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به گزارش زمان، مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران با اشاره 
میدان  گاز  فرآورش  تاسیسات  از  رسمی  برداری  بهره  آغاز  به 
تاسیسات  این  اندازی  راه  اقتصادی  صرفه  کرد:  اعالم  هنگام، 

6جدید معادل 300 میلیون دالر در سال برآورد می شود.

توقف سوختن ساالنه ۳۰۰ 

میلیون دالر گاز در خلیج فارس
کارآمد  و  موفق  اداره  اینکه  بیان  با  جهانگیری  زمان،  گزارش  به 
کشور نیازمند آینده پژوهی و آینده نگری است، گفت: برای اداره 
نیازمند آن هستیم که همواره یک تصویر کنترل  موفق کشور 

کننده از آینده بلند مدت کشور پیش روی داشته باشیم.

به گزارش زمان،معاون مدیرکل دفتر نظارت بر تشــکل های 
ســازمان حمایت از مصرف کننده: جریان تولید باید به این 
باور برسد که شــرط دوام و بقای آن ها در دیدن و شنیدن 

صدای مصرف کننده است.
2

 اداره کارآمد کشور

 نیازمند توجه به آینده نگری

بقای تولیدکننده در گرو توجه 

به نیاز های مصرف کننده
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پیچیدگی های خاص بازار ارز در ایران

خرید و فروش  خیابانی ارز در کما
سرمقاله

چالش های امنیتی و عدم 
احراز هویت در نرم افزارها

نگاه روز

ماموریت ویژه وزارت 
کشور به استانداران

»چهار راه استانبول« یاد آور 
پنجشنبه سیاه پالسکو 

افزارهای  نرم  اصلی  های  چالش  از  یکی 
موبایلی، برای طراحان آن، نصب و استفاده 
آسان از این نرم افزارهاست. قطعا نرم افزاری 
که تنها با یک کد پیامکی و -یا حتی بدون 
آن- نصب و راه اندازی می شود، درمقایسه 
با نرم افزارهایی که رویکردی سخت گیرانه 
موفقیت  از  دارند،  کاربر  هویت  احراز  در 
بیشتری در بازار برخوردار است.اما رویکرد 
عدم احراز هویت قطعی کاربران، مخصوصا 
جایی  جابه  به  مربوط  نرم افزارهای  در 
مرسوالت، می تواند هزینه های گزافی درپی 
اخبار  بارها  نیز  این  از  پیش  باشد.  داشته 
مربوط به سواستفاده توزیع کنندگان اقالم 
مشروبات  و  مخدر  مواد  جمله  از  ممنوعه 
شنیده ایم.  افزارها  نرم  این  از  را  و...  الکلی 
قانون بر حمل  قابل توجه حساسیت  نکته 

و توزیع این اقالم است. 
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رهبر معظم انقالب:

کشورهای منطقه تصمیم بر مقاومت بگیرند 
دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند

زنگ هشدار منابع آبی به صدا درآمد

آینده برجام و سه دیدگاه؛

رانمیدهد وپا ار تاوانسیاستبازی ایران 

مرتضی کوه مسکن

به گزارش زمان، نورافکن بانک مرکزی برای شفافیت در بازار ارز، کار را به راه اندازی سامانه ارزی کشانده و کم کم معامالت را از کف خیابان فردوسی به صرافی های شناسنامه دار می کشاند.بازار ارز ایران پیچیدگی های خاص خود را 
دارد؛ بازاری که هر از چند گاهی با سر و صدا، همه ذهن ها را معطوف به خود می کند و تا چند روزی که از سوی سیاستگذاران سر و سامان داده شود، حسابی گرد و خاک می کند. این بازار سهم امسال خود را هم از نوسانات بازار 

گرفت و چند هفته ای، آنقدر پر سر و صدا بود که حتی عده ای را هم از شهرستان به تهران کشاند تا بلکه سرمایه های هر چند ناچیز خود را هم وارد این بازار کرده و برای خود، سودی دست و پا کنند. 

ارزش فرابورس ایران حدود 
33 درصد افزایش یافت

ارزش بازار فرابورس ایران با 1.1 درصد افزایش در 
هفته گذشته، میزان رشد خود را از ابتدای امسال 
زمان  است.به گزارش  به حدود 33 درصد رسانده 
ایران، در هفته معامالتی پیش  ازفرابورس  نقل  به 
به ترتیب در تاریخ هفتم و هشتم این ماه در گروه 
اوراق تامین مالی شاهد عرضه دو سری اسناد خزانه 
بودیم که در نماد اخزا 613 با تاریخ سررسید 16 
دی ماه سال 98 قیمت هر ورقه از این اسناد 715 
هزار ریال کشف قیمت شد. از سوی دیگر در جریان 
عرضه اخزا615 نیز که این سری اوراق در بیستم 
آبان ماه سال 98 سررسید می شود هر ورقه بیش 
به  نیز  اسفند  قیمت خورد.نهم  ریال  هزار  از 727 
سهام  از  درصدی   90.8 و   31.5 بلوک  دو  ترتیب 
مدیریتی غیرکنترلی شرکت سرمایه گذاری کوه نور 
و سهام کنترلی شرکت سرمایه گذاری سبحان در 

بازارهای پایه ب و اول به فروش رسیدند.
در بازارهای فرابورس چه گذشت؟

در جریان هفته ای که سپری شد در مجموع 9 بازار 
فرابورس شاهد داد وستد یک هزار و 379 میلیون 
ورقه به ارزش هشت هزار و 306 میلیارد ریال بودیم 
که این میزان نقل و انتقال سهام و اوراق بهادار طی 
و  که حجم  حالی  در  رقم خورد.  دفعه  هزار   182

ارزش معامالت در مقایسه با هفته پیشین کاهش 
یافت، اما تعداد دفعات مبادالت با 27 درصد رشد 
روبه رو شد.درصد معامالت بازارهای فرابورس نشان 
می دهد بهترین عملکرد در رشد حجم و ارزش داد 
وستدها را بازار پایه به ثبت رسانده، به طوری که در 
این بازار حجم و ارزش معامالت به ترتیب رشد 36 و 
21 درصدی را در مقایسه با هفته پیشین تجربه کرد. 
باقی بازارها اما با افت نسبی حجم و ارزش معامالت 
روبه رو شدند.معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس 
ایران هفته گذشته در گفت و گویی از اجرایی شدن 
بازار پایه  فاز توقف خودکار نمادهای معامالتی در 
از شنبه 5 اسفندماه خبر داد. به گفته »بهنام  ب 
محسنی« اگر قیمت سهام یکی از شرکت های حاضر 
در بازار »پایه ب« طی پنج روز کاری بیش از 40 
درصد افزایش یا کاهش قیمت؛ یعنی نوسان مثبت 
یا منفی داشته باشد، نماد مذکور متوقف می شود و 
ناشر ملزم است اطالعیه شفاف سازی منتشر کند، 
در این صورت نماد متوقف شده در روز معامالتی 
بعد بازگشایی می شود.وی همچنین اشاره کرد در 
صورتی که قیمت سهام یکی از شرکت های حاضر 
در بازار »پایه ب« طی 15 روز کاری بیش از 60 
متوقف  معامالتی  نماد  باشد،  داشته  نوسان  درصد 
شده و ناشر ملزم است همایش اطالع رسانی برگزار 
کند که پس از آن نماد معامالتی حداکثر پس از دو 

روز کاری بعد بازگشایی می شود.
معامالت اوراق تسه بر مدار رشد

شاهد  که  فرابورس  مالی  نوین  ابزارهای  بازار  در 

معامله 66 میلیون ورقه به ارزش شش هزار و 267 
میلیارد ریال بود، رصد معامالت ابزارهای مالی در 
این بازار نشان می دهد، اوراق تسهیالت مسکن رشد 
35 و 28 درصدی در حجم و ارزش معامالت را 
تجربه کرد و بهترین عملکرد هفتگی را در مقایسه 
با اوراق بدهی و صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله به ثبت رساند.این بازار شنبه هفته آینده 
میزبان عرضه سه سری اسناد خزانه در نمادهای 
اخزا6024، اخزا6034 و اخزا6134 خواهد بود که 
فروشنده آن قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا و ناشر 
آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از 
که سپری شد همچنین  هفته ای  است.در  دولت 
رقم یک هزار  به  بازار سهام  معامالت خرد  ارزش 
و 911 میلیارد ریال رسید که از این میزان گروه 
محصوالت شیمیایی بیشترین سهم از ارزش کل 
معامالت را در اختیار گرفت. ارزش معامالت در 
درصد   16 که  بود  ریال  میلیارد   301 گروه  این 
از  پس  می شد.  شامل  را  معامالت  کل  ارزش  از 
صندوق  و  بیمه  و  اساسی  فلزات  گروه های  آن 
بازنشستگی به جز تامین اجتماعی با سهم 12 و 
7 درصدی در جایگاه دوم و سوم صنایع فرابورسی 
با بیشترین سهم از ارزش کل معامالت بازار سهام 
قرار گرفتند.در نهایت، در هفته قبل شاخص کل 
شد  روبه رو  درصدی  دهم  چهار  افت  با  فرابورس 
حدود  به  امسال  ابتدای  از  نماگر  این  بازدهی  تا 
25 درصد برسد. در حال حاضر آیفکس در ارتفاع 

1092 واحدی قرار دارد.

به  واکنش  در  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
درخصوص  ملل  سازمان  دبیرکل  اخیر  گزارش 
نوع  این  گفت:  ایران  در  بشر  حقوق  وضعیت 
گزارشات اساسا ایرادات مبنایی دارد و فاقد اعتبار 

و ارزش تلقی می شود.
قاسمی  بهرام  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازمان  دبیرکل  اخیر  گزارش  به  واکنش  در 
به  ایران که  درخصوص وضعیت حقوق بشر در 
منظور ارائه به نشست جاری شورای حقوق بشر 
گفت:  است،  شده  منتشر  و  تهیه  ملل  سازمان 
همانگونه که از گذشته ها نیز شاهد بوده ایم این 
نوع گزارشات اساسا هم به لحاظ ماهیتی و هم از 
نظر رویه ای دارای ایرادات مبنایی فراوانی است 
و بر این اساس اصوال از دید جمهوری اسالمی 
ایران فاقد اعتبار و ارزش تلقی می شود.سخنگوی 
وزارت امورخارجه همچنین افزود: گزارش انتشار 
یافته از سوی دبیرکل سازمان ملل دارای نقصان 
قرار  مبنا  بر  عالوه  که  است  بسیاری  ایرادات  و 

دادن قطعنامه ای ناعادالنه و سیاسی، در تنظیم 
مفاد آن از منابع و اطالعات غیرموثق، نادرست و 
سراسر فاقد اعتبار تهیه شده است؛ همچنین با 
نادیده انگاشتن و بی توجهی کامل به پیشرفت 
ها و اقدامات حقوق بشری در جمهوری اسالمی 

ایران، گزارشی نامتوازن و با جهت گیری خاص 
تهیه شده است.وی خاطرنشان کرد: عزم و اراده 
ارتقای  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  قاطع 
جایگاه هر چه بیشتر حقوق شهروندان بر اساس 
اصول مترقی اسالمی و قانون اساسی کشور است.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان با اشاره به برخی 
استانداردهای  بر  روش ها و رویکردهای مبتنی 
در  ویژه  به  ابزاری  استفاده  و  سیاسی   - دوگانه 
حوزه حقوق بشر، افزود: جمهوری اسالمی ایران 
درحالیکه  که  است  بوده  اعتقاد  این  بر  همواره 
از کشورهای  برخی  و  مناطق جهان  از  بسیاری 
شرایط  و  انسانی  اسفناک  شرایط  از  خاورمیانه 
فاجعه بار ناشی از جنگ های تحمیلی ظالمانه 
سیاست  تداوم  برند،  می  رنج  کشورها  از  برخی 
بکارگیری  و  رایج  های  بازی  سیاست  و  زدگی 
استانداردهای چند گانه در رسیدگی به وضعیت 
حقوق بشر کشورها، موجب بی اعتمادی بیشتر 

جامعه جهانی به سازمان ملل می شود.

گزارش »گوترش« درباره حقوق بشر در ایران فاقد اعتبار است

تزریق١٠٠میلیون یورو سرمایه برای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
گفت:  خلیج فارس  ستاره  پاالیشگاه  مدیرعامل 
اسناد و مدارک الزم برای دریافت نخستین قسط 
به مبلغ 40 میلیون یورو را تهیه کرده ایم، اما تا 
پایان سال، حداقل 100 میلیون یورو را دریافت 
می کنیم.به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدعلی 
دادور، مدیرعامل پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
منابع  تخصیص  اینکه  به  پاسخ  خلیج فارسدر 
پروژه 2  این  برای  ملی  توسعه  از صندوق  مالی 
تعجیل  برای  کاری  و  برده، چه ساز  زمان  سال 
این منابع مالی در نظر گرفته شده  در دریافت 
است، توضیح داد: این وام موفق به دریافت مصوبه 
هیات وزیران شد و هفته آینده نخستین بخش 
توجه  با  اینکه  ضمن  کنیم؛  می  دریافت  را  آن 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  پیگیری های  به 
فرآورده های نفتی، همگی بر این باورند که این 
پروژه پویایی دارد؛ بنابراین نگاه ها برای تخصیص 
به  افزود:  شد.وی  قبل  از  تر  مثبت  مالی  منابع 
دریافت  برای  الزم  مصوبه  توانستیم  ترتیب  این 
دو  تکمیل  برای  الزم  یورو سرمایه  260میلیون 
فاز باقی مانده این پاالیشگاه را کسب کنیم.دادور 
ادامه داد: شناسنامه الزم و اسناد و مدارکی که 
بانک عامل این پروژه نیاز داشت، تهیه و تحویل 
داده شده است؛ ضمن اینکه اسناد و مدارک الزم 
برای دریافت نخستین قسط به مبلغ 40 میلیون 
یورو نیز تهیه گردیده، اما تا پایان سال، حداقل 
100 میلیون یورو را دریافت می کنیم.این مقام 
در  دوم  فاز  تقطیر  واحد  اینکه  اعالم  با  مسئول 
نفتا  و  گاز   نفت  فرآورده  افزود:  است،  سرویس 
در مسیر مخازن  بوده و گاز مایع به سمت واحد 

مراکس گاز مایع هدایت می شود؛ بر این اساس، 
فعال ظرفیت 90 هزار بشکه ای تولید فاز 2 فعال 

است اما ظرفیت کل 120 هزار بشکه است.
دادور با بیان اینکه هفته آینده محصوالت یورو5 
خاطرنشان  دهیم،  می  بازار  تحویل  را  گازوییل 
کرد: از سویی دیگر هفته آینده حدود 3 میلیون 
و 700 هزار بشکه از فاز یک و 2 میلیون و 800 
هزار بشکه گازوییل یورو 5، از فاز 2 این پاالیشگاه 
تولید می شود و به این ترتیب می توانیم 6 و نیم 
میلیون بشکه گازوییل یورو 5 را به بازار مصرف 

عرضه کنیم.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، نرخ 
بهره وام صندوق توسعه ملی را 8 درصد اعالم 
کرد و ادامه داد:  بخشی از هزینه های توسعه و 
تکمیل فاز 2 و 3 این پاالیشگاه، از محل فروش 
میزان  این  اکنون  البته  که  است  ها  فرآورده 
آورده سرمایه از محل فروش مبلغ قابل توجهی 
نیست؛ اما به طور حدودی ماهانه یا هر دو ماه، 
یک محموله را می فروشیم و هزینه آن را صرف 

توسعه بخش های باقی مانده شده است.

ادامه در صفحه 2

تصمیم گیری ها درباره موضوع آب یکپارچه می شود
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رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاسیت خارجی مجلس:
ایران هیچ گونه ارتباطی با رژیم صهیونیستی ندارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاسیت خارجی مجلس شورای 
اسالمی با تاکید براینکه ورزش جزء کوچکی از ارتباطات قطع 
جمهوری  نظام  گفت:  است،  صهیونیستی  رژیم  با  ایران  شده 
اسالمی هیچ گونه ارتباط اقتصادی و سیاسی با این رژیم غاصب 
ندارد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عالالدین بروجردی اظهارکرد: 
پرهیز از مواجه ورزشکاران ایران با ورزشکاران صهیونیستی یک 
مسئله آرمانی و مهم است که در راستای به رسمیت نشناختن 
این رژیم غاصب انجام می شود.وی افزود: به وجود آمدن پدیده 
داعش، تجزیه عراق و سوریه توطئه های طراحی شده از سوی 
آمریکا و هم پیمانانش در منطقه بود که با شکست سختی مواجه 
شد.نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه وضعیت امروز یمن بسیار تاسف باراست، بیان 
کرد: عربستان سعودی با سالح های آمریکایی و اسرائیلی مردم 
مظلوم یمن را هدف قرار داده و بعد بیش از یک هزار روز اشغال 
یمن عربستان شکست خورده این جنگ است.بروجردی اضافه 
و  افغانستان  به  داعش  سران  انتقال  دیگر  توطئه  آمریکا  کرد: 
سوریه را برای ایجاد جنگ بین مسلمانان و نا امنی در منطقه 
کلید زده است تا حاشیه امنی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کند.

تزریق١٠٠میلیون یورو سرمایه برای پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس

ادامه از صفحه1
وی با تاکید بر اینکه ما به فاینانس و سود بانکی عالقه ای 
در  نفر   600 حداقل  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  نداریم، 
مقیم  آنها،  اکثریت  که  هستند  کار  به  مشغول  واحدها  این 
بندرعباس و بومی هستند و برخی دیگر به منظور جلوگیری از 
هدررفت زمان و باالرفتن بهره وری، در خوابگاه هایی که برای 

آنها در خود پاالیشگاه تهیه شده، شب را سپری می کنند
.بر اساس گفته های این مقام مسئول، با 40 تا 50 میلیون 
یورو دیگر می توانیم فاز دوم این پاالیشگاه را به تولید پایدار 
برسانیم؛ این در حالی است که اجناس و تجهیزات مورد نیاز 
و  شود  می  عملیاتی  روند  وارد  وفور  و  به سرعت  پاالیشگاه 
مشکلی در این زمینه نیست. از سوی دیگر، کاتالیست های 
مورد استفاده در این پاالیشگاه با کیفیت کامال تولید داخل 
هرگونه  یا  ها  تحریم  که  شرایطی  در  حتی  بنابراین  است؛ 
ممنوعیتی در این زمینه وجود داشته باشد، مشکلی در تامین 
و تعویض این کاتالیست ها وجود ندارد.داور گفت: برخی از 
پاالیشگاه های کشور، کاتالیست های خود را از چین و هند 
تامین می کنند که در برخی موارد ممکن است برای تعویض 
آن به مشکل بخورند؛ اما این موضوع درباره پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس صادق نیست.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه 
به هیچ عنوان موافق عرضه اوراق مشارکت در راستای جذب 
سرمایه نیستیم و منابع صندوق توسعه برای ما کافی است، 
گفت: افتتاح فاز دو پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را می توانیم 
پیش از پایان سال نیز شاهد باشیم؛ اما تولید پایدار این فاز 
در فروردین یا نهایتا اردیبهشت ماه سال آینده، انجام می شود؛ 
البته امیدوارم تا آن زمان واحد تقطیر فاز 3 نیز وارد مدار شود.

وی تاکید کرد: تا پایان امسال از واردات بنزین بی نیاز شده 
و واردات صفر می شود؛ چرا که هم ذخایر هم وضعیت تولید 
مطلوب است. بنزین ماه گذشته این پاالیشگاه با اکتان باالی 
90 ، بنزن 0.3 و آروماتیک 28 و گوگرد 0.5 پی.پی.ام تحویل 
داده شده است؛ ضمن اینکه بنزین یورو 5 نیز با اکتان 91.5 
تجهیزات  تامین  توضیح وضعیت  در  دادور  عرضه می شود. 
هیچ  کشور  گمرکات  همکاری  به  توجه  با  گفت:  نیاز  مورد 
تجهیزی در گمرک باقی نمانده و با استفاده از مجوز به صورت 
نسیه کاالها را ترخیص کردیم. کوچکترین نیاز ما به تجهیزات 
نیز از طریق هوایی تامین و ترخیص آن در یک روز انجام می 
شود که البته این امر با راهنمایی و همکاری مسئوالن گمرک 
انجام شده است. از ایتالیا، اسپانیا تجهیزات واردات داشتیم 
که سهم در نهایت 25 درصد را از کل تجهیزات را به خود 

تخصیص می دهد.

رهبر معظم انقالب:
کشورهای منطقه تصمیم بر مقاومت 

بگیرند، دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند

اوقاف  وزیر  دیدار  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
سران  اگر  کردند:  تاکید  همراه،  هیات  و  سوریه 
کشورها و ملت های منطقه تصمیم قاطع بر مقاومت 
بگیرند، دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی روز پنج شنبه در دیدار وزیر 
اوقاف و جمعی از علمای سوریه با اشاره به حمایت 
جمهوری اسالمی از سوریه در خط مقدم مبارزه با 
مؤمن  ملت های  آِن  از  را  پیروزی  اسالم،  دشمنان 
بر  پافشاری  لزوم  بر  تأکید  با  و  خواندند  مجاهد  و 
آن  همگی  امیدواریم  گفتند:  اسالمی،  مشترکات 
جماعت  نماز  قدس  در  شما  که  ببینیم  را  روزی 
می خوانید.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تجلیل از آقای 
بشار اسد رئیس جمهور سوریه، افزودند: سوریه امروز 
در خط مقدم قرار دارد، بنابراین وظیفه ما حمایت از 
ایستادگی سوریه است، البته آقای بشار اسد در چهره 
یک مبارز بزرگ ظاهر شد و بدون تردید و با ثبات 
ایستاد که این برای یک ملت بسیار مهم است.ایشان 
ذلت برخی ملت ها را ناشی از ذلت رهبرانشان دانستند 
و با تأکید بر اینکه دشمن در مقابل ملت عزتمندی 
که رهبران آن با افتخار به اسالم و هویتشان احساس 
عزت می کنند، هیچ کاری نمی تواند بکند، خاطرنشان 
چهل  وارد  حالی  در  ایران  اسالمی  انقالب  کردند: 
سالگی شد که از روز اول همه قدرتهای درجه یک 
دنیا همچون امریکا، شوروی، ناتو و ارتجاع منطقه 
متحد شدند تا جمهوری اسالمی را از بین ببرند، اما 
این انقالب ماند و رشد کرد.رهبر انقالب اسالمی در 
تبیین این واقیعت امیدبخش و قدرت دهنده افزودند: 
ماندگاری انقالب ملت ایران نشان داد آنچه امریکا، 
اروپا و قدرتهای اتمی دنیا می خواهند لزوماً شدنی 
نیست و اگر همه ما و عناصر جبهه مقاومت در منطقه 
قاطع باشیم، دشمنان هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

ایشان الزمه پیروزی را ایمان و مجاهدت دانستند و 
گفتند: پیروزی متعلق به مؤمِن مجاهد است و وظیفه 
ما حمایت و دفاع از اسالم و حرکت اسالمی است، 
بنابراین باید اختالفات را کنار بگذاریم و به افرادی 
اگر  می کنند  اقدام  و  وحدت حرکت  بر خالف  که 
وابسته به سیاستهای جهانی و استکباری نیستند، 
بی اعتنایی کنیم.حضرت آیت اهلل خامنه ای، وظیفه 
از  ناشی  اختالف افکنی های  قبال  در  اسالمی  امت 
سیاست های استکباری همچون اقدامات سعودی ها 
را مقابله ی قاطع خواندند و گفتند: ما آن شیعه ای 
را که لندن، و آن سّنی ای را که امریکا و اسرائیل از 
او حمایت کند قبول نداریم زیرا اسالم با کفر، ظلم 
و استکبار مخالف است.ایشان با تأکید بر مشترکات 
اسالمی افزودند: امیدواریم همه ما آن روزی را ببینیم 
که شما در قدس نماز جماعت می خوانید و آن روز 
نیز دیر نخواهد بود و به زودی خواهد آمد چه امثال 
ما باشند یا نباشند.رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان 
کردند: چند سال پیش رژیم صهیونیستی می گفت 
ایران را تا 25 سال آینده چنین و چنان می کنیم 
که همان موقع گفتم شما 25 سال دیگر را درک 

نخواهید کرد.

