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به گزارش زمان، مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی 
این سازمان در قبال بیمه  از تعهدات  اینکه بیمه بیکاری یکی  بیان  با 
شدگان است، گفت: تمام افرادی که حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت حق بیمه 

5در زمان اشتغال داشته باشند و مشمول قانون کار هستند .

 سوابق و شرايط الزم 

برای دريافت بيمه بيكاری
توسعه  سازمان  بازرگانی  خدمات  توسعه  دفتر  زمان،مدیرکل  گزارش  به 
تجارت گفت: تجربه نشان داده شوک های ارزی نمی تواند موجب رکود واردات 
شود یا تغییر چشمگیر تراز تجاری را به همراه داشته باشد اما در نهایت این 

موضوع می تواند در بلندمدت آثار مخربی بر تورم و صادرات داشته باشد.

به گزارش زمان،  ولی اهلل ســیف گفت: بانک مرکزی در اتخاذ سیاستها و 
برنامه ریزی های آتی برای ثبات در بازار مصمم است و از مردم می خواهد 
که در بازارهای رســمی وارد سرمایه گذاری شــوندبانک مرکزی در اتخاذ 

سیاستها و برنامه ریزی های آتی برای ثبات در بازار مصمم است. 3

 پيش بينی تجارت ايران 

درپی شوک های ارزی

 مردم در بازارهای رسمی

 وارد سرمايه گذاری شوند
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قاسمی در پاسخ به زمان: روند روابط ایران و هند مثبت است

آمریکا مانع منافع ایران در برجام 
سرمقاله

هدف مشترک مخالفان 
داخلی و خارجی دولت

نگاه روز

 تعلیق از لیست 
FATF با راهبرد شفافیت 

 »بمب، یک عاشقانه«
 با دارمی ضدجنگ

به طرزی  و  دولت »حسن روحانی« همزمان 
است. همه  فشار  زیر  دو سو  از  هم پوشاننده 
دنبال  را  مشترک  هدف  یک  هم  تالش ها 
تعقیب  در  دولت  کردن  ناکارآمد  می کند؛ 
پای  مردم  اعتماد  و  وثوق  که سبب  اهدافی 
مرزهای  از  بیرون  در  شد.  رأی  صندوق های 
کشور، همه تالش مخالفان، بی مقدار کردن 
برجام و ایجاد ناکامی در کسب دستاوردهای 
سیاسی و اقتصادی دولتی است که در یکی 
دیپلماسی،  تاریخ  مذاکرات  موفق ترین  از 
توانست کشور را از کام بحران  سخت برهاند. 
بازی فرساینده دولت ترامپ و رفتار کج دار و 
مریز آن در تأئید و یا رد برجام مصداق روشن 
این مدعاست. او که تا پیش از این سه شرط 
را برای ماندن یا خروج از برجام در فروردین 
ماه آینده اعالم کرده بود، حاال با هدف تشدید 

فشارها سه شرط دیگر را اضافه کرده است.
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رهبر معظم انقالب:

ضدانقالب در تحریک کارگران 
ناکام ماند

 تغییر در استانداردهای
 85گانه خودرو 

 جهانگیری: ترمیم سرمایه اجتماعی
 مسئله ای حیاتی است

مرتضی کوه مسکن

کاهش سود تسهیالت ارزی صادراتی به ٣.٥درصد
مدیرعامل صنــدوق ضمانت صادرات ایران گفت: نرخ 
ســود تســهیالت ارزی صادرکنندگان به ۳.۵ درصد 

تقلیل پیدا کرده است.
به گزارش زمان به نقــل ازصندوق ضمانت صادرات 
ایران، ســیدکمال سیدعلی با اشــاره به تراز مثبت 
صادراتی کشور و لزوم توسعه صادرات غیرنفتی گفت: 
سال ۸۰ حدود ۳.۵ میلیارد دالر صادرات داشتیم  و 
امســال آمار صادرات ما باالتــر از ۴۵ میلیارد دالر و 
از سال گذشته هم بیشــتر خواهد شد و باید بیشتر 
روی صادرات غیرنفتی کار کرد. وی افزود باید به ابزار 
صادرات، زیرساخت ها و امکاناتی که در کشور وجود 
دارد توجه شود چرا که صادرات؛ موتور محرکه اقتصاد 
کالن اســت و بدون آن نمی توان اشتغال ایجاد کرد 
و از رکود خارج شــد.مدیرعامل صندوق توسعه ملی 
افزود: در خصوص صادرات باید دید دنیا چکار کرده 
است. بعد از جنگ جهانی شاهد شکل گیری موسسه 
هــای بیمه اعتباری دنیا بوده ایم بنحوی که تا امروز 
۱۰۳ کشور در دنیا موسسه بیمه اعتباری ایجاد کرده 
اند .وی افزود : دولت امروز زیرســاخت های صادرات 

