افزایش تعداد 
جایگاه های عرضه سی ان جی کشور به 2 هزار و 

۴89 باب خبر داد.
نفت، حمید  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
قاسمی ده چشمه اعالم کرد: هم اکنون 128 جایگاه 
در کشور در حال ساخت است که از این تعداد 11 
جایگاه به استان تهران اختصاص دارد. با راه اندازی 
۴۰ جایگاه از این تعداد به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، تعداد جایگاه ها در کشور 
به 2 هزار و ۴89 باب خواهد رسید.وی افزود: در 
صورت راه اندازی 128 جایگاه در حال ساخت در 
کشور، تعداد جایگاه های توزیع کننده گاز طبیعی از 
مرز 2 هزار و 5۰۰ جایگاه عبور می کند.مدیر طرح 
نفتی  سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های 
تاکید کرد: با راه اندازی ۴۰ جایگاه یادشده، 6۰ هزار 
مترمکعب در روز به ظرفیت سوخت رسانی صنعت 

سی ان جی افزوده خواهد شد.
راه اندازی 86 جایگاه با سرمایه گذاری  

بخش خصوصی

 96 سال  تا  اینکه  به  اشاره  با  قاسمی ده چشمه 
جایگاه ها بیشتر با هزینه دولتی و با پروژه هایی که در 
دست سه شرکت بهینه سازی، گازخودرو و سپس 
مدیریت طرح سی ان جی شرکت ملی پخش قرار 
داشت، راه اندازی می شد، گفت: در سال 97 تمرکز 
و تصمیم دولت و دیدگاه مهندس زنگنه، وزیر نفت 
بر استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای 
توسعه این صنعت قرار گرفت و خوشبختانه اقبال 

این بخش نیز خوب بود، به نحوی که در سال 97 
با سرمایه گذاری 1۰۰ درصدی بخش خصوصی، 
86 جایگاه عرضه سی ان جی در کشور راه اندازی 

شده است.
خدمات مدرن سوخت گیری با جایگاه های 

کوچک مقیاس سی ان جی

کوچک  جایگاه های  راه اندازی  از  همچنین  وی 
مقیاس عرضه سی ان جی در کشور خبر داد و گفت: 
با توجه به معضل گرانی زمین در شهرهای بزرگ، 
مقیاس سی ان جی  راه اندازی 2۴ جایگاه کوچک 
در شهر تهران با مشارکت شهرداری تا اردیبهشت 
ماه سال 98 در دستور کار قرار گرفته است.مدیر 
طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های 
کوچک  جایگاه های  مشخصات  درباره  نفتی 
ساده سازی  جایگاه ها  این  سیستم  گفت:  مقیاس 
شده و در محل های پرترددی مانند ایستگاه های 
ایستگاه های  و  تره بار  و  میوه  میادین  تاکسیرانی، 

حمل و نقل عمومی ایجاد خواهند شد که امیدواریم 
با نهایی شدن بحث زمین، گازرسانی و بحث های 
 2۴ هر  آینده  سال  اردیبهشت  تا  زیست محیطی 
جایگاه وارد مدار شود.قاسمی با اشاره به توسعه 
این طرح در دیگر کالنشهرها پس از شهر تهران 
گفت: این طرح که هدف از آن ارائه خدمات مدرن 
سوخت گیری به شهروندان و حل مانع زمین پیش 
روی توسعه این صنعت بود، با مشارکت شهرداری 
و یک پنجم مشارکت وزارت نفت و بقیه مشارکت 
بخش خصوصی اجرایی خواهد شد که به منظور 
اجرای آن پنج قرارداد با شهرداری امضا شده است.
جایگاه های  با  کوچک  جایگاه های  تفاوت   وی 
کاهش  آنها،  در هوشمند سازی  را  مقیاس  بزرگ 
نحوه  ساده سازی  دیسپنسرها،  و  مخازن  تعداد 
ورود و خروج خودروها به جایگاه   با قرارگیری 
تجهیزات در ارتفاع و کاهش هزینه ها با یکی بودن 
این  گفت:  و  کرد  عنوان  دیسپنسر  و  کمپرسور 
جایگاه ها حدود 6۰۰ تا یک هزار و 5۰۰ مترمکعب 

در ساعت ظرفیت دارند و تعداد مخازن و امکانات 
جانبی و رفاهی آنها در مقایسه با جایگاه های بزرگ 

کمتر است.
دهه فجر 4 جایگاه کوچک مقیاس سی ان جی 

راه اندازی می شود

پخش  ملی  شرکت  سی ان جی  طرح  مدیر 
چهار  راه اندازی  از  همچنین  نفتی  فرآورده های 
سالگرد  ایام  با  همزمان  مقیاس  کوچک  جایگاه 
پیروزی انقالب اسالمی در کشور خبر داد و گفت: 
سرمایه گذاری در یک جایگاه کوچک با 6۰۰ هزار 
 6۰۰ و  میلیارد  یک  حدود  ظرفیت،  مترمکعب 
میلیون تومان بدون انعشاب است که این میزان در 
جایگاه کوچک مقیاس با 15۰۰ مترمکعب ظرفیت 
به 3 میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان  می رسد.قاسمی 
افزود: در سال 96، 2 هزار و ۴13 جایگاه  سی ان جی 
در کشور راه اندازی شد که از این تعداد حدود یک 
هزار و 1۰۰ جایگاه به صورت مشترک بنزین و 

سی ان جی توزیع می کنند.
صنعت سی ان جی در ایران در سال 79 پایه ریزی 
شد و در سال های بعد توسعه یافت. هم اکنون بیش 
از 2 هزار و ۴۰۰ جایگاه سی ان جی در کشور فعال 
و سهم سی ان جی در سبد سوخت خودروها 13 
درصد است که این رقم باید تا پایان سال 99 به 22 

درصد افزایش یابد.
افزایش روزافزون تعداد خودروها و رشد شتابان 
مصرف سوخت در کشور، نیازمند مدیریت صحیح 
مصرف سوخت و حمل ونقل در کشور است که 
افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت خودروها 
و تنوع بخشی به سبد سوخت در این میان نقشی 

موثر و راهگشا ایفا خواهد کرد.

مفقودی
رنگ  به  مدل 2۰۰6  و 32۰آی   ام  وبرگ سبز خودرو سواری  ب  ماشین  کارت 
قرمز دارای شماره پالک  6۴و889ایران 21 ،شماره موتور128G618 ، شماره شاسی 
 ۴1318۴۴3۰3 کدملی  به  غالمرضامباشرت  بنام   WBAVA71۰16KP96259

مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

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

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 
 و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
 برابر  رای شماره 13976۰3186۰3۰۰۴396- 97/1۰/5 هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی خانم صغری 
خانزاده  خرطومی فرزند حسین  به شماره شناسنامه  58  صادره  از رشت  در قریه 
پستک در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر ساختمان  به مساحت  283/85  متر 
مربع پالک فرعی  6۴72  از  اصلی  56  مفروز  مجزی شده  از پالک  5۴  از اصلی  
56  واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری از مالک  رسمی  آقای حسین  خانزاده  
خرطومی محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به 
فاصله  15 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند 
مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به 
مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم 
نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:648– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/1۴

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اول  هیات    1397/8/27 مورخ   –  13976۰318۰16۰۰۰91۰ شماره  رای   برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
مالکانه   آباد تصرفات  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم   رسمی  مستقر  در واحد  
بالمعارض متقاضی  خانم ساره  خاتون  حبیبی  رحیم  آباد فرزند  حبیب  به شماره  
شناسنامه 2  صادره  از رحیم  آباد  به شماره  ملی 63198۰6۰11 در ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی ) ساختمان (  به مساحت 1797/85 متر مربع  
پالک 853 فرعی از 165  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک– فرعی از 165 
اصلی واقع در قریه بالنگاه خریداری  شده  از مورد نسق  مالک  رسمی  آقای  عیسی 
جعفر دوست  لیالستانی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  
صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.
1034- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۰/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/13

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

– مورخ 1397/1۰/3 هیات  اول/  برابر رای  شماره 13976۰318۰۰8۰۰33828   
دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی  آقای  محرم عزیز زاده  فرزند  مسیب بشماره  شناسنامه  1 صادره  از مشگین  
شهر  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  بنای احداثی  به مساحت  228/88  
متر مربع  به شماره  پالک 5۴۴8 فرعی  قسمتی  از 6۰7  فرعی  از  سنگ  8۴ 
اصلی  واقع  در قریه  چافجیر  بخش  29 گیالن  خریداری  از مالک رسمی  ) بنیاد  
مستضعفان ( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  
به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.
1016- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/13

آگهی حصر وراثت
خانم لیال اوالد اوچدکان دارای شناسنامه بشماره 63۰ به شرح پرونده کالسه 1716-
97 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رزاق اوالد اوچدکان به شماره شناسنامه 15 در تاریخ 1397/1۰/۰1 در اردبیل اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
1-تقی اوالد اوچدکان فرزند رزاق به شماره شناسنامه 1۰69 پسر متوفی.
2-نقی اوالد اوچدکان فرزند رزاق به شماره شناسنامه 3۰75 پسر متوفی.

3-محمدرضا اوالد اوچدکان فرزند رزاق بشماره شناسنامه ۴27 پسر متوفی.

۴-غالمرضا اوالد اوچدکان فرزند رزاق بشماره شناسنامه 1228 پسر متوفی.
5-فاطمه اوالد اوچدکان فرزند رزاق بشماره شناسنامه 6۴6 دختر متوفی.
6-مهری اوالد اوچدکان فرزند رزاق بشماره شناسنامه 338 دختر متوفی.