اخبار

روزنه
کالمامیر

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه اداره 
موفق و کارآمد کشور نیازمند آینده پژوهی 
و آینده نگری است، گفت: برای اداره موفق 
یک  همواره  که  هستیم  آن  نیازمند  کشور 
مدت  بلند  آینده  از  کننده  کنترل  تصویر 

کشور پیش روی داشته باشیم.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ معاون 
جهانی  روز  همایش  در  جمهور  رئیس  اول 
پژوهشی  برجسته  استادان  در جمع  آینده، 
به برخی چالش های بزرگ  با اشاره  کشور 
کشور که از آنها به عنوان ابرچالش یاد می 
ازجانب  جامع  های  برنامه  اجرای  بر  شود، 
بخش های مختلف برای سیاستگذاری برای 
جهانگیری  کرد.اسحاق  تاکید  کشور  آینده 
آب،  اقتصادی،  مسائل  همچون  مشکالتی 
های  صندوق  ها،  بانک  زیست،  محیط 
همچنین  اجتماعی  مسائل  و  بازنشستگی 
موضوع فقر و فساد را ناشی از بی توجهی در 
گذشته به مسائل آینده دانست که این امر 
فرایند تصمیم گیری های آنی و لحظه ای 
برای حل مشکالت بوده است.وی گفت: چرا 
که برای حل این مشکالت فکری برای آینده 
توجهی  تصمیمات  پیامدهای  به  و  نشده 

صورت نگرفته است.جهانگیری افزود: یکی از 
اصلی ترین مسائلی که باید به آن پرداخته 
شود آینده نگری در سیاست های کشور و 
به  اشاره  با  همچنین  است.وی  تصمیمات 
اینکه ما نیازمند تصویر کنترلی گسترده ای 
از آینده بلندمدت برای کشور هستیم، گفت: 
در  هایمان  تصمیم گیری  این بخش  در  ما 
و  ایم  نداشته  جایگاهی  گذشته  های  دهه 
مدیران بیشتر تصمیم گیری های لحظه ای 
را برای حل مشکالت اتخاذ کرده اند.معاون 

اول رئیس جمهور افزود: باید در این زمینه 
که در سیاستگذاری ها به آینده توجه نشده 
است آسیب شناسی صورت بگیرد.جهانگیری 
به  باید  آینده  موضوع  در  اینکه  به  اشاره  با 
و چالش  آینده مسائل  و  فعلی کشور  وضع 
هایی که وجود دارد توجه شود، گفت: یکی 
از مهم ترین سرفصل ها وضع منابع طبیعی، 
آب، خاک، هوا و جنگل هاست که باید در 
با  گیرد.وی  صورت  نگری  آینده  آن  زمینه 
اشاره به اینکه خیلی از شاخص های حیاتی 

در حال  مسائل سیاستی  کشور درخصوص 
تخریب است، افزود: برای مثال در زمینه آب، 
مصارفی که به کار برده ایم هیچ وقت به آن 
توجه نکرده ایم که ببینیم ذخایر آبی کشور 
چگونه است و در آینده به چه صورتی خواهد 
بود.جهانگیری گفت: االن ما به حدی از این 
منبع حیاتی استفاده کرده ایم که در برخی 
از نقاط کشور حیات در حال تخریب است.

در  آب  زمینه  در  موجود  های  وی شاخص 
کشور را جزو نگران کننده ترین مسائل پیش 
رو دانست و افزود: این موضوع در زمینه هوا 
و درآمدهای دولت نیز صدق می کند.معاون 
اول رئیس جمهور تصریح کرد: متولدان دهه 
60 در کشور را یکی از اتفاقاتی دانست که در 
کشور صورت گرفت و گفت: این متولدان در 
هر حوزه ای که ورود پیدا می کنند مشکل 
این  االن  افزود:  شود.جهانگیری  می  ایجاد 
افراد به دوره اشتغال وارد شده اند و حجم 
باالی فارغ التحصیلی را داریم که باید برای 
موضوع  همچنین  کنیم.وی  ایجاد  کار  آنها 
صندوق های بازنشستگی و منابع دولتی را از 
جمله موضوعاتی دانست که در آینده نقش 

مهمی دارد.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: 

اداره کارآمد کشور نیازمند توجه به آینده نگری
ازدستتنرفتهاستمالیکهنابودی

آنمایُهپندوعبرتتشدهاست.

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004514هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین اشعری 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 87 صادره از قم درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2796/35 مترمربع پالک 690 فرعی 
از 361 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصیرآبادی، 
غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.493 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004510هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودموسوی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 2845 صادره از تهران درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2500/74 مترمربع پالک 964 فرعی 
از 361 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصیرآبادی، 
غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.489م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004512هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودموسوی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 2845 صادره از تهران درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2500/25 مترمربع پالک 688 فرعی 
از 361 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصیرآبادی، 
غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.488 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004513هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودموسوی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 2845 صادره از تهران درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2796/35 مترمربع پالک 690 فرعی 
از 361 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایانرمضان نصیرآبادی، 
غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.490 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004211هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضاوجاحتی فرزند 
مقصود بشماره شناسنامه 10777 صادره از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 215/55 مترمربع پالک 2218 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از 
مالک رسمی آقای منصور گروسی 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.485 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004509هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین اشعری 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 87 صادره از قم درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2500/74 مترمربع پالک 964 فرعی 
از 361 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصرآبادی، 
غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.486 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004212هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  مهرانگیززینالی اینانلو 
فرزند صمدبشماره شناسنامه 1237 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 9801/25 مترمربع قطعه285 از صورتمجلس تفکیکی شماره 
11910 مورخ 46/11/17 از پالک 9 اصلی  واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی 
آقای قاسم نیکوکار 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.483 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004502هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین اشعری 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 87 صادره از قم درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2083/20 مترمربع پالک 691 فرعی 
از 361 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایانرمضان نصیرآبادی، 
غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.492 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم  96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

 عزم جدی برای آشتی ملی
 در کشور وجود ندارد

مبارزه با تروریسم دغدغه مشترک 
ایران و اتحادیه اروپاست

 نماینده مردم اردکان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: در اعتراضات اخیر مردم 
هم از اصالح طلبان و هم از اصولگرایان 
دست  با  نباید  ما  پس  کردند،  گذر 
که  کنیم  فراهم  را  بستری  خودمان 
انزوا قرار گیرد، بلکه باید  اصالحات در 
تشکیالتی پویا، کارا و فعال داشته باشیم 
که بتواند مطالبات مردم را پاسخ بدهد.

ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خبرنگاران  جمع  در  تابش  محمدرضا 
ایده  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  و 
ایده  هر  کرد:  اظهار  اصالحات  پارلمان 

اقدامی که باعث شود اصالح طلبان  و 
های  خواسته  تحقق  جهت  در  بتوانند 
می  را  بردارند  اساسی  های  گام  مردم 
پسندم اما این طرح ها ظرف است و ما 
باید به مسئولیت های خودمان در قبال 
بیان  با  باشیم.وی  داشته  توجه  جامعه 
اینکه مجموعه حاکمیت باید بداند که 
اصالحات تنها ترین راه نجات کشور در 
مقطع فعلی است، گفت: در اعتراضات 
اخیر مردم هم از اصالح طلبان و هم از 
اصولگرایان گذر کردند، پس ما نباید با 
فراهم کنیم  را  دست خودمان بستری 
بلکه  گیرد،  قرار  انزوا  در  اصالحات  که 
باید تشکیالتی پویا، کارا و فعال داشته 
باشیم که بتواند مطالبات مردم را پاسخ 
بدهد و جوانان در آن تشکیالت نقش 
آفرین باشند و کسانی که سن بیشتری 
گیرند. قرار  مشاور  جایگاه  در  دارند 

نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه 
شدن  جاری  برای  عزمی  که  این  داد: 
یا  هست  ملی  آشتی  یا  و  گو  و  گفت 
نه، من آن را چندان جدی نمی بینم 
اما باید مکانیسم اجرایی داشته باشد و 
کسی هم درصدد نیست که آن را ایجاد 
نمایندگان  برخی  تازگی  به  اما  کند 
در  امید  فراکسیون  اعضای  و  مجلس 
و  تعامل  بستر  و  مکانسیم  تا  تالشند 
شخصیتها  و  احزاب  میان  گو  و  گفت 
به جامعه  تا  کنند  از مجلس شروع  را 

منتقل شود.

با  امروز  امور خارجه کشورمان صبح  وزیر 
ریاست جمهوری  اعضای شورای  و  رئیس 

بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیروز با 
ریاست جمهوری  اعضای شورای  و  رئیس 
بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کرد.وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در این 
اقوام در  دیدار اظهار داشت: برای ما همه 
این روابط و  بوسنی بسیار مهم هستند و 
همبستگی میان اقوام تداوم یابد تا شاهد 
توسعه و امنیت هر چه بیشتر در بوسنی 
و هرزگوین باشیم. شما همیشه جمهوری 
اسالمی ایران را کنار خود خواهید داشت.

ظریف با اشاره به هیات تجاری همراه خود 
اظهار داشت: امیدواریم این سفر و همایش 
تحرک  برای  خوبی  شروع  امروز  تجاری 
کشور  دو  اقتصادی  روابط  به  بخشیدن 
با برشمردن زمینه  امور خارجه  باشد.وزیر 
یک  تواند  می  ایران  افزود:  همکاری  های 
بوسنی  برای  انرژی  کننده مطمئن  تامین 
برخی  ذکر  با  باشد.ظریف  هرزگوین  و 
کرد  امیدواری  ابراز  موجود  تجاری  موانع 
این مشکالت با همکاری طرفین برداشته 
و  بانکی  روابط  گمرکی،  های  تعرفه  شود. 
و  تجاری  روابط  تسهیل  و  تجاری  روادید 
از جمله نکات مطرح شده توسط  مردمی 
خارجه  امور  بود.وزیر  خارجه  امور  وزیر 
همچنین اظهار داشت: مبارزه با تروریسم 
و افراط گرایی یکی از دغدغه های مشترک 

هیچ  افراط  اروپاست.  اتحادیه  و  شما  ما، 
ارتباطی با اسالم و ادیان دیگر ندارد. مبارزه 
ایدئولوژیک و فرهنگی با اندیشه افراط باید 
این  در  توانیم  می  ما  باشد.  ها  اولویت  از 
زمینه همکاری کنیم و آنرا به نفع صلح و 
امنیت بین المللی و منطقه ای می دانیم.

در این دیدار اعضای صرب و کروات شورای 
هم  هرزگوین  و  بوسنی  جمهوری  ریاست 
دولت  اراده  بر  سخنانی  در  جداگانه  بطور 
بوسنی و هرزگوین برای توسعه و تعمیق 
روابط با جمهوری اسالمی ایران در تمامی 

سطوح و زمینه ها تاکید کردند.
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 چالش های امنیتی و عدم احراز هویت
 در نرم افزارها

*عبدالمهدی نوری

یکی از چالش های اصلی نرم افزارهای موبایلی، برای طراحان آن، نصب و 
استفاده آسان از این نرم افزارهاست. قطعا نرم افزاری که تنها با یک کد پیامکی 
و -یا حتی بدون آن- نصب و راه اندازی می شود، درمقایسه با نرم افزارهایی 
که رویکردی سخت گیرانه در احراز هویت کاربر دارند، از موفقیت بیشتری در 
بازار برخوردار است.اما رویکرد عدم احراز هویت قطعی کاربران، مخصوصا در 
نرم افزارهای مربوط به جابه جایی مرسوالت، می تواند هزینه های گزافی درپی 
داشته باشد. پیش از این نیز بارها اخبار مربوط به سواستفاده توزیع کنندگان 
اقالم ممنوعه از جمله مواد مخدر و مشروبات الکلی و... را از این نرم افزارها 
شنیده ایم. نکته قابل توجه حساسیت قانون بر حمل و توزیع این اقالم است. 
به طوری که در هریک از قوانین مربوط به جرم انگاری موادمخدر و مشروبات 
الکلی بارها و بارها از واژه »حمل« استفاده شده و اصوال اثبات بی گناهی حامل 
این قبیل مواد از نظر حقوقی پیچیده و طوالنی و گاهی غیر ممکن است.تمام 
این مسایل وقتی بسیار پرهزینه تر خواهد بود که نقاط ضعف این بسترهای 
خدمت رسانی توسط تروریستها و خرابکاران رصد شده و از این نرم افزارها به 
منظور نیل به اهداف ضد امنیتی خود استفاده نمایند. همه می دانیم یک اقدام 
خرابکارانه در کشور ما می تواند اهداف چه کسانی را تا چه اندازه ای تامین نماید 
و دشمنان قطعا از این خالهای امنیتی به نفع اهداف خود سواستفاده خواهند 
کرد.از طرفی با توجه به توسعه روزافزون نرم افزارهای ارائه خدمات بر خط 
و نقشی که این نرم افزارها در ایجاد اشتغال دارند، نمیتوان برخورد حذفی را 
پیش گرفت و منافع ومواضع مالکان این نرم افزارها را به کلی نشنیده انگاشت.

همچنین به نظر می رسد موضوع احراز هویت قطعی کاربران، چالشی جدی 
است که تمام ابعاد آن مدنظر مراجع قانونی صادرکننده مجوز نرم افزارهای 
کاربردی قرار نگرفته است و همانطور که در ابتدا گفتیم مالکین نرم افزارها 
نیز تمایلی به ورود به این چرخه نخواهند داشت و همین عدم توجه و تمایل 
طرفینی می تواند ریسک های قابل توجهی را متوجه کشور و افراد شاغل در این 
نرم افزارها کند.هرچند این می توان با استفاده از بانک های اطالعاتی اپراتورهای 
تلفن همراه و دیگر مراجع تعیین هویت قانونی، در کنار به کاربستن راهکارهای 
امنیتی توسط مالکین این نرم افزارها این ریسک را تا حدودی تعدیل کردد، اما 
متاسفانه تجربه خوشایندی از همکاری های بین سازمانی وجود ندارد و به نظر 
می رسد مراجع قانونی می بایست با در نظر داشتن منافع و مواضع مالکان نرم 
افزارهای کاربردی راهکارهای عملیاتی خود را هر چه زودتر پیاده سازی کنند؛ 
چراکه در غیر این صورت ورود نیروی انتظامی و دیگر مراجع امنیتی در این 
تجارتها و اختالل گسترده آنها امری محتمل و حتی اجتناب ناپذیرخواهد بود.
Albrz.payam@gmail.com

کرملین اتهامات آمریکا را رد کرد

 کرملین دیروز اتهام آمریکا مبنی بر اینکه روسیه بالغ بر یک دهه مشغول 
توسعه تسلیحات بی ثبات کننده در نقض مستقیم وظایفش براساس معاهدات 
سابق بوده را رد کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سارا سندرز، سخنگوی 
رئیس جمهور  پوتین،  والدیمیر  اظهارات  از  بعد  پنجشنبه  رو  سفید  کاخ 
روسیه درباره دستیابی این کشور به تسلیحات هسته ای جدید که می تواند 
سیستم های دفاع موشکی را خنثی کند این اتهام را علیه روسیه مطرح کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران گفت: روسیه قاطعانه 
اتهام نقض معاهدات بین المللی کنترل تسلیحات از سوی خود را رد می کند.

ماموریت ویژه وزارت کشور به 
استانداران

 سخنگوی وزارت کشور از ماموریت ویژه به استانداران 
برای تسهیل تجمعات صنفی و سیاسی قانونی خبر 
سلمان  سید  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  داد.به 
سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ابالغ منشور 
وزیر کشور  از سوی  استانداران  به  گفتگوی سیاسی 
اظهارداشت: یکی از اهداف اجرای این منشور فراهم 
آوردن فرصت گفتگو برای تمامی جریانهای سیاسی 
همدلی،  با  توام  فضایی  در  تا  است  برابر  صورت  به 
تشکلها  و  مردم  پیشنهادات  و  انتقادات  مطالبات، 
با  بیان شود.وی  امور کشور  بهتر  هر چه  اداره  برای 
ایجاد  منظور  به  و  منشور  این  اساس  بر  اینکه  بیان 
بستر مناسب برای تحقق گفتگو و تفاهم سازنده بین 
جریانات، تشکل ها، اصناف و سمن ها خانه احزاب و 
سمن ها در تمامی استانهای کشور ایجاد می شود، 
افزود: دولت خود را در ایجاد فضای گفتگو و تعامل 
کرد  تاکید  وزارت کشور  داند.سخنگوی  پیشگام می 
جامعه  در  گفتگو  اصل  پذیرش  مهم،  نکات  از  یکی 
و قشرهای مختلف مردمی و نهادها و دولت است و 
ترسیم شود  اینگونه  نباید  گفتگو  فضای  یادآور شد: 
که عده ای تنها خود را مطالبه گر و دیگران را تنها 
پاسخگو بدانند، لذا در این میان، همه باید تکالیف و 
حقوق خود را شناخته و در اعتالی ایران اسالمی نقش 
فضای  ایجاد  با  گفت:  باشند.سامانی  داشته  آفرینی 
گفتگو می توان از نظرات نخبگان و جریانات و تشکلها 
و  ها  برنامه  اجرای  در  مناسبی  بازخورد  ها  و سمن 
سیاست های کشور دریافت کرد و نسبت به اصالح یا 
تقویت آن ها اقدام نمود.وی با بیان اینکه ارتقا سرمایه 
اجتماعی یکی از اهداف مهم اجرای منشور گفتگوی 
سیاسی در کشور است، تصریح کرد: استانداران مکلف 
برگزاری  سیاسی  گفتگوی  منشور  اساس  بر  هستند 
تجمعات صنفی و سیاسی قانونی را تسهیل و بر انجام 
با همکاری  این تجمعات را هم  امنیت  آن نظارت و 

مراجع ذیصالح به نحو مطلوب تامین کنند.

سرمقالهخبر

امام جمعه موقت تهران گفت: سخن همه مردم 
که  است  این  مسئولین  حمایت های  ادامه  در 
اشد  الیق  پاسداران  خیابان  غائله  جنایتکاران 

مجازات هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،  آیت اهلل سید احمد 
خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های 
نباید  انسان مومن  اینکه  به  اشاره  با  نماز جمعه 
از  اظهارداشت:  باشد  داشته  ای  نابخردانه  رفتار 
دلتان  چه  هر  و  کنید  استفاده  درست  عمرتان 
خواست را پیروی نکنید باید دید که خداوند آن 
انسانی  اگر  یعنی  یا خیر،  اجازه می دهد  را  کار 

مطیع نفس باشد  در لبه پرتگاه قرار می گیرد.
وی گفت: یکی از مواردی که قرآن از سبک زندگی 
مسلمانان به ما می گوید اینکه یاد خدا، نعمت ها 
و شخصیت های وارسته و بزرگ زندگی انسان را 
می سازد. شبکه های بیگانه در پی الگوسازی های 
بدلی در زندگی ما هستند. قرآن به ما می گوید به 
یاد الگو ها باشید.خطیب نماز جمعه تهران گفت: 
در چند هفته اخیر شاهد دو جریان هستیم، یکی 
جریانی که بدحجابی را در کشور ترویج می دهد و 
دیگری جریانی که این موضوع را تئوریزه می کند. 
دسته دوم گناهشان قطعا بیشتر از بدحجاب ها و 

بی حجاب ها است.
آیت اهلل خاتمی تصریح کرد: قانون را زیر سئوال 
می برند و می گویند چرا حجاب اجباری وجود 
دارد. این جماعت اگر قدرت پیدا کنند می گویند 
حجاب اختیاری هم نباشد. این قانون، قانون خدا 
گویند  می  تردید  بدون  هم  فقها  همه  و  است 

حجاب از ضروریات دین است.
اوقاف  وزیر  گذشته  روز  دیدار  به  اشاره  با  وی 
سوریه با رهبر انقالب اسالمی ادامه داد: رهبری 
در این دیدار از سوریه به عنوان کشوری در محور 
مقاومت یاد کردند و بشار اسد را مبارزی مقاوم 
نامیدند و در اشتراکات میان دو کشور که بسیار 

تاکید داشتند.عضو مجلس خبرگان  هم هستند 
گفتند  دیروز  جلسه  در  رهبری  افزود:  رهبری 
امیدواریم به زودی در قدس شریف نماز بخوانیم و 
آن روز دور نیست.امام جمعه موقت تهران با بیان 
اینکه در هفته ای که گذشت شاهد چندین ارزش 
از ارزش های انقالب اسالمی بودیم، خاطرنشان 
کرد: یکی از ارزش هایی که در این هفته داشتیم 
کارگری  شهید  هزار   14 ملی  کنگره  برگزاری 
این قشر گفتند که  بود که رهبری در خصوص 
صحنه  در  بصیرت  با  مقدس  دفاع  در  کارگران 
بودند و واقعا جای تجلیل از شهدای این قشر و 

خود کارگران زحمتکش در جامعه وجود دارد.
هفته  این  در  گفت:  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
شما مردم تهران از 4 شهید فداکار غائله خیابان 
پاسداران تجلیل کردید. فرمانده نیروی انتظامی 
این مطلب را به من گفت که پدران این شهدا به 
ما گفته اند که ما همچنان آماده فداکاری در راه 

انقالب اسالمی هستیم.
بزرگداشت شهدا  اینکه  بیان  با  خاتمی  اهلل  آیت 
سرمایه انقالب اسالمی است  و مجلس بزرگداشت 

افزود:  است،  ارزشی  و  هدفمند  مجلسی  شهدا 
بودیم  شاهد  هفته  این  در  که  دیگری  ارزش 
سخن  گفت:  بود.وی  آفرینان  ارزش  از  تجلیل 
مسئولین  های  ادامه حمایت  در  مردم هم  همه 
این است که جنایتکاران غائله خیابان پاسداران 
الیق اشد مجازات هستند.عضو مجلس خبرگان 
رهبری بیان داشت: ارزش دیگری که در این هفته 
مطرح شد ارزش ایستادگی در برابر آمریکا بود، 
اینکه مسئولی می گوید ما در بحث پیشرفت توان 
نخواهیم  اجازه  کسی  از  خود  موشکی  و  دفاعی 

گرفت موضع قابل ستودنی است.
بانک  اینکه  افزود:  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
مرکزی در بخشنامه ای اعالم می کند که ثبت 
سفارش با دالر آمریکا ممنوع است این نیز موضع 
ارزشمند و قابل تمجیدی است و هر کس که این 
ارزش ها را عملی کند ما دعاگویش خواهیم بود.

موضع  دیگر،  ارزش  داد:  ادامه  خاتمی  اهلل  آیت 
مسئوالن  است،  فرهنگی  میدان  در  غیرتمندانه 
فرهنگی کشور سرداران جبهه فرهنگی هستند؛ 
اینکه یکی از مسئولین گفته است که بی حرمتی 

به اسالم و مقدسات را در دانشگاه آزاد اسالمی 
قابل  و  این یک موضع خوب  کنیم  نمی  تحمل 

تقدیری است. 
وی گفت: ارزش دیگر پیدا شدن گرایش مبارکی 
مردمی  و  زیستی  ساده  به  که  است  جامعه  در 
بودن سوق پیدا کرده است. مردم به فضل خدا از 
اشرافی گری ابراز تنفر می کنند و با این گرایش 
است که همه ساخته می شوند و افتخار روحانیت 
هم همین است که در بطن مردم و با مردم باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ما 
از صمیم جان می خواهیم فاصله و حجابی بین ما 
و مردم نباشد، تصریح کرد: همه مردم بر مسئوالن 
نظارت داشته باشند و این را بدانیم که باید ارزش 
ها را در هر کسی مورد تجلیل و تقدیر قرار دهیم.

در  ما  کرد:  تهران خاطرنشان  موقت  امام جمعه 
کشور  این  هستیم.  نگران  یمن  بحران  خصوص 
و  خطرناک  های  بیماری  است،  شده  قتلگاه 
واگیرداری در این کشور شیوع پیدا کرده و 22 
میلیون انسان گرسنه در این کشور وجود دارند 
که متاسفانه وحشی های آل سعود کامیون های 
حامل غذا را مورد اصابت قرار می دهند و نمی 

گذارند آنها نفسی بکشند.
وی گفت: نگرانی دیگر در خصوص بحرین است. 
این کشور به زندان بزرگی برای خداجویان تبدیل 
از جوانان این کشور محکوم  شده است. دو نفر 
و  ابد  حبس  به  محکوم  دیگر  نفر  دو  اعدام،  به 
به  را  مختلفی  زمانی  های  دوره  دیگر  ای  عده 
زندان محکوم شده اند که ما امیدواریم با از بین 
رفتن این خاندان ستمگر، مردم بحرین نفسی به 
راحتی بکشند.خطیب نماز جمعه تهران در پایان 
با اشاره به نگرانی دیگری که در خصوص میانمار 
کشور  آن  مسلمانان  کرد:  تصریح  دارد،  وجود 
هزار   7 شوند،  می  کشته  مظلومانه  و  وحشیانه 
کودک در معرض تهدید جانی قرار دارند، خانه 
های آنها با بلدوزر نابود می شود که با توجه به 
همه این مسائل ما از سازمان ملل، جمعیت های 
اسالمی  های  همکاری  سازمان  و  بشردوستانه 
می خواهیم که در راستای حل مشکالت متعدد 
مسلمانان میانمار وارد میدان شده و اقدامات الزم 

را انجام دهند.