را در کشــور ایجاد کرده و عالوه بر افزایش ســرمایه 
صنــدوق؛ کاهش نرخ کارمزد تــا ۷۰ درصد صورت 
گرفته تا جایی که بیمه نامه ها ۹ برابر شــده است.

وی با اشــاره به کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی به 
صادرکنندگان افزود: در دولت نرخ ســود تسهیالت 
صادرکننــدگان به ۳.۵ درصد ارزی تقلیل پیدا کرده 
است و این خود حمایت از صادرکنندگان بشمار می 
رود..ســیدعلی گفت: فرهنگ بیمه ای باید بنحوی 
گســترش پیدا کند که صادرکننده با بیمه صادراتی 
کار کنــد . این صندوق  هم اکنون  ۹۹ درصد ارزش 
کاالی صادراتی را تضمین می کند.وی  با اشــاره به 
دیگر خدماتی که  صندوق ضمانت صادرات ایران ارائه 
می دهد عنوان کرد: امروز براساس اسم و مشخصات 
خریداران اطالعات کامل مشــتری ترنول مالی و.. در 
اختیار صادرکننده قرار می گیرد و سقف اعتباری را 
نیز مشــخص می کنیم تا اگر بدون اســناد  وصولی 
صادرات صورت می گیرد ایــن اقدام درچهار چوب 
ســقف اعتباری خریداران خارجی و پوشش بیمه ای 

صندوق صادرات صورت گیرد.

تعویق رجیستری سامسونگ تا سال آینده
در حالی که تقریبا تمامی برندهای گوشــی همراه 
مطابق با وعده مســووالن تا پایان سال ۹٦ مشمول 
رجیستری شــدند، به گفته وزیر ارتباطات، اعمال 
رجیســتری برای سامســونگ به دلیل سهم باالی 
بــازار این برنــد و جلوگیری از تاثیــرات منفی بر 

مصرف کننده نهایی، به سال آینده موکول شد.
  به گزارش زمان به نقل ازایســنا، در حالی که پیش 
از این عنوان شــده بود تمامی برندهای گوشی های 
همراه تا پایان ســال جاری مشــمول رجیســتری 
می شوند، حســین فالح جوشقانی - رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در اطالعیه ای 
اجرای طرح رجیســتری را برای گوشــی های مدل 
نوکیا، ســونی، تکنو و هوآوی تا ۱۴ اسفند ماه سال 
جاری الزم االجــرا اعالم کرده و اجــرای این طرح 
برای برند سامســونگ را به سال آینده موکول کرد.

با آغاز اولین فاز اجرایی رجیســتری، در مرحله اول 
ابتدا گوشــی های شــرکت اپل و در مرحله بعدی 
گوشــی های گوگل، بلک بری و موتــوروال به عنوان 
برندهای مشمول طرح معرفی شدند و سپس کمیته 
رجیستری ۱۴ بهمن ماه، »ال جی« را به عنوان برند 

بعدی اعالم کرد.
 از طرفی در حالی که مسووالن عنوان کردند تمامی 
برندها تا پایان سال مشمول رجیستری می شوند و 
انتظار می رفت این اتفاق برای برند سامســونگ هم 
بیفتد، رجیســتری برای این برند پرمصرف به سال 
آینده موکول شــد.در این راستا، محمدجواد آذری 
جهرمی دیروز در صفحه توییتــر خود درباره علت 
تاخیر در رجیســتری گوشی های سامسونگ، اظهار 
کرد: بر اســاس گــزارش دبیر کمیتــه طرح ثبت 