7-لیال اوالد اوچدکان فرزند رزاق بشماره شناسنامه 63۰ دختر متوفی.
8-طاهره سعادتخانی فرزند زیاد بشماره شناسنامه 25 همسر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای شهرام رئیسیان ایل بگی دارای شناسنامه شماره 1۴8۴7  به شرح دادخواست 
نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  ازاین  1س  97۰67ش  کالسه  به 
وچنین توضیح داده که شادروان بهروز رئیسیان ایل بگی بشناسنامه بشماره1درتاریخ 
1397/7/28دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
 (۴622912۴91 : به  شماره ملی  ایل بگی فرزند رمضانعلی   نازنین رئیسیان  ـ   1

زوجه دائمی ( 
2 ـ شهروزرئیسیان ایل بگی به شماره ملی ۴623166589)  فرزند ذکور(
3 ـ شهرام رئیسیان ایل بگی به شماره ملی ۴62۰1۴91۴۴)  فرزند ذکور(
۴ ـ ایرج رئیسیان ایل بیگی به شماره ملی ۴6232۴156۴)  فرزند ذکور(

5 ـ حسین رئیسیان ایل بگی به شماره ملی ۴623592۴56)  فرزند ذکور(
6 ـ رشیدرئیسیان ایل بیگی به شماره ملی ۴61۰۰6۰671)  فرزند ذکور(

7 ـ نسرین رئیسیان ایل بیگی به شماره ملی ۴61۰۰6۰663 )  فرزند اناث والغیر(
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 اال گواهی صادرخواهد شد.

صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عباس حسینی یاسه چاهی دارای شناسنامه شماره 793  به شرح دادخواست به 
کالسه 97۰676ش 1س ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
بشماره3۴۰درتاریخ  بشناسنامه  چاهی  یاسه  حسینی  باقر  شادروان  که  داده  توضیح 
1397/2/31دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
1 ـ اقدس بهارلویی یاسه چاهی فرزند فضل اله  به  شماره ملی : ۴622837293) 

زوجه دائمی ( 
2 ـ سیدابراهیم حسینی به شماره ملی ۴621199۰72)  فرزند ذکور(

3 ـ ساراحسینی یاسه چاهی  به شماره ملی ۴621199285 )  فرزند اناث(
۴ ـ سحرحسینی یاسه چاهی  به شماره ملی ۴623295389 )  فرزند اناث(

5 ـ سیدحسن حسینی یاسه چاهی  به شماره ملی ۴62315۴5۰5 )  فرزند اناث(
6 ـ عباس حسینی یاسه چاهی  به شماره ملی ۴6212۰1271 )  فرزند ذکوروالغیر(

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 اال گواهی صادرخواهد شد.

صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره 13976۰318۰۰8۰۰3735 – مورخ 1397/9/2۴ هیات  اول/ دوم   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
حبیب ایالنلو فرزند حسین بشماره  شناسنامه  526 صادره  از ری  در ششدانگ  عرصه 
یک قطعه  زمین مشتمل بر  بنای احداثی  به مساحت  2۰2/92  متر مربع  به شماره  پالک 
8۰91 فرعی  قسمتی  از قطعه 91 تفکیکی از 3۰1   فرعی از 72 اصلی واقع در صیدر 
محله بخش  29 گیالن  خریداری  از مالک رسمی) بنیاد مستضعفان( محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در 
صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.
1047- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/13

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای آقاي اردشیر عالی پور بهشت آبادی  فرزند حیاتقلی  با ارائه دو 
برگ استشهادیه محلی گواهی شده اعالم نموده اند سند مالکیت به شماره مسلسل 
از  باب خانه تحت پالک 22ـ فرعی  به ششدانگ یک  / 91  مربوط  ۴56176 ج 
11۴ـ اصلی  واقع در روستای بهشت آباد  ـ شهرستان اردل / بخش ده چهارمحال 
به مساحت3۴9/27 متر مربع که در صفحه 277 ـ دفتر امالک جلد 35 ـ ذیل ثبت 
شماره5۴61 به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر گردیده مفقود شده است . نحوه 
گم شدن یا از بین رفتن : دراثر سهل انگاری مفقودگردیده و درخواست صدورالمثنی 
سند مالکیت نموده اند که طبق تبصره یک اصالحی ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده ( نسبت به آن یا  وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله ، تسلیم نمایند تا مراتب صورت مجلس و اصل سندبه 
ارائه کننده مسترد گردد. و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان اردل ـ رضا قلی شریفی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره 976۰318۰2۰۰۰2586 -97/9/26 هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای  
حسن مهرزاد سالکجانی فرزند خلیل بشماره  شناسنامه  12 صادره  از رودسر  و کد 
ملی 2691269991  بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین مشجر با انباری  احداثی  
به مساحت  682/۴1 متر مربع  پالک 5  فرعی  185  اصلی واقع  در قریه  بزکویه  
بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می 
شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود رابه 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.
1032- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/13

آگهی حصروراثت
59۰9متولد13۴8/۴/3صادره  بشناسنامه  پدرمیرزا  نام  زاده  گتوندی  الیاس  آقای 
توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازاندیمشک 
ازدزفول  صادره   689 بشناسنامه  آزاد  رضائی  مریم  مرحومه  مادرش  که  داده 
فوق  مشخصات  با  متقاضی  عبارتنداز1-  اش  ورثه  فوت  درتاریخ97/2/19دزفول 
  1353/6/3 ازشوشترمتولد  بشناسنامه 7632صادره  زاده  گتوندی  علی  الذکر2-آقای 
3-آقای رضا گتوندی زاده بشناسنامه 12۰1۰صادره ازشوشترمتولد1358/3/2۰)پسران 
متوفیه(۴-خانم معصومه گتوندی زاده بشناسنامه 1۰7صادره ازشوشتر متولد1355/1۰/3   
5-مرضیه گتوندی زاده بشناسنامه 926صادره ازشوشترمتولد1361/2/12   6-راضیه 
متوفیه(7- ازشوشترمتولد 136۴/2/15)دختران  بشناسنامه 131صادره  زاده  گتوندی 
ازشوشترمتولد132۴/1/9)همسرمتوفیه( صادره  بشناسنامه3۰  زاده  گتوندی  میرزا 
والغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یک 
مرتبه آگهی مینماید تاهرکس اعتراض دارد باوصیت نامه ازمتوفی نزداو باشد ازتاریخ 
نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت 
نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره 

م الف:16/187
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی برگ اجرائیه
پدر:فرج  بابرصاد-نام  خانوادگی:خواجه  له:نام:یونس-نام  محکوم  مشخصات 
ژاله  –کوچه  نصرت  اقامت:اهواز-گلستان-خیابان  محل  اله-شغل:-نشانی 
2-سعیده  باوی  علیه:نام:1-محمد  محکوم  –مشخصات  ساحل  مجتمع   -2
دادنامه  موجب  به:به  محکوم  اقامت:-  محل  پدر:-شغل:-نشانی  باوی-نام 
مجتمع  اختالف  حل  شورای  قاضی  شماره96۰99769۴۴۴۰787مورخ96/9/21 
به  محکوم  باوی  1-محمدباوی2-سعیده  علیه  محکوم  کمپلو  حوزه  دومجتمع 
مطالبه وجه، هزینه دادرسی ،خسارت تاخیرتادیه ،هزینه کارشناسی،هزینه نشرآگهی 
پرداخت  به  به محکومیت خوانده  بابرصاد حکم  یونس خواجه  له  درحق محکوم 
مبلغ 29/32۰/۰۰۰)بیست ونه میلیون وسیصدوبیست هزارریال(بابت اصل خواسته 
 ۴76/5۰۰ ومبلغ  حکم  اجرای  زمان  96/7/1لغایت  ازتاریخ  تاخیرتادیه  خسارت  و 
و235/5۰۰)دویست  دادرسی  هزینه  بابت  هزاروپانصدریال  چهارصدوهفتادوشش 
میلیون  و2/82۰/۰۰۰)دو  نشردرآگهی  هزینه  هزاروپانصدریال(بابت  وپنج  سی  و 
صادرواعالم  خواهان  درحق  کارشناسی  هزینه  بابت  هزارریال  بیست  وهشتصدو 
مینماید به عالوه نیم عشردولتی.به استناد ماده29قانون شوراهای حل اختالف محکوم 
علیه مکلف است پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآن را به موقع اجرا بگذارد ویا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا انجام تعهد و مفاد رای بدهد درغیراینصورت طبق 
قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی ازسوی اجرای احکام شورای حل اختالف 

صورت می پذیرد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 2 شهرستان اهواز

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مرتضی ذبیحی سامانی دارای شناسنامه شماره 172  به شرح دادخواست به 
کالسه 97۰675ش 1س ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
بشماره3۰39درتاریخ  بشناسنامه  سامانی  ذبیحی  کرمعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
1397/1۰/17دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
1 ـ ام لیال اردستانی سامانی  فرزند اسداله  به  شماره ملی : ۴622728۰6۰) زوجه 

دائمی ( 
2 ـ پرویزذبیحی سامانی به شماره ملی ۴6229۴7625)  فرزند ذکور(

3 ـ مرتضی ذبیحی سامانی به شماره ملی ۴6229895۰6 )  فرزند ذکور(
۴ ـ علیرضا ذبیحی سامانی به شماره ملی ۴623۰23192)  فرزند ذکور(

5 ـ محمدرضا ذبیحی سامانی به شماره ملی ۴6231۰3۰72)  فرزند ذکور(
6 ـ شهال ذبیحی سامانی به شماره ملی ۴623۰73521)  فرزند اناث (

7ـ شهنازذبیحی سامانی به شماره ملی ۴623135675)  فرزند اناث(
8 ـ محسن ذبیحی سامانی به شماره ملی ۴6231677۰۴)  فرزند ذکور(

9ـ فاطمه ذبیحی سامانی به شماره ملی ۴62323821۰)  فرزنداناث(
1۰ ـ زهرا ذبیحی سامانی به شماره ملی ۴62363۰39۰ )  فرزند اناث والغیر(

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 اال گواهی صادرخواهد شد.

صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

تعداد جایگاه های عرضه سی ان جی کشور به مرز 2500 باب رسید

اتمام مهلت  از  چین، هند، ژاپن، کره و ترکیه احتماال پس 
معافیت های فعلی در ماه مه ، دوباره معافیت می گیرند و ایتالیا، 
یونان و تایوان از لیست معافیت های فعلی تحریم نفتی ایران 

حذف می شوند .
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، آمریکا احتماال معافیت از 
تحریم واردات نفت از ایران را در ماه مه تمدید می کند، ولی 
تعداد کشورهای دریافت کننده این تحریم ها را کاهش می دهد 
تا خشم خریداران اصلی نفت ایران، چین و هند را آرام کند و 

احتمال افزایش قیمت نفت را پایین بیاورد.
واشنگتن پس از اعطای معافیت به هشت کشور خریدار نفت 
ایران برای واردات نفت، بازارهای نفت را شوکه کرد. شاخص 

نفت خام برنت در ماه نوامبر 22 درصد کاهش یافت و معافیت 
ها باعث شدند اوپک در دسامبر برای کاهش تولید نفت در 
2۰۱۹ با متحدانش به توافق برسد .کاهش تعداد معافیت ها 
صادرات نفت از ایران را محدود میکند ولی آمریکا را به هدفش 
برای صفر کردن این صادرات نمی رساند .چین، هند، ژاپن، کره 
و ترکیه احتماال پس از اتمام مهلت معافیت های فعلی در ماه مه، 
دوباره معافیت می گیرند. ایتالیا، یونان و تایوان از لیست معافیت 
های فعلی حذف می شوند .تحلیلگران گروه اوراسیا گفتند:» 
سایر اولویت های ژئوپلیتیکی تمایل دولت برای متوقف کردن 
صادرات را متعادل می کند مخصوصاً با دو خریدار بزرگ نفت 
ایران چین و هند «.این کاهش ها احتماال به اقتصاد ایران ضربه 

می زند مخصوصاً چون  دولت حسن روحانی، رئیس جمهور 
ایران قصد دارد بودجه را بر اساس انتظاری غیر واقعی از درآمد 
باالی نفتی ببندد .واردات نفت آسیا از ایران در نوامبر پس از 
آغاز تحریم ها به پایین ترین حد در طی ۵ سال گذشته رسید 
.  چین و هند به واردات نفت از ایران ادامه دادند، در حالی که 
ترکیه در دسامبر واردات از ایران را از سر گرفت .انتظار می رود 
کره جنوبی در ماه جاری پس از 4 ماه میعانات گازی از ایران 
دریافت کند، در حالیکه محموله های ژاپن هنوز منتظر تاییدیه 
بانک ها برای روند پرداخت هستند .به نظر می رسد آمریکا 
نتواند کامال نفت ایران را از بازار خارج کند چون کمبود عرضه 

نفت باعث افزایش قیمت آن میشود .

احتمال تمدید معافیت خرید نفت ایران برای ۵ کشور
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راه اندازی سامانه ی صدور حواله ی الکترونیک

 سامانه ی صدور حواله  الکترونیک از آبان ماه سال جاری برای دستگاه های 
اجرایی راه اندازی شد، این سامانه جایگزین صدور چک شده و از این 
پس انتقال وجه دستگاه اجرایی به صورت مکانیزه جابه جا شده و پس از 
تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه  حضوری به شعبه ی بانک، انتقال وجه به 

حساب مقصد در اسرع وقت انجام می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بانک مرکزی طبق ماده  )12( قانون پولی 
و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگاهداری 
حساب های دولتی و انجام  تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران 
بوده است؛ اما ساختار متمرکز این  بانک و فقدان شعبه  و واحد عملیاتی 
در سراسر ایران از دهه های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده  شعبه ای 
مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب های 
دولتی به طور موقت به برخی بانک های دولتی واگذار شود.ضمن آنکه 
ادامه این روند نگهداری حساب های دولتی در بانک های تجاری تبعات 
و معضالت دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می توان به »تعدد 
و پراکندگی حساب ها نزد شبکه  بانکی«، »عدم امکان کسب اطالع از 
وضعیت حساب ها«، »عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در 
تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک های عامل«، »زمان بر بودن فرایند 
وصول درآمدهای دولتی« و »عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر 
امور خزانه داری کل« اشاره کرد.از این رو با توجه به معضالتی که اشاره 
شد، قانونگذار در ماده ی )9۴( قانون برنامه پنج ساله  پنجم توسعه  عمال به 
دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حساب های دولتی 
بود. در این راستا در مردادماه 1395، »دستورالعمل نگهداری انواع حساب 
برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات 
عمومی غیر دولتی« به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، 
نگهداری حساب های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در 
برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای 

بود، محول شد..
از  بهره برداری  متقاضی  ارگان های  است  ذکر  به  الزم  پایان  در 
www. سامانه ی یادشده می توانند با مراجعه به پرتال بهداد به آدرس

behdadportal.cbinasim.ir در جریان مراحل اقدام قرار گیرند.

تثبیت ۳۰۴ هزار شغل با حمایت
 از ۱۴۰۰ بنگاه اقتصادی

 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت، تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: طی 9 ماهه امسال با حمایت های موثر از یک هزار و ۴۰۰ 

بنگاه مشکل دار، شرایط تثبیت 3۰۴ هزار شغل فراهم شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کریم یاوری با اشاره به اینکه بعد از 12 
سال تعادل بین منابع و مصارف بیمه بیکاری تامین اجتماعی محقق شد، 
اظهار کرد: از زمان اجرای قانون بیمه بیکاری در سال 1366 تا سال 1381 
بین منابع و مصارف تعادل وجود داشت که این تعادل طی سال های 1381 
تا 1392 میزان مصارف از منابع پیشی گرفت.وی تصریح کرد: در مدت 
زمانی که عدم تعادل بین منابع و مصارف بیمه بیکاری بود 75۰ میلیارد 
تومان کسری وجود داشت که به مرور طی سال های اخیر این زیان های 
انبار شده جبران شد.مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی و تعامل 
و همفکری و عملکرد ارائه شده از شهرستان ها باعث رسیدن به این مهم 

شده است.

خبر

ادامه پرداخت یارانه به تمام افراد 
جامعه در سال۹۸

 بر اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت در 
لوایح بودجه 97 و 98 حذف یارانه خانوارهای پردرآمد 
را پیش بینی کرد اما اجرای آن منوط به تصویب مجلس 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سازمان برنامه و بودجه 
کشور در گزارشی نحوه اصالح صف یارانه بگیران را 
برای سال 98 توضیح داد.در این گزارش آمده است: در 
تبصره 1۴ الیحه بودجه سال 1397، دولت پیشنهاد اعطای 
یارانه صرفاً به خانوارهای نیازمند جامعه را ارائه نموده بود 
که البته این پیشنهاد دولت با موافقت و تأیید مجلس محترم 
شورای اسالمی همراه نشد و کماکان پرداخت یارانه نقدی 
در سال 1397 به صورت یکسان به تمامی افراد جامعه 
تصویب شد.در الیحه بودجه سال 1398 نیز دولت در 
تبصره 1۴ الیحه بودجه پیشنهادی مجدداً اجرای تکلیف 
قانونی مندرج در برنامه ششم توسعه کشور را از طریق 
تفویض اختیار به استانداران برای حذف سه دهک باالی 
درآمدی دراستان ها و تعیین مصادیق مصارف و با توزیع 
مجدد آن در همان استان پیشنهاد نموده است، لذا در هر 
دو سال اجرای برنامه ششم توسعه، دولت به وظیفه خود 
عمل نموده است اما اجازه قانونی برای اجرا را نداشته 
قانونی در مراحل  ماده  این  است.در صورت تصویب 
تصویب الیحه بودجه سال 1398، زمینه اجرای حکم 
قانون برنامه ششم توسعه برای دولت در سال 1398 

فراهم خواهد شد.

پلمب ۱۱۰ فروشگاه قاچاق 
پوشاک تا روز دوشنبه

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت:طی چند  
روز آینده یعنی تا انتهای روز دوشنبه اول بهمن ماه  همه 
کاالهای 11۰فروشگاه پوشاک احصا شده توسط ستاد،-

جمع آوری  و تابلوی آنها پایین کشیده می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، حمیدرضا دهقانی 
نیا گفت: استانداری مصوبه ای درباره طرح جلوگیری از 
عرضه پوشاک قاچاق داشت که برداشت های متفاوتی از 
آن صورت گرفته بود و این برداشت ها از دید بیرونی این 
طور به نظر می رسید که مانع تراشی صورت گرفته است.

وی افزود: از نظر ستاد، این برداشت از مصوبه استانداری 
تنها نیاز به هماهنگی های بیشتر داشت که این هماهنگی 
ها امروز با حضور اقای دین پرست معاون وزیرکشور، 
  دیگر مسئوالن این حوزه،  تولیدکنندگان  و معاون استانداری 
انجام شد.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید 
کرد: در این جلسه مصوب  شد که با محوریت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتحادیه مربوط  ظرف 
سه روز آینده یعنی تا انتهای روز دوشنبه اول بهمن ماه 
 همه کاالهای 11۰ فروشگاه پوشاک احصا شده توسط 

ستاد، جمع آوری  و تابلوی آنها پایین کشیده شود.