آیت اهلل خاتمی تاکید کرد:

مردم بر مسئوالن نظارت داشته باشند

مفقودی
برگ سبز وانت 151سیستم سایپا مدل95رنگ مشکی ش پالک 885م 41 ایران 
/ M13 ش شاسیNAS451100G4914410 مفقود  82ش موتور 5563037 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 برگ سبز وانت پیکان مدل 82 با شماره پالک 829ص75 ایران 82 با شماره موتور 
11538213065 و شماره شاسی 82913326 بنام حسینعلی کردی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد کریمی  فرزند رمضان

کریمی،  محمد  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  برزو   مسعود  آقای  خواهان 
به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  دادرسی  خسارت  و  وجه  مطالبه  خواسته  به 
حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه   9609982640900894 کالسه  پرونده  شماره 
شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/26 ساعت 08/30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده محمد کریمی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
ثانی  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به  آگهی  انتشار 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد.م.الف:31268
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان شهریار- قاسم علی پور

استان تهران- شهرستان شهریار- بلوار شهیدکلهر- شهرک اداری

اجرائیه 
مشخصات محکوم له

1- نام:مجید  نام خانوادگی: ملکی   نام پدر:ابرهیم   نشانی:فردیس- بلوار شهدا- فلکه 5 
-خ شیرازغربی- مجتمع جاوید- واحد 17- ط 5

مشخصات محکوم علیه
1- نام:محمد   نام خانوادگی:یاری    نام پدر:    نشانی: اندیشه-فاز3-شهرک صدف- 

برخیابان توحید- روبروی کوچه بعثت- قطعه 171-آژانس مسکن بعثت
2- نام:رسول  نام خانوادگی:شیرازی پونکی   نام پدر:    نشانی:مجهول المکان

محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610092640800974 و 
شماره دادنامه مربوط  9509972640800464 محکوم علیه محکوم هستند به پرداخت 
مبلغ 112/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک )1394/05/06( تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی 
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی 

در حق صندوق دولت اقدام نماید. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 
) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( .2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی 
معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی  کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقدار وقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
دقیق  مشخصات  بهمراه  دارد  خارجی  یا  ایرانی  واعتباری  مالی  وموسسات  نزدبانکها 
حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزداشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
او ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگر دراموال مذکور اززمان 
یکسال قبل ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضایی ارائه نماید 
واالبه درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال بمنظور فرارازاجرای 
قانون اجرای احکام مدنی  حکم حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد ) ماده 34 
وماده 20 ق.م ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگری به هرنحوباانگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یاهردومجازات می شود) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6– چنانچه 
صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت 
محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( .م.الف:31273
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهریار- محمدحسین سربیون

آگهی انحصار وراثت
خانم فریده مومیوند با وکالت علی حسن مومیوند دارای شناسنامه شماره  559 به 
شرح دادخواست به کالسه 4659/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده شده که شادروان افسانه سلیمی روشن سلطانی به شناسنامه 
4168 در تاریخ 96/7/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته اند. ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
            4011425060 ش.ش:  کدملی4011425060  قربان  فرزند  سلیمی  علی   -1

همسر 
2- پریا سلیمی فرزند علی کدملی4901742450 ش.ش:490 دختر

                          559 ش.ش:  کدملی3309103730  اله   نصرت  فرزند  مومیوند  فریده   -3
مادر

اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف: 31269
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

اجرائیه 
مشخصات محکوم له

1- نام: زهرا  نام خانوادگی: راد  نام پدر:محمدرضا   نشانی: شهریار،فرمانداری- کوچه 
شرافت- بعداز مدرسه بصیرت پ 14 مشخصات محکوم علیه

1- نام:سجاد   نام خانوادگی: فشخورانی    نام پدر:    نشانی: مجهول المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره 850/8/96 مورخ 96/10/11 شورای حل اختالف 
شهریار شعبه هشتم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پانصدهزار ریال 
بابت هزینه دادرسی درحق خواهان – نیز نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت قطعیت 

حاصل کرده است.
آنرا بموقع اجرا  اجرائیه:1- ظرف ده روزمفاد  ابالغ  ازتاریخ  محکوم علیه مکلف است 
اجراء حکم  بدهد.3-مالی معرفی کند که  به  پرداخت محکوم  برای  گذارد.2-ترتیبی 
واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت)ده روز صورت جامع دارایی خود را به قسمت تسلیم کند اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادربه 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا 
قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
شد.4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نمایید..م.الف:31265
شعبه هشتم شورای حل اختالف شهریار

اجرائیه 
مشخصات محکوم له

1- نام: محمد   نام خانوادگی: عبادی  نام پدر:     نشانی: قره تپه-کارتن سازی ساحل
مشخصات محکوم علیه

1- نام:حق مراد   نام خانوادگی: مردای   نام پدر:    نشانی: مجهول المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره 59/6/96 مورخ  شورای حل اختالف شهریار شعبه 
ششم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه حکم به محکومیت محکوم علیه در حق 
محکوم له به پرداخت مبلغ 37 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/310/000 
ریال هزینه داوری و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن درحق 

خواهان صادرو اعالم می دارد ضمنا نیم عشر دولتی از محکوم علیه دریافت گردد.
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجراء حکم 
واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع دارایی خود را به قسمت تسلیم کند اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود 
که قادربه اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که 
ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نمایید..م.الف:31270
شعبه ششم شورای حل اختالف شهریار

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهی موضوع ماده 3قانون

و ماده 12 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره    139660331012006847- 96/10/28   و رای اصالحی شماره 
139660331012007231-96/11/16   جلسه  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ 
تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی سودابه افشار فرزند کمند علی به شماره شناسنامه  
31صادره در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  1196/95مترمربع از پالک از 
446فرعی از4اصلی سهمی حسینقلی نخبه زعیم ذیل ثبت صفحه 209 دفتر 889 
محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز در 
روزنامه های کثیر االنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از رسید ، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، در خواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : 625
محمد افخمی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

تاریخ چاپ اول :96/11/23 تاریخ چاپ دوم :96/12/12

ابالغ اجرائیه
کالسه 9600480

بدینوسیله به آقای سیدعباس عظیمی به نشانی: شهرباغستان شهریار خادم آباد بلوار ولیعصر 
بین الله 3 و4 شهرک صاایران قطعه 118 بدهکار پرونده کالسه 9600480 که برابر گزارش 
مامور پست آدرس متن سند شما شناخته نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند شماره 
154352 تنظمی دفترخانه 366 تهران بین شما و بانک پاسارگاد مبلغ 1/170/913/854 
ریال تا تاریخ 96/09/05 بدهکار می باشید واز این تاریخ روزانه مشمول 444/445 ریال 
خسارت می شوید که براثرعدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر اینصورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.م.الف:31264

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی : حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار 

خواهان: آقای محسن پیرمرد وند چگینی به آدرس فاز3 اندیشه-خ بوستان- کوچه 
هادی زاده- بن بست 3 پالک 12 طبقه باال

خوانده: آقای سیدامید موسوی  به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه)اقساط معوق(

گردشکار:خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته  که پس از ارجاع به این 
حوزه و ثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی مقرر/ فوق العاده حوزه بتصدی 
امضا کنندگان زیرتشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای شورا: در خصوص دادخواست خواهان آقای محسن پیرمرد وند چگینی به طرفیت 
آقای سید امید موسوی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 53/390/000 ریال به انضمام 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسی، قاضی شورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده 
ومستندات ابرازی و استعالم به عمل آمده از تعاونی انقالب شهریاربه تاریخ 96/10/5 
از تایید ضمانت خواهان از خوانده و تسویه حساب  مضبوط در پرونده که حکایت 
تسهیالت اعطایی به خوانده توسط مشارالیه محرز و مسلم می باشد و با توجه به اینکه 
خوانده با وصف قانونی در جلسه حضور نداشته و دفاع موثری به عمل نیاورده و وکیل 
معرفی ننموده،خواسته خواهان مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به مواد 698 
و 709 قانون مدنی و مواد 198-515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی  و ماده 9 
قانون شورای حل اختالف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 52/176/000 ریال 
بابت اقساط معوق و پرداخت مبلغ 2/250/000 ریال بابت حق اجرای حکم شماره 
بایگانی پرونده 940989 به تاریخ 1394/4/2 و پرداخت مبلغ 890/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تادیه از تاریخ 96/7/1 لغایت اجرای حکم درحق خواهان 
صادرواعالم می دارد رای صادره غیابی بوده وظرف20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم  ابالغ  از  این شورا و ظرف مهلت 20 روز پس  در 

حقوقی شهریار می باشد.م.الف:31262
ایرج عباسی - قاضی حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهی موضوع ماده 3قانون

و ماده 12 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139660331013000760 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک  طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای شکراله  منوچهری فرزند 
مرحوم محمد بشماره شناسنامه  918صادره از مرزن آباد در ششدانگ یک قطعه باغ 
به مساحت 208/50مترمربع پالک 306 فرعی از 12 اصلی واقع در گوران خریداری 
از ملک رسمی آقای شکراله منوچهری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتیکه 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 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : 4518
رسول مالمیر - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک طالقان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004511هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین اشعری 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 87 صادره از قم درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2500/25 مترمربع پالک 688 فرعی 
از 361 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصیرآبادی، 
غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.495 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004515هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین اشعری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 87 صادره از قم درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2498/31 مترمربع پالک 963 فرعی از 361 اصلی 
واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصیرآبادی، غالمرضا نظری 
پور، حسن احمدی کافشانی 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.494 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آینده برجام و سه دیدگاه

 ایران تاوان سیاست بازی 
اروپا را نمی دهد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به 
وجود سه دیدگاه ونظریه درباره آینده توافق هسته ای گفت: ایران 
حاضر نخواهد شد تاوان سیاست بازی اروپایی ها در برجام را بدهد.

پیشهدرباره  اهلل فالحت  ازمهر، حشمت  نقل  به  زمان  به گزارش 
تالش های پیوسته اروپایی ها برای وضع محدودیت علیه جمهوری 

اسالمی ایران به بهانه برنامه موشکی با هدف نگه داشتن آمریکا در 
برجام، اظهار داشت: در حال حاضر سه نظریه در این زمینه وجود 
این  بوده،  برای جمهوری اسالمی  اول که  دارد؛ نظریه و دیدگاه 
است که برجام کامل و به درستی اجرا نشده و باید به صورت تمام 
و کمال اجرا شود.وی افزود: بر این اساس، چون برجام به درستی 
اجرا نشده، باب هیچ مذاکره ای در موضوع دیگری باز نمی شود 
و اساسا شکست برجام، یعنی فروپاشی یک معاهده بین المللی.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: 
نظر دوم برای آمریکایی هاست که اساسا به دنبال ایجاد شکاف در 
برجام از طریق برخی خط قرمزهای قطعنامه 2231 شورای امنیت 
هستند تا از آنجا در موضوع موشکی و سپس موضوعات دیگر وارد 
شوند.فالحت پیشه افزود: نظر سوم نیز ویژه اروپایی هاست که بر 

اساس آن، برجام همچنان باید اجرا شود، اما باید همزمان با آن، 
و  موشکی  برجام  مثل  پرونده های جدید  و  دیگر  مذاکرات  باب 
باز شود.وی تصریح  برجام حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی 
کرد: من معتقدم که نظر آمریکایی ها و شخص ترامپ به هیچ 
وجه عملی نمی شود، چرا که شکستن برجام و فروپاشی آن قطعا 
باعث می شود ایرانی ها که همین حاال هم منتقد جدی آمریکا 
در اجرای برجام هستند، در این موضع جدی تر و محکم تر شوند.

این نماینده مجلس اظهارداشت: من وقتی که آقای روحانی گفت 
خوشحالم که ترامپ بعد از یک سال نتوانسته برجام را پاره کند، 
از اظهار خوشحالی ایشان دچار تعجب شدم! چرا که ما معتقدیم 
ترامپ باید به ویژه از طرف اروپایی ها تحت فشار قرار بگیرد که 
چرا برجام را اجرا نمی کند.فالحت پیشه تاکید کرد: راهبرد نظام 

از ابتدا هم این بوده است که مذاکره فقط در موضوع هسته ای 
بوده و در موضوع هسته ای نیز دیدگاه رهبر معظم انقالب این بوده 
است که ما باید در موضع برتر و چانه زنی قرار داشته باشیم.وی 
افزود: معتقدم تا زمانی که برجام به خوبی و درستی اجرایی نشده 
و به ویژه آمریکایی ها به وظایفشان در این زمینه عمل نکنند، نمی 
توان سراغ راه های دیگر رفت؛ البته اروپایی ها به دنبال این هستند 
که برجام را به عنوان یک نقطه برگشت در حوزه دیپلماتیک خود 
حفظ کنند، اما در عین حال باب مذاکرات جدید را باز کنند.عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اگر 
چنین مسئله ای عملی شود، معنی اش آن است که ایران باید 
تاوان سیاست بازی اروپایی ها را بدهد و طبیعتا ایرانی ها به هیچ 

عنوان حاضر نیستند چنین هزینه ای را بپذیرند.
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آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری سیستم سایپا تیپ 131SX به شماره موتور 4326758 
و شماره شاسی S3412290995449 و شماره پالک ایران 72-578ق56 مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
 برگ سبز ماشین پژو 206 مدل 89 با شماره پالک 232 ج 67 ایران 72 با شماره 
بنام   NAAP41 F D1  Bj307588 موتور 13389041097 و شماره شاسی

علی مومن پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
متالیک  ای  نقره  405GLXرنگ  پژو  ماشین  کارت  سبز  برگ  کمپانی  سند   
شاسی موتور124K0843899ش  72ش  ایران  871و57  پالک  95ش  مدل 

NBM01CE3GK414752  مفقود گردیده و از درجه اعتبار یاقط می باشد
 بابل

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و عادی نوبت دوم
انجمن صنف گچ کاران استان البرز 

دومین مجمع عمومی انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی 
کارگری گچ کاران استان البرز در روز پنج شنبه مورخه  96/12/24 
ساعت 11 در محل مجتمع آفتاب به نشانی کرج میدان آزادگان ابتدای 
گردد  برگزار می  اجتماعی  تامین  خیابان مطهری جنب شعبه یک 
از کلیه اعضا مربوطه دعوت بعمل می آید در جلسه مذکور شرکت 
نمایند. ضمنا دستور جلسه به شرح ذیل می باشد : 1- گزارش بازرس

2- گزارش مالی )بیالن(
3- تصویب هزینه های جاری 

4- تعیین بودجه 97/96 
5- انتخاب بازرس 

6- انتخاب هیئت مدیره 
7- اصالح ماده 2 اساسنامه )تغییر نام انجمن(

الزم به ذکر است هر عضو می تواند وکالت یک عضو دیگر را بپذیرد.
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری گچ کاران استان البرز 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(

در  تا  شود  می  دعوت  تعاونی  شرکت  محترم  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 96/12/23 در محل سالن شهید صفاریان به نشانی کرج 
میدان استاندارد – روبروی استخر شریعتی سازمان استاندارد تشکیل می 

گردد، حضور به هم رسانند. 
 یاد آوری می شود : 

در صورتی که هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می 
تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به 
یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 
سه رای و هر شخص غیر حاضر تنها یک رای خواهد بود و در این صورت 
تایید نمایندگی تام االختیار با امضاء بازرس نعاونی خواهد بود. بدین منظور 
این  انتشار  از  روز   7 ظرف  حداکثر  باید  نمایندگی  اعطای  متقاضی  عضو 
با در دست داشتن مدارک موید عضویت  و  نماینده خود  به همراه  آگهی 
حاضر  تعاونی  شرکت  دفتر  محل  در  معتبر  شناسایی  کارت  و  تعاونی  در 
برگه  نماینده،  اهلیت  و  متقاضی  عضویت  طرفین،  هویت  احراز  از  پس  تا 
نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی 

برای نماینده صادر گردد. 
اضافه می شود در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم با حضور 
در  عمومی  مجمع  مصوبات  و  یابد  می  رسمیت  کننده  شرکت  تعداد  هر 
صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب 

نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیئت مدیره 
2- انتخاب هیئت مدیره )اصلی و علی البدل(

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن    

آگهی انحصار وراثت
به  شناسنامه شماره  4900266590  دارای  بگلو  اسکندری حسینعلی  بابک  آقای 
شرح دادخواست به کالسه 4690 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده شده که شادروان کبری محمدپورهلل لو به شناسنامه 465 در تاریخ 
96/11/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته اند. ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1- بابک اسکندری ش.ش: 4900266590 س.ت : 1371 پسر                   
2- مهدی اسکندری حسینعلی بیگلو ش.ش: 490106503 س.ت : 1381 پسر
3- زهرا اسکندری حسینعلی بگلو ش.ش:  4900513261 س.ت: 1375 دختر

4- رحمان اسکندری حسینعلی بگلو       ش.ش: 277 س.ت: 1348 همسر
5- سکینه محمدیان ش.ش: 171 س.ت: 1325 مادر

اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف: 31272
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

ابالغ وقت
خواهان مریم میرزائی دادخواستی به طرفیت خوانده مهیار علیپور رودسری فرزند علیرضا 
به خواسته اثبات نسبت تقدیم دادگاه عمومی شهرستان شهریارنموده که جهت رسیدگی 
به شعبه4 دادگاه خانواده شهرستان شهریار واقع در شهرستان شهریارارجاع و به کالسه 
962030 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن سه شنبه 97/02/11 وساعت 9 صبح 
تعیین شده است. بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.م.الف:31266
مدیردفترشعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان شهریار-رسولی

آگهی انحصار وراثت
خانم سوسن خزائی دارای شناسنامه شماره  24650 به شرح دادخواست به کالسه 
4714 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان قربان خزائی به شناسنامه 86 در تاریخ 84/6/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته اند. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- سجاد خزائی ش.ش: 3950230361 س.ت : 1371 پسر                   

2- آمنه خزائی ش.ش: 3950314652 س.ت : 1373 دختر
3- فاطمه خزائی ش.ش: 3950482997 س.ت: 1378 دختر

4- زهرا خزائی ش.ش: 4910475959 س.ت: 1384 دختر
5- سوسن خزائی ش.ش: 24650 س.ت: 1352 همسر

اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف: 31274
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

فقدان سند
آقای منصور سرچه پیما بموجب وکالت شماره 21440 مورخ 96/10/24 دفترخانه 13 
مالرد که وکالت نامه فوق برابر شماره 139685652368000108 مورخ 96/11/30 
مورد تایید قرار گرفته است از طرف تیمور دهستانی اسفندآباد به استناد دو برگ 
استشهادیه مصدق شده که امضا شهود آن ذیل شماره رمز تصدیق 628369 مورخ 
96/11/1 و شناسه یکتا 1396021523523001335 دفترخانه 13 مالرد به تایید 
رسیده است مدعی فقدان سندمالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 11570 
مترمربع قطعه 23 تفکیکی پالک 330 فرعی از 51 اصلی ذیل ثبت 11196 صفحه 
309 دفتر 78 به نام کرم محمدی ثبت و سند به شماره چاپی 799651 صادر و 
تسلیم شده است سپس مع الواسطه برابر سند107762 مورخ 91/12/20 دفترخانه 3 
شهریار به تیمور دهستانی اسفنداباد انتقال یافته است  و به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق 
و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نماید درغیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی، نسبت به 

صدورسند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.م.الف: 31259
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

آگهی انحصار وراثت
خانم زینب خسروی دارای شناسنامه شماره  0440058899 به شرح دادخواست به 
کالسه 4711 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شده که شادروان حیاتعلی خسروی به شناسنامه 269 در تاریخ 96/9/4 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته اند. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- محمدحسین خسروی ش.ش: 0013199056            س.ت : 1370         پسر                   

2- زینب خسروی ش.ش:0440058899             س.ت : 1368          دختر
3- معصومه آسیابان ش.ش: 1783                        س.ت: 1340          همسر

اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف: 31267
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی :حوزه 6 شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان: مجید ثمری وش  به نشانی شهریار،خ ولیعصر،کوی فرهمند،بن بست فرشاد،پ 
24،منزل ثمری

خوانده/ خواندگان: مسعود روستا آزاد  به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه سفته

گردشکار:پس از وصول پرونده وبا توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی،قاضی 
شورا بررسی را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی، به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مجید ثمری وش به طرفیت مسعود روستا آزاد  به 
خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بابت 3 فقره سفته به شماره خزانه دار کل 
266406-266407-266408 به انضمام خسارت وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و 
مستندات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف واقدامات به عمل 
آمده از سوی آن شورا،نظر به اینکه وجود اصل سفته/سفته ها در ید خواهان حکایت از 
استقرار دین به میزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
دارد و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وبه تجویزازماده 
نشرآگهی  ازطریق  رسیدگی  ووقت  دادخواست  مفاد  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73
درروزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن دلیلی مدلول بر ابراء ذمه یااداء دین ارائه 
واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین ومصون ماندن دعوی ومستندات 
خواهان ازهرگونه ایراد وخدشه دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی وبااختیارحاصله 
ازماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 مستندا به --- قانون تجارت و 
مواد 198-519 و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی 
حکم به محکومیت خوانده/ تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته ومبلغ 2/990/000 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ 96/7/3 لغایت وصول آن درحق خواهان صادرواعالم می دارد رای صادره غیابی 
وظرف20 روز قابل واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 

درمحاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:31261
منتظری - قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی : قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار حوزه 3

خواهان: بهمن آبادی
صدف-خیابان  اندیشه-شهرک  نشانی  به  زاده-  عباس  مهرداد  خواندگان:  خوانده/ 

شهدای گمنام-نبش کوچه تربیت- امالک وقار
خواسته: مطالبه وجه چک

گردشکار:خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته  که پس از ارجاع به این 
حوزه و ثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/قانونی حوزه 
بتصدی امضا کنندگان زیرتشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و 

تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا: ر خصوص دادخواست خواهان بهمن آبادی به طرفیت خوانده مهرداد عباس زاده 
فر به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به میزان  150/000/000 ریال وخسارت تاخیر 
تادیه آن و هزینه دادرسی و شورا با توجه به جامع اوراق ومحتویات پرونده و مفاد دادخواست 
خواهان و استماع اظهارات خواهان و مالحظه تصویر مصدق چک و نظر به اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و وکیل معرفی نکرده و الیه ای 
مبنی بر دفاع یا انکار ارسال ننموده نظر به اینکه بقای چک در ید خواهان داللت بر مدیونیت 
خوانده استصحاب می گردد و نظر به اینکه خواندگان هیچ گونه دلیلی مبنی بر پرداخت 
وجه چک ارائه ندادند شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده است ومستندا 
به مواد 310و304و313 قانون تجارت و مواد 198-515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال)یکصد و پنجاه میلیون 
ریال( بابت اصل خواسته وخسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم 
و پرداخت مبلغ 2/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادرواعالم می دارد 
رای صادره غیابی بوده وظرف20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت 
20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم حقوقی شهریار می باشد.م.الف:31263
مهدی سلیمانی - قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

رای قاضی شورا
خواهان: عباس دباغی حکم آبادی

خوانده: شاهزاده بیگم ذکائی   مجهول المکان
خواسته: مطالبه قبوض مصرفی

رای شورا
در خصوص دعوی آقای عباس دباغی حکم آبادی به طرفیت خانم شاهزاده بیگم ذکائی 
بخواست مطالبه قبوض مصرفی آب،برق و گاز به مبلغ 8/655/000 ریال با توجه به 
عرضحال تسلیمی و مالحظه نظریه مشورتی اعضا و مستندات پرونده من جمله قبوض 
مصرفی و دلیل پرداخت آن، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده وحسب درخواست 
خواهان وبه تجویزازماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست ووقت رسیدگی 
ابالغ گردیده که درجلسه شورا  ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیراالنتشار به خوانده 
حاضرنگردیده وهیچگونه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده ودلیلی  بر پرداخت قبوض 
مصرفی به شورا ارائه ننموده است لهذا قاضی شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
تشخیص وبااختیارحاصله ازماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و با 
استناد به مواد 198-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 8/655/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 130/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف20 روز قابل 
واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی 

و حقوقی  دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:31275
شورای حل اختالف حوزه دهم شهریار

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی :حوزه 6 شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان: مجید ثمری وش  به نشانی شهریار،خ ولیعصر،کوی فرهمند،بن بست فرشاد،پ 
24،منزل ثمری

خوانده/ خواندگان: مسعود روستا آزاد  به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه سفته

گردشکار:پس از وصول پرونده وبا توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی،قاضی 
شورا بررسی را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی، به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی مجید ثمری وش به طرفیت مسعود روستا آزاد  به خواسته مطالبه 
کل 266403- دار  خزانه  شماره  به  سفته  فقره  بابت 3  ریال  مبلغ 150/000/000 

266404-266405 به انضمام خسارت وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات 
پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف واقدامات به عمل آمده از 
سوی آن شورا،نظر به اینکه وجود اصل سفته/سفته ها در ید خواهان حکایت از استقرار 
دین به میزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد 
و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وبه تجویزازماده 
نشرآگهی  ازطریق  رسیدگی  ووقت  دادخواست  مفاد  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73
درروزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن دلیلی مدلول بر ابراء ذمه یااداء دین ارائه 
واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین ومصون ماندن دعوی ومستندات 
خواهان ازهرگونه ایراد وخدشه دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی وبااختیارحاصله 
ازماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 مستندا به --- قانون تجارت و 
مواد 198-519 و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی 
حکم به محکومیت خوانده/ تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته ومبلغ 2/990/000 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ 96/7/3 لغایت وصول آن درحق خواهان صادرواعالم می دارد رای صادره غیابی 
وظرف20 روز قابل واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 

درمحاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:31260
منتظری - قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

کمبود اعتبار سمن ها  نیازمند 
توجه بیشتر دولت

سلیمان- گلستان: معاون وزیر ورزش و جوانان 
در امور ساماندهی جوانان گفت: کمبود اعتبار سمن 
ها، مشکلی سراسری و نیازمند توجه بیشتر دولت 
است. محمدمهدی تندگویان در دیدار با دبیران و 
اعضای سازمان های مردم نهاد گلستان اظهار کرد: 
متاسفانه سمن ها به دلیل برخی اقدامات نادرست 
گذشته، به عنوان مجموعه های سیاسی و یا مذهبی 
درکشور شناخته می شوند که الزم این است نگاه 
های عمومی با فعالیت های بیشتر و گسترده تر 
امور  تغییر کند. معاون وزیر ورزش و جوانان در 
ساماندهی جوانان افزود: ساماندهی و تغییر نگرش 
مدیران در حوزه سمن ها، یک ضرورت جدی برای 
آینده فعالیت این مجموعه ها است که ارائه و اجرای 
طرح های مهم و تاثیرگذار، رسیدن به هدف های 
مورد نظر را آسان تر می کند. تندگویان به طرح 
های پیشنهادی سمن های گلستان اشاره کرد و 
گفت: در کشور بیش از 2 هزار سمن در بخش 
جوانان فعالیت می کنند و اکثر آن ها طرح های 
ملی ارائه کرده اند اما بودجه اختصاص یافته به این 
فراوان  نیازهای  جوابگوی  و  اندک  بسیار  معاونت 
فعلی  بودجه  با  کرد:  بیان  وی  نیست.  ها  سمن 
به هر استان حداکثر 800 میلیون تومان بودجه 
اختصاص خواهد یافت که به شرط تحقق کامل و 
صد درصدی بودجه، سهم زیادی از نیازهای آنان را 
نمی تواند پاسخ دهد. معاون وزیر ورزش و جوانان در 
امور ساماندهی جوانان بهره گرفتن از توان خیرین 
و کمک های مردمی برای اجرای طرح ها را یک 
ضرورت مهم در آینده فعالیت های سمن ها دانست 
و گفت: اکتفا کردن به بودجه های دولتی، نمی 
تواند ضامن تداوم فعالیت ها و تاثیرگذاری سمن 
ها در بخش های گوناگون باشد. تندگویان فعالیت 
سمن ها در بخش های کارآفرینی مانند بوم گردی 
را مهم دانست و گفت: فعالیت در این بخش ها 
عالوه بر کارآفرینی، در افزایش درآمدهای استان ها 
در بخش گردشگری بسیار موثر بوده و می تواند 
مسیر حرکت اقتصاد استان را تغییر دهد .  وی برون 
سپاری فعالیت ها را یکی از راه های تقویت و بارور 
سازی سمن ها دانست و گفت: وزارت ورزش به 
عنوان متولی اماکن ورزشی با واگذار کردن بخشی 
از سالن های ورزشی به سمن ها می تواند آغازگر 
این اقدام بزرگ در راه توانمندسازی سازمان های 
مردم نهاد باشد. مدیر کل ورزش و جوانان گلستان 
هم در این جلسه گفت: تعداد سازمان های مردم 
نهاد دارای مجوز در استان از ابتدای دولت تدبیر 
و امید تاکنون چند برابر شد و از 9 سمن به 54 
سمن رسید. بهمن طیبی اظهار کرد: یکی از اهداف 
این اداره کل، زمینه سازی مناسب برای ورود بیشتر 
جوانان به عرصه فعالیت های عمومی و اجتماعی با 

هموار کردن مسیر تاسیس سمن ها است.