تلفن همراه، به دلیل ســهم ۵۰ درصدی سامسونگ 
در بــازار و لزوم تثبیت شــرایط در روزهای پایانی 
ســال و جلوگیری از تاثیرات منفی بر مصرف کننده 
نهایی، اعمال طرح برای این نشــان تجاری به بعد 
از تعطیالت نوروزی موکول شــد. سه نشان تجاری 
تا پایان سال مشــمول طرح خواهند شد.همچنین 
جهرمی در پاســخ به کامنت یکــی از کاربران که 
این امر را باج به سامســونگ اعالم کرده بود نوشت: 
اینطور نیست، این تغییر نیازمند نظارت بیشتر است 
چون مجموعه های مختلف با آغاز تعطیالت در محل 
کار حاضر نیســتند، نظارت بر بازار مشکل می شود 
و ممکن اســت ســودجویان قیمت را ناگهانی باال 
ببرند، شــبیه آنچه در ابتدای طــرح رخ داد. تعویق 
دو هفته ای به دلیــل مراعات حقوق مصرف کننده 

نهایی است.

معاون توســعه مدیریت و جذب ســرمایه معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری با بیان اینکه در ۱۰ ماه گذشته از طریق بانک های 
دولتی و خصوصی 2۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به ۱2۵۰ شــرکت 
تزریق شــده اســت، گفت: این در حالی اســت که در چند سال 
گذشــته حدود ۱2۰۰ میلیــارد تومان از منابــع معاونت علمی و 
صندوق  نوآوری و شــکوفایی به شرکت های دانش بنیان تسهیالت 

اعطا شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، دکتر علیرضا دلیری در نشســت 
خبری دیروز با اشاره به اهمیت حمایت از شرکت های دانش بنیان 
افزود: با توجه به ریسک باالی فعالیت های دانش بنیان در معاونت 
علمی، ۱۱۰ خدمت برای کاهش ریســک شرکت های دانش بنیان 
پیش بینی شــده است.وی اعطای تســهیالت و تامین مالی برای 
شرکت های دانش بنیان را از جمله حمایت های معاونت علمی برای 
شرکت های دانش بنیان نام برد و اظهار کرد: بر این اساس از ابتدای 
دولــت یازدهم ۴۰۰ میلیارد ریال از ســوی صندوق های پژوهش 
و فناوری به شــرکت ها اهدا شده اســت.وی با بیان اینکه صندوق 
نوآوری و شــکوفایی با ۳۰۰۰ میلیــارد ریال تاکنون ۸۳۰ میلیارد 
تومان تسهیالت در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داده است، 
ادامه داد: این منابع نمی توانند مشــکالت مالی شرکت های دانش 
بنیان را مرتفع کنند؛ از این رو از یک ســال گذشته فعالیت خود 
را بر ایجاد منابع مالی جدید متمرکز کردیم که بر این اساس وارد 

مذاکره با بانک ها شــدیم.دلیری با تاکید بر اینکه در این راســتا با 
۱2 بانک دولتی و خصوصی توافقنامه هایی امضا شــد، خاطرنشان 
کرد: بــا امضای این توافقنامه  در ۱۰ ماه گذشــته 2۸۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار به ۱2۵۰ شــرکت تزریق شــد که نشان می دهد در 
بانک ها،  فضای اعتماد ایجاد شــده است.به گفته وی،  در چند سال 
گذشته حدود بیش از ۱2۰۰ میلیارد تومان از منابع معاونت علمی 
و صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان تسهیالت 
پرداخت شد که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع معاونت علمی 