خبر

وزیر صمت گفت: درباره خودروهایی که به دلیل 
تحریم،قطعات آنها وارد نمی شود،مقرر شد که 
معادل سازی کنند و خودروهایی را که امکان تولید 
دارند و مشخصات آنها نزدیک به خودروی ثبت 

نامی است، تحویل دهند.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن و 
تجارت، رضا رحمانی درباره جزئیات برنامه دولت 
برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، 
اولویت دولت، حفظ سطح فعلی  اظهار داشت: 
تولید و اشتغال است که تولیدکنندگان برای حفظ 
این شرایط با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در 
گردش مواجه هستند.وی با اشاره به دستور رئیس 
دستور  با  گفت:  مشکل،  این  برای حل  جمهور 
رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
کمیته ای با بانک مرکزی تشکیل داد که بر اساس 
برآورد این کمیته، مقرر شد عالوه بر ظرفیت های 
موجود، ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب سرمایه 
بانکی تامین شود و در  در گردش، توسط نظام 
اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.وزیر صنعت، 
پرداخت  بندی  اولویت  درباره  تجارت  و  معدن 
این تسهیالت، افزود: واحدهایی که کاالی آنها در 
بازار فروش دارد یا کاالهایشان صادراتی است، در 
اولویت قرار دارند. همچنین واحدهایی که تعداد 

نیروی کار در آنها باال است و یا محصول شان مواد 
اولیه دیگر محصوالت است نیز در اولویت دریافت 
تسهیالت هستند.رحمانی با اشاره به مدت زمان 
بازپرداخت این تسهیالت، اظهار داشت: شرایط 
واحدهای  فعالیت  نوع  به  توجه  با  بازپرداخت 
تولیدی و محصولی که تولید می کنند، متفاوت 
خواهد بود.وزیر صنعت، معدن و تجارت فعال 
شدن واحدها با ظرفیت غیرفعال را دیگر هدف 

پرداخت این تسهیالت دانست و تاکید کرد: در کنار 
اجرای این برنامه، طرح های بهین یاب، تبصره 18 
بودجه و اشتغال روستایی نیز ادامه خواهد داشت 
و دولت مصمم است از هر طریق ممکن اشتغال 
بازار داخلی را تقویت کند. تولید را حفظ و  و 
رحمانی درباره مشکل در تحویل خودروها توسط 
خودروسازان، گفت: در چند ماه اخیر، قطعه سازان 
با مشکالتی مواجه شدند و در نتیجه تولید خودرو 

نیز افت کرد؛ اما با حمایت دولت و همت قطعه 
سازان روند نزولی تولید متوقف و روند صعودی 
شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به تعهدات خودروسازان به دولت برای تحویل 
خودروها، افزود: به خودروسازان دستور داده شده 
که 8۰ درصد از تولید روزانه خود را به اجرای 
داد:  ادامه  بدهند.رحمانی  اختصاص  تعهداتشان 
همچنین درباره خودروهایی که به دلیل تحریم، 
قطعات آنها وارد نمی شود، مقرر شد که معادل 
سازی کنند و خودروهایی را که امکان تولید دارند 
و مشخصات آنها نزدیک به خودروی ثبت نامی 
صنعت  اینکه،  بیان  با  بدهند.وی  تحویل  است، 
کرد:  تاکید  است،  مادر  از صنایع  کشور  خودرو 
البته این صنعت در حال حاضر مشکالتی دارد 
و از مردم عزیز کشور که با وجود مشکالت در 
این شرایط با ما همراهی می کنند، تشکر می کنم.
همچنین دکتر رحمانی درباره برنامه دولت برای 
کاهش قیمت خودروها، گفت: با افزایش تولید 
خودرو، قیمت ها کاهش پیدا می کند که همین 
امروز هم این روند آغاز شده است. بنده نیز دستور 
داده ام که خودروسازان با افزایش تولید، عرضه 
را افزایش دهند که مانند گذشته، شاهد بازار سیاه 

نباشیم.

مفقودی
کارت  و  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
موتور  شماره  به   مدل1396   S  X33 تیپ:   MVM سیستم:  سواری   خودرو 
به   NATGBAYL2H1۰16775 شاسی شماره  و   MVM۴8۴FBDH۰16381

نام  رامین رضائی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
ایران 72-328ق71 و شماره  به شماره پالک  مزدا 16۰۰  برگ سبز خودرو وانت 

بهشهرموتور 193331 و شماره شاسی 7۰6۰2729 مفقود و فاقد اعتبار است.

مفقودی
خودرو  کارت  و  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
سواری  سیستم: پراید تیپ:131 ای ایکس مدل1392   به  شماره موتور ۴889787 
و شماره شاسی NAS۴111۰۰D12638۰9 به نام فاتح مرادی مفقود گردید و از 

کرمانشاهدرجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
 برگ سبز موتور سیکلت تکتاز موتور 125به رنگ نقره ای مدل 1389 با شماره 
پالک 58677-555با شماره موتور ۰۰9۴75۴۴و شماره  بدنه 891227۰به نام کمیل 

پور محمد موزونی فقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل 79 با شماره موتور ۰۰168727و 
شماره شاسی S1۴122796۴5876با شماره پالک 527ص51 ایران 82 بنام حامد 

 بابل عابدین پور شفیعی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
 G۴KEDH۴37867:المثنی برگه سبز سواری کار اسپورتیج مدل 2۰1۴ شماره موتور
ایران  87۴ل68.  پالک:  شماره   KNAPC812XE7582۴77:شاسی شماره 

بابل 99مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو 2۰6مدل 85 با شماره پالک 537ج۴1 ایران 
کثیر  با شماره موتور 13۰85۰۰57۰7و شماره شاسی 1۰82۴359بنام محسن   72

بابل علی آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای بهرام لحنی فرزند باقر  به وکالت حسین اسالمی 
نیا با دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت امین امینی فر در این شعبه تسلیم 
انجام مقدمات قانونی به کالسه 1۴/86۰/97ثبت و برای مورخه  از  نموده که پس 
97/12/1ساعت 9:۴5 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان  
بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و ضمایم آن به خوانده ابالغ 
میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه 1۴حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم آن در دفتر شعبه 1۴ مراجعه نماید  در غیر این صورت 

مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف دادگستری بابل

نوبت دوم مفقودی
درگاهی  مهرآسا  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک  تحصیلی   مدرک  فقدان  آگهی 
کفشگری فرزند قربان به شماره شناسنامه 3۰۴3 صادره از بابل در مقطع کارشناسی 
ساری  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاهی  واحد  از  عمومی صادره   روانشناسی  رشته 
با شماره مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری به نشانی ساری کیلومتر 7 جاده دریا 

بابل مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری فارغ التحصیالن ارسال نمایند

برگه اجراییه3/280/97
 مشخصات محکوم له  نیره حسین پور چرمی  با وکالت فروه اکبرنتاج به نشانی 

بابل چهارراه نواب جنب دارایی ساختمان باران واحد 5 دفتر وکالت 
مشخصات محکوم علیه  احسان برومند به نشانی مجهول المکان به موجب رای شماره 
555 تاریخ 97/7/8شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه  محکوم 
است به پرداخت مبلغ 11۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1۴6/۰۰۰ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق  تعرفه و برآورد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

تنظیم دادخواست 97/۴/17لغایت اجرای حکم من و نیم عشر دولتی
 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

برگه اجراییه 
3/297/97مشخصات محکوم له فاطمه بناهتی  فرزند علی اکبر با وکالت فروه اکبر نتاج 

به نشانی بابل چهار راه نواب جنب اداره دارایی ساختمان باران واحد 5 دفتر وکالت 
مشخصات محکوم علیه  احسان برومند به نشانی مجهول المکان  به موجب رای شماره 
55۴  تاریخ 97/7/8شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه  محکوم 
است به پرداخت مبلغ 3۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴6۰.۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل و وفق تعرفه و برابر خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

تنظیم دادخواست 97/۴/17لغایت اجرای حکم و نیم عشر دولتی 
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
کالسه پرونده:12/8۴۴/97          و شماره دادنامه: 97/9/25-1238  

خواهان: غالمرضا تابی فرزند ابوالقاسم به آدرس: بابل – امیر کال خیابان شایستگان کوچه 
اسدالهی انتهای کوچه منزل شخصی 

خوانده: فرهاد عرب فرزند داریوش به آدرس : مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه 

رای قاضی شورا- در خصوص دعوی آقای غالمرضا تابی فرزند ابوالقاسم به طرفیت قای 
فرهاد عرب فرزند داریوش به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 75/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیهخواهان بیان می دارد بر اساس رسید و مستندات 
ارائه شده مبلغ یاد شده را ه خوانده پرداخت نموده که از استرداد آن استنکاف می ورزد 
در قبال دعوی خواهان خوانده با وصف ابالغ قانونی بعمل آمده در جلسه رسیدگی شورا 
حضور ندارد و الیحه ایی ارائه نداده است و دفاع موثری بعمل نیاورده فلذا قاضی شورا 
خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198و515و519و522 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به مبلغ 61/5۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و 
مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تایخر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخه 97/7/28 لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان صادر و اما در مورد مازاد 
خواسته خواهان به مبلغ 13/5۰۰/۰۰۰ ریال به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی حکم 
رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع پس از انقضاء تاریخ واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاههای عمومی شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف بابل- هرمز عباسی فیروزجاه

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/6۴8/97شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
بیان  و  نموده است.  را  وراثت  حصر  گواهی  صدور  کریمیدرخواست  حبیب  آقای 
داشته شادروان زیبا محمدی در تاریخ97/7/25 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
1. حبیب کریمی  زایچه:13۴5-۴28 کدملی  595955۴5۰1

2.حمزه کریمی  زایچه: 1363  کدملی  595۰۰29151
3.سردار کریمی  زایچه:1368   کدملی  595۰۰۴611۰

۴.عایشه کریمی  زایچه:  13۴7-۴29 کدملی  595955۴518
5.پروین کریمی  زایچه: 1351-۴5۴  کدملی  595955۴763
6.شرمین کریمی  زایچه:1352-۴55  کدملی   595955۴771

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

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده 97-76۰-6ش 

 وقت رسیدگی :97/11/28   روز یکشنبه ساعت  9 صبح 
مرجع رسید گی :  شعبه شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی –جنب 

پادگان شرفخانلو 
خواهان :عسگر قاسمی دودکانلو –خوی روست  ای احمد آباد  

خوانده:اکبر رفیعی میاندرق –مجهول المکان 
خواسته: الزام به تنظیم سند

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

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبه  شش ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی-محمدعلی داور

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/655/97 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
بیان  و  نموده است.  را  آقای مصطفی ویسیدرخواست صدور گواهی حصر وراثت 
و  نموده  فوت  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ97/9/26در  داشته شادروان صابرویسیدر 

ورثه اش عبارتند از:
1.مصطفی ویسیزایچه: 121-133۴ کدملی: 5959566۰۴۴

2.بدری ویسیزایچه:7۰-13۴6 کدملی: 5959735252
تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/653/97شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای محمدصدیق احمدی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
داشته شادروان محموداحمدی در تاریخ97/1/1  در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از:
1.علی احمد احمدیزایچه: 52/6/1-2781  کدملی: ۴959657۴8۰

2.محمدصدیق احمدی زایچه: 62/7/1-5۴3کدملی: ۴9599۰7۴۴۴
3.صابر احمدی   زایچه: 96/1۰/12-291۰ کدملی: ۴959969۰۰8

۴.سلمی احمدی  زایچه: ۴1/۴/5-1۰۰7 کدملی: ۴9596۴۰۰1۴
5.فوزیه احمدی  زایچه: ۴۴/2/5-12۰7 کد ملی: ۴9596۴1861

6.فرشته احمدی  زایچه: ۴6/6/2۰-11۰   کد ملی: 59697331۴8
7.رضیه احمدی  زایچه: ۴6/6/1-2782  کد ملی:۴959657۴99

8.مرضیه احمدی  زایچه: 58/1۰/12-58۰5  کد ملی: ۴95968729۰
9.گوهراحمدی  زایچه: 61/2/1-61  کد ملی: ۴959895365

1۰-طوبی رستمی  زایچه: 29/7/11-177  کد ملی: ۴9598622۴6
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی 
یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.خواهد شد.