خبر

رئیس شورای اسالمی باقرشهر خبر داد:

تصویب تراکم ۲۴٠ درصدی قطعات کوی دانش و 
امیر کبیر 

تراکم   تصویب  از  باقرشهر  اسالمی  شورای  رئیس  ری:   شهر  زمان- 
240درصدی قطعات کوی دانش و امیرکبیر در کمیسیون ماده 5 استان 

تهران خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی باقرشهر ، مجتبی پرک 
گفت : طی جلسه کمیسیون ماده 5 که در استانداری تهران برگزار شد تراکم 
240 درصد )طبقه چهارم( کوی دانش)چرمسازی( و قطعات امیر کبیر با 
تالش شهردار ، شورای اسالمی باقرشهر و واحد فنی شهرسازی شهرداری به 
تائید کمیسیون ماده 5 رسید. وی یادآور شد: با تصویب این طرح شهروندان 
جهت ساخت و ساز که باعث رونق اقتصادی ، ایجاد بافت نو و ایمن سازی 

منازل می شود، تشویق خواهند شد.

آغازعملیات افزایش قطر خروجی مخزن صباشهر 
مدیر امور آبفای صباشهر شهرستان شهریار گفت: به منظور بهبود بهره برداری 
و ارتقاء سطح کمی آب شرب شهروندان صباشهری قطر خروجی مخزن 

زمینی 2500 متر مکعبی این شهر افزایش یافت.
ولی اهلل محمدی افزود: خروجی این مخزن با لوله ای به قطر 250 میلیمتر 

طراحی شده بود که با لوله های 400 میلیمتری بهسازی شد. 
وی ضمن اشاره به نزدیکی پایان سال و افزایش مصرف آب شرب از سوی 
شهروندان تصریح کرد: با توجه به رشد مصرف آب در روزهای اخیر به 
دلیل افزایش شستشو و خانه تکانی، از یکایک شهروندان  درخواست می 
کنیم تا با مسئولیت پذیری و رعایت الگوی مصرف آب، ما را طی روزهای 

آتی یاری کنند.

 بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب میناب
 تاپایان سال 97

بندرعباس: با تخصیص یکصد میلیارد ریال اعتبار در سال 97، تصفیه خانه 
فاضالب میناب نیز تا پایان سال  آینده نیز به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل آبفای هرمزگان در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب 
شهر  استان؛  مرکزی  پهنه  در   ، فاضالب  بخش  در  داشت:  اظهار  رودان، 
بندرعباس بیش از 75 درصد طرح فاضالب آن اجرا شده است که شامل 770 

کیلومتر شبکه و 700 لیتر بر ثانیه ظرفیت پساب آن است.
امین قصمی افزود: طرح فاضالب میناب، رودان و جاسک نیز در حال اجراست 
که امروز به دستور ویژه رئیس جمهور و با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو 

شاهد بهره برداری از طرح فاضالب رودان هستیم.
 وی اضافه کرد: با تخصیص یکصد میلیارد ریال اعتبار در سال 97 ، تصفیه 
خانه فاضالب میناب نیز تا پایان سال  آینده نیز به بهره برداری خواهد رسید.  
قصمی گفت: متاسفانه در غرب استان هیچ عملیات اجرایی در طرح فاضالب 
انجام نشده است که تالش داریم با استفاده از ظرفیت بانک توسعه و جذب 
سرمایه گذاری بخش خصوصی عملیات اجرایی آن ها آغاز کنیم. به گفته وی؛ 
در جزایر ابوموسی و هرمز هم به برکت مجوز های وزارت نیرو شاهد بهره 
برداری از  طرح فاضالب در این جزایر هستیم که در ابوموسی از پساب آن 
در بخش فضای سبز شهری استفاده می شود. در جزیره قشم نیز این طرح 
در حال اجراست اما به دلیل عدم تخصیص ردیف اعتباری نتوانستیم آن را 

توسعه دهیم.

خبر  استاندارالبرز با اعالم اینکه تا امروز البرز رقم 47 
را گذرانده است؛ گفت:  اشتغال  ایجاد  نفر  هزار 
جایگاه  برای کسب  رقبا  با  تنگاتنگ  رقابت  در 
برنامه  پنجم اشتغالزایی کشور هستیم و طبق 
تا سال 97 تمامی روستاهای البرز نیز عاری از 
بیکار خواهد بود. به گزارش زمان به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی استانداری البرز؛ محمدعلی نجفی 
 در همایش توسعه پایدار روستایی که با حضور

روستایی  توسعه  معاون  رضوی«  ابوالفضل   «
مدیران  از  جمعی  و  کشور  محروم  مناطق  و 
شد  برگزار  دولت  سالن شهدای  در  استان  کل 
اظهارداشت: طی سالهای اخیر در حوزه معاونت 
روستایی و مناطق محروم کشور شاهد تحوالت 
شگرفی بوده ایم و برنامه های خوبی برای البرز 
داشته اند.وی افزود: استان البرز عزم ویژه ای در 
بخش ملی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری 
در زمینه اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال دارد 
و جدیت دولت و تاکید معاون اول رئیس جمهور 
نیز سرلوحه اقدامات است.  نماینده عالی دولت در 
استان البرز گفت: بنده پیش از ورود به استان البرز 
در دیدار با دکتر جهانگیری شاهد تاکید ایشان 
برای تحول اشتغال شهر و روستا در البرز بوده ام.

وی با اشاره به تعهد 33 هزار فرصت شغلی تعیین 
شده در دولت برای البرز افزود: تا  امروز البرز رقم 
47هزار و 330 نفر ایجاد اشتغال را گذرانده است.

 نجفی با بیان اینکه باید عینک ها صاف تر و 

بخش  همه  ارزش  افزود:  شود  تر  بنیانه  خوش 
های خصوصی و  کارآفرینان دیده شود؛ تصریح 
کرد: زحمات فرزندان این استان نبایدنادیده گرفته 
شود؛ به عنوان نمونه در متروی کرج نزدیک به 
500 نفر مشغول بکارهستند که اصال دیده نمی 
شود؛ این پروژه تا ماه ها قبل خوابیده و تعطیل 
بود و یا پروژه همت که با کندی پیش می رفت اما 
امروز بیش از 200 نفر را مشغول بکار کرده است.

ماه  سه  طی  استان  این  گفت:  استاندارالبرز 

تا 10  بین 13  را  بیکاری  کاهش  درصد   3.3
درصد در کارنامه کاری خود داشته و به جرگه 
ما  قرار  افزود:  است.وی  رسیده  رقبا  تنگاتنگ 
این است جزو 5 استان شاغل در کشور شویم 
و حق البرز هم با رتبه های اولی که در کشور 

دارد همین است.
وی با اشاره به رتبه های برتر البرز خاطرنشان کرد: 
با کسب رتبه سوم جذب سرمایه گذاری خارجی 
در صنعت و از نظر صنایع فعال به رتبه هفتم 

واحدهای فعال کشوری رسیده ایم. رتبه پنجم در 
تعداد پروانه های بهره برداری صادره را داشته ایم 
و رتبه سوم اشتغال پروانه های بهره برداری در 
کشور هستیم؛ عالوه بر این در فضای در کسب و 

کار تعداد 14 رتبه باالتر رفته ایم.
نجفی بیان کرد: استان پایلوت و نمونه برای رفع 
تبعیض روستاها و شهرها در کشور باید شناخته 
مراکز  و  بنیان  دانش  های  طرح  در  و  شویم 
تحقیقاتی و کشاورزی ملی و.. با توجه به ظرفیتی 
که دارد باید از این فرصت استثنایی استفاده کنیم.

بانکی  تسهیالت  سود  نرخ  کاهش  افزود:  وی 
فرصت خوبی برای روستاییان جهت بهره مندی 

است که باید از آن بهره مند شویم.
مجری  که  سینا  بانک  داد:  ادامه  استاندارالبرز 
پرداخت تسهیالت این بخش است نیز باید برای 

توسعه خدمات به مردم ارتقا پیدا کند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت 
آلودگی رودخانه ها افزود: باید از فرصت همجواری 
بین البرز و تهران با تعامل و همراهی و بهره مند 
شد. وی با اشاره به اینکه سال 97 سال نشاط 
مردم و امیدآفرینی است و رسانه ها در این زمینه 
مشارکت داشته باشند در پایان تصریح کرد: امروز 
باید متعهد شویم که تا سال 97 نباید در هیچ 
روستایی بیکار نداشته باشیم البته البرز مهاجرپذیر 
است که باید در صفی مجزا شاخص های آن را 

ارزیابی کنیم.

سال ۹7 ؛ روستاهای البرز عاری از بیکاری 

به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج صورت می گیرد؛

تزریق زیبایی ها به رگ های شهر کرج
ذوب آهن اصفهان موفق در کسب تندیس طالیی 

رعایت حقوق مصرف کنندگان
احساس  فضاي شهري،  در  ها  رنگ  از  استفاده 
شادابي، نشاط و امید به زندگي را در شهروندان 

تقویت مي کند.
به گزار ش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، 
حال و هوای عید در شهر و نزدیک شدن به سال 
جدید باعث شده رنگ و رخسار شهرمان کرج نیز 
تغییر کند و با رنگ آمیزی مبلمان و دست سازه 

های شهری شادابی و نشاط به شهر تزریق شود.
  بنا بر این گزارش،  رنــگ نه  تنها  یکــي از 
بلکه  شــهراســت،  خوانایي  عنصر  ترین  مهم 
ارتقادهنده ســواد بصري، عمق بخشــیدن به 
فضاي عمومي و درنهایت تجلي بخش بســیاري 
از مفاهیم و عناصــري اســت که در شــهر با 
مفهوم هویت شــهري  مي شناســیم؛ همین 
اهمیت اســت که رنگ را پایه و بســتر منظر 
شهري قرار داده تا به کمک آن موجب ارتقاي 

زندگي شهروندي شود.
 رنگ ها که حضورشــان مي تواند جاني تازه به 
رگ هاي شــهر بدمد، رهگذران را به تماشــاي 
فضایي چشــمنواز دعوت می کند تا  حس توام با 
زیبایي شــناختي، هنگام رســیدن بــه مقصد و 
امنیــت، آرامش، امید و ســرزندگي را با خود به 
همراه داشــته باشد.انســان ها از طریق حواس،  

محیــط پیرامــون خود را درک مي کننــد و 
در این بین رنگ که از طریق چشــم درک مي 
از  شــهروند  درک  در  بســزایي  تاثیر  شــود، 
محیط شهري خود دارد؛ هر قدر شهروند محیط 
نتیجه  در  کنــد،  درک  بهتر  را  خود  شــهري 
ارتباط معناداري مي تواند با آن برقرار کند و هر 
قدر این درک عمیق تر باشــد، فهم مشترک از 
فضاي شهر بین افرادي که در آن قرار دارند نیز 
بیشتر خواهد بود.  رنگ به فرم و فضا معنا مي 
بخشد و خوانایي آن را بیشتر مي کنــد؛ همان قدر 
که افزودن رنگ به عناصر شــهري آن را هویــت 
دار مي کند، بــه همان میــزان مي تواند باعث 
بي معنایــي و خوانــا نبــودن آن و در نتیجه 
آشفتگي بصري فضاي شهري شود.  در بســیاری 
مواقع بي رنگي یک عنصر در شــهر باعث آرامش 
فضا مي شــود و شــهروند را به زوایاي پنهــان 
هدایت مي کند؛ امري که افزودن رنگ نیز این 
نقش را ایفا مي کند؛ باید در نتیجه به کارگیري 

رنگ براساس اصول منطقي در شهر باشد.
 آنچه بیش از همه در اســتفاده از رنگ در شهر 
مهم است ؛ یعني به کارگیري ارگانیک رنگ است 
جان  و  طبیعي  های  رنگ  گیری  کار  به  یعنی 
آنچه  از  استفاده  با  شهري  عناصر  به  بخشیدن 

طبیعت به ما داده است. 

برای  اصفهان  آهن  ذوب  اصفهان:  بهادری- 
برتر  شرکت  عنوان  به  پیاپی  سال  پنچمین 
شناخته  کنندگان  مصرف  حقوق  رعایت  در 
لوح  و  طالیی  تندیس  بار  اولین  برای  و  شد 
روز  همایش  درهفدهمین  را  مربوطه  سپاس 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کسب 
نمود.  در این آیین توسط دکتر شریعمتداری 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تندیس طالیی و 
لوح سپاس حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
آهن  ذوب  عامل  مدیر  صادقی  مهندس  به 
اصفهان اهدا گردید. آیین گرامیداشت روز ملی 
حضور  با  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر پزشکیان 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی و جمعی 
در  تولیدی  صنایع  و  ها  شرکت  مسئولین  از 
و  صدا  المللی  بین  های  همایش  سالن  محل 
شد  برگزار  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای 
.ذوب آهن اصفهان امسال برای پنجمین  سال 
مصرف  حقوق  رعایت  در  برتر  شرکت  پیاپي 
سال  در  که  حالی  در  و  شد  شناخته  کننده 
های گذشته موفق به کسب تندیس نقره ای 
شده بود، امسال برای اولین بار تندیس طالیی 
رعایت حقوق مصرف کننده را از آن خود نمود 
و  دقیق  های  بررسی  در  است  ذکر  شایان   .

کارشناسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
معیارهایی  اساس  بر  و  گذشته  سال  طی  در 
همچون رضایت مشتریان ، وجود رویکردهای 
دارا  مشتریان،  شکایات  بررسی  جهت  نظامند 
بودن استانداردهای کیفیت ، شفافیت در قیمت 
استانداردهای  بودن  دارا  محصوالت،  گذاری 
ایزو 2000 و ایزو 4000  ، کسب تندیس ها و 
گواهینامه های بین المللی و همچنین افزایش 
صادرات محصوالت نسبت به دوره های قبل، 
طراحی و توسعه محصوالت جدید، افزایش بهره 
وری و کاهش هزینه های تولید، ارتقا کمی و 
کیفی کاالها و خدمات پس از فروش، خدمات 
واحد  داشتن  واردات،  از  جلوگیری  و  مدرن 
تحقیق و توسعه و نوآوری و... این شرکت برای 
اولین بار مفتخر به کسب لوح تقدیر و تندیس 
طالیی گردید .مهندس صادقی مدیر عامل ذوب 
همایش  هفدهمین  حاشیه  در  اصفهان  آهن 
تبریک  کنندگان ضمن  رعایت حقوق مصرف 
پوالدمردان  و  کارکنان  کلیه  به  اخیر  موفقیت 
ذوب آهن،  گفت: این مجتمع بزرگ صنعتی 
افتخار خود، همواره نه  در نیم قرن حیات پر 
تنها استانداردهای الزم را رعایت نموده، بلکه 
در تدوین استانداردهای ملی صنعت فوالد نقش 

اصلی را ایفا کرده است.  
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شهردار تهران تشریح کرد؛
دالیل کاهش درختان خیابان 

ولیعصر

درختان  تعداد  کاهش  دالیل  تهران  شهردار 
گفت: 750  و  کرد  تشریح  را  ولیعصر  خیابان 

درخت چنار دچار سرطان شده اند.
مراسم  در  نجفی  محمدعلی  زمان،  گزارش  به 
ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر 
با شعار »هر خانواده ایرانی، یک درخت« گفت: 
موضوع فضای سبز در کالنشهر تهران اهمیت 
بسیار زیادی دارد، ما زمانی آنقدر درخت چنار 
در تهران داشتیم که از برخی مناطق با عنوان 
چنارستان« یاد می شد.وی به خیابان ولیعصر به 
عنوان بزرگترین خیابان خاورمیانه اشاره کرد و 
افزود: این خیابان به طول 18 کیلومتر، 18 هزار 
درخت چنار داشت که اکنون این رقم به حدود 
16 هزار عدد کاهش یافته است.شهردار تهران 
با بیان اینکه 750 درخت چنار دچار سرطان 
دلیل  به  مدت  این  در  ما  کرد:  اظهار  شده اند، 
کم توجهی ها، باعث از بین رفتن درختان شدیم؛ 
از  بیش  نفوذ  شدند،  آفت  دچار  آنها  از  برخی 
حد آب، بحث سیمان که در جوی های خیابان 
ولیعصر به کار رفته، تعرض برخی ساختمان ها 
به پیاده رو و ... از مهمترین دالیل این موضوع 
درختان سرطانی  به  اشاره  با  است.نجفی  بوده  
گفت: قرار است این درختان به دلیل نوع آفتی 
که دارند، از ریشه خارج شوند و درختان 10 تا 
15 ساله به جای آنها کاشته شود.وی ادامه داد: 
بخشی از این کار انجام شده که البته کار آسانی 
نبود و امیدواریم با این اقدام بتوانیم درختان را 
حفظ کنیم تا مشکالت ایجاد شده، مرتفع شود.

شهردار تهران تصریح کرد: در برخی از شهرها 
و استان های کشور نیز این مشکل وجود دارد؛ 
مانند خوانسار و خرم آباد که امیدواریم بتوانیم 
با ارائه مطالعات، تجربیات و حتی ماشین آالت 
حفظ  در  نیز  را  آنها  دیگر،  شهرهای  به  خود 
برای  ما  گفت:  کنیم.نجفی  یاری  سبز  فضای 
بسیاری  تالش  سبز  فضای  و  درختان  حفظ 
کردیم، اما شهرداری نباید تنها باشد؛ باید همه 
تأکید  مردم،  حضور  و  بیایند  کار  پای  مردم 
همیشگی من برای همه مسائل شهری است.

نجفی خاطرنشان کرد: در کنار ما و مردم، باید 
از  ویژه  به  و  باشند  مسئول  هم  سه گانه  قوای 
دستگاه قضا درخواست داریم که با پروژه های 
سرعت  و  قاطعیت  با  موضوع،  این  با  ارجاعی 

بیشتری برخورد کنند.

خبر

شوری سنج های وزارت بهداشت در نانوایی ها

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: بیشترین میزان 
تخلف در نانوایی ها افزودن جوش شیرین و کمترین آن مربوط به افزودن 
نمک است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محسن فرهادی با اشاره به تمرکز 
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت بر سالمت آرد و نان در کشور، 
افزودنی های  کنترل  به  مربوط  زمینه  این  در  اقدام  بیشترین  کرد:  اظهار 
لواش  و  بربری  تافتون،  ویژه سنگک،  به  نان،  در  نمک  کاربرد  و  غیرمجاز 
است که بیشترین میزان مصرف را از سوی مردم دارند. همکاران ما در طرح 
تحول حوزه بهداشت به دستگاه شوری سنج مجهز شدند که می تواند میزان 
نمک موجود در نان را در تعیین کند.وی با بیان اینکه در این بازرسی ها 
نانوایی های صنعتی بررسی نمی شوند، افزود: این تکلیف در مصوبه شورای 
عالی سالمت امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته و برعهده وزارت بهداشت 
قرار داده شده است. عالوه بر آن با این اقدام بر بیماری های غیرواگیر که در 
حال حاضر مهم ترین آن فشار خون است، بیشتر تمرکز می شود و با این کار 
می توان میزان نمک موجود در نان را کنترل کرد.معاون فنی اداره سالمت 
به  را مربوط  نان  بیشترین میزان تخلف در  بهداشت  محیط و کار وزارت 
افزودن جوش شیرین اعالم کرد و گفت: تخلف در زمینه نمک کمتر بوده 
است. مشکل میزان نمک غیرمجاز در نانوایی های سنتی نیز کمتر از شش 
درصد بوده است.  با توجه به اینکه مردم بیشتر نان سنتی مصرف می کنند، 
ما نیز میزان نمک را در این نانوایی ها بررسی می کنیم. نانوایی ها نیز با توجه 
محیط  بهداشت  نیروهای  و  شوند  تعطیل  است  ممکن  مربوطه  تخلف  به 
مطابق قانون می توانند برای پلمب نانوایی متخلف اقدام کنند.معاون فنی 
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به بهبود کیفیت نان از 
زمان شروع نظارت های طرح تحول بهداشت، بیان کرد: در حال حاضر میزان 
نمک و افزودنی های غیرمجاز در نان کاهش یافته است. آمار این تخلفات نیز 
در استان های مختلف متفاوت است و در عین حال استفاده از نمک و جوش 

شیرین در تهران بیشتر گزارش شده است.

 فرصت مجدد برای ثبت نام متقاضیان
 در سامانه حج

فرصت مجدد برای ثبت نام متقاضیان در سامانه حج اعالم شد.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان حج و زیارت، دارندگان اسناد حج ثبت 
نامی تا 30 دی 1385 که قبال اطالعات خود را در سامانه حج تکمیل 
نکرده اند، از ساعت 10 امروز میتوانند همزمان تکمیل اطالعات و انتخاب 

کاروان را در سامانه reserve.haj.ir انجام دهند.

دستگیری اراذل فضای مجازی

تهرانی  اوباش  و  اراذل  از  تعدادی  از دستگیری  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
که اقدام به خودنمایی و ُکری خوانی در فضای مجازی کرده بودند، خبر داد.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار حسین رحیمی با اشاره به طرح برخورد با 
اراذل و اوباش در تهران که منجر به دستگیری 241 تن از اوباش سطح یک و 
دو در نقاط مختلف تهران در روز سه شنبه شد، گفت: طرح های پلیس برای 
برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمان محالت با همکاری خود شهروندان و نیز رصد 

همکاران من در پلیس های تخصصی در نقاط مختلف تهران در حال اجراست.

خبر معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفت :در 
ایران نسبت به متوسط دنیا و کشورهای همسایه 
درصد سرطان بسیار کمتر است بنابراین چیزی به 

نام سونامی سرطان در کشور وجود ندارد.
ازایرنا، دکتر رضا ملک  نقل  به  به گزارش زمان 
زاده ادامه داد: بر اساس آمار در ایران در هر سال 
افتد. می  اتفاق  سرطان  مورد  هزار  حدود 110 

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، آخرین مطالعات در زمینه علت 
30 درصد از سرطان ها را مصرف سیگار و الکل 
عنوان کرد و گفت: همچنین 30 درصد سرطان 
ها بر اثر چاقی، 15 تا 20 درصد بر اثر عفونت ها، 
15 تا 16 درصد اختالالت هورمونی و دو درصد 
ناشی از شغل افراد است و 87 درصد کسانی که 
مبتال به سرطان می شوند، افراد سیگاری هستند.

سرطان  بروز  در  بانوان  چاقی  گفت:  زاده  ملک 
موثر  کلیه  و  سینه  رحم،  سرطان  مانند  هایی 
است.وی افزود: علت اصلی سرطان های مری و 
معده در ایران، مصرف سیگار، قلیان، ناس، تریاک 
و مشتقات آن، آب غیربهداشتی و غیرلوله کشی، 
تحرک  نداشتن  و  چاقی  دهان،  پایین  بهداشت 
خانه  داخل  هوای  آلودگی  اقتصادی،  فقر  بدنی، 
داغ،  های  نوشیدنی  و  چای  بزرگ،  شهرهای  و 
سابقه خانوادگی و عوامل ژنتیکی، مصرف گوشت 
قرمز کبابی، غذاهای کبابی، سرخ شده، شور و 
مطالعات  در  کرد:  اضافه  زاده  است.ملک  مانده 
و  نگرانی  مانند  عواملی  که  است  مشخص شده 
کم خوابیدن نیز در ابتالی افراد به سرطان نقش 

دارد.معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با 
اشاره به معرفی یکصد ماده سرطانزا از بین هزار 
ماده مشکوک از سوی سازمان بهداشت جهانی، 
سرطان  شده  مشخص  تحقیقات  در  داد:  ادامه 
مری، معده، مثانه و پانکراس در اثر مصرف سیگار 
و دخانیات، ایجاد می شود. این پژوهشگر علوم 
پزشکی قابل پیشگیری بودن نیمی از سرطان ها 
با خودمراقبتی و زندگی سالم را هم اعالم کرد 

درمانی،  به مسایل  توجه  بر  باید عالوه  و گفت: 
باال  خودمراقبتی  زمینه  در  را  مردم  اطالعات 
می  اتفاق  که  هایی  سرطان  درصد   50 ببریم؛ 
قابل  شوند،  داده  تشخیص  موقع  به  اگر  افتند 
درمان هستند و پیش بینی می شود در 30 سال 
آینده، بیشتر سرطان ها قابل درمان باشند.معاون 
مناسبی  امکانات  ایران  در  افزود:  بهداشت  وزیر 
تخصصی  مرکز  داریم؛ 30  درمان سرطان  برای 

در کشور تنها برای تحقیق و درمان سرطان فعال 
هستند و در هر استان دست کم یک مرکز در این 
زمینه فعالیت دارد؛ باید نیروی انسانی بیشتری 
باید  دهیم؛  آموزش  سرطان  درمان  زمینه  در 
رادیوتراپی در تمام کشور داشته باشیم؛ همچنین 
است  مهم  بسیار  سرطان  ضد  داروهای  وجود 
درمان  برای  جدیدی  داروهای  روز  هر  که  چرا 
زاده  می شود.ملک  بازار  وارد  و  ساخته  سرطان 
اضافه کرد: امروزه 50 درصد بیمارانی که مبتال 
از  به سرطان می شوند بیشتر از 10 سال پس 
عدد  این  که  کنند  می  زندگی  سرطان  به  ابتال 
می تواند به 80 درصد در دهه های آینده برسد؛ 
در کشورهای پیشرفته حدود 78 درصد افرادی 
که به سرطان سینه مبتال می شوند، درمان می 
سرطان  را  پانکراس  و  مری  سرطان  وی  شوند. 
هایی معرفی کرد که بیشترین آمار مرگ و میر 
آینده  های  در سال  باید  کرد:  اضافه  و  دارند  را 
جدید  های  راه  کشف  برای  بیشتری  مطالعات 
شود.معاون  پیدا  ها  بیماری  این  با  مقابله  برای 
وزیر بهداشت با اشاره به مسن شدن جامعه که از 
عوامل موثر در ابتال به سرطان است بر ضرورت 

تغییر سبک زندگی در افراد تاکید کرد. 