و مبلغ  ۸۳۰ میلیارد تومان از منابع ۳۰۰۰ میلیارد تومانی صندوق 
نوآوری و شــکوفایی تامین شده اســت.معاون توسعه مدیریت و 
جذب ســرمایه معاونت علمی با اشاره به تسهیالت 2۸۰۰ میلیارد 
تومانی بانکها در ۱۰ ماه گذشته اضافه کرد: در حال حاضر شرایط 
رقابتی در میان بانک ها برای اعطای تسهیالت به شرکت های دانش 
بنیان ایجاد شده اســت.وی بانک های ملت، سپه، ملی و سامان را 
از جمله بانک های پیشتاز برای اعطای تسهیالت به این شرکت ها 
نــام برد و ادامه داد: این امر نشــان می دهد که این بســتر جدید 
مالی قابل توجیه اســت و می توانیم با استفاده از این بستر منابع 
مالی شــرکت های دانش بنیان را توســعه دهیم.دلیری با تاکید بر 
اینکه ۸۳ درصد منابعی که توســط بانک ها پرداخت شده، از سوی 
بانک های خصوصی بوده اســت، اضافه کرد: ۷۱ درصد پروژه ها از 
ســوی بانک های خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است و این در 
حالی است که اعطای تسهیالت از سوی بانک های خصوصی شرایط 
سخت گیرانه ای دارد.دلیری اضافه کرد: پرداخت تسهیالت ماهیانه 
بانک ها از فروردین تا آذر ماه ســال جــاری از مبلغ ۱۵۳ میلیارد 
تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان در آبان ماه رسیده است،  ضمن آنکه 
تعداد پروژه های حمایت شــده نیز از ۱۱۴ پــروژه به ۱۴۹ پروژه 
رسیده است؛ ولی علی رغم اینکه تعداد پروژه ها افزایش چشمگیری 
نداشته، ولی جمع مبلغ پرداختی نزدیک به ۳ برابر شده که نشان از 

کیفی شدن ورود بانک ها به این حوزه بوده است.

ایجادمنابعمالیبرایحمایتازشرکتهایدانشبنیان

اتحادیه اروپا خواستار تحریم ارتش میانمار شد

خبرگزاری فرانسه از بروکسل گزارش داد: وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
دیروز خواستار تحریم مقام های ارشد نظامی میانمار به دلیل نقض 
جدی و ســازمان یافته حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در 

این کشور شدند.

بــه گزارش زمان به نقــل ازایرنا، وزرای خارجــه اتحادیه اروپا در 
نشستی در بروکسل اوضاع میانمار را به شدت وخیم دانستند و به 
موارد گسترده تخلفات حقوق بشری نظامیان ارتش در این کشور 
اشــاره کردند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با ارائه پیشنهادهایی در 
مورد اتخاذ تمهیدات محدود کننده و هدفمند علیه مقام های ارشد 
نظامی نیروهای مســلح میانمار شدند که مسئول تخلفات جدی و 
سازمان یافته حقوق بشری هستند و مسئولیت پیگیری این امر را 
به »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی این اتحادیه واگذار 
کردند.وزرای مزبور همچنین خواســتار تمدید تحریم تسلیحاتی 
و تجهیزاتی اتحادیه اروپا علیه میانمار شــدند، تجهیزاتی که می 
توان از آن برای ســرکوب سیاسی استفاده کرد. اتحادیه اروپا این 
تحریم ها را در دهه ۹۰ میالدی علیه میانمار اعمال کرده بود. قرار 
دادن مقام های ارشــد نظامی میانمار در لیست سیاه اتحادیه اروپا 
که مســدود شــدن دارایی این افراد در کشورهای عضو اتحادیه و 
جلوگیری از سفر آنها به این بلوک را در بر می گیرد، سخت ترین 
اقدام در پیش گرفته شــده از سوی بروکسل است که برای پایان 
دادن به بحران روهینگیایی ها در میانمار و مســئولیت خواســتن 
از افراد مرتکب اقدامات ســخت گیرانه در نظر گرفته شــده است.

ســرکوب گری نیروهای امنیتی میانمار علیه مسلمانان روهینگیا 
باعــث فرار حــدود ۷۰۰ هزار روهینگیایی به آن ســوی مرزهای 
میانمار و ورود آنها به کشور بنگالدش شده است. این روند، سازمان 
ملل را بر آن داشــته اســت تا دولت میانمار را به پاکسازی قومی 

روهینگیایی ها متهم کند.

برخورد با گرانفروشی بنزین 
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید 
کرد هیچ جایگاهی اجازه ندارد بنزین را به قیمت بیش 
از ۱۰ هــزار ریال برای هر لیتر بفروشــد؛ در غیر این 
صورت، با متخلفان برخورد و مابه التفاوت پول دریافت 
شده به شاکیان بازگردانده می شود.به گزارش زمان به 
نقل ازایرنا، »فاطمه کاهی« دیروزدرباره انتشار خبری 
درباره فروش بنزین به نرخ لیتری ۱2 هزار و ۵۰۰ ریال 
در یک جایگاه سوخت افزود: نرخ تکلیفی بنزین لیتری 
۱۰ هزار ریال )یک هزار تومان( است و هیچ کس اجازه 
ندارد باالتر از این نرخ به فروش برساند.وی تاکید کرد 
»در صورتــی که در جایگاهی هر لیتر بنزین به قیمت 
بیش از ۱۰ هزار ریال به فروش برســد تخلف بوده و با 