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 11/97/۴3 

 وقت رسیدگی :  97/11/3۰ ساعت  9:3۰ صبح  
مرجع رسید گی :  شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان خوی  
خواهان: داریوش شادلویی / خوانده: حسین رضایی/ موضوع مطالبه

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

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
مسئول دفتر شعبه  11 شورای حل اختالف شهرستان خوی -موحدی نیا

دادنامه
پرونده کالسه 97۰9988۴853۰۰225 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف روانسر 

تصمیم نهایی شماره 97۰9978۴853۰۰۴۰5
خواهان: آقای کیوان محمدی فرزند عبدالکریم،با وکالت آقای فواد امیری فرزند علی 

اکبر،به نشانی:روانسر-خیابان 22 بهمن-جنب دادگستری سابق-طبقه دوم
خوانده:آقای عبدالرحمن کریمی خوانده، به نشانی: فعال مجهول المکان

مبلغ  پرداخت  به  به محکومیت خوانده  خواسته:تقاضای رسیدگی و صدور حکم 
نوزده میلیون و چهارصدهزار تومان به موجب تصویراسلیپ های پرداختی به انضمام 

خسارت تاخیر تادیه از زمان طرح دعوی تا تادیه آن و همچنین خسارات دادرسی
رای شورا

در خصوص دادخواست آقای کیوان محمدی با وکالت آقای فواد امیری
بطرفیت آقای عبدالرحمن کریمی

بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
1/۴۰۰/۰۰۰ تومان به موجب اسلیپ های پرداختی به انضمام خسارت تاخیرتادیه 
از زمان طرح دعوی تا تادیه آن و همچنین خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل 
خواهان مدعی است موکل اینجانب به موجب اسلیپ های پرداختی مبلغ 19/۴۰۰/۰۰۰ 
تومان را به حساب خوانده دعوی)آقای عبدالرحمن کریمی(واریز نموده است و مقرر 
در حال حاضر  گرداند.لکن  مسترد  به خواهان  را  فوق  مبلغ  مدتی  از  بعد  گردیده 
خوانده از استرداد مبلغ خواسته استنکاف ورزیده لذا به شرح پیش گفته اقامه دعوی و 
تقاضای رسیدگی نموده است.شورا با بررسی اوراق و محتویاتپرونده،مفاد دادخواست 
تقدیمی،استماع اظهارات وکیل خواهان و نظر به اینکه خوانده مجهول المکان بوده 
و علیرغم دو نوبت نشر آگهی وقت رسیدگی و استماع شهادت شهود،در هیچ یک 
از جلسات رسیدگی حضور نیافته و الیحه دفاعیه نیز ارائه و ارسال ننموده است.لذا 
با توجه به گواهی گواهان معرفی شده از ناحیه خواهان،مستندا به بند)ب(ماده 23۰ 
و مواد232 ، 229 ، 277 ، 198 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 
به  تومان  مبلغ 19/۴۰۰/۰۰۰  پرداخت  به  الزام خوانده  به  قانون مدنی حکم   1258
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست)97/7/1( لغایت 
زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه صادر کننده رای و به مدت 
بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی شهرستان روانسر میباشد.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

دادنامه 
شماره دادنامه97/1182 تاریخ صدور :97/8/21 شماره پرونده :2۰/97/697ش 

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

خواهان:آقای غالمحسن محمدیان فرزند لطیف  محل اقمت : تبریز –بلوار ستارخان 
–خیابان شهید قرباغی کوچه المهدی پالک 2/51 

خواندگان: رحیم –سلیمان هردو عظیم زاده فرزند سلیمان –مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه 

طرفیت  به  محمدیان  غالمحسن  آقای  خواهان   دعوی  خصوص  شورا:در  رای   
خواندگان: رحیم –سلیمان هردو عظیم زاده به خواسته   مطالبه وجه فاکتور مورخ 
9۴/2/2۴ به میزان18/871/۰۰۰  ریال با انضمام  کلیه هزینه های دادرسی و قانونی 
و  خسارات تاخیر تادیه  از مورخ 9۴/2/2۴ لغایت پرداخت محکوم به  با عنایت به  
محتویات پرونده و مستندات خواهان خصوصا فاکتور  ارائه که حکایت از فروش 
اقالم به خواندگان  را دارد  با عنایت  به اصل  استحصاب و اینکه خواندگان  علیرغم   
ابالغ اخطاریه دفاعی در قابل دعوی مطروحه  به عمل  نیاورده  اند لذا مستندا به 
به محکومیت  دادرسی مدنی  حکم  ایین  قانون  از  مواد515  و 198و519 و 522 
خوانده به مبلغ18/871/۰۰۰  ریال و هزینه ابطال  تمبر  وخسارات  تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست  خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره  غیابی بوده و 
ظرف بیست روز قابل واخواهی در هیمین  شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر در دادگستری خوی میباشد 
قاضی شعبه بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی-حیدرحمانی 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :1/529/97  شعبه اول شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: پیمان رضایی فرزند:محمد خوانده:1-ابراهیم بهرامی فرزند حسین  2-فرزانه 
مقدم فرزند آیت اله  -به نشانی مجهول المکان

بطرفیت  انتقال سند  و  تنظیم  به  الزام خوانده  با خواسته  دادخواستی  فوق  خواهان 
خوانده تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 1397/12/12 ساعت 
9:3۰ وقت رسیدگی تعیین شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق 
این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده 
می تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.

مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

وزیر صمت: اولویت، حفظ سطح فعلی تولید واشتغال است 

معادل سازی خودروهای ثبت نامی

معاون دبیرخانه مناطق آزاد گفت: در تالشیم در سه حوزه 
بانک، بورس و بیمه بتوانیم با هماهنگی نهادهای داخلی، آرامش 
روانی برای حضور سرمایه گذاران خارجی و بانک ها و بیمه های 

خارجی را فراهم کنیم.
به گزارش زمان به نقل از مهر، اکبر افتخاری درباره حضور بانک 
ها و بیمه های خارجی در مناطق آزاد ایران اظهار داشت: حضور 
بانک ها و بیمه های خارجی در مناطق آزاد تابع قوانین خاص 
خود است؛ البته مناطق آزاد می توانند به محلی برای شکل 
گیری نهادهای مالی خارجی تبدیل شوند.افتخاری با بیان اینکه 
در مسیر تاسیس بانک، بیمه، نهادهای مالی و حتی بورس های 
اظهار  دارد،  وجود  هایی  محدودیت  آزاد  مناطق  در  خارجی 
داشت: دسته ای از محدودیت ها مربوط به بسترسازی و ایجاد 
زمینه برای فعالیت بانک ها، بیمه ها و نهادهای مالی خارجی 
است. باید ببینیم که آیا بانک یا بیمه خارجی حاضر است با 
توجه به شرایط اقتصادی ایران در مناطق آزاد کشور فعالیتی 
داشته باشد یا خیر.وی ادامه داد: ما همچنین در حال بررسی 
حضور شرکت های بیمه و شعب آنها به همراه سرمایه گذاران 
بین  بورس  ایجاد  بحث  آزاد هستیم.وی  مناطق  در  خارجی 

الملل در مناطق آزاد را بحثی جدی عنوان کرد و اظهار داشت: 
ایجاد بازار بورس بین المللی در مناطق آزاد در حال بررسی در 
کمیسیون دولت است تا به عنوان بورس جدیدی وارد فضای 
اقتصادی کشور شود. سرمایه گذاران خارجی می توانند در این 
بورس حضور داشته و سهام شرکت های داخلی و خارجی در 
آن عرضه می شود.افتخاری تاکید کرد: ایجاد بورس بین المللی 
در مناطق آزاد منع قانونی ندارد، اما برای تسریع در ایجاد این 
موضوع نیاز به همراهی نهادهای متولی و صاحب صالحیت 
وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: در شرایط موجود دو مانع برای 
حضور سرمایه گذاران، بانک ها و بیمه های خارجی در مناطق 
آزاد وجود دارد که اولی شرایط فعلی اقتصادی و دوم همراهی 
نهادهای متولی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان 
بورس است.معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد گفت: حتی رییس جمهور با ایجاد فضای مناسب 
در مناطق آزاد جهت تاسیس بانک های خارجی یا شعب آنها 
و همچنین شرکت های بیمه و بورس بین المللی موافق است.

افتخاری با بیان اینکه در حوزه بیمه محدودیت ها نسبت به 
بانک و بورس کمتر است، گفت: در تالش هستیم تا در سه حوزه 

بانک، بورس و بیمه بتوانیم با هماهنگی نهادهای داخلی، آرامش 
روانی برای حضور سرمایه گذاران خارجی و همچنین بانک ها و 
بیمه های خارجی را فراهم کنیم.معاون تولید، صادرات و فناوری 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره اینکه آیا 
تاکنون مذاکراتی با بانک ها و بیمه های خارجی برای حضور در 
مناطق آزاد ایران شده است یا نه؟ تصریح کرد: مدیران مناطق 
آزاد مذاکراتی را با بانک های خارجی که بیشتر آنها نیز آسیایی 
بودند، داشته اند و آنها ابراز تمایل کردند تا در گام اول شعبات 
خود را در مناطق آزاد ایران با فراهم شدن بسترهای مناسب 

ایجاد کنند و ما نیز در تالش برای ایجاد این بسترها هستیم.