معاون وزیر بهداشت:

 سونامی سرطان در ایران نداریم

فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیر را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
با مبلغ برآورد 33.734.724.773  1-پروژه تکمیل مرکز فرهنگی خدماتی و ورزشی محله نایسر سنندج 

ریال در شهرستان سنندج با فهرست بها راه و باند سال 96
برآورد  مبلغ  با  آباد سنندج  منفصل شهری حسن  منطقه  در  واقع  هیمن  ماموستا  خیابان  احداث  2-پروژه 

14.246.497.542ریال در شهرستان سنندج با فهرست بها ابنیه سال 96
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
ارائه فایل مدارک به صورت فشرده به واحد اداره عمران و بهسازی شهری الزامی است.

اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس: کردستان - سنندج – بلوار آزادگان - اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان – تلفن 087-31802297

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: تا 14 روز بعد از نشر آگهی
هزینه چاپ کلیه آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی حصر وراثت
آقای داود وخشور دارای شناسنامه بشماره 176 به شرح پرونده کالسه 961901 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زیداله وخشور مغانلو به شماره شناسنامه 2218 در تاریخ 1389/9/25 در اردبیل 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
1-عوض وخشور فرزند زیداله به شماره شناسنامه 113 پسر متوفی.

2-داود وخشور مغانلو فرزند یداله به شماره شناسنامه 176 پسر متوفی.
3-حسن وخشور فرزند زیداله به شماره شناسنامه 278 پسر متوفی.

4-بهمن وخشور مغانلو فرزند زیداله به شماره شناسنامه 395 پسر متوفی.
5-طاهره وخشور مغانلو فرزند زیداله به شماره شناسنامه 277 دختر متوفی.
6-غنچه رضایی گوگ تپه فرزند حمید به شماره شناسنامه 3 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.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی مفقودی
کارت هوشمند خودرو مینی بوس – عمومی سیستم بنز تیپ 309 به شماره پالک 
ایران 62-612ع45 و شماره هوشمند 2463536 متعلق به اینجانب سید یوسف 

حسنی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   9 شناسنامه  شماره  دارای  کشی   کاه  یزدانی  لیال  خانم   
نموده  گواهی حصروراثت   درخواست  دادگاه  این  از  کالسه 960969 ش 1 س  
ملی  شماره  به  کشی   کاه  یزدانی  صفرعلی  شادروان   که  داده  توضیح  چنین  و 
4622834650در تاریخ 1396/2/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به: 
 1ـ لیال یزدانی کاه کشی  فرزند میرزاعلی  به شماره ملی 4622878070زوجه 

دائمی
2ـ  علی یزدانی کاهکشی به شماره ملی   4620961264 فرزندذکور 

3ـ کورش  یزدانی کاه کشی به شماره ملی    4623166554 فرزندذکور
 4ـ حمید یزدانی کاهکشی به شماره ملی   4623206841 فرزندذکور

5ـ   معصومه  یزدانی کاه کشی به شماره ملی  2574 462314 فرزنداناث 
 6ـ آمنه  یزدانی کاه کشی به شماره ملی   4623239470  فرزنداناث

7ـ  ملیحه  یزدانی کاه کشی به شماره ملی   4610112213 فرزند اناث و الغیر 
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

متن آگهی 
سعادت  آقای  علیه  محکوم  به  وسیله  بدین  جراید  در  منتشره  آگهی های  پیرو 
اسکندری که مجهول المکان  می باشد ابالغ  می گرددچون وفق دادنامه شماره 
9409973844600369 صادره از شعبه 6 در پرونده شماره 940111 محکوم به 
پرداخت مبلغ هشتصد ودوازده هزار تومان)812/000( بابت اصل خواسته و مبلغ 
یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ 
در حق  احکام  طبق شاخص  اجرای  توسط  مورخ 94/5/3 که  دادخواست  تقدیم 
محکوم له  آقای اکبر باقری و نیمه دولتی در حق صندوق دولت جهت  اجرا شده 
اید  ظرف  10 روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه 
اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 دبیر شعبه ۶ شورای حل اختالف شهرستان شهرکردـ نریمان 

متن آگهی 
خواهان رو نوشت حصروراثت  فریدون امینی خویی فرزند یداله به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کال سه  960630از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت  
نموده و چنین  توضیح داده که شادروان ید اهلل امینی به شماره شناسنامه 3  در 
مورخ 83/4/6 در اقامتگاه دائمی  خود بدرود حیات گفته  وورثه حین الفوت آن 

منحصر است به : 
1ـ  نظر علی امینی شماره شناسنامه 23 فرزند متوفی

2ـ  فریدون امینی شماره شناسنامه3  فرزند متوفی
3ـ قاسم امینی  شماره شناسنامه 2 فرزند متوفی

 4 ـ حسین امینی شماره شناسنامه 1925 فرزند متوفی
 5 ـ زینت امینی  شماره شناسنامه 33 فرزند متوفی
 6ـ زهرا امینی  شماره شناسنامه 23 فرزند متوفی 

7ـ صغری  احمدی شماره شناسنامه 564  همسرمتوفی 
  8 ـ اکرم امینی شماره شناسنامه 54 فرزند متوفی

تا  نوبت آگهی می گردد  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک  با  اینک   
از  باشد  او می  نزد  متوفی  از  ای  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراضی  چنانچه شخصی 
گواهی  درغیراین صورت  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  یکماه  آگهی ظرف  نشر  تاریخ 

صادر خواهد شد. 
براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه 1 سورشجان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سیده فاطمه هاشمیان رستمی فرزند میرجمال به شرح دادخواست به شماره 
3/96/727 از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و 
اعالم داشته که که مرحوم علیرضا مدحی فرزند اسداله به شماره شناسنامه 4302  
صادره از بهشهر در تاریخ 96/11/20 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-سیده فاطمه هاشمیان رستمی  فرزند میرجالل به ش ش 5190 ت ت 1346 

همسر متوفی 
2- بابک مدحی  فرزند علیرضا به ش ش 447 ت ت 1365 پسر متوفی 

3- بهرام مدحی  فرزند علیرضا به ش ش 2170205111 ت ت 1372 پسر متوفی
 4-  بهنام مدحی  فرزند علیرضا به ش ش 2170008901 ت ت 1367 پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 9۶/20/۶400    قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر

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

عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  عزیزخان  فرزند  الدین حسینی  محی  آقای 
خود را از پالک 156 و 158 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه 
معروف به زمین قرگه که از آقای کریم احمدی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه91-661  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره 139660316007001691 
مورخ 96/11/25حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 15 / 128  
مترمربع بنام آقای محی الدین حسینی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقای احمد رحیمی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 
صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام  آقای  محی الدین حسینی صادر خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول 12 / 1396/12  تاریخ انتشار دوم 27/ 12/ 1396

رونوشت آگهی حصروراثت
شماره  به  دادخواست  شرح  به  محمدعلی  فرزند  کاظمیان  کرد  تقی  محمد  آقای 
10/96/557 از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده 
و اعالم داشته که که مرحومه صدیقه کرد جزی فرزند یحیی به شماره شناسنامه 
2516  صادره از کردکوی در تاریخ 96/7/29 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمد تقی کرد کاظمیان  فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 316 صادره از 

بهشهر متولد 1346 فرزند متوفی
2- محمدرضا کرد کاظمیان  فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 679 صادره از 

بهشهر متولد 1341 فرزند متوفی
3- محمد مهدی کرد کاظمیان  فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 18 صادره از 

کردکوی متولد 1331 فرزند متوفی
 4-  فاطمه کرد کاظمیان  فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 335 صادره از 

بهشهر متولد 1334 فرزند متوفی
از  صادره   37 شناسنامه  شماره  به  محمدعلی  فرزند  کاظمیان   کرد  سکینه   -5

کردکوی متولد 1326 فرزند متوفی
از  صادره   416 شناسنامه  شماره  به  محمدعلی  فرزند  کاظمیان   کرد  حوریه   -6

کردکوی متولد 1337 فرزند متوفی
از  صادره   488 شناسنامه  شماره  به  محمدعلی  فرزند  کاظمیان   کرد  زهرا   -7

کردکوی متولد 1339 فرزند متوفی
از  صادره   82 شناسنامه  شماره  به  محمدعلی  فرزند  کاظمیان   کرد  عشرت   -8

کردکوی متولد 1323 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 9۶/20/۶397    قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بهشهر

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   9409981984200211 کالسه  پرونده 

شهرستان میاندرود تصمیم نهایی شماره 9409971984200529 
خواهان ها: 1- آقای محمد باقر ناتوان فرزند محمد تقی 2- آقای یداله ناتوئان فرزند 
با وکالت آقای علیرضا فرزند علی اصغر به نشانی میاندرود – سورک  محمد تقی 

خ شهید عباسی
سعدی  خ  ساری  نشانی  به  موسی  محمد  فرزند  رحمانی  محمد  آقای  خوانده: 

ساختمان کوشا فعال زندان ساری
خواسته: مطالبه خسارت

با  ناتوان  یداله  و  باقر  آقایان  خا  خواهان  دادخواست  خصوص  در  دادگاه-  رای 
موسی  محمد  فرزند  رحمانی  محمد  خوانده  بطرفیت  علیزاده  علیرضا  وکالت 
بخواسته مطالبه اجور معوقه به انضمام خسارات دادرسی با توجه به اوراق پرونده 
و تحقیقات صورت گرفته خصوصا مستندات اصحاب دعوی دادگاه ادعای خواهان 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   198 ماده  استناد  به  و  تشخیص  پذیرش  قابل  را  ها 
به پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال به عنوان  حکم بر محکومیت خوانده 
اصل خواسته و مبلغ سی و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان خسارات 
ناشی از تاخیر تخلیه از تاریخ پایان قرارداد لغایت تقدیم دادخواست و همچنینی 
ها  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  یکصد  و  میلیون  سه  مبلغ 
ابالغ قابل  از تاریخ  صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز  بیست  ظرف  سپس  دادگاه  همین  در  اعتراض 

محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان میاندرود- مصفا

آگهی مزایده نوبت اول
در پرونده به کالسه 960403 اجرای احکام مدنی محکوم علیه سید مهدی هاشمی 
مبلغ  و  ریال   120000000 مبلغ  پرداخت  به  محکوم  علی  سید  فرزند  جامخانه 
5000000 ریال و خسارت تادیه مورخه 1396/06/25 از تاریخ دادخواست اصل 
خواسته و محکوم له در حق سید حسن هاشمی و مبلغ 1800000 ریال بابت هزینه 
اجرایی در حق دولت محکوم گردید محکوم علیه تاکنون نسبت به بدهی خود هیچ 
اقدامی ننموده است و با معرفی یک اموال و توقیف آن و برابر طبق نظر کارشناسی 
35 کیسه برنج 50 کیلویی برابر بار نامه به مرزن 1780 کلیم گرم در انبار محکوم 
له و بیشتر کیسه از یک نمونه از ارقام محلی و پر محصول طارم هاشمی و فجر و 
ندا و شیرودی و غالب برنج از ارقام پر محصول بوده و هر کیلویی 6800 ریال جمعا 
121040000 ریال برآورد شده اموال مذکور در مورخه26/ 1396/12 روز شنبه 
بفروش می  و  به مزایده  احکام مدنی دادگستری میاندرود  الی 11 در  ساعت 10 
رسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطاالعات بیشتر به 
دفتر اجرای احکام میاندرورد مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع 
از برنده مزایده فی  باالترین قیمت را قبول کرده باشد  و برنده آن کس است که 
المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یکماه دیگر دریافت خواهد 
شد برنده باید بقیه مبلغ را به صورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت 
سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است 

تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری میاندرود – هادی آزرده

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

خانم فانوس طاهری فرزند محمدعلی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک  160 و 159 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف 
به خوگالن که از آقای محمدصالح خلخال خریداری درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 94 - 46 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 139660316007001392  مورخ  26 
/ 10 / 96 حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 06 / 118 متر 
مربع به نام خانم فانوس طاهری صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان طاهر امینی و احمدغفوری و سعید امینی می 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 خانم فانوس طاهری صادر خواهد 

نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  12  /  12 /  1396 
 تاریخ انتشار دوم  27  / 12 /  1396

 نوبت اول

کمبود 100هزار پرستار در مراکز 
درمانی کشور

پیشنهادی جدید برای تشکیل 
»سازمان جوانان«

و  درمان  بهداشت،  وزیر  پرستاری  معاون 
آموزش پزشکی گفت: هم اکنون مراکز درمانی 
و بیمارستانی کشور با کمبود حداقل 100هزار 
پرستار مواجه هستند.به گزارش زمان به نقل 
هم  اینکه  به  اشاره  با  حضرتی  مریم  ازایرنا، 
درمانی  مراکز  در  پرستار  140هزار  اکنون 
آموزشی  و  دولتی  های  دانشگاه  تخصصی  و 
هستند  کار  به  مشغول  سراسر  پزشکی  علوم 
از پرستارانی است که  آمار جدای  این  افزود: 
در بیمارستان های خصوصی و نظامی کشور 
اینکه  بیان  با  کنند.وی  می  رسانی  خدمت 
کمبود پرستار در مراکز درمانی دولتی جدی 
افزود: کار پرستاری ، حرفه ای سخت  است 
مزایای  حال  عین  در  ولی  است  حساس  و 

پرستاری متناسب با حرفه آنان نیست.معاون 
آموزش  و  درمان   ، بهداشت  وزیر  پرستاری 
بیمارستانی  تخت  هر  برای  گفت:  پزشکی 
به 1.7 پرستار نیاز داریم و برای رسیدن به 
کشور  ال  ایده  و  قبول  مورد  استاندارد  این 
نیاز  نفس  تازه  و  جدید  پرستار  به 100هزار 
داریم.وی با بیان اینکه هم اکنون نسبت تخت 
بیمارستانی به پرستار هفت دهم است افزود: 
برای رسیدن به استاندارد مورد قبول )1.8( 
باید 100هزار پرستار به خدمت گرفته شوند.

وی تصریح کرد: کمبود پرستار سبب شده به 
درمانی  مراکز  در  پرستاری  موجود  نیروهای 
›پرستاران  و  شود  وارد  زیادی  فشار  دولتی 

طرحی‹ نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

و  وزارت ورزش  امور جوانان  معاون ساماندهی 
جوانان با تاکید بر اینکه عمده مشکالت حوزه 
جوانان به مشکالت اعتباری و بودجه ای مربوط 
است، گفت: معاونت ساماندهی امور جوانان این 
درخواست را از مجلس دارد تا درصورتی که با 
تشکیل سازمان جوانان به دلیلی مخالف است، 
ورزش  وزارت  نظر  زیر  سازمان  این  تشکیل  با 
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  کند.به  موافقت 
تشکیل  اینکه  بیان  با  تندگویان  محمدمهدی 
سازمان جوانان زیر نظر وزارت ورزش و جوانان 
جدا  صورت  در  ما  پیشنهاد  و  حل  راه  آخرین 
است،   وزارتخانه  این  از  جوانان  معاونت  نشدن 
افزود: نگرانی ما این است که کل الیحه انفکاک 
معاونت جوانان از وزارت ورزش شکست بخورد 

این الیحه در مجلس به دلیل پیشنهاد  و کل 
 « و  شهرسازی«  و  »راه  وزارتخانه  دو  تفکیک 
صنعت و معدن و تجارت« رد شود.وی در ادامه 
مجلس  که  است  این  ما  خواسته  کرد:  تصریح 
یا اصالحیه دیگری روی طرح تفکیک این سه 
وزارت خانه  بزند و تکلیف ما را روشن کند و یا 
اگر نمایندگان با طرح تفکیک ما موافق نیستند، 
پیشنهادتشکیل سازمان جوانان زیر نظر وزارت 
اتفاق بیفتد ما بیش  این  ورزش را بدهند. اگر 
اگر  که  چرا  افتاد؛  خواهیم  جلو  سال  یک  از 
الیحه برگشت بخورد و ما تازه بعد از رد الیحه 
درخواست سازمان شدن معاونت جوانان زیر نظر 
وزارت ورزش را مطرح کنیم، یک سیکل دست 
ساماندهی  شود.معاون  می  آغاز  ساله  یک  کم 
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زنگ هشدار منابع آبی به صدا درآمد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب گفت: در حال حاضر وضعیت 
منابع آبی در کشور مناسب نیست، چراکه براساس آمار، در 50 
سال گذشته میزان بارندگی ها در پایین ترین سطح خود قرار دارد.

محمد حاج رسولی ها در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه میزان نزوالت 
اظهار  اخیر حدود 73 میلی متر است،  بارندگی های  احتساب  با  جوی 
کرد: میزان بارش ها با کاهش بسیار زیادی نسبت به سال های قبل روبرو 
است؛ به گونه ای که هیچ سال شرایط به این روال نبوده لذا الزم است 
انجام شود.وی در خصوص وضعیت  این خصوص  ویژه ای در  اقدامات 
حوزه  در  اینکه  علی رغم  افزود:  کشور،  اصلی  حوزه  در شش  بارش ها 
خزر و دریاچه ارومیه میزان کاهش بارندگی مشهود نیست اما در چهار 
حوزه دیگر وضعیت بارندگی ها بسیار پایین تر از حد نرمال بوده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ادامه داد: طبق آمار در حوزه خزر و 
دریاچه ارومیه با کاهش حدود 12 درصد و در چهار حوزه فالت مرکزی، 
درصدی   75 تا   70 کاهش  با  قره قوم  و  عمان  دریای  و  فارس  خلیج 
با  رسولی ها  بوده ایم.حاج   مواجه  بلندمدت  متوسط  به  نسبت  بارش ها 
است،  نگران کننده  بسیار  در کشور  بارندگی  وضعیت  این که  بر  تاکید 
اظهار کرد: در سال های قبل نیز رتبه 48 و 49 را در وضعیت بارندگی 
تجربه کرده ایم اما وضعیت منابع آبی اینگونه حکم می کند که امسال 
اقدامات صورت  به  اشاره  با  بگیریم.وی  نظر  در  را  ویژه تری  تمهیدات 
گرفته در سال های گذشته برای تامین آب شرب مشترکان عنوان کرد: 
با مدیریت مخازن سدها توانستیم سال های آبی را مدیریت کنیم. امسال 
نشود.مدیرعامل  ایجاد  آب  منابع  تامین  در  که مشکلی  امیدواریم  نیز 
شرکت مدیریت منابع آب یکی دیگر از مشکالت حوزه منابع آبی را 
کاهش آب های زیرزمینی دانست و افزود: در این بخش نیز الزم است که 
مشترکان مدیریت داشته باشند؛ به گونه ای که در برداشت از چاه های 

مربوط به آب شرب مالحظات الزم را انجام دهند.

قیمت نفت کاهش یافت 

درصد  معادل 0.06  با 4 سنت  دیروز  برنت  نفت  بشکه  هر  قیمت 
کاهش به 63 دالر و 79 سنت رسید.بر اساس این گزارش، قیمت هر 
بشکه نفت برنت دیروز با 4 سنت معادل 0.06 درصد کاهش به 63 
دالر و 79 سنت رسید. قیمت نفت برنت روز پنجشنبه با 1.4 درصد 
افت به پایین ترین رقم 2 هفته اخیر رسید. نفت برنت در آستانه 
افت قیمت هفتگی 5.1 درصدی قرار دارد. قیمت نفت خام آمریکا 
هم دیروز 14 سنت معادل 0.23 درصد افت کرد و به 60 دالر و 85 
سنت رسید. نفت خام آمریکا دیروز تا رقم 60 دالر و 18 سنت پایین 
آمد. نفت خام آمریکا در مسیر کاهش هفتگی 4 درصدی قرار دارد 
که اولین کاهش هفتگی در طی 3 هفته گذشته است.ریک اسپونر، 
تحلیلگر بازار طال در موسسه سی ام سی مارکتس در سیدنی گفت: 
»بازار هیچ نشانه ای روشنی از تغییر روند را شاهد نیست. در حال 
افزایش ذخایر نفت آمریکا قرار داریم.«میزان  تاثیر  حاضر ما تحت 
افزایش  میلیون بشکه  آمریکا در هفته گذشته 3  نفت خام  ذخایر 
یافت، در حالی که تحلیلگران انتظار افزایش 2.1 میلیون بشکه ای را 
داشتند.دبیرکل اوپک قرار است روز دوشنبه در هیوستون یک شام 

کاری با مدیران شرکت های نفت شیل آمریکا داشته باشد.

کوتاه از انرژی

آغاز افزایش نظارت بر 
جایگاه های عرضه سوخت

نظارت و کنترل بر جایگاه ها به منظور توزیع و 
عرضه مطلوب سوخت، از پانزدهم اسفند ماه تا 
پایان تعطیالت نوروزی شدت بیشتری می گیرد.به 
گزارش زمان  به نقل از وزارت نفت، کرامت ویس 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر  کرمی- 
و کنترل  نظارت  این  تهران گفت:  نفتی منطقه 
هم از سوی مالکان و متصدیان جایگاه و هم از 
سوی گروه های نظارتی ویژه شرکت ملی پخش 
همچنین  وی  می شود.  انجام  نفتی  فرآورده های 
درباره عرضه سوخت در ایام نوروز تصریح کرد: 
ایام نوروز که به دلیل ازدیاد سفرهای مردم  در 
در سطح کشور تردد بسیار باالیی  انجام می شود، 
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
تهران باید به طور مطلوب و پایدار سوخت رسانی 
کند. به گفته وی، گشت های ویژه ای شامل گروه 
هوشمند  سامانه  کمی،  کنترل  کیفی،  کنترل 
سوخت، اچ اس یی و ... در مرکز و نواحی مختلف 
استان تشکیل می شود که به طور روزانه از نیمه 
عرضه  جایگاه های  از  تعطیالت  پایان  تا  اسفند 
بیان  با  کرمی  ویس  می کنند.  بازدید  سوخت 
جایگاه ها  بر  روزانه  طور  به  گروه ها  این  این که 
تاکید  نظارت می کنند،  استان  نقاط مختلف  در 
نفتکش های  تعداد  اسفندماه  در  همچنین  کرد: 
جاده پیما را برای توزیع سوخت افزایش می دهیم. 
وی با اشاره به این که پیک مصرف فرآورده به طور 
دوازدهم  روز  و  سال  پایانی  روزهای  در  معمول 
پارسال میانگین  افزود:  فروردین هر سال است، 
لیتر  میلیون   14.5 تهران  استان  بنزین  مصرف 
در روز بود که روز دوازدهم فروردین و روزهای 
آخر اسفند به 20 میلیون لیتر هم رسیده بود. به 
گفته وی، با توجه به افزایش 6 درصدی میانگین 
مصرف بنزین در سال جاری، امسال  ممکن است 
پیک مصرف به 21 میلیون لیتر در روز هم برسد. 
حدود  قدمتی  ری  نفت  انبار  نوسازی  از  کرمی 
اقدام های  از  به عنوان یکی دیگر  60 سال دارد 
مهم این منطقه در سال 96 نام برد و اظهار کرد: 
مهم ترین طرح آن که نوسازی سکوهای بارگیری 
و تخلیه فرآورده بود، امسال به بهره برداری رسید. 
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
جایگاه های  تعداد  افزایش  به  همچنین  تهران 
عرضه سوخت مایع و سی ان جی در استان تهران 
اشاره کرد و افزود: 13 جایگاه عرضه سوخت مایع 
و سی ان جی به جایگاه های عرضه پیشین اضافه 
پنج جایگاه عرضه سوخت در کالنشهر  شد که 

تهران بوده است.