آن برخورد می شود.
این مســوول اضافه کــرد: در اینگونه شــکایت ها، 
مســتندات ارائه شده را بررســی کرده و در صورت 
اثبات تخلــف با جایــگاه متخلف بشــدت برخورد 
می کنیم.سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفت: موردی که امروز در رسانه ها مطرح شد 
از طریق مدیر منطقه پخش فراورده تهران و مسوول 
سامانه هوشمند سوخت پیگیری شده است و مدارک 
و مســتندات را به محض دریافتف بررسی می کنیم.

وی ادامــه داد: در صورت اثبــات این تخلف عالوه بر 
برخورد با متخلف، مابه التفاوت نرخ دریافت شده به 

شاکیان بازگردانده می شود.

به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به خبرنگار زمان، مبنی بر سفر هیأت دوستی پارلمانی ایران و هند به دهلی نو تشریح کرد: برای اولین بار میان دو کشور، گروه دوستی پارلمانی ایجاد شده و هم اکنون 
گروه دوستی ایران در کشور هند به رایزنی با مقامات آن کشور می پردازد که این می تواند نتایج مثبتی را در جهت ارتقای سطح روابط و همکاری های دوجانبه داشته باشد.بهرام قاسمی افزود: برای نخستین بار است که با هند این گروه را تشکیل می دهیم 

و این اولین سفر گروه دوستی پارلمانی ایران به این کشور است و امیدواریم بعد از این سفر در هندوستان گروه دوستی پارلمانی تشکیل شود و این دو هیأت بتوانند در تماس و تبادل نظر مستمر باشند.
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هدف مشترک مخالفان داخلی و خارجی دولت

*جالل  خوش چهره

دولت »حسن روحانی« همزمان و به طرزی هم پوشاننده از دو سو زیر 
فشــار است. همه تالش ها هم یک هدف مشــترک را دنبال می کند؛ 
ناکارآمد کردن دولت در تعقیب اهدافی که سبب وثوق و اعتماد مردم 
پای صندوق های رأی شــد. در بیرون از مرزهای کشــور، همه تالش 
مخالفان، بی مقدار کردن برجام و ایجاد ناکامی در کسب دستاوردهای 
سیاســی و اقتصادی دولتی اســت که در یکی از موفق ترین مذاکرات 
تاریخ دیپلماسی، توانست کشــور را از کام بحران  سخت برهاند. بازی 
فرساینده دولت ترامپ و رفتار کج دار و مریز آن در تأئید و یا رد برجام 
مصداق روشــن این مدعاســت. او که تا پیش از این سه شرط را برای 
ماندن یا خروج از برجام در فروردین ماه آینده اعالم کرده بود، حاال با 
هدف تشدید فشارها سه شرط دیگر را اضافه کرده است که در مجموع 
عبارتند از: اصالح بندهای زوال پذیر توافق هســته ای؛ امکان بازرسی 
از تمامی ســایت ها از جمله ســایت های نظامی؛ محدود کردن برنامه 
موشک های بالستیک به اضافه بحث حقوق بشر؛ تهدیدهای سایبری و 
فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران. بدیهی است افزایش شروط نه به 
معنای جرأت و عزم واشنگتن برای خروج از برجام است، بلکه سخت تر 
کردن اوضاع برای دولتی اســت که با موفقیت در تحقق برنامه هایش، 
خواهد توانســت الگویی از مقاومت توأم با تعامل با جامعه جهانی را به 
جــا بگذارد. ایجاد بحران روانی در داخل و سســت کردن جایگاه تازه 
به دســت آمده ایران در جامعه بین الملل، هدفی است که واشنگتن و 
متحدان منطقه ای آن دنبال می کنند. تالش برای ناکارآمد کردن دولت 
در درون مرزهای کشور نیز بی وقفه استمرار دارد. بی مقدار کردن نفس 
توافق هســته ای؛ متهم کردن دولت به ناکامی در اجرای برنامه هایش 
در همه عرصه های سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی؛ تشدید 
تضادهای درونی و ایجاد فاصله میان اقشــار مــردم و بالتبع با دولت 
و مهم تــر از همه ایجاد بی اعتمادی عمومی به توانایی مدیریت دولت، 
هدفی اســت که رقیبان سیاســی در ســودای ناکام کردن آن دنبال 
می کنند.اگرچه دولت در گســتره اجتماعی بــرای تبیین دیدگاه ها و 
پایدار کردن نظرات همســو با خود ، فاقد ابزارمؤثر اســت، اما به نظر 
می رســد حتی میان جریان های اصالح طلب نیــز به گونه ای با بحران 
عافیت طلبی آنان روبروست. این طیف که اصلی ترین حامیان رویکرد 
دولت های یازدهم و دوازدهــم بوده اند، اکنون بیش از آنکه متعهد به 
اهداف اصالح طلبانه مورد وثوق مردم باشــند، به عافیت ها توجه دارند. 
از همیــن رو جان کالم رئیس جمهوری در بیــان دیدگاه های دولتش، 
چنان در حاشیه های خنثی کننده تفسیر و تحلیل برخی طیف ها قرار 
می گیرد که گاه مخالفان مستقیم دولت در این باره ناتوان می نمایند. 
بالموضوع کردن اهداف اعالمی دولت که به طور مستقیم در برون رفت 
کشــور از مشکالت تأثیر گذار اســت، تنها به تعمیق ناامیدی عمومی 
و افزودن چالش ها می انجامــد. در این صورت هیچ طرفی از مخالفان 
داخلی صاحب موقعیت آینده نخواهند بود.فشارتوأمان داخل و خارج بر 