ورود بورس جدید به اقتصاد کشور



نمی توان امید داشت آدم های کوچک 
رازهای بزرگ را نگاه دارند.

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن
شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت

امروز با حافظ

روایت تاریخی کمون زندان 
پهلوی دوم چاپ شد

کتاب »کمون زندان«)روایتی 
رویکرد  با  تاریخی 
جامعه شناختی از کمون زندان 
در دوره پهلوی دوم( نوشته 
علیرضا اسکندریون و گلشید 
انتشارات  توسط  کریمیان 
گل آذین منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
به گزارش مهر، کتاب »کمون زندان«)روایتی تاریخی 
از کمون زندان در دوره  با رویکرد جامعه شناختی 
گلشید  و  اسکندریون  علیرضا  نوشته  دوم(  پهلوی 
کریمیان به تازگی توسط انتشارات گل آذین منتشر و 
راهی بازار نشر شده است.نویسندگان کتاب »کمون 
زندان« با رویکرد تحلیل، پدیده کمون زندان را در 
برهه تاریخی حکومت پهلوی دوم بررسی کرده اند. 
کتاب  این  برای  که  مقدمه ای  در  رئیس دانا  فریبرز 
نوشته، مطالعه آن را نه فقط به آزادی خواهان فعال 
بلکه پژوهشگران پدیده های اجتماعی توصیه کرده 
رادیکال  منش  با  که  پژوهشگرانی  به ویژه  است؛ 
انتقادی سر و کار دارند.در ایران دهه 5۰ که انگیزه ها و 
روند تازه ای از مبارزات ضداستبدادی حاکم، زیر چتر 
رادیکالیسم و مارکسیسم با رویکردی کامال متفاوت 
زندان ها،  شدند،  گسترده  و  آغاز  پیشین،  سنت  از 
پیگیری های  و  سازمان یافته  اقدامات  دستگیری ها، 
امنیتی با کمک دستگاه های امنیتی سیا و موساد رشد 
مبارزان  برای  محلی  کشور  زندان های  وقتی  کرد. 
راه های  مبارزان  به  قدیمی تر  مبارزان  تجربه  شدند، 
قهرآمیز و مسلحانه منتقل شد. به این ترتیب شیوه ای 
از زندگی در زندان ها به وجود آمد که در این کتاب 
به آن پرداخته می شود.کتاب »کمون زندان« 3 فصل 
اصلی دارد که به ترتیب عبارت اند از: حکایت های 
دور، زندان ها و زندانیان سیاسی در عصر پهلوی دوم، 
کمون زندان.در فصل اول، عالوه بر مقدمه،  مفاهیم 
کمون، کمون اولیه و کمون پاریس تشریح شده اند. 
در فصل دوم کتاب پیش رو هم مطالبی درباره سلول 
انفرادی، بازداشتگاه ها، زندان های عمومی و شکنجه 
بازجویی درج شده است. فعالیت های صنفی و  و 
سیاسی در کمون زندان هم موضوع دو بخش فصل 

سوم هستند.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

بعد از 19 بهمن سال 13۴9 و واقعه سیاهکل جّو 
زندان ها تغییر جدی کرد. پیش از آن زندانیان به دالیل 
اختالفات  ایدئولوژیک،  اختالفات  از  اعم  مختلف 
شخصی و یا عالیق گروهی، از دیگران جدا بوده و 
خود با پاره ای از افراد معدود، جمعیت های کوچک 
و متعددی را تشکیل داده و بدون داشتن یک وحدت 
سپری  را  محدودی  زندگی  مالحظه،  قابل  صنفی 
نه  که  می شد  باعث  می کردند. وجود چنین جّوی 
تنها تمایالت مبارزه جویانه افراد تقویت نگردد، بلکه 
حتی در مواردی ضعیف تر هم بشود. شاید یکی از 
دالیلی که منجر به ظهور نادمان می شد، وجود چنین 
روحیه ای در زندان بود که به عنوان یک عامل خارجی 
منجر به تشدید ضعف های درونی و کمبودهایی که 
این نادمان در خود داشته اند، می گردید.در این فضا 
بود که عناصر جنبش مسلحانه به زندان کشیده شدند، 
انقالبی  از خصوصیات  بهره گیری  عناصری که در 
دارای روحیات مبارزه جویانه بوده و حتی در مواردی 
به علت غلبه شور انقالبی و کمبود تجربه عملی کافی، 
دست به یک سلسله اقدامات افراطی نیز می زدند که 

نتیجه منطقی حرکت نوین جامعه بود.
این کتاب با 2۰۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و 

قیمت 35 هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

تئاتر خصوصي به کدام سمت مي رود؟
* هومن بنائی 
بخش دوم و پایانی

مسئله دوم اینکه اصطالح نخ نمایي وجود 
دارد اما مسائل نخ نما همیشه ریشه در واقعیت 
دارند که تبدیل به مسائل نخ نما می شوند و 
آن مسئله اینجاست که ما چقدر توانسته ایم 
از باندبازی ها و رابطه محوري گسترش تئاتر 
متأسفانه  نگه داریم؟  امان  در  را  خصوصي 
مربوط  تئاتر  سالن هاي  این  از  بسیاري 
می شوند به گروه هایي که به تئاتر دانشگاهي 
و تئاتر مستقل که عوامل آن سال ها تالش 

کرده اند تا به کیفیت مناسب برسند اجازه خودنمایي و ظهور نمي دهند. بسیاري از این 
سالن ها سهم سلبریتي ها و کساني می شود که به واسطه فعالیت های دیگري که دارند 
می آیند صحنه را اشغال می کنند و دست کساني که عمر وزندگی شان را گذاشته اند 

پاي تئاتر، از صحنه کوتاه می شود و این یک مسئله مهم است! 
مبحث سوم کیفیت سالن هایي است که به صورت خصوصي تأسیس مي شوند که 
برخي از آن ها کیفیت قابل قبولي دارند اما بعضي از این سالن ها اساساً شرایط مناسبي 
براي اجرا ندارند مگر اینکه هنرمند از خواست ها و ایدئال خود براي اجرا و ارائه 
نمایش دائماً عدول کند و تبدیل مي شود به نمایشي که شمایل تئاتر مناسب براي 
مخاطب را ندارد و طبیعتاً مخاطب هم جذب آن نمی شود! بهر حال یک ماجراي 
علت و معلولي است که اجراي بی کیفیت  به واسطه سالن کم کیفیت منجر به گریز و 
فاصله گرفتن مخاطب می شود و در مقابل اجراي پرطمطراق و با حمایت تبلیغات و 
امکانات مخاطب را جذب نمي کند و عماًل همان اتفاقي می افتد که سابقاً می افتاد که 
کساني همیشه اجرا داشتند و هنوز هم اجرا می روند و کساني هم که اجرا نمی رفتند 

و اگر هم اجرا بروند بدون مخاطب مي روند«. 
راهکارهایي به ذهن من می رسد و حتماً به ذهن اهالي این رشته و البته مسئولین 
فرهنگي هم می رسد منتهي مهم این است که تا چه میزان بخواهند از این راهکارها 
استفاده کنند؟ ازجمله این راهکارها این است فرهنگ سازی کنیم. که شاید زمان 
بیشتري ببرد تا در ذهن مخاطب جا بگیرد اما وقتي معنا پیدا کرد، مخاطب تئاتر 
شما تبدیل به طرفدار بازیگر تئاتر، طرفدار کارگردان تئاتر، طرفدار نویسنده تئاتر و 
یک شکل مشخص از ارائه در هنر نمایش می شود. ما باید مخاطبان را عادت بدهیم 
به دیدن تئاتر و درک مفهوم حرفه ای از آثار، یعنی مخاطب برای دیدن یک تئاتر به 
سالن بیاید نه برای دیدن »سلیبریتی ها« بازیگران خوب سینما هم بیایند و با اهالي 
تئاتر همکاري کنند  اما قرار نیست که آن ها بر هنرمندان واقعي تئاتر ارجح باشند یا 

منتي بر سر تئاتر داشته باشند  که اآلن متأسفانه شاهد چنین وضعیتي هستیم!
روش دیگر این است که ما سازوکار تئاتر را از اینکه به شکل انحصاري در دست 
یکسري آدم باشد دربیاوریم و اجازه بدهیم هرکسی متناسب با توان خودش در 
بستري که فراهم شده است بتواند خود را نشان بدهد و مخاطب خاص خودش را 
داشته باشد. اگر ما بتوانیم مردم را آشنا کنیم باهنر تئاتر به معناي واقعي کلمه،آن ها با 
شناخت درست مخاطب تئاتر می شوند. این به یک معنا شناور کردن هنر تئاتر در 

سطح جامعه است. 
باید به این فکر بکنیم که چطور می توانیم اجراي خوبي داشته باشیم. من شخصًا 
متأسفم از اینکه داریم فراموش مي کنیم تئاتر یک رشته هنري است و باید بپرسیم کجا 