خبر

اشاره  با  ایران  قاره  فالت  نفت  شرکت  مدیرعامل 
فرآورش  تاسیسات  از  برداری رسمی  بهره  آغاز  به 
راه  اقتصادی  کرد: صرفه  اعالم  هنگام،  میدان  گاز 
میلیون  معادل 300  جدید  تاسیسات  این  اندازی 
زمان  گزارش  شود.به  می  برآورد  سال  در  دالر 
مهمترین  درباره  بورد  حمید  ایسنا،  از  نقل  به 
گاز  فرآورش  تاسیسات  از  برداری  بهره  مزیت های 
ظرفیت  از  تاسیسات  این  گفت:  هنگام،  میدان 
فوت  میلیون   80 روزانه  آوری  جمع  و  فرآورش 
مکعب گازهای همراه نفت میدان مشترک هنگام 
را برخوردار است.مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره 
گازهای جمع  حرارتی  ارزش  اینکه  اعالم  با  ایران 
آوری شده در این پروژه معادل 14 هزار بشکه نفت 
خام در روز است، تصریح کرد: با احتساب نفت خام 
بشکه ای 50 دالر با اجرای این پروژه روزانه بیش 
از 700 میلیون دالر صرفه اقتصادی نصیب کشور 
خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه صرفه اقتصادی و 
ارزش آفرینی راه اندازی تاسیسات جدید فرآورش 
گاز میدان هنگام ساالنه بالغ بر 300 میلیون دالر 
است، اظهار کرد: در مجموع با بهره برداری از این 
تاسیسات جدید در مدت زمان بین 100 تا 120 
میلیون   70 گذاری  سرمایه  های  هزینه  کل  روز 

بازگشت داده می شود و عمال  پروژه  این  یورویی 
این طرح یکی از طرح های اقتصادی صنعت نفت 
است.طبق اعالم شرکت نفت،   بورد با یادآوری اینکه 
در کنار دستاوردهای اقتصادی بهره برداری از این 
پروژه مزیت های زیست محیطی هم به همراه دارد، 
زیرا میزان گازسوزی در مشعل های جزیره قشم 
استانداردهای  با  یافته و مطابق  به حداقل کاهش 
بین المللی خواهند شد، افزود: یکی دیگر از مزیت 

گاز  های  آالیندگی  میزان  کاهش  طرح  این  های 
ام به سه پی.  از حدود 20 هزار پی. پی.  تولیدی 
سوخت  عنوان  به  مصرف  قابلیت  که  بوده  ام  پی. 
در نیروگاه های برق و واحدهای صنعتی و خوراک 
صنایع پتروشیمی در سطح جزیره قشم و استان 
هرمزگان را دارد.این مقام مسئول تاکید کرد: عمال 
با بهره برداری از این تاسیسات جدید زمینه طراحی 
استفاده  با  پتروشیمی  و ساخت طرح های جدید 

است.مدیرعامل  شده  فراهم  متان  گاز  خوراک  از 
شرکت نفت فالت قاره ایران با بیان اینکه تمامی 
بهره  و  اندازی  راه  مراحی طراحی، ساخت، نصب، 
توسط  هنگام  گاز  فرآورش  تاسیسات  از  برداری 
متخصصان داخلی انجام گرفته است، تبیین کرد: 
سهم استفاده از تجهیزات ساخت داخل هم در این 
پروژه به بیش از 70 درصد رسیده است.وی با اعالم 
اینکه برای نخستین بار در سطح صنعت نفت در 
  PSSR روش  از  گازی  تاسیسات  این  اندازی  راه 
استفاده   ))Pre Start-up Safety Review
اقدام  چند  انجام  با  کرد:  خاطرنشان  است،  شده 
فنی دیگر به زودی روزانه هفت تا هشت میلیون 
فوت مکعب دیگر به ظرفیت جمع آوری و فرآورش 
گاز این میدان هنگام افزوده خواهد شد.تاسیسات 
نهم  هنگام  نفتی  مشترک  میدان  گاز  فرآورش 
صورت  به  جمهوری  رئیس  دستور  با  ماه  اسفند 
رسمی افتتاح شد.بر اساس این گزارش، هم اکنون 
به طور متوسط روزانه 70 میلیون فوت مکعب گاز 
در میدان گورزین تولید می شود که با اجرای طرح 
جدید میدان هنگام عمال ظرفیت تولید گاز ایران 
در بزرگترین جزیره خلیج فارس به دو برابر افزایش 

یافته است.

توقف سوختن ساالنه 3۰۰ میلیون دالر گاز در خلیج فارس

آگهی حصروراثت
آقای محمدعسکری پورنام پدرحبیب بشناسنامه22444صادره ازخرمشهردرخواستی 
حبیب  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
خرمشهردرتاریخ96/9/21درخرمشهراقامتگاه  پوربشناسنامه7387صادره  عسکری 
الذکر2-اسماعیل  فوق  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش 
3116صادره  متوفی(3-زهرابشناسنامه  ازخرمشهر)پسران  بشناسنامه169صادره 
با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک  ازخرمشهر)دخترمتوفی(والغیر.اینک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت 
نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.       

شماره م الف)9/1272(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

تاریخ:9۶/11/4   شماره:402/1/9۶
آگهی ابالغ مفاد اجرائیه

محترم  قاضی   96/8/8 مورخ   726-96 شماره  یافته  قطعیت  دادنامه  موجب  به 
شورا در حوزه اول شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم موضوع پرونده کالس 
402/1/96 محکوم علیه/ علیهم میثم غفاری محکوم است به اجرای مفاد دادنامه 

96-726 در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
در حق محکوم له/لها امیر جفائی کرده مهینی لذا اجرائیه طی یه نوبت به تربیت 
مقرر در مادتین 118و119 قانون اجرای احکام مدنی آگهی میگردد و ده روز پس از 
آن به موقع اجرا گذاشته می شود و بر اساس ماده 9 قانون فوق الذکر برای عملیات 
اجرایی ابالغ یا احضار دیگری به محکوم علیه /علیهم نخواهد شد مگر اینکه محل 

اقامتگاه خود را اعالم نمایید. 
دفتر دبیرخانه حوزه شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

متن آگهی
 تاریخ رسیدگی : 96/11/16 

موضوع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردل
 خواهان:  آقای میثم عالیی  به نشانی استان اصفهان شهرستان خمینی شهر ـ 
شهر خمینی شهر خیابان امام شمالی کوچه شهید دباغی ـ  کوچه گلبهار 5 منزل 

شخصی کد پستی 8414856761 تلفن همراه 09136911330
خوانندگان : 1ـ  آقای محمد مهدی فرزند امراهلل به نشانه چهارمحال و بختیاری ـ  

اردل 2ـ خانم زرین طال غفاری فرزند جبار  به نشانی :.. 
 خواسته : مطالبه وجه چک 

تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی   خواهان    : گردشکار 
دادگستری اردل نموده که پس از ثبت  در دفتر کل ثبت شعبه جری گردیده که 
پس از جری تشریفات  قانونی  فوق العاده به تصدی امضا  کننده ذیل  تشکیل است 
که با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و شرح ذیل مبادرت به 

صدور رأی می نماید .
رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای میثم عالیی فرزند حسنعلی به طرفیت 
1ـ زرین طال غفاری 2ـ محمدمهدی به خواسته مطالبه مبلغ 360/000/000ریال 
وجه یک فقره چک به انضمام جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه 
خواهان با توجه به الیحه ارسالی دعوی  خود را مسترد  داشته . دادگاه با استناد 
انقالب در  از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  از ماده 107  به بند الف  
قرار  صادره  اعالم می دارد  و  را صادر  دادخواست  خواهان  ابطال  قرار  مدنی  امور 
حضوری وظرف مهلت  20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می باشد.
رییس  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردل ـ  علی خسروی

متن آگهی
 خواهان  ملک حسین نصیری فرزند نادعلی دادخواستی به طرفیت خوانندگان :  را 
ه علی نصیری و توران نصیری و مهدی نصیری و احمد نصیری و عباس نصیری و 
اسماعیل نصیری و طاهره  نصیری و محسن نصیری و ابراهیم نصیری و معصومه 
نصیری و داود نصیری و ماه نساء  صالحی و فاطمه نصیری و علی عسگر نصیری و 
گوهر نصیری و جواد نصیری و محمود نصیری وزهرا  نصیری  و ملوک  نصیری و 
شهرام نصیری به خواسته تنفیذ صلح نامه )  اموال منقول ( تقدیم دادگاه عمومی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی  که جهت   نموده  اردل  شهرستان 
دادگستری شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری شهرستان اردل 
بلوار شهدا ء ارجاع و به کالسه 9409983816100076 ثبت گردیده و  به علت 
مجهول المکان بودن خوانندگان و درخواست خواهان و به  تجویز  ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی  جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانندگان پس از نشرآگهی  و 
اطالع  ازمفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  کامل خود جهت  مواجهه 
حضوری در جلسه رسیدگی 97/1/22  ساعت 10/30 در این شعبه حاضر شوید  با 
توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر 

اقدام در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومیـ   حقوقی دادگستری شهرستان اردلـ  حسینی 

مزایده اموال غیرمنقول
سوم  شعبه  از  9609976141300357صادره  شماره  به  حکم  اجرای  درراستای 
یاس  ورشکسته  مدیرتصویه شرکت  یوسفی منش  آقای سعید  حقوقی خرمشهرله 
به  است  محکوم  که  اسمعیلی  بیژن  استوار  اقتصاد  پویا  شرکت  خرمشهرعلیه 
پرداخت 31/699/716/713ریال به انضمام هزینه های اجرایی در حق محکوم له و 
1/500/0000/000ریال نیم عشر دولتی درحق دولت که با توجه به توقیف اموال 
ازجانب محکوم له با مشخصات ذیل  وبا توجه باارزیابی طریق ارجاع  به کارشناس 
وتعیین قیمت  وبا توجه به ابالغ نظریه کارشناس و عدم اعتراض طرفین واجرای 
تشریفات مقرر،درجلسه 1396/12/23ساعت 8:30لغایت 9صبح به مزایده گذاشته 
می شودکه مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه باالترین مبلغ پیشنهادی به فروش 
و  المجلس  فی  پیشنهادی  قیمت  از  درصد  ده  پرداخت  به  رسد.خریدارمکلف  می 
الباقی  ظرف مدت یک ماه می باشد که درصورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده 
و  نقل  هزینه  ضمنا  و  گردد  می  ضبط  تودیعی  قیمت  از  درصد  مقررده  درمهلت 
انتقالبه عهده خریداراموال است وخریدار می تواند جهت رویت اموال تا پنج روز قبل 
ازتاریخ مزایده با مراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید.

56و57بخش  ثبتی  پالک  به  سازی  صابون  کارخانه  زمین  ملک:قطعه  مشخصات 
56به  پالک  و  متراژ25017/43مترمربع  56به  پالک  که  8خرمشهر  7ناحیه 
از ساختمان های  اعم  اعیان  متراژ22223/06مترمربع جمعا 47239/49مترارزش 
0تولید-باسکول –پخت-مدیریت –بازرسی –فروشگاه –سالن دیگ بخار –ذوب و 
سرویس –ذوب مواد-تولید مایع ظرفشویی-نمازخانه –کمپور دیگ بخار-اتاق برگ-

نگهبانی جنب ورودخانه-خوابگاه-سالن فنی قدیم-سرویس-انبارمحصول-ساختمان 
مبلغ37/791/592/000ریال  به  وعرصه  17313191000ریال  مبلغ  به  نگهبانی 

جمعامبلغ55104783000ریال ارزیابی وپایه مزایده تعیین گردیده است.
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-مطوریان

متن آگهی 
خواهان رو نوشت حصروراثت صغری احمدی فرزند محمود به شرح  دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کال سه 960631 از این شعبه درخواست  گواهی حصروراثت 
نموده  وچنین  توضیح داده که شاد روان زینت امینی  به شماره شناسنامه 33 در 
مورخ  84/8/1  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت  آن 

منحصر است به:   1ـ صغری  احمدی شماره شناسنامه 564 مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به این شعبه تقدیم دارد درغیراین صورت گواهی صادر خواهد شد. 
براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه 1 سورشجان

متن آگهی
تاریخ رسیدگی:  96/11/28

مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردل  
شهرستان  اصفهان  استان  نشانی  به  حسنعلی  فرزند  عالیی  میثم  آقای  خواهان:  
خمینی شهر ـ شهر خمینی شهر ـ خیابان امام شمالی کوچه شهید دباغی کوچه 

گلبهار 5 منزل شخصی کد پستی 8414856761 تلفن همراه 09136911330
 خواننده : آقای نیکروز پور احمد نشانی مجهول المکان

 خواسته : مطالبه وجه بابت ... 
 گردشگار: 

 خواهان دادخواستی به خواسته  فوق به  طرفیت خوانده با ال تقدیم دادگستری 
اردل نموده که پس از ثبت در دفتر کل ثبت شعبه  جری گردیده که پس ازجری  
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده  ذیل تشکیل است که 
با توجه به ا ورا ق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأی می نماید .
رای دادگاه

پور  نیکروز  آقای  به طرفیت  فرزند حسنعلی  میثم عالیی  آقای  در خصوص دعوی 
عادی  مدرک  فقره  یک  بابت  مبلغ000/ 316/ 215ریال  مطالبه  خواسته  به  احمد 
مورخ 1392/4/22 به انضمام  تاخیر تادیه دادگاه با مالحظه فتوکپی مصدق  مدارک 
عادی که  ظهور در اشتغال ذمه خوانده داشته و به امضای خوانده رسیده است و 
نظربه اینکه خوانده با ابالغ وقت  وانتظار کافی دردادگاه حاضرنشده ودرقبال دعوی 
ومستند ابرازی ایرادودفاعی ننموده ، لذا دادگاه بااستصحاب بقاء دین دعوی  مطروحه 
راثابت ومستندا به مواد519 و 198 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 و نیز مواد 219 و 223 قانون مدنی و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ000/ 316/ 215ریال  بابت اصل خواسته 
و درخصوص خسارت تاخیر تادیه اجرای احکام مدنی مکلف است  با توجه به رعایت 
تغییر شاخص ساالنه اعالمی ازناحیه  بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ تقدیم 
دادخواست تا زمان اجرای حکم محاسبه و به خواهان پرداخت نماید ضمناً اجرای 
احکام مکلف است پس از وصول محکوم به هزینه دادرسی را کسر  نماید.  رای صادره 
غیابی و ظرف ظرف مهلت  20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در نزد همین  دادگاه و 
ظرف مهلت 20روز  پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری میباشد.
رییس  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردل ـ علی خسروی

 متن آگهی 
به شرح  زمان  فرزند محمد  زاده  اسماعیل  نوشت حصروراثت سروناز   رو  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  960539 از این شعبه  درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن حیدری مطلق به شماره 
شناسنامه 4610443546 در مورخ 95/2/9 در اقامتگاه دائمی  خود بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت  آن منحصر است به :
  1ـ  نعمت اهلل حیدری  به شماره شناسنامه 1570 برادر متوفی 

2ـ ماه طال حیدری  به شماره شناسنامه 1858 خواهرمتوفی 
 3ـ  سروناز اسماعیل زاده به  شماره شناسنامه 1998  همسر متوفی 

تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
از  باشد  او می  نزد  متوفی  از  ای  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراضی  چنانچه شخصی 
گواهی  درغیراین صورت  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  یکماه  آگهی ظرف  نشر  تاریخ 

صادر خواهد شد. 
براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه 1 سورشجان

اجرائیه
مشخصات محکوم له: لیال علی نژاد  به نشانی: اسالمشهر- 12 متری طالقانی-ک 

پیروز 27- پالک 63- طبقه اول 
مشخصات محکوم علیه:  باقر  علی نژاد  مجهول المکان 

محکوم به: به موجب دادنامه شماره 670 مورخ 96/7/29 دادگاه اسالمشهر شعبه 
دوم  محکوم علیه محکوم است به پرداخت و افزایش نفقه خواهان فرزند از مبلغ 
200 هزار تومان به مبلغ 250 هزار تومان از تاریخ دادخواست 96/8/9 نسبت به 
آینده به عنوان اصل خواسته به انضمام مبلغ 135/000 ریال هزینه دادرسی در حق 

خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و  از  ظرف سه سال بعد 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
از  یا قسمتی  از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام  واقع  یا صورت خالف 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.

4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
برگ  ظهر  که  آبان 1377   10 مصوب  مالی  های  محکومیت  اجرای  نحوی  قانون 

اجرائیه درج گردیده است.  توجه نموده و به آن عمل نماید. م/الف2232 
قاضی شورای مجتمع شماره یک  شهرستان اسالمشهر

متن آگهی
در پرونده کالسه 9609986611601122 آقای احسان قدرتی فرزند رضا به اتهام 
توهین و تهدید و افترا تلفنی موضوع شکایت آقای غالمرضا صارمی فرزند غالمعباس 
از سوی شاکی  اعالمی  نشانی  در  لحاظ عدم شناسایی  به  باشد  تعقیب می  تحت 
تا در شعبه  قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی  وفق ماده 174 
پنجم بازپرسی دادسرای خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت 
عدم حضور در موعد مقرر یک ماه پس از نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده به 

عمل می آید. 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد –مصیب بازوند 

متن آگهی
اسماعیلی  آقای صفرعلی  به   ئم  وضما  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی   

فرزند رجبعلی 
خواهان آقای محسن ظفریان ریگکی دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای صفرعلی 
اسماعیلی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری مگان 
به شماره انتظامی 143 ن 69 ایران 43 مطرح که  به این شعبه ارجاع و به شماره 
اختالف شماره 1شهرستان  پرونده کالسه  9609983855700880 شورای حل 
اردل  ثبت و وقت  رسیدگی مورخ  1397/1/18 ساعت 10 تعیین که  حسب دستور 
دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ  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 .
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره 1شهرستان اردل  ـ زهرا قنبری 

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی :

1-نام :محسن –مرضیه –حامد  نام خانوادگی :عزیزی نام پدر : غالمرضا به نشانی 
دفتر  فرهنگ کوچه جالل سرباز  –چهارراه  آباد  –شهرستان خرم  لرستان  :استان 

اسناد رسمی شماره 14 
مهلت حضور از تاریخ ابالغ :3 روز محل حضور :دادگستری شهرستان خرم آباد 

نوع علت حضور : مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه 
به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام 

در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد 

متن آگهی
 آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای جانمراد شیخ ابوالحسنی فرزند شاه مراد شاکی: 
خانم گل پاره کاوسی تبار و خانم ها زهرا ،کبری ، یلدا  شیخ ابوالحسنی شکایتی به 
طرفیت خوانده آقای جان مراد شیخ ابوالحسنی مبنی بر تهدید و ترک نفقه مطرح 
که  به این شعبه ارجاع  و به شماره پرونده کالسه9609983817100219شعبه 
اردل) 101 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی  101دادگاه کیفری دوشهرستان 
مورخ 1397/1/14ساعت 11:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
174قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به علت مجهول المکان بودن متهم 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم در وقت 

مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 دادرس دادگاه شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان اردل
 101 جزایی سابق ـ جواد کمالی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
 آقای محمداکبری رنجبر فرزندعلی اکبربه شرح درخواستی که به شماره 96/543/7این 
علی  که  داشته  واعالم  نموده  انحصاروراثت  صدورگواهی  درخواست  گردیده  شوراثبت 
اکبراکبری رنجبرپیرکوهی فرزندرفیع  شماره شناسنامه 104صادره ازجویبار درتاریخ 
15/1/1391رراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان جویبارفوت نموده وورثه /وراث حین الفوت 
وی عبارتنداز1_همت اکبری رنجبرفرزندعلی اکبرش ملی 5829124831     2_حجت 
اکبری رنجبرپیرکوهی ش ملی 5829124841       3_احمداکبری رنجبرفرزندعلی 
ملی  اکبرش  رنجبرفرزندعلی  4_محمداکبری     5829105578 ملی  اکبرش 
5829105561فرزندان ذکور  5_مهین اکبری رنجبرسرکوهی فرزندعلی اکبرش ملی 
5829709090  6_فیروزه اکبری رنجبرپیرکوهی فرزندعلی اکبرش ملی 5829107481  
اکبری  ملی 5829116286    8_ سودابه  رنجبرسرکوهی ش  اکبری  انگیز  7_روح 
رنجبرپیرکوهی فرزندعلی اکبرش ملی 5829303401فرزندان اناث   که به غیرنامبردگان 
فوق ورثه دیگری نداشته وندارد والغیراینک شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
ازمتوفی  ای  نامه  داردویاوصیت  اعتراضی  نمایدتاهرکسی  می  آگهی  نوبت  مزبوررایک 
نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی 

صادرخواهدشد 
قاضی شعبه هفتم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

دهد  می  نشان  کشتیرانی  و  دولتی  آمارهای 
واردات نفت 4 مشتری عمده آسیایی از ایران 
در ماه ژانویه نسبت به یک سال قبل 3.3 درصد 
در  گزارش،  این  اساس  است.بر  داشته  رشد 
حالی که جهش در واردات نفت چین از ایران 
کاهش خرید 3 مشتری آسیایی دیگر را جبران 
کرده است، آمارهای دولتی و کشتیرانی نشان 
می دهد واردات نفت 4 مشتری عمده آسیایی 
از ایران در ماه ژانویه نسبت به یک سال قبل 
 3 رقم  باالترین  به  و  داشته  رشد  درصد   3.3
ماه گذشته رسیده است. کشورهای چین، هند، 
ژاپن و کره جنوبی در ماه ژانویه مجموعاً 1.70 
میلیون بشکه در روز از ایران نفت خریدند که 
باالترین رقم از اکتبر سال گذشته تاکنون بوده 
متوسط 1.67  از  بیش  اندکی  رقم  این  است. 
میلیون بشکه ای است که این 4 کشور در سال 
2017 از ایران خریداری کرده اند. ایران که با 
احتمال تشدید تحریم های آمریکا و خروج این 

کشور از برجام مواجه است در تالش است تا 
با ارائه تخفیف هایی مشتریان آسیایی اش را به 
خرید نفت بیشتر از خود مجاب کند. بر اساس 
این گزارش، میزان واردات نفت چین از ایران 
نسبت  با جهشی 85.9درصدی  ژانویه  ماه  در 
در  بشکه   715 و  هزار   748 به  قبل  سال  به 
سپتامبر  ماه  از  رقم  بیشترین  که  رسیده  روز 
تاکنون است. میزان کل واردات نفت چین نیز 
داشته  افزایش  یک پنجم  حدود  ژانویه  ماه  در 
است. واردات نفت هند از ایران در ماه ژانویه با 
10.7 درصد کاهش به 495 هزار و 200 بشکه 
در روز رسیده است. ایران در سفر اخیر حسن 
روحانی به دهلی نو، به هند پیشنهاد داده که 
این کشور، نفت  از  افزایش خرید نفت  به ازای 
را به صورت رایگان به سواحل هند حمل نماید. 
واردات نفت ژاپن از ایران نیز در ماه ژانویه با 
2.9 درصد کاهش نسبت به یک سال قبل به 

203 هزار و 259 بشکه در روز رسیده است. 

وزیر نیرو گفت: در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، 
از تقسیم کردن موضوع آب به منظور ساده سازی 
و  پرهیز  دستگاه  هر  برای  مختلف  بخش های  به 
زمان  می شود.به گزارش  یکپارچه  تصمیم گیری ها 
به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان در هم اندیشی 
با متخصصان علوم آب و محیط  زیست که با هدف 
تعامل مؤثر وزارت نیرو و صاحبنظران حوزه آب 
تاکید  اظهار داشت:  برگزار شد،  و محیط زیست 
و  محور  به طور جد  که  است  گزاره هایی  بر  من 
در دوره  برای مدیریت آب  نیرو  وزارت  کار  مدار 
تا کسانی  این فرصتی است  و  بود  جدید خواهد 
که دغدغه توسعه پایدار دارند از جمله نیروهای 
به نحو موثرتری فعالیت  بتوانند  جوان پژوهشگر 
کنند. وزیر نیرو با اشاره به برنامه های ارائه شده 
نیرو گفت:  وزارت  راه  نقشه  به عنوان  به مجلس 
پیشنهاد کارگروه ملی سازگاری  در هفته جاری 
آغاز دوره  این کارگروه  با کم آبی مصوب شد که 
نسبتا جدیدی در مساله آب کشور است و در این 

دوره از ذکر برخورد با شرایط کم آبی و خشکسالی 
که در افکار عمومی به عنوان دوره های کوتاه مدت 
بازه زمانی محدود متبادر می شود پرهیز شده  و 
فعالیت  زمانی  محدودیت  بدون  کارگروه  این  و 
از  کارگروه  این  در  داد:  ادامه  وی  کرد.  خواهد 
ساده سازی  منظور  به  آب  موضوع  کردن  تقسیم 
به  آب  شدن  خالصه  و  مختلف  بخش های  به 
عنوان ماموریت سازمانی برای هر دستگاه پرهیز 
می شود تا عمال تمامی ذی نفعان در سازمان دولت 
تصمیم گیری ها  وضعیت  این  در  و  شوند  تعریف 
یکپارچه می شود. وزیر نیرو ادامه داد: این اجالس 
نه برای ارائه نمایش همفکری با متخصصان و نه 
برای حل تمامی مسائل آب کشور در یک روز و 
نه برای گرفتن همه ایده ها برگزار می شود، بلکه 
میان  اعتمادسازی  گفتگو،  برای  زمینه ای  ایجاد 
متخصصان، تقویت رویکرد بین رشته ای در زمینه 
آب و شکل دادن به ائتالفی از نخبگان از نسل ها 
و رشته های مختلف در زمینه آب برگزار می شود.

خریدنفتآسیاازایران۳درصد
افزایشیافت

تصمیمگیریهادربارهموضوعآب
یکپارچهمیشود
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کاهش نرخ سود تسهیالت به صادرات

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: نرخ 3 و نیم درصدی تسهیالت 
بانکی به صادرکنندگان با هدف کمک به آنان منطقی و معقول است.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات 
ایران گفت: از عمده عواملی که بتوانیم صادرات را در دنیا رقابت پذیر کنیم نرخ 
سود است. اگز نرخ سود در کشورهای هدف کمتر از ما باشد امکان صادرات 
سخت تر می شود بنابراین نرخ سود 3.5 درصد از صندوق توسعه ملی است و 
این تقلیل موجب رقابت پذیری با سایر رقبا در کشورهای هدف خواهد شد.او 
افزود: کاهش نرخ سود تسهیالت به همه صادرکنندگان تعلق می گیرد البته 

سقف اعتباری صادرکنندگان باید پاسخگو باشد.