دولت حسن روحانی، یک هدف مشترک دارد؛ ناکارآمد کردن.
Albrz.payam@gmail.com

ترامپ: آماده مذاکره با کره شمالی هستیم

رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه کشورش آمادگی الزم برای 
مذاکره مشروط با کره شمالی را دارد، از نقض تحریم های وضع 

شده علیه پیونگ یانگ از سوی روسیه و چین انتقاد کرد.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازمهر، در پی ادعای ســئول مبنی بر 
آمادگی کره شــمالی برای مذاکره با آمریکا بر سر برنامه هسته 
ای و موشکی این کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از 
آمادگی مشروط کشورش برای مذاکره با پیونگ یانگ خبر داد.

بر اســاس این گزارش، ترامپ دیروز طی سخنانی با بیان اینکه 
واشــنگتن نیز مایل به گفتگو با پیونگ یانگ است، در عین حال 
تاکید کرد که چنین مذاکره ای تنها در صورت وجود آنچه ترامپ 
»شــرایط درست« خواند انجام خواهد شد.وی این سخنان را در 
کاخ ســفید مطرح می کرد، با انتقاد از رفتار چین و روســیه در 
قبال پیونگ یانگ گفت چین همان کاری را در برابر کره شمالی 
انجام می دهد که پیشتر نیز انجام می داده است.رئیس جمهوری 
آمریکا روسیه را نیز متهم کرد که بدون توجه به تحریم های بین 
المللی وضع شده علیه کره شمالی صادرات کاال به این کشور را 
قطع نکرده و مقدار زیادی کاال به این کشــور صادر کرده است.

واشنگتن همچنین با اعالم اینکه آماده برداشته شدن نخستین 
قدم برای برچیده شــدن تسلیحات هسته ای از شبه جزیره کره 
اســت، در عین حال تاکید کرده که فشــارها بــر پیونگ یانگ 

همچنان ادامه خواهد داشت.