رفته است آن حس خوبي که در سالن ها اجراي موفق مي دیدیم؟ 
حقیقت تلخي است اما من این روزها چه وقتي در حال اجراي تئاتر هستم و چه 
وقتي به سراغ اجراي دوستان می روم  احساس نمی کنم هنرمندان پس از اجرا به 
خاطر اینکه یک اثر هنري را روي صحنه برده اند به شادی رسیده اند، بلکه آن ها 
صرفاً از این خوشحال و راضي هستند که توانسته اند مخاطب و تماشاگر بیشتري را 
جذب کنند و یا اینکه توانسته اند به بازدهي مالي خوب برسند! این خیلي خطرناک 
است که حتي دانش آموختگان رشته تئاتر هم به تدریج به یک نوع دالل مسلکي و 
کاسب کاری متمایل می شوند و امیدوارم که مسئولین فرهنگي دولت بخواهند و 
بتوانند کمک کنند تا این فضاي داللي را از هنر و به ویژه تئاتر خصوصي دور کنند«.
اصالح معایب و عوارضي که خصوصي شدن تئاتر براي هنرمندان مستقل در پي 
داشته به شرطي اتفاق می افتد که افراد آگاه و مطلع به کمک اهالي تئاتر بیایند. 
کج فهمی ها و سخت گیری نسبت به هنرمندان از ناحیه مسئولین فرهنگي باید اصالح 
شود و همین طور باید مسئولین فرهنگي این را به عنوان یک قاعده بپذیرند که هنرمند 
عرصه تئاتر به سالن نمایش بیاید و حضور ستارگان سینما به رغم رونق دادن به چند 
نمایش گذراست و آن ها نهایت عرصه تئاتر و هنرهاي نمایشي را رها می کنند چراکه 

جذابیت مدنظر آن ها را ندارد.
آنچه هنرمندان تئاتر می گویند به بیان ساده تر افزایش آموزش و آگاهي در متن 
جامعه و در پي آن آماده کردن ذهن مردم براي ادراک هنر و هنر عمیق و متکي 
به تفکر است. پرداخت بهاي بلیت دویست هزارتومانی براي کارگران و اقشاري 
که درآمد باالیي ندارند. امکان پذیر نیست و اگر تصمیم و هدف هنرمندان دربردن 
تئاتر به خانه ها و محله های مردم است باید اجازه داد تا استعدادها بدون تبعیض  
و بدون سفارش و بخشنامه شناخته بشوند  متعهد کردن بازبین ها به استدالل و 
پاسخگویي منطقي درباره اشکاالتي که نسبت به هر متن یا نمایش وارد می کنند 
ازجمله راهکارهایي است که اهالي تئاتر براي اصالح وضعیت نامناسب امروز بر 

آن پافشاري می کنند.
تئاتر خصوصي اگر همان گونه که در آغاز مورد تأکید مسئولین فرهنگي بود بخواهد 
به عمومیت عاشق و انتشار حقایق در میان آحاد جامعه بپردازد نمی تواند و نباید به 
جشن و دوره امی ستارگان کم کار شده سینما و تلویزیون مبدل شود و نمی تواند به 

ماهیت صرفاً اقتصادي و پول سازی تقلیل پیدا کند!

کسب مقام اول بخش کاریکاتور در جشنواره رسانه ای 
ابوذر در منطقه کرمانشاه 

آقای محمد رسول گودینی ،ازکارکنان اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه. 
در چهارمین جشنواره رسانه ای کشوری ابوذر  رتبه اول بخش کاریکاتور را کسب 
نمود. درمراسم اختتامیه این جشنواره که در سالن همایش های حوزه هنری تهران 
با حضور مسئوالن بسیج و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد برگزار گردید،  آقای 
محمدرسول گودینی توانست مقام اول بخش کاریکاتور این جشنواره را به خود 
اختصاص دهد.  ضمن تبریک به این همکارگرامی به جهت کسب این افتخاربزرگ، 

توفیق روز افزون ایشان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم .

نگاه روز

ارشاد  و  فرهنگ  )وزیر  صالحی  عباس  سید 
هنرستان  صدسالگی  جشن  در  اسالمی( 
موسیقی گفت: از آغاز تاریخ تا امروز موسیقی 
ایران در تمام طبقات اجتماعی جریان داشته و 

جایی در ایران نیست که در خود ردپایی از 
تهران  موسیقی  هنرستان  سالگی  صد  جشن 
و  فرهنگ  وزیر  صالحی  عباس  حضور  با 
)معاون  حسینی  محمد  سید  اسالمی،  ارشاد 
امور هنری وزارت ارشاد( و جمع کثیری از 
اساتید پیشکسوت موسیقی و فارغ التحصیالن 
ادوار مختلف این هنرستان در تاالر وحدت با 

مجری گری نیما رئیسی برگزار شد.
با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل  این مراسم 
مجید و اجرای سرود ملی ایران توسط گروه 
کر هنرستان موسیقی دختران تهران به رهبری 
شهال میالنی آغاز شد. و در ادامه این گروه کر 
روایتگر چند بیت از شاهنامه حکیم ابوالقاسم 

فردوسی شد.
در ادامه این مراسم کلیپ تصویری مربوط به 
بزرگداشت هنرمندان و اساتیدی که دار فانی را 
وداع گفته اند پخش شد و پس از آن محمد 
اسمعیلی) نوازنده تنبک( و سعید ثابت )نوازنده 
دور  سالهای  هنرجویان  و  اساتید  از  سنتور( 
هنرستان موسیقی دقایقی به اجرای موسیقی 
وزیر  صالحی  عباس  سید  پرداختند.سپس 
فرهنگ و ارشاد اسالمی طی سخنانی گفت:» 
بنام خداوند مهر و زیبایی. خوشحالم که امروز 
در جشن صدمین سالگی هنرستان موسیقی 
موسیقی  اهل  آقایان  و  خانم ها  شما  خدمت 
هستم. صد سالگی را طعمی است از مانایی، 
پایایی و جاودانگی. صد سالگی بوی ماندن و 
جاودانه ماندن را دارد و این صد سالگی تقارنی 
با چهل سالگی انقالب اسالمی پیدا کرده که 
امیدوارم پختگی الزم را به همراه داشته باشد«.

وی ادامه داد: »به هر حال موسیقی در ایران 
می شود.  یاد  مختلفی  شاخه های  و  الیه ها  با 
از دوران  ایرانی را  پای موسیقی  ما عمق رد 
اساطیری و تاریخ بشر تا عصر ساسانی باربد 
می بینیم.  معاصر  دوره های  تا  و  نکیساها  و 
موسیقی به عمق تاریخ ایران راه دارد. موسیقی 
ترنم  با  جغرافیایی  گستره  لحاظ  از  ایرانی 
خاک  از  وجبی  هیچ  و  هم نواست  موسیقی 
ایران نیست که طعم موسیقی را نداشته باشد. 
طبقات  از  وسیعی  دامنه  در  ایرانی  موسیقی 
هیچ  ایرانی  موسیقی  است.  بوده  زمین  ایران 
گاه مخصوص یک طبقه نبوده و نیست و ما 
دیده ایم که از طبقات مرفه و عامه مردم هر 
یک به گونه ای با موسیقی حشر و نشر داشته 
این عمق و گستره  افزود:»  دارند«.صالحی  و 
موسیقی ایرانی بخشی از هویت ایرانی است. 
البته در معنا نیز، موسیقی ایرانی ویژگی هایی 
دارد که نباید آن را دست کم گرفت. به اعتقاد 
ایران  هویت  بال  دو  شعر  و  موسیقی  من 
هستند که همواره در کنار هم حرکت کرده 

و می کنند. موسیقی ایرانی موسیقی است که 
عواطف ناب انسانی را واگویه کرده و می کند. 
موسیقی ایرانی نمایه ای از تعالی معنوی انسان 
دارد و در نهایت اینکه روح شرقی در موسیقی 
ایرانی تجلی دارد و به هر صورت خوشحالیم 
را  امروز صدمین سال هنرستان موسیقی  که 
جشن می گیریم و خوشحالیم که ایران می ماند. 
ما امیدواریم هزارمین سالگرد این نهادها را در 
کنار هم داشته باشیم و جشن بگیریم. به همین 
سبب من از همکارانم قدردانی می کنم که این 
فرصت را رقم زدند تا در پرتو صدمین سال 
هنرستان موسیقی تاریخ شفاهی این هنرستان 
ثبت شود و مقدمه ای باشد برای ورود به دوره 

جدیدی از هنر موسیقی ایرانی.«
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صحبت های  از  پس 
اسالمی، نوبت به مراسم تقدیر از پیشکسوتان 
هنرستان موسیقی رسید. مراسم تقدیر از این 
فرهنگ  وزیر  حضور  با  پیشکسوت  اساتید 
ارشاد اسالمی، سیدمحمد مجتبی حسینی  و 
اسالمی،  ارشاد  فرهنگ  وزیر  هنری  معاون 

لوریس چکناواریان، فرهاد فخرالدینی، حسن 
شد  انجام  جامعی  مسجد  احمد  و  ریاحی 
)نوازنده  امید  داود جعفری  از  آن  در طی  و 
ویولنسل(، احمد حق کردار) فارغ التحصیل 
رشته آهنگسازی نظامی( و امیر اشرف آریانپور 
) موسیقی شناس و مدرس دانشگاه( به عنوان 
اسماعیلی  محمد  و  هنرجویان  قدیمی ترین 
نوازنده  افشار)  رحمت  تمبک(،  )نوازنده 
به  سنتور(  )نوازنده  افتاده  مینا  و  کالرینت( 
عنوان پرسابقه ترین استادان هنرستان موسیقی 
در  توجه  جالب  نکته  شد.  قدردانی  تهران 
این قسمت از مراسم ابراز احساسات شدید 
هنرجویان ادوار مختلف هنرستان موسیقی در 
هنگام تجلیل از مینا افتاده بود.قسمت بعدی 
این مراسم به اجرای موسیقی توسط ارکستر 
و  ذکایی  سینا  سرپرستی  به  بادی  سازهای 
داشت.  اختصاص  مجلسی  جاوید  رهبری 
بعنوان  هارمونیکا(  )نوازنده  نژاد  صفر  بابک 
همراهی  را  بادی  ارکستر سازهای  سولیست 
مراسم  این  در  که  قطعاتی  از  یکی  کرد. 
توسط ارکستر سازهای بادی اجرا شد قطعه 
 Consuelo( اثر )BESAME MUCHO(
این  مجلسی  جاوید  که  بود   )Velazquez
ایران  بانوان  تمامی  و  همسرش  رابه  قطعه 
به  این مراسم  بعدی  تقدیم کرد.بخش  زمین 
اماده سازی  از مراحل مختلف  کلیپی  پخش 
و فرآیند اجرایی این مراسم اختصاص داشت. 
در قسمتی از این کلیپ مجتبی حسینی معاون 
امور هنری وزارت ارشاد از فارغ التحصیالن 
هنرستان موسیقی با نوان ستارگان سپهر هنر 
صد  یادبود  تمبر  از  رونمایی  کرد.  یاد  ایران 
سالگی هنرستان موسیقی و کتاب جشن صد 
تقی  علی  )نوشته  موسیقی  هنرستان  سالگی 

پور(، بخش بعدی این مراسم بود. 