افزایش سهم قطعه سازی از ارزش افزوده صنایع

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 18 درصد ارزش افزوده صنایع 
ناشی از صنعت قطعه سازی است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رضا رحمانی 
با بیان این که خودروسازی لکوموتیو صنایع است، اظهار کرد: صنعت قطعه 
به  دارند؛  با سایر صنایع  را  پیوند  بیشترین ضریب  سازی و خودروسازی 
طوری که این صنعت می تواند با بیش از 60 نوع صنعت ارتباط تنگاتنگ و 
پویایی داشته باشد و منجر به توسعه زنجیره سایر صنایع شود.وی با اشاره 
به اهداف کمی و کیفی چشم انداز وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: به 
دنبال این هستیم که در صنعت قطعه سازی، رتبه یک خاورمیانه، رتبه پنجم 
آسیا و رتبه 11 جهان را کسب کنیم. همچنین در افق چشم انداز مقرر شده 
ساالنه سه میلیون دستگاه خودرو تولید و 30 هزار دستگاه هم صادر کنیم. 
رحمانی ادامه داد: باید 25 میلیارد دالر قطعه تولید و حدود شش میلیارد هم 
صادر کنیم. همچنین از نظر کیفی هم باید ضمن ارتقای کیفیت محصوالت 
و خدمات و کاهش میزان آالیندگی، در راستای کاهش میزان مصرف گام 
برداریم.وی گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی برای نوسازی 
ناوگان تعریف شده است تا بتوانیم در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته 
باشیم.براساس این طرح، مقرر شده بیش از 200 هزار دستگاه اتوبوس، مینی 

بوس، کامیون و وانت طی سه سال نوسازی شود.

توزیع اسکناس نو به مناسبت عید نوروز

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اعالم کرد: بانک مرکزی به مناسبت عید 
نوروز، از طریق شعب منتخب بانک های عامل اقدام به توزیع اسکناس نو 
در سراسر کشور می کند.به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، » مسعود 
به  توزیع  برای  گرفته شده  نظر  در  اسکناس های  نوع  مورد  در  رحیمی« 
مناسبت عید نوروز گفت: اسکناس هایی که توزیع خواهد شد از نوع یک 
هزار تومانی، دو هزار تومانی و پنج هزار تومانی است.وی با بیان اینکه توزیع 
اسکناس 10هزارتومانی و ایران چک 50 هزار تومانی نیز از اوایل اسفند ماه 
در بین بانک ها آغاز شده است، گفت: توزیع اسکناس 10 هزار تومانی و ایران 
چک 50 هزار تومانی در روزهای پیش رو بیشتر می شود و از طریق شعبه 
های بانک ها و دستگاه های خودپرداز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

رحیمی گفت: اسامی بانک های عامل و شعبه های منتخب که برای توزیع 
اسکناس نو در نظر گرفته شده اند، در روزهای آینده اعالم خواهد شد.وی 
افزود: توزیع اسکناس نو در سایر استان ها تحت نظارت ناظران پولی بانک 
مرکزی مستقر در مراکز استان ها و از طریق شعب منتخب تعیین شده انجام 
می شود.مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه 
به برنامه ریزی های به عمل آمده، هم اکنون ذخایر اسکناس و ایران چک بانک 
مرکزی از وضعیتی مطلوب برخوردار است و هیچگونه مشکلی برای تامین 

وجوه نقد مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال وجود ندارد.

فعالیت باجه عصر شعب بانک ملت 

با تصویب هیات عامل، تمامی شعب بانک ملت در روزهای پایانی سال جاری، 
دارای باجه عصر خواهند بود.به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملت، این بانک با هدف جلب هرچه بیشتر رضایت مشتریان، اعالم کرد که 
باجه عصر تمامی شعب بانک اعم از شعب مستقر در تهران، شهرستان و 
شعب و باجه های تحت نظارت مدیریت بانکداری شرکتی از روز شنبه پنجم 
اسفندماه تا روز دوشنبه 28 اسفندماه سال جاری به استثنای روزهای پنج 
شنبه و همچنین روز سه شنبه 22  اسفندماه مصادف با شب چهارشنبه آخر 
سال، دایر خواهد بود.بر اساس این گزارش، باجه های عصر شعب بانک ملت 
تا روز 27 اسنفدماه به مدت سه ساعت و در روز دوشنبه 28 اسفندماه سال 
جاری به مدت چهار ساعت بعد از ساعت اداری، به ارائه خدمات به مشتریان 

خواهند پرداخت.

یادداشت

ایپا و سیتروئن گسترش می یابد

 مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا که به دعوت 
سفر  فرانسه  به  سیتروئن  پژو  شرکت  مدیران 
گروه  مدیرعامل  تاوارس،  کارلوس  با  است  کرده 

پژوسیتروئن دیدار و گفت وگو کرد.
جریان  در  نیوز،  ازسایپا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
زمینه های  طرف  دو  تاوارس،  و  جهرودی  دیدار 
مورد  را  تجاری  مبادالت  و  ها  همکاری  توسعه 
بررسی قرار داده و بر گسترش فعالیت ها تاکید 
کردند.تسهیل در پروسه نقل و انتقاالت بین بانکی، 
توسعه محصوالت تولیدی گروه سیتروئن در ایران، 
با  جدید  موتورهای  ساخت  جهت  ریزی  برنامه 
همکاری طرف فرانسوی، تولید خودروهای کالس 
SUV در شرکت سایپاسیتروئن و همچنین تولید 
که  بود  مسائلی  جمله  از   B کالس  خودروهای 
مورد بحث و تبادل  نظر قرار گرفت و دو طرف به 
توافقاتی در این زمینه دست یافتند.در این نشست 
همچنین مقرر شد تیم های کارشناسی منتخب دو 
طرف، موضوعات مطرح شده را به طور مشترک 
مورد پیگیری قرار داده و برای دستیابی به نتایج 
مطلوب برنامه ریزی کنند.در جریان نشست محسن 
جهرودی با لیندا جکسون، فرایند پیشرفت برنامه 
همکاری مشترک ، محصوالت انتخاب شده در این 
آماده سازی  و  ایران  به  فنی  دانش  انتقال  پروژه، 
مورد  جدید  محصوالت  تولید  شروع  های  زمینه 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.برخی از حاضران در 
محل این نشست اعالم کردند که جلسه مشترک 
به  پرداختن  دلیل  به  سیتروئن  و  سایپا  مدیران 
جزییات فنی و بررسی ابعاد مختلف این همکاری از 
اهمیت باالیی برخوردار بوده است و به نظر می رسد 
دو طرف بر سر شکل دهی به یک فضای جدید 
در همکاری ها به توافق رسیده اند.مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا نیز در پایان نشست خود،فضای 
کلی مذاکره را مثبت و سازنده دانست و بر دستیابی 

به نتایج مناسب و مطلوب تاکید کرد.

رؤسای موفق شعب بانک انصار 
معرفی شدند

با توجه به نقش مهم رؤساي شعب بانک ها در 
موفقیت و پیشبرد استراتژي ها و اهداف عملیاتي 
بانک ها در نیل به اهداف نهایي سیاستگذاري 
رؤسای  گردهمایی  هشتمین  بانکي،  و  پولي 
مؤسسه  همت  کشوربه  بانک های  شعب  موفق 
عالي آموزش بانکداري ایران و با معرفی روسای 

موفق شعب بانک انصار برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
موفق  روسای  گردهمایی  درهشتمین  انصار، 
معاون  حضور  با  که  کشور  بانک های  شعب 
عالی  موسسه  رییس  مرکزی،  بانک  نظارتی 
آموزش بانکداری ایران، مدیران عامل و اعضای 
هیات مدیره بانک های کشور در ساختمان بانک 
مرکزی برگزار شد، از 10 رییس شعبه موفق 
بانک انصار تقدیر شد.در این گزارش آمده است، 
تاکنون هشت دوره از گردهمایی مذکور از سال 
1389 تا 1396 برگزار شده و با توجه به اهمیت 
موضوع ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و مؤسسات 
اعتباری کشور در راستای اتخاذ تصمیم  های 
عنوان  بازار،  تحوالت  و  روز  با شرایط  مناسب 
شعب  موفق  رؤسای  گردهمایی  هشتمین 
بانک  های کشور »راهکارهای نوین در ارزیابی 
عملکرد شعب« تعیین شد.در این گردهمایی به 
حائزین رتبه  های اول تا سوم رؤسای برگزیده، 
افتخارونفرات  لوح  های تقدیر و تندیس  های 

بعدی لوح تقدیر اهداء شد.

خبر

بازار ارز،  نورافکن بانک مرکزی برای شفافیت در 
کار را به راه اندازی سامانه ارزی کشانده و کم کم 
معامالت را از کف خیابان فردوسی به صرافی های 

شناسنامه دار می کشاند.
ایران  ارز  بازار  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بازاری که هر  پیچیدگی های خاص خود را دارد؛ 
از چند گاهی با سر و صدا، همه ذهن ها را معطوف 
سوی  از  که  روزی  چند  تا  و  می کند  خود  به 
سیاستگذاران سر و سامان داده شود، حسابی گرد 
و خاک می کند. این بازار سهم امسال خود را هم 
از نوسانات بازار گرفت و چند هفته ای، آنقدر پر سر 
و صدا بود که حتی عده ای را هم از شهرستان به 
ناچیز  بلکه سرمایه های هر چند  تا  تهران کشاند 
خود را هم وارد این بازار کرده و برای خود، سودی 
دست و پا کنند. اما مثل همیشه، این نوسانات هم 
به این بازار دل خوش نکرد و باالخره بار خود را 
بست.اما شاید تفاوت نوسانات این دوره با نوسانات 
پا به عرصه  ارز طی سال های اخیر،  بازار  گذشته 
گذاشتن »نیما« بود. سامانه ای ارزی که  می خواهد 
همه چیز را شفاف کند و هر خرید و فروشی را که 
بوی سوداگری می دهد، سر و سامان دهد. آنگونه 
که بانک مرکزی اعالم کرده، این سامانه نه تنها 
خرید و فروش های ارزی را شفاف کرده و شرایط را 
برای سوداگری در بازار ارز سخت می کند؛ بلکه به 
نفع صرافان شناسنامه داری است که تا پیش از این، 
همیشه تحت الشعاع خرید و فروش های خیابانی 
بازار ارز قرار می گرفتند و مشتریانشان، از چنگشان 
می پرید.حاال این سامانه قرار است که نقش آفرینی 
به  را  شرایط  و  باشد  داشته  ارز  بازار  در  جدیدی 
نحوی فراهم کند که هر کسی قرار باشد ارز بخرد 

و بفروشد کار را از طریق سامانه ارزی پیش برد.
سامانه جدید ارزی چیست؟

با استفاده از این سامانه، خریداران و فروشندگان 
ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات 
ارزی در محیط الکترونیک اقدام می کنند. در فاز 
نخست، واردکنندگان برای تامین ارز کاالی وارداتی 
به عنوان متقاضی خرید ارز و تمام صرافی ها به 
عنوان فروشنده ارز ایفای نقش خواهند کرد. این 
سامانه امکان مدیریت بازار ارز برای سیاستگذار و 
امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان ارز فراهم 
می کند.بدین سان با هماهنگی به عمل آمده بین 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  و  مرکزی  بانک 
جامع  سامانه  به  مراجعه  با  توانند  می  بازرگانان 
ثبت  ارز  تامین  برای  را  خود  درخواست  تجارت، 
سفارشات غیربانکی انجام دهند. این اطالعات به 
صورت سیستمی و برخط به سامانه نیما منتقل می 
شود و در ادامه بازرگانان پیشنهادهای  )پاسخ های( 

ارائه شده از سوی صرافی ها را مشاهده و در نهایت 
نسبت به خرید ارز اقدام می کنند.در فاز نخست، 
ثبت درخواست ها برای ارزهای یورو و یوآن امکان 
پذیر شد و در حال حاضر امکان درخواست برای 
تمام ارزها به جز ین ژاپن، وون کره جنوبی، بات 

تایلند نیز وجود دارد.
سامانه جدید ارزی چه خاصیتی دارد؟

مالی  مبادالت  از  توجهی  قابل  حجم  ارز  تامین 
تجارت خارجی کشور کشور از طریق صرافی ها 
صورت می گیرد و صرافی ها  در تامین ارز کمک 
شایانی به بازرگانان و تجار می کنند؛ اما به موازات 
و  غیرمجاز  صرافان  شفاف،  بخش  این  تالش 
دالالن، فضای این بازار را غیر شفاف کرده اند که 
نظارت مؤثر بر این حجم از معامالت از الزمه های 
کنترل بازار ارز است. در این راستا بانک مرکزی با 
همکاری سایر دستگاه ها به ویژه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، اقدام به ایجاد بازار الکترونیکی 

الکترونیکی  است.بازار  کرده  ارز  فروش  و  خرید 
ارزی  سامانه های  ارتباط  از  ارز  فروش  و  خرید 
بانک مرکزی با سامانه جامع تجارت تشکیل شده 
و  متقاضیان و عرضه کنندگان ارز در این بازار به 
صورت سیستمی با یکدیگر ارتباط برقرار و معامله 
انجام می دهند.آنگونه که بررسی ها نشان  ارزی 
می دهد، از ویژگی های مهم این بازار، امکان تعریف 
اشکال متفاوت معامله اعم از مناقصه و مزایده که 
این امر ورود به این بازار را برای طرفین معامله 
اساس،  این  بر  می نماید.  ریسک  بدون  و  جذاب 
اولین مرحله از عملیاتی کردن این بازار، با ورود 
متقاضی ارز و صرافان )عرضه کننده ارز( اجرا شده 
که امید است به مرور زمان در مراحل بعدی صادر 
کنندگان، بانکهای عامل و بانک مرکزی نیز وارد 
این بازار خواهند شد.در عین حال، بانک های عامل 
در این بازار امکان خرید و فروش از یکدیگر و بانک 
مرکزی را خواهند داشت و همچنین بانک مرکزی 
با توجه به سیاست های ارزی مد نظر خود می تواند 
امکان معامله ارز با سایر ذینفعان را برای بانک ها 
برقرار نماید. برای مثال بانک های عامل می توانند 
اقدام به خرید ارز حاصل از صادرات نمایند. ضمن 
اینکه بانک مرکزی که طبق ماده 11 قانون پولی 
کننده  تنظیم  که   1351 مصوب  کشور  مالی 
سیستم پولی و مالی است می تواند سیاست های 
فعال  کند.همچنین  اعمال  بهتر  را  اش  کنترلی 
سازی کامل این سامانه بانک می تواند  اقدام به 
به  یا  و  نماید.  بازار  در  ارز  آوری  یا جمع  تزریق 
منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت در بازار، این 
معامالت بدون مشخص شدن هویت بانک مرکزی 

صورت گیرد.

پیچیدگی های خاص بازار ارز در ایران

خرید و فروش  خیابانی ارز در کما

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004436هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قرداش جهانگیری 
اله بشماره شناسنامه 3 صادره از سراب درسه دانگ مشاع از  دمیرچی فرزند ماشاء 
ششدانگ یک قطعه باغچه به مساحت 2462/15 مترمربع پالک 1007 فرعی از 165 
اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی خود متقاضی 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. 499م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول 96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057002431هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
آقای حامدسهرابی  مالکانه بالمعارض متقاضی  ناحیه دو تصرفات  ثبت ملک کرج - 
از منظر در ششدانگ  فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 637 صادره  نخود دره 
یک باب ساختمان به مساحت 190 مترمربع پالک 19فرعی از 365 اصلی واقع در 
محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای پرویز قوجالو 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.482 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004439هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضاوکیلی 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 1187 صادره از زرند درششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 200 مترمربع پالک 1648 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از 
مالک رسمی آقای نبی نیکوکار 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.496 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004397هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین یزدانی 
فرزند کبیر بشماره شناسنامه 997 صادره از بستان آباد در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 200 مترمربع پالک 1508 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری 
از مالک رسمی آقای حاجعلی آقاخانی 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.484 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم  96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004516هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودموسوی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 2845 صادره از تهران درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2498/31 مترمربع پالک 963 فرعی 
از 361 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصیرآبادی، 
غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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 شد491 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004400هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس اله یاری فرزند 
سیفعلی بشماره شناسنامه 489 صادره از شاهین دژ درششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 74/86 مترمربع پالک 507 فرعی از 362 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از 
مالک رسمی آقایحسینعلی سعیدیمحرز 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.497 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 

تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/27
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004501هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودموسوی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 2845 صادره از تهران درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2083/20 مترمربع پالک 691 فرعی 
از 361 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصیرآبادی، 
غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.487 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139660331057004435هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گوهرمحمودزاده 
میرگوهی فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه 26 صادره از سراب درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه باغچه به مساحت 2462/15 مترمربع پالک 1007 فرعی از 165 
اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی خود متقاضی 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. 498م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول 9/12/12

6 تاریخ انتشار نوبت دوم  96/12/27
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

مشارکت میزان برای محدودیت عدم
ایرانی خارجیدرشرکتهای

به توجه گرو در تولیدکننده بقای
کننده مصرف نیازهای

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
قوانین سرمایه گذاری خارجی در ایران یکی 
از آزاد ترین قوانین سرمایه گذاری جهان است 
برای میزان مشارکت خارجی  و محدودیتی 
ندارد.به  ایرانی وجود  های  در سهام شرکت 
ازایرنا، سید ضیاالدین  نقل  به  زمان  گزارش 
های  زمینه  تمامی  افزود:  برهان  شجاعی 
ایرانی برای  اتباع  مجاز برای سرمایه گذاری 
اتباع خارجی نیز مهیا است. وی تاکید کرد: 
هر شرکتی که در ایران تشکیل شود، بدون 
توجه به مالکیت سهامداران آن، شرکت ایرانی 
تلقی شده و از همه حقوق شرکت های ایرانی 
حال  در  شد:  یادآور  هستند.وی  برخوردار 

حاضر ده ها طرح سرمایه گذاری شرکتهای 
چینی در ایران توسط هیات سرمایه گذاری 
خارجی به تصویب رسیده است و انتظار ما این 
است که این فهرست به سرعت در ماههای 
آینده توسعه یابد. شجاعی برهان با تاکید بر 
ایران  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  اینکه 
سرمایه  و  تجارت  توسعه  از  استقبال  ضمن 
از  هرگونه حمایت  آمادگی  گذاری مشترک 
سرمایه گذاران چینی در چارچوب قوانین و 
مقررات را دارد افزود: تمام توان خود را برای 
رفع موانع و مشکالت موجود با همکاری دولت 
چین به کار خواهیم گرفت.به گفته وی در 
 18.6 ایران  به  چین  صادرات   2017 سال 
نیز  چین  به  ایران  صادرات  و  دالر  میلیارد 
18.6 میلیارد دالر بوده است به طوریکه چین 
اولین بازار صادراتی ایران و همچنین اولین 
صادر کننده کاال به بازار ایران است.وی گفت: 
انتظار جامعه اقتصادی ایران از سرمایه گذاران 
چینی این است که به عنوان بزرگترین شریک 
تجاری و اقتصادی ایران، بیش از پیش سرمایه 
انتقال  با  ایران را هدف گذاری و  گذاری در 
تکنولوژی و سرمایه به ایران موجبات شکل 
گیری روابط پایدار بلند مدت بین 2 کشور 

را تقویت کنند. 

 معاون مدیرکل دفتر نظارت بر تشکل های 
جریان  کننده:  مصرف  از  حمایت  سازمان 
تولید باید به این باور برسد که شرط دوام و 
بقای آن ها در دیدن و شنیدن صدای مصرف 

کننده است.
؛  سیما  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  اقتصادی  کارشناس  رموی،  غالمعلی 
معاون مدیرکل دفتر امور استان ها و نظارت 
مصرف  از  حمایت  سازمان  های  تشکل  بر 
کننده، در خصوص حقوق اقتصادی مصرف 
کننده و عدالت اجتماعی، اظهار کرد: مصرف 
کننده طبق ماده یک قانون حمایت از حقوق 
مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی 
است که کاال یا خدمتی را خریداری می کند.

وی افزود: حقوق مصرف کننده یعنی قوانین 
و مقرراتی که در چارچوب آن یک خریدار 
می تواند کاال یا خدمتی را برمبنای آن انجام 
دهد که بر اساس قانون هم فروشنده و هم 
خریدار می توانند فرآیند بیع را انجام دهند.

رموی ادامه داد: در طول 50 سال گذشته 
نوسانات  با  ما  اقتصادی کشور  ساختارهای 
سینوسی بسیار زیادی همراه بوده است و 
دولت به عنوان مدعی العموم حوزه کنترل 
و نظارت بر بازار تالش می کرد که جریان 

تولید و مصرف را به شکلی متعادل کند که 
بتوانند تبادالت  هر تولید و مصرف کننده 
مناسبی با یکدیگر داشته باشند.وی بیان کرد: 
عالوه بر اینها بعد از انقالب نگاه حاکمیت بر 
این بود که امور به دست مردم اداره شود و 
ساختارهای اقتصادی کشور بر عهده مردم 
سازمان  اینکه  به  اشاره  با  بگیرند.وی  قرار 
حمایت تنها وظیفه قیمت گذاری را بر عهده 
ندارد ، گفت : سازمان حمایت مجموعه ای از 
وظایف را بر عهده دارد که در طی سال های 
متمادی متناسب با سیاست هایی که دولت 
داشته و بر اساس اسناد باالدستی ساختارش 

را بروزرسانی کرده است.
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اوقات شرعی

 یاد اشک و شیفتگی 
 آویزه خاموش دلهاست .

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: معرفی 
و تجلیل از بزرگان به شناخت نسل جدید 
این  که  کند  می  کمک  خود  گذشته  از 
شناخت می تواند به نسل جدید اعتماد به 

نفس و خودباوری دهد.
سید عباس صالحی درهمایش بزرگداشت 
فارس  جهرم  دردانشگاه  خفری  عالمه 
افزود:  بزرگداشت بزرگانی که امروز به نام 
یکی از آن ها جمع شده ایم می تواند با 
نگاه های مختلف دیده شود،یک نگاه این 
است که ما از شخصیتی که عمر خود را 
گذرانده  فرزانگی  حکمت،  اندیشه،  برای 
است تعظیم شعائر می کنیم و عالم دینی 
و متفکر اندیشه خود یکی از شعائر اسالمی 

است. 
وی ادامه داد: نگاه دومی که می توان به 
نوع  این  که  است  این  داشت  مفاخر  این 
گرامیداشت ها و همایش ها و تجمع ها 
ما  اینکه  برای  کند  فراهم می  را  فرصتی 
گسست نسلی و هویتی خود را کمتر کنیم. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: نسلی 
را کمتر می شناسد  ریشه های خود  که 
در معرض تندبادها و طوفان ها قرار دارد 
و در معرض این است که در زمین خود 
خانه نسازد و در زمین دیگران بنا بسازد اما 
نسلی که ریشه و گذشته خود را بشناسد 
می  خود  زمین  در  نسل  این  کند  باور  و 
کارد و درو می کند. صالحی افزود: بنابراین 

را  فخری  عالمه  جمله  از  بزرگانی  وقتی 
جوان  نسل  دهیم  می  قرار  تجلیل  مورد 
ما می فهمد این سرزمین چه گذشته ای 
داشته است، شخصیتی که در حوزه های 

گوناگون نام آور بوده است. 
و  همایش  برگزاری  با  ما  کرد:  بیان  وی 
بزرگداشت ها فرصت بازخوانی اندیشه ها 
را پیدا می کنیم که برای امروز و فردا ما 
نیز مفید است، صرفا تاریخ نیستند بلکه 
می توانند امروز، حال و فردای ما را بسازند. 
وی ادامه داد: کسانی مانند عالمه خفری 
از کسانی هستند که می توانند سوژه این 
نگاه باشند که چگونه می توانیم نقبی به 
گذشته برای ساختن حال و آینده بزنیم 
نه صرفا با این نگاه که گذشته ما پرافتخار 

است که هست بلکه با این نگاه که چگونه 
فردای  به  را  پرافتخار  گذشته  توان  می 
پرافتخار وصل کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد 
آید شخصیت  می  نظر  به  گفت:  اسالمی 
به  توجه  با  خفری  عالمه  جمله  از  هایی 
حوزه هایی که به آن پرداخته و نیز حضور 
در آن دوره تاریخی خاص به ما برای این 
بازخوانی کمک می کند. صالحی در ادامه 
به تمدن اسالمی و نسبت آن با عقالنیت 
و دوره های مختلف آن اشاره کرد و افزود: 
نقش عالمه خفری در عقالنیت توحیدی 
خیلی قابل توجه بوده است. وی ادامه داد: 
اگر اسالم، اسالم عقالنیت است و دیانت ما 
دیانت عقالنیت است این عقالنیت از مسیر 
عقالنیت ترجمانی به سمت یک عقالنیت 

توحیدی حرکت می کند و نزدیک تر می 
اسالمی  سازی  تمدن  جانمایه  که  شود 
توانیم  ما چگونه می  شکل می گیرد که 
به عقالنیت توحیدی برسیم که هم جهان، 
را  آن  عناصر  و  انسان  هم  و  معرفت  هم 

واحد و متحد ببینیم. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: آنچه 
که انقالب اسالمی آن را آفرید و امام راحل 
آن را ادامه داد ایجاد یک مقطع جدید در 
عقالنیت بود و آن عقالنیت توحیدی نظری 
و عملی است. صالحی بیان کرد: عقالنیت 
توحیدی تا قبل از انقالب اسالمی بیشتر 
در فضای معرفت و انسان بود اما امام راحل 
ها،  جهرمی  های  اندیشه  از  که  معارفی 
خفری ها و مالصدراها برگرفت را به بطن 
جامعه و مسیر زندگی اجتماعی کشاند و 
اجتماعی  زندگی  که  بود  آن  معارف  این 
وی  کرد.  موحدانه  باید  هم  را  سیاست  و 
ادامه داد: امام راحل عقالنیت توحیدی را 
از حکمت نظری به سمت حکمت عملی 
سوق داد و برای آن نظریه سازی کرد و 
در مقام عمل به شروع این اتفاق پرداخت. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: اسالم 
های  دوره  اسالم  اما  است  عقالنیت  دین 
توحیدی  عقالنیت  عقالنیت ضدجاهلیت، 
نظری  توحیدی  عقالنیت  تکثرگرا،  و 
را  عملی  و  نظری  توحیدی  عقالنیت  و 

گذارنده است. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

شناخت گذشته به نسل جدید خودباوری می دهد

 »اعترافات آگوستین قدیس«
 به چاپ پنجم رسید

کتاب »اعترافات آگوستین 
افسانه  ترجمه  با  قدیس« 
انتشارات  توسط  نجاتی 
پیام امروز به چاپ پنجم 
مهر،  گزارش  رسید.به 
کتاب »اعترافات آگوستین 
افسانه  ترجمه  با  قدیس« 
توسط  تازگی  به  نجاتی 
رسیده  پنجم  چاپ  به  امروز  پیام  انتشارات 
مارکوس  کامل  نام  با  آگوستین  است.سنت 
اورلیوس اوگوستینوس فیلسوف و اندیشمند 
بزرگ  متفکران  و  فالسفه  جمله  از  مسیحی 
قرون وسطی در اروپاست. کتاب اعترافات او 
از آثار بزرگ قرن چهارم میالدی است که هم 
یک حدیث نفس است و در عین حال بیان 

تفکرات و اندیشه ها و خاطراتش نیز هست.
ترجمه نجاتی از این اثر از زبان فرانسوی انجام 
شده و ترجمه های دیگری از زبان انگلیسی به 
فارسی نیز از آن، در بازار نشر کشور موجود 
است. ترجمه نجاتی از این کتاب، مدت حدود 
7 سال زمان برده است.سنت آگوستین چهره 
پویایی در دینداری مسیحیت بوده که از ابتدا تا 
انتهای شکل گیری اعتقادات مسیحی اش، فراز 
و فرودهای زیادی داشته است. این اندیشمند 
مسیحی حتی مدتی آیین مانوی داشته است. 
او در مسیر تغییر و تحول افکارش، در مقاطع 
ادیان و  اعترافاتش، دیدگاه ها،  مختلف رساله 
مذاهب مختلف را نقد می کند. به عنوان مثال 
دیدگاه مانویان یکی از مباحثی است که سنت 
آگوستین در کتابش آن را با دیدگاه پایانی اش 
مقایسه می کند. از مناظری می توان آگوستین 
برای  که  غزالی  محمد  امام  به  را  مقدس 
رسیدن به اعتقاد نهایی اش از فراز و فرودهای 
کتاب  دانست.این  شبیه  کرد،  گذر  بسیاری 
زمستان سال 90 توسط انتشارات پیام امروز 
به چاپ دوم و اردیبهشت سال 91 همزمان 
با نمایشگاه کتاب تهران به چاپ سوم رسید.