ضدانقالب در تحریک کارگران 
ناکام ماند

معظــم  رهبــر  بیانــات 
انقــالب اســالمی در دیدار 
دســت اندرکاران کنگره ۱۴ 
کارگری  جامعه  شهید  هزار 
کشور که در تاریخ ۱٦ بهمن 
۹٦ برگزار شــده بود، صبح 
امروز در محل این همایش منتشــر شد.به گزارش 
زمان به نقل ازایســنا، حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
در این دیدار، بزرگداشــت شــهدا در سراسر کشور 
را نشــانه لطف و اراده الهی مبنی بر مستدام ماندن 
سایه شهیدان بر سر ایران دانستند و گفتند: تکریم 
شهدای برخی اقشار از جمله شهدای کارگری ارزش 
مضاعــف دارد زیرا در همه حــوادث دوران انقالب، 
مقابله با گروهکها و دفاع مقدس، کارگران با غیرت 
و بصیرت در صحنه حاضر شدند.ایشــان با اشاره به 
ناکام ماندن ضدانقــالب در تحریک کارگران علیه 
جمهوری اسالمی، افزودند: یکی از کارهای اساسی 
دشــمنان، تحریک و وادار کردن کارگران به ایجاد 
رکــود در کارخانه ها بود امــا کارگران در طول این 
ســالها همواره با بصیرت و همت و تدین ایستادند 
و دست دشــمن را رد کردند.رهبر انقالب اسالمی 
حضور برجســته کارگران در دفاع مقدس را عرصه 
دیگــری از غیرت و حمّیت دینی آنان برشــمردند 
و خاطرنشــان کردند: هر گاه امام بزرگوار فراخوان 
می دادند، بسیاری از کارگران جوان و مؤمن که حتی 
نان شــب و زندگی آنها وابسته به درآمد روزانه شان 
بود، به عنوان بســیجی به جبهه هــا می رفتند و با 
منطق و اســتدالل می گفتند »باید برویم از کشور 
و مرز اســالمی دفاع کنیم زیرا اگر دشــمن مسلط 
شود، نه نان، بلکه هیچ چیز نخواهیم داشت.«ایشان 
همچنین دســت اندرکاران کنگره شهدا را به انجام 
 کارهــای اثرگــذار و پرهیز از کارهای تشــریفاتی

 توصیه کردند.

عشق به والیت قوی ترین عنصر 
نظام جمهوری اسالمی ایران است

وزیر اطالعات، عشــق به والیــت را قوی ترین عنصر 
نظام جمهوری اسالمی ایران دانست.به گزارش زمان 
بــه نقل از وزارت اطالعــات، وزیر اطالعات با حضور 
در منزل بســیجی شهید، محمدحسین حدادیان، از 
شــهدای واقعه اخیر در خیابان پاسداران، با خانواده 
این شــهید واالمقــام دیدار کرد.علــوی در دیدار با 
خانواده شهید محمدحسین حدادیان، خطاب به مادر 
این شــهید گفت: تا والیت عالقه مندانی مانند شما 
دارد هیــچ گاه تنها نمی مانــد.وی افزود: قوی ترین 
عنصر قدرت نظام عشق به والیت است و به این علت 
دشمنان انقالب با وجود توطئه های بسیار علیه نظام 
ناکام مانده اند.وزیر اطالعات گفت: شما خانواده های 
معظم شــهدا ولی نعمت ما هســتید و به وجودتان 
افتخار می کنیم.شــهید حدادیان یکی از شــهدای 
مدافع امنیت و از خادمان آســتان حضرت علی اکبر 
)ع(تهران  بود که در واقعه اخیر خیابان پاسداران به 
دست آشوبگران به شــهادت رسید.حجت االسالم و 
المسلمین  ســید محمود علوی در ادامه دیدارهای 
خود به دیدار خانوده شــهیدان اســتوار دوم محمد 
علی بایرامی و ســرباز وظیفه رضا مرادی علمدار که 
از شهدای مدافع امنیت نیروی انتظامی که در واقعه 

خیابان پاسداران به فیض شهادت نائل آمدند، رفت.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

رئیس قوه قضاییه امنیت را خط قرمز نظام جمهوری اسالمی و مردم 
دانســت و با تاکید بر اقدام قانونی، قاطع و فوری دستگاه قضایی در 
برخورد با حوادث اخیر در تهران، به آشوبگران هشدار داد که امنیت 

کشور به هیچ عنوان محل مدارا و تسامح نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، آیت اهلل آملی الریجانی در جلســه 
مســئوالن عالی قضایی، با تسلیت شهادت سه تن از مأموران خدوم 