کاریکاتور

اخذعوارضازتونلهاوبزرگراهها!

موسیقی از آغاز تاریخ ایران، با زندگی مردم آمیخته بوده است

به کارگردانی یاسر طالبی پس از حضور  فیلم مستند »دلبند«   
در بخش مسابقه جشنواره »ایدفا« هلند این بار در بخش سینما 
و فرهنگ غذا Culinary Cinema شصت و نهمین دوره ی 

جشنواره فیلم برلین پذیرفته شد.
به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در 
دعوت نامه ی این فیلم آمده است: »ما با یک ریتم مناسب در فیلم، 
شیفته زنی شدیم که خستگی ناپذیر مراقب حیوانات و مردم است«
مستند »دلبند« برای جایزه بزرگ 5۰ هزار یورویی بهترین فیلم 
آثار  از  به رقابت می پردازد.»دلبند« یکی  برلین  مستند جشنواره 
منتخب بخش مسابقه ملی و مسابقه بین الملل دوازدهمین جشنواره 
»سینماحقیقت« بود و بهمن ماه امسال نیز در جمع پنج مستند 
منتخب سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در 
خواهد آمد.این مستند محصول مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی و شرکت تصویر گستر الهه پارسی )الی ایمیج( به مدیریت 
الهه نوبخت است که پخش بین الملل این فیلم را نیز بعهده دارد.
شصت  و نهمین دوره جشنواره فیلم برلین از تاریخ 7 تا 17 فوریه 
2۰19 )18 تا 28 بهمن( در آلمان برگزار می شود و امسال »ژولیت 
بینوش« بازیگر فرانسوی برنده اسکار به عنوان رئیس هیات داوران 

بخش رقابتی این رویداد سینمایی انتخاب شده است.

»دلبند «ايراين

 مسافر برلني شد

»هیوال« تازه ترین سریال مهران مدیری است که برای پخش در 
نمایش خانگی ساخته می شود. روزنامه هفت صبح در  شبکه 
گزارشی به این سریال پرداخته و از نقش متفاوت مهران مدیری در 

»هیوال« پرده برداشته است.
»هیوال« داستان مردی را محور قرار داده است که به همراه همسرش 
زندگی سالمی پیش گرفته. آشنایی آن ها با یک مرد اما مسیر 
زندگی شان را تغییر می دهد و باعث می شود به سمت کارهای 
خالف کشیده شوند. این خط کلی قصه است که در دل آن خرده 
داستان های زیادی قرار دارد و بر اساس آن موقعیت های خنده 
داری شکل می گیرد. این را هم داشته باشید که »هیوال« کنایه هایی 
به سیاست می زند؛ چیزی شبیه رویه مدیری در »دورهمی«.مهران 
مدیری این بار ترکیب اصلی بازیگران خود را به هم زده است و 
به ترکیبی جدید دست یافته. یکی از انتقادهایی که به مدیری می 
شد سپردن نقش اصلی به سیامک انصاری بود. او این بار فرهاد 
اصالنی را جایگزین کرده که انتخاب هوشمندانه ای است. »هیوال« 
به تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی 15 قسمتی است ولی پیمان 

قاسمخانی داستان را طوری نوشته که بتوان آن را ادامه داد. 

مهران مدیری
 در نقش یک هیوال

حمید عسگری خواننده موسیقی پاپ کشورمان که 1۰ بهمن برای 
تهرانی ها کنسرت برگزار می کند در گفت و گو با »صبا« اظهار کرد: 
ما تور کامل کنسرت را در دی و بهمن داریم که به شهرهای 
کرمان، همدان، ارومیه و تبریز سفر می کنیم و تاریخ برگزاری آن ها 

را به زودی اعالم خواهیم کرد.
وی در ادامه درباره آلبوم جدید افزود: آلبوم جدید را آماده کرده ایم 
و منتظر مجوزهای نهایی هستیم تا منتشر شود. این آلبوم 9 قطعه 
دارد و تالش کردیم مطابق سلیقه عالقه مندان باشد و امیدوارم تا 
اسفند ماه منتشر شود.این خواننده محبوب درباره اجرای تهران 
گفت: ما همیشه تالش می کنیم تا مخاطبان را راضی کنیم به همین 
خاطر در احرای 1۰ بهمن با 35 قطعه از قطعاتم در خدمتشون 
هستم و برای اینکه زمان کافی برای اجرا داشته باشیم بعضی از 
قطعات را میکس کرده ایم. و همچنین یک قطعه از آلبوم جدید 
را برای عالقه مندان اجرا می کنیم.گفتنی است، کنسرت حمید 
عسگری 1۰ بهمن ساعت 19 و 22 در سالن میالد نمایشگاه 

برگزار می شود و قمت بلیط ها از 6۰ تا 16۰ هزار تومان است.

حميد عسگري:به زودي البوم 
جديد را منترش ميكمن
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عملیات گاز

میالد صدرعاملی کارگردان فیلم سینمایی 
و  سی  نو  نگاه  بخش  در  که  »سونامی« 
دارد،  قرار  فجر  فیلم  جشنواره  هفتمین 
این ریسک  اثر گفت: هرکسی  این  درباره 
را نمی کند که برای ساخت فیلم اولش به 
برود که کمتر فیلمی در آن  ژانری  سراغ 
یک  ورزشی  ژانر  درواقع  و  شده  ساخته 
ژانر مرده است اما من این کار را کردم و 
امیدوارم در این مسیر موفق شده باشم و 
باشند  داشته  دوست  را  »سونامی«  مردم 
البته خودم تا حدودی فکر می کنم در این 
راه موفق شده ام زیرا این فیلم به جشنواره 

راه پیدا کرد.
وی افزود: من پیش از این، این ژانر را در 
به  بودم  کرده  تجربه  مستند  و  کوتاه  آثار 
مربی   2 درباره  من  مستند   2 که  طوری 
سابق تیم ملی فوتبال بود بنابراین به ژانر 
ورزشی اشراف داشتم و می دانستم می توانم 
حس و حال آن را دربیاورم به همین دلیل 

شده اند  موفق  مستندم  آثار  دیدم  وقتی 
تصمیم گرفتم فیلم سینمایی ام را در همین 
به  اشاره  با  کنم.صدرعاملی  تجربه  حوزه 
درباره  می شناسد،  را  ورزشی  حوزه  اینکه 
حوزه  این  گفت:  حوزه  این  سختی های 

طوری  به  داشت  را  خودش  سختی های 
نوشتم  را  »سونامی«  فیلمنامه  وقتی  که 
هیچوقت فکر نمی کردم ساخت آن تا این 
حد سخت باشد اما در دوران فیلمبرداری 
فهمیدم که چه دشواری هایی دارد. با این 

را  شما  که  است  فیلمی  »سونامی«  حال 
خسته نمی کند یعنی داستان، فیلمنامه و 
نماها باعث می شود تا انتها فیلم را دنبال 
امسال  اینکه  بیان  با  کارگردان  کنید.این 
و  در سسی  بسیاری  جوان  کارگردان های 
هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارند، 
عنوان کرد: این نشان می دهد که سینما در 
ایران پویا و زنده است و بچه های فیلمساز 
با عشق و عالقه کار می کنند به طور کلی 
سینما رشته سختی است و فقط با عشق 
می توانید در آن دوام بیاورید در واقع صبر 
و حوصله زیاد می خواهد اما ما می بینیم که 
امسال کارگردانان دهه هفتادی در جشنواره 
داریم که این نشان می دهد که سینما چقدر 
البته امسال قسمت بود من و  زنده است 
پدرم هر 2 با آثارمان در جشنواره باشیم.وی 
در پایان درباره مراحل آماده سازی فیلمش 
اظهار کرد: فکر می کنم تا اول بهمن نسخه 

کامل آن آماده شود.

صدرعاملي:ساخت »سونامی«  ریسک بود

تام کروز با دو »ماموریت غیرممکن« می آید
کریستوفر مک کوری دو قرارداد پشت سر هم برای ساخت دو فیلم دیگر از مجموعه 

»ماموریت غیرممکن« امضا می کند.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر، سازنده »ملت سرکش« و »فال آوت« به زودی قرارداد 
ساخت دو فیلم دیگر از مجموعه »ماموریت غیرممکن«  را امضا می کند.کریستوفر 
مک کوری قرار است نویسندگی و کارگردانی هر دو فیلم را برعهده بگیرد.وی که 
نویسنده-کارگردان »ملت سرکش« و »فال آوت« دو فیلم اخیر از مجموعه فیلم های 
اکشن و پرفروش »ماموریت غیرممکن« با بازی تام کروز بود، در شرف امضای 
قراردادی برای ساخت دو فیلم دیگر از این مجموعه است.انتظار می رود در حالی 
که مک کوری فیلم های سوم و چهارم خودش از این مجموعه را جلوی دوربین 
می برد، مثل فیلم های پیش، تام کروز در قسمت هفتم و هشتم این مجموعه هم 
حضور داشته باشد.تام کروز در این فیلم ها در نقش مردی پرقدرت به نام اتان هانت 
ظاهر شده که فردی برای انجام ماموریت های جهانی است.مک کوری نخستین بار 
فیلم پنجم این مجموعه را در سال 2۰۱۵ با نام »ملت سرکش« ساخت که ۶۸2 
میلیون دالر فروش کرد و تنها فیلمساز در تاریخ این مجموعه شد که با ساخت فیلم 

»فال آوت«  کارگردانی دو قسمت از این مجموعه فیلم ها را انجام داد.