زودی  به  کتاب  این  پنجم  نسخه های چاپ 
توسط این ناشر راهی بازار نشر می شود.

در دنیای کتاب

فیلمبرداری فیلم »ِمشِمشه« با انتخاب کامل بازیگران 
مشاور  از  گزارش   شد.به  آغاز  دوربین  پشت  عوامل  و 
و  نویسندگی  به  »ِمشِمشه«  فیلم  پروژه،  رسانه ای 
کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی یاور پس 
از پشت سر گذاشتن پیش تولیدی یک ماهه با انتخاب 
کامل بازیگران و عوامل پشت دوربین به تازگی در شمال 
است.   رفته  دوربین  مقابل  الهیجان  شهر  در  و  کشور 
پیشتر قرار بود فیلمبرداری به طور کامل در تهران انجام 
شود و حتی توافق هایی با حمید گودرزی و میترا حجار 
برای حضور در این فیلم شده بود که در نهایت با تغییر 

لوکیشن، گروه بازیگران پروژه نیز دچار تغییراتی شد.
پوریا شکیبایی در فیلم جدید شاهد احمدلو نقش یک 
تولید  طول  در  که  می کند  بازی  را  جوان  تولید  مدیر 
فیلمش با اتفاقات مختلفی مواجه می شود.سحر صباغ 
سرشت بازیگر و تهیه کننده سینما یکی دیگر از نقش 
های اصلی این فیلم را برعهده دارد.براساس برنامه ریزی 
اوایل سال  تا  فیلم  این  فیلمبرداری  گرفته  انجام  های 

آینده به طول می انجامد.

سحر  آثار  مجموعه  با  صلح«  و  »جنگ  نمایشگاه 
آریانا  اسفندماه در گالری  خلخالیان، دیروز جمعه 11 
افتتاح شد.به گزارش رسیده،این نمایشگاه که به مدت 
سه روز برگزار می شود شامل آثار مجسمه سازی، نقاشی، 
است  خلخالیان  سحر  پرفورمنس  و  آرت  اینستالیشن 
که به موضوع جنگ و صلح می پردازد.سحر خلخالیان، 
متولد 1355، طراحی و نقاش ایرانی است که به صورت 
تجربی در آلمان به فراگیری هنر مشغول بوده و در سن 
بیست سالگی به ایران بازگشته است. این هنرمند، نوه 
هوشنگ پزشک نیا؛ از صاحب نام ترین هنرمندان نسل اول 
مدرنیسم ایران و از نقاشان پس از مکتب کمال الملک 
است. عموم آثار سحر خلخالیان تلفیقی از هنر مدرن و 
ایرانی است.پیش از این نمایشگاه رشد متالطم از این 
هنرمند در ایران برگزار شده است.کمیته ملی موزه های 
ایران )ایکوم( حامی اصلی این نمایشگاه است که تا روز 
دوشنبه 14 اسفندماه ادامه دارد.آژانس ارتباطات پیارند 
از عموم عالقه مندان دعوت می کند تا در این نمایشگاه 

حضور یابند.

نقش  که  کرد  آرزو  سینما  بازیگر  معتمدآریا  فاطمه 
فرنگیس یکی از زنانی که در دفاع مقدس به مقابله با 

متجاوزان پرداخته است، ایفا کند.
برای  کشورمان  جانبازان  و  هنرمندان  زمان حضور  در 
زلزله  مناطق  آموزان  دانش  و  کودکان  دل  کردن  شاد 
زده استان کرمانشاه درقالب  دوازدهمین دوره جشنواره 
آریا  معتمد  فاطمه  مقدس،  دفاع  فیلم  آموزی  دانش 
بازیگر سینما با در دست گرفتن کتاب خاطرات فرنگیس 
حیدرپور و معرفی آن به معلمان و دانش آموزان شرکت 
ام  زندگی  بزرگ  آرزوهای  از  یکی  کرد:  عنوان  کننده 
فرنگیس  کتاب  این  است.راوی  فرنگیس  نقش  ایفای 
حیدرپور از اهالی روستای گورسفید گیالنغرب در زمانه 
شروع جنگ تحمیلی  و تصرف این منطقه توسط ارتش 
بعث به عنوان یک دختر بومی کرد کلهر پس از شهادت 
برخاست  متجاوزان  با  مقابله  به  تبر  با  برادرش  و  پدر 
که...  .هم اکنون این خاطرات از حضور زنان کشورمان 
در عرصه دفاع مقدس در کتابی با نام »فرنگیس« و به 

کوشش مهناز فتاحی ه چاپ رسیده است.

»ِمشِمشه« با پوریا شکیبایی 
مقابل دوربین رفت

نمایشگاه »جنگ و صلح« در 
گالری آریانا برگزار می شود

آرزوی بزرگ فاطمه معتمد 
آریا برای ایفای نقش فرنگیس

َخِم زلف تو دام کفر و دین است 
 ز کار ستان او یک شّمه این است

جمالت معجز حسن است لیکن 
 حدیث غمزه ات ِسحر مبین است 

امروز با حافظ

»چهار راه استانبول«یاد آور پنجشنبه سیاه پالسکو 
* مرتضی کوه مسکن

مصطفی کیایی از کارگردانهای پرکار سینمای ایران است که پس از فیلمهای موفق »بعد از 
ظهر سگی سگی« ، » ضدگلوله« ، »خط ویژه« ، »عصر یخبندان« و »بارکد« در ششمین 
فیلم بلند سینمایی خود پس از گذشت یکسال از ماجرای حادثه ساختمان پالسکو به 
ماجرای اتفاقات پنجشنبه سیاه پالسکو و در نگاهی متفاوت تر به معضل بیکاری جوانان و 
آسیب های نشات گرفته از آن پرداخته است ؛ وی که از سال 88 تا کنون با 6 فیلم در ادوار 
مختلف جشنواره حضور پیدا کرده است و همواره یکی از فیلمهای حاضر در رقابت بهترین 
فیلم از نگاه مخاطبین بوده است ؛ مصطفی کیایی خوب قصه می گوید و خوب کشمکش و 
گره در فیلمنامه اش قرار می دهد و استاد پیچیدگی و ریتم تند در سینماست و مخاطب او 
را به همین عنوان می شناسد ، او که فیلمنامه های آثارش را هم می نویسد، در وجه تماتیک، 
وجوه مشترکی را در فیلمهایش دنبال می کند؛ از جمله جوانانی ناکام و سرگردان که در 
گذران عمر خود درمانده اند و تماشاگر عام هم از روند فیلم های کیایی خسته نمی شود و 
طنازی ها و شیرینی های شخصیتهای فیلمهایش که در بارکد و چهارراه استانبول بر عهده 
برادرش محسن کیایی بوده است، فضایی دلچسب و خوشایندي را برای تماشاگران فراهم 
می کند ؛ این فیلم نیز همانند پنج فیلم قبلي کارگردانش فیلمي پر بازیگر محسوب مي 
شود و از زوج بهرام رادان و محسن کیایي در کنار سحر دولتشاهي استفاده کرده است، 
چهارراه استانبول فیلمی که هم جدی و مخاطره آمیز است و هم خنده دار و محل بذله 
گویی! درواقع هیجان همراه با موقعیت های کمیک، که در  فیلم های سابق او مانند خط 
ویژه و بارکد نیز شاهد آن بودیم.فیلم چهارراه استانبول با نام قبلي پالسکو همانطور که از 
نامش پیداست به حادثه تلخ پالسکو اشاره دارد ، با اینکه فیلمنامه چهار راه استانبول به 
حادثه ساختمان پالسکو و شهدای آتش نشان اشاراتی دارد اما باید این را در نظر گرفت که 
فیلم درمورد خود ساختمان پالسکو نیست و نویسنده براي افزودن درام فیلم ، قصه اش 
را به حادثه پالسکو گره مي زند، جدیدترین اثر کیایی هر چند به سوژه ای ناب و تازه در 
قالب ژانر درام اجتماعی پرداخته اما در این اثر به یکی از معضالت اصلی اقتصاد کشور که 
همان بی توجهی به تولید داخل و قاچاق کاالهای خارجی است نیز اشاره کرده است ، قصه 
فیلم از این قرار است که بهمن با بازی بهرام رادان و احد با بازی محسن کیایی از کسبه 
ساختمان پالسکو هستند که به دلیل ورود اجناس چینی تولیدي ورشکسته اي دارند و 
از دست طلبکاران و اهالي پالسکو فراري اند، از طرفي شب حادثه پالسکو ، الدن ) نامزد 
احد ( با بازی ماهور الوند به واسطه دعوایی که با پدر خود با بازی مسعود کرامتی داشته 
از خانه فرار کرده و احد او را در مغازه ي غالمرضا با بازی خسرو احمدی که در آنجا کار 
مي کند مخفي مي کند و به همراه بهمن به مکاني براي قمار در شمال شهر میروند، آنها 
بی خبر از همه جا وقتی متوجه می شوند که پالسکو آتش گرفته است، خودشان را به 
داخل ساختمان آتش گرفته میرسانند و متوجه می شوند پیش از آنها ، آتش نشانان الدن 
را از حبس در تولیدی نجات داده اند، آنها به همراه الدن به انباری پالسکو میروند و آن 
روز بهترین زمان براي فرار از دست طلبکارها هست و ماجرای پالسکو و روز حادثه کمک 
می کند تا بهمن و احد با اقداماتی که انجام می دهند نام خود را جزو حبس شدگان زیر 
آوار پالسکو جای دهند و .. .چهاراره استانبول همان مسیری را می رود که بارکد ، عصر 
یخبندان و سایر آثار کیایی پیموده اند، در این دسته  همواره جوانانی زحمتکش و گرفتاری 
که در تالشی تراژیک برای بهبود وضعیت اقتصادی خود با بن بست روبرو شده اند، تالش 
می کنند تا با استفاده از میان بر عقب ماندگی مالی خود را جبران نمایند و در این میان 
بیش از هر چیز تقدیر است که مسیر زندگی آن ها و به طبع  آن مسیر داستان را تغییر 
می دهد، تنها تفاوت چهار راه استانبول با فیلمهای سابق فیلمساز این است که مصطفی 
کیایی در فیلم هایی چون خط ویژه و بارکد ژانری اجتماعی و قالبی انتقادی را به نمایش 
کشید که طی آن بدون نام بردن از فرد یا شخص حقیقی و حقوقی خاص، فقط به کلیت 
برخی سوء استفاده ها و رفتارهای ساختارشکنانه مسئوالن پرداخته بود اما این بار شیوه ای 
که در چهار راه استانبول اتخاذ کرده بیش از آنکه شباهت به یک ژانر اجتماعی داشته باشد، 
رویکردی حزبی و جناحی را شامل شده است ، از انتقاد به نحوه مدیریت در روز حادثه 
تا اشاره به کاالهای قاچاق و خارجی موجود در پالسکو که نفس تولیدکنندگان داخلی را 
گرفته است و از زبان فرمانده میدانی آتش نشانان اینگونه مطرح می کند که مقصر اصلی 
بحران پالسکو همان کسی است که این مدیریت بحران را برعهده گرفته است و از شهردار 
وقت تهران به عنوان مقصر اصلی بحران نام می برد.فیلم خیلی جذاب و بدون مقدمه زیاد 
شروع می شود و شخصیت ها و روابطشان به خوبی به مخاطب معرفی می شود تا زمانی که 
به ماجرای پالسکو و فروریختن ساختمان می رسیم و یکی از معایب فیلمنامه همین قسمت 
است ؛ در واقع بعد از فروپاشی ساختمان پالسکو بار دراماتیکی فیلم رو به افول می گذارد 
و با آزادی احد و بهمن از زیر آوار فیلم عماًل به پایان میرسد و مابقی توضیحات اضافه ای 
است که به کار داستان نمی آید ، نه گل دادن فرنگیس با بازی سحر دولتشاهی به آتش 
نشانها، نه دعوای قمارباز با بازی سعید چنگیزیان با همسرش و نه فریادهای شعاری فریبرز ) 
رییس تیم عملیاتی آتش نشانان ( با بازی مهدی پاکدل بر آوارهای به جا مانده از پالسکو.در 
فیلم چهار راه استانبول کارگردان بر روی لبه تیغ حرکت کرده است و دست به کاري بسیار 
مشکل زده و در کنار فیلم نامه اي درام که به حادثه بسیار تلخ پالسکو اشاره دارد با استفاده 
از طنز موقعیت و کالمی سعی بر کم کردن تلخی زیاد داستان کرده است و بازیگران در 
موقعیت هایي طنازي مي کنند به طوریکه در سینما هم شاهد قهقه های تماشاگران و هم 
جاری شدن اشک آنها خواهیم بود ، به عبارتی دیگر چهار راه استانبول به معنای واقعی هم 
میخنداند و هم می گریاند ، فیلم چهار راه استانبول پالنهای جذاب کم ندارد و همه چیزش 
سر جاي خودش است و همه چیز خوب از آب درآمده علي الخصوص جلوه هاي ویژه فوق 
العاده فیلم که از نقاط قوت و برگ برنده اصلی فیلم است و توانسته به میزان قابل توجهی 
به بازسازی حادثه پالسکو بپردازد ، صحنه حضور آتش نشانها در ساختمان و حضور در کنار 
آوارهای آن توانسته خاطرات آن روز تلخ را در ذهن بیننده زنده کند و او را برای دقایقی 
درگیر اضطراب خانواده های جانباختگان نماید ، استفاده درست از تصاویر آرشیوی در کنار 

این جلوه های ویژه کمک شایانی به خلق این فضای پرالتهاب نموده است.

سینما در یک نگاه

کاریکاتور

برخی مسئوالن فیلم ها را اصال 
نمی بینند

یک کارگران سینما گفت : از طریق فیلم می 
با  موضوع  این  و  کنیم  بیان  را  دردها  توانیم 
مسئوالن است که بدانند عمق درد کجاست 
نیاز  کجا  و  بدهند  مسکن  توانند  می  کجا  و 
به جراحی دارد؟ پوران درخشنده در همایش 
با  فجر  فیلم  جشنواره  برتر  آثار  از  تقدیر 
فیلم  طریق  از  ما  گفت:  پیشگیری  محوریت 
می توانیم دردها را بیان کنیم و این موضوع 
با مسئوالن است که بدانند عمق درد کجاست 
نیاز  کجا  و  بدهند  مسکن  توانند  می  کجا  و 
با معلول  افزود: همیشه  به جراحی دارد؟وی 
برخورد شده و فرد را زندانی کرده اند، وقتی 
دلیل  به  می شود  آزاد  زندان  از  فرد  که  هم 
سوءسابقه امکان کار ندارد و مجدد به چرخه 
جرم باز می گردد بنا براین باید به دنبال علت 
ها باشیم و آن را حل کنیم.درخشنده با بیان 
می  فقط  و  است  وسیله  یک  سینما  اینکه 
تواند این مشکالت را نشان دهد، گفت: سوال 
توجه  آثار  این  به  چقدر  مسئوالن  اینجاست 
از سوی  فیلم ها  این  می کنند؟ گاهی اصال 
مسئوالن دیده نمی شود.این کارگردان سینما 
تصریح کرد: ما فیلمسازهای شریفی داریم که 
نیاز به حمایت دارند، همه یک خانواده ایم  و 
ایران وطن ما و افراد آسیب دیده خانواده ما 
هستند و اگر در قانون ایرادی وجود دارد باید 
اظهارداشت:  سینمایی  فعال  شود.این  اصالح 
امیدواریم در این جشنواره نوپا همگی با کمک 
یکدیگر جرم و جنایت و بی عدالتی اجتماعی 
را از بین ببریم و به جای قطع کردن دست 

یک دزد، دزدی را قطع کنیم.

خبر

HSE تقدیر از راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در اولین جشنواره نشان تعالی

مدیر کل راه و شهرسازی استان چهارمحال 
 : افزود  خبر  این  اعالم  ضمن  بختیاری  و 
همزمان با روز مهندس ودر اختتامیه اولین 
مرکز  در  که   HSE تعالی  نشان  جشنواره 
وزارت  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات 
کل  اداره  این  شد،  برگزار  شهرسازی  و  راه 

برگزیده  بعنوان  تقدیر  لوح  تندیس و2  یک 
واجرای  رعایت  خصوص  در  را  کشوری 
عالی  مقام  ازدست  ساختمان  ملی  مقررات 
کرد:  تصریح  نمود.قاسمی  دریافت  وزارت 
اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال 
دفتر  مستمر  ارزیابی  نتیجه  در  بختیاری  و 

راه  وزارت  و کنترل ساختمان  مقررات ملی 
و شهرسازی و براساس شاخص های تدوین 
ملی  مقررات  رعایت  ارتقای  زمینه  در  شده 
ساختمان در کنار بهره  وری و حفظ سرمایه   
های ملی بعنوان اهداف مصرح در قانون نظام 
همچنین  و  ساختمان  کنترل  و  مهندسی 
اداره نظام مهندسی و مقررات ملی  فعالیت 
و   ساخت   نوین  آوریهای  فن  و  ساختمان 
نظام  قانون   35 ماده  موضوع  عالیه  ناظران 
مهندسی و کنترل ساختمان و ارزیابان تعالی 
ایمنی  و  کیفیت  ارتقای  جهت  در   HSE
پروژه های ساختمانی به عنوان دستگاه برتر 
کشور  شهرسازی  و  راه  کل  ادارات  بین  در 
عالیه  نظارت  گروه  افزود:  شد.وی  شناخته 
اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و 
بختیاری تا کنون از بیش از 2000 ساختمان 
بازدید  مستمر  صورت  به  احداث  دست  در 

و تخلفات صورت پذیرفته را از طریق اداره 
نطام مهندسی و کنترل ساختمان به مراجع 

نظارتی و صدور پروانه اعالم نموده است.
فعالیت  بر  مستمر  نظارت  با  همچنین 
 ، ساختمانی  ناظر  مهندسین  عملکرد  و 
متخلفین در این حوزه نیز به شورای انتظامی 
استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
معرفی شدند.الزم به توضیح است که اولین 
و  ایمنی   ، سالمت  تعالی  نشان  جشنواره 
محیط زیست  )HSE( ارتقا جایگاه سالمت 
،ایمنی و محیط زیست در پروژه ها مجتمع 
اشاعه  و  ترویج  هدف   با  ساختمانی  های 
مباحث مقررات ملی ساختمان، ارتقاء دانش 
،فرهنگ و توان عملیاتی HSE پیمانکاران 
به عنوان مجریان پروژه های ساختمانی در 
شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز 

وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

جناب آقای مهندس سجاد احمدی
  انتخاب  شایسته حضرتعالی را بعنوان شهردار شهر 
چلیچه دراستان چهارمحال وبختیاری تبریک گفته و 
از خداوند منان برایتان آرزوی توفیق روز افزون دارم.

احمد محمدی چلیچه

تمدید مهلت شرکت آثار ایرانی در بخش مسابقه جشنواره جهانی فیلم فجر
مهلت شرکت در بخش مسابقه سی و ششمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر برای فیلم های ایرانی به مدت یک هفته تمدید شد.به 
گزارش پیام زمان از از ستاد خبری سی و ششمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر، مهلت شرکت فیلم های ایرانی در بخش مسابقه سی و 
ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر به مدت یک هفته تمدید شد و 
تمامی فیلمسازان ایرانی می توانند تا 17 اسفندماه فرم ثبت نام را 
در سایت پر کنند.همچنین فیلمسازان الزم است آثار خود را تا 22 

اسفندماه به دبیرخانه تحویل دهند.فرم تقاضای شرکت در جشنواره 
می بایست توسط تهیه کننده )تهیه کنندگان( یا پخش کننده قانونی 
فیلم تکمیل شود. فیلم هایی که در دوره قبلی این جشنواره ثبت نام 
کرده اند، امکان ثبت نام مجدد ندارند.فیلم های بلند )داستانی، مستند، 
قصد  به  )ساخته شده  دقیقه  زمان 70  مدت  با حداقل  انیمیشن( 
نمایش سینمایی( و فیلم های کوتاه )داستانی، مستند، انیمیشن( 
با حداکثر مدت زمان 15 دقیقه در جشنواره پذیرفته می شوند.

هر فیلم ثبت نام شده در بخش مسابقه جشنواره می تواند برای همه 
بخش ها در نظر گرفته شود، مگر آن که متقاضی درخواستی غیر از 
این را در فرم ثبت نام قید کرده باشد.دفتر سی  و ششمین جشنواره 
ولیعصر،  خیابان  تهران،  ها  فیلم  تحویل  برای  فجر  فیلم  جهانی 
توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره 2454، کد پستی به   نرسیده 
Fajriff. جشنواره  رسمی  سایت  است.آدرس   14348-43631  
com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

»اسرافیل« یک زن زندانی را 
آزاد کرد

در تازه ترین اکران مردمی »اسرافیل« اعالم شد یک زن زندانی که 
به دلیل ناتوان بودن در پرداخت وام بانکی در زندان بوده، از زندان 
آزاد شد. تازه ترین اکران مردمی »اسرافیل« عصر روز 9 اسفند با 
حضور عوامل این فیلم سینمایی، سحر دولتشاهی و هستی مهدوی 

بازیگران سینما در پردیس سینمایی »شهرک« برگزار شد و مستانه 
مهاجر تهیه کننده »اسرافیل« اعالم کرد که با اختصاص بخشی از 
عواید فروش این فیلم سینمایی از آغاز اکران تا نهمین روز، یک زن 
زندانی که به دلیل ناتوان بودن در پرداخت وام بانکی زندانی بود، 
از زندان آزاد شد.قبل از آغاز نمایش این فیلم پژمان بازغی بازیگر 
تماشاگران حاضر در  به  آمدگویی  فیلم »اسرافیل« ضمن خوش 
پردیس سینمایی »شهرک« گفت: این فیلم در سینمای مستقل 
تهیه شده است و پشت دوربین حرفه ای ترین سینماگران حضور 
داشتند و ما امیدواریم با حضور و استقبال مخاطبان از فیلم هایی از 

این دست سینمای مستقل بتواند به حیات خود ادامه دهد.افسانه 
مهاجر تهیه کننده فیلم درباره آزادسازی سه زندانی زن گفت: از 
آغاز اکران »اسرافیل« نیت کردیم که بخشی از عواید فروش این 
فیلم را به آزادسازی زندانیان زن اختصاص دهیم که خوشبختانه 
یک زن زندانی 56 ساله که برای خرج بیماری سرطان همسرش 
وام بانکی گرفته بود به دلیل ناتوانی در پرداخت سال 93 به زندان 
رفته بود که خوشبختانه پول پرداخت این وام تهیه شد و این زن 
آزاد شد.در ادامه صحبت های مهاجر، آیدا پناهنده کارگردان فیلم 

»اسرافیل« عنوان کرد: از سینمای مستقل ایران حمایت کنید. 

جهانی بدون جنگ و تروریست