نیــروی انتظامی و یکی از اعضای بســیج در جریان حوادث خیابان 
پاسداران تهران، تصریح کرد: شهادت مظلومانه این جوانان غیور که 
در راه حراست و پاسداری از امنیت کشور به شهادت رسیدند، بسیار 
مایه تأثر اســت. ایــن حادثه قلوب همه مــردم را جریحه دار کرد و 
متأسفانه عده  ای آشوبگر تالش کردند که از مدارای نیروی انتظامی 
و بسیج ســوء استفاده کنند.رئیس قوه قضاییه با ابراز تأسف از رفتار 
سبعانه شخصی که با وسیله نقلیه به ماموران حمله ور شد، ادامه داد: 
نیروی انتظامی در طول ســالهای پس از انقالب همواره در راستای 
حفظ امنیت کشــور و مرزها تالش کرده که جای تقدیر و ســپاس 
فراوان دارد. بسیج نیز هر جا به حضورش نیاز بوده با هماهنگی قانونی 
ورود یافته و جان بر کف از امنیت کشــور دفاع کرده است که به این 
خاطر باید قدردان این تالشــها باشیم.آملی الریجانی در ادامه ضمن 
هشــدار به برهم زنندگان نظم و امنیت کشور، اظهار کرد: آشوبگران 
بدانند که امنیت کشــور به هیچ عنوان محل مدارا و تسامح نیست و 
امنیت، خط قرمز نظام جمهوری اســالمی، ارکان نظام و مردم است. 
اینکه عده ای گمان کنند می توانند با برخی تالشها و تحریک عوامل 
درونی وبیرونی خدشــه ای به امنیت کشــور وارد کنند تصور بسیار 

اشــتباهی است. بی تردید دســتگاه قضایی با قاطعیت و سرعت به 
این موضوع رســیدگی می کند. به دادستان تهران و دادگستری نیز 
دســتور داده شده است که به این جرم و جرایم مشابه در اسرع وقت 
رســیدگی کنند و عاملین این جنایت هر چه سریعتر مجازات شوند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امنیت مردم مسئله ای اساسی است، 
خاطر نشــان کرد: احساس امنیت فراتر از خود امنیت است. همگان 
دیدند که ســاکنان محترم خیابان  پاســداران طی چند ساعتی که 
تعدادی آشوبگر در آن منطقه مشغول شرارت و قانون شکنی بودند، 
چه وضعی داشتند. متأسفانه در این حادثه به حریم مردم تعرض شد 
و اموال و ساختمان های آنان تخریب گشت که قطعاً دستگاه قضایی 
در برخورد با عوامل این حوادث هیچ گونه تعللی نخواهد کرد و ضمن 
رسیدگی صحیح به این پرونده به سرعت پس از طی تشریفات قانونی 
پرونــده را به نتیجه خواهد رســاند.آملی الریجانی گفت: ضدانقالب 
خارج نشین هم که معموال از این حادثه و حوادث مشابه آن مشعوف 
می شــود بداند که هیچ طرفی از این حوادث نخواهد بست و مردم 
و مســئوالن در رویدادهایی که  امنیت کشور را تهدید کند، متحد و 

منسجم در مقابل عوامل ناامنی خواهند ایستاد.

رئیس قوه قضاییه:

امنیت مردم، خط قرمز نظام است خدایسبحانرابهگسستنعزمها،وبازشدن
گرهارادههاوشکستنتصمیمهاشناختم

متن آگهی 
احتراما با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی یا ملی متهم به 
نام حمید حمزه فرزند حامد به اتهام توهین موضوع شکایت همایون جودکی فرزند سبز خدا 

ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
دادرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – افشین خسروی . 

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت دوم (
شرکت تعاونی خدماتی حمل و نقل متحد کرج 

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مذکور در تاریخ 96/12/6 روز یکشنبه رسمیت پیدا نکرد. 
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مذکور دارای کد شرکت تعاونی 
می باشند دعوت می شود در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ) نوبت 
دوم ( که در روز پنج شنبه ساعت 10 صبح تا 12 مورخ 96/12/24 در محل سایت 
سیمین دشت در شهرک صنعتی سیمین دشت تشکیل می گردد حضور به هم 

رسانید. 
یاد آوری می شود :  در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد 
حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار 
نماید در این صورت هیچ عضو نمی تواند نمایندگی بیش از سه نفر عضو را بپذیرد.  
و افراد غیر عضو فقط می تواند وکالت یک نفر عضو را داشته باشد و برگه نماینده 
های مذبور با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا بازرس معتبر خواهد بود.  
و به منظور تنظیم و تایید وکالت نامه ها، وکیل و موکل به همراه یکدیگر از تاریخ 
نشر آگهی به مدت 15 روز از ساعت 9 صبح تا پایان ساعت اداری در دفتر شرکت 
تعاونی به آقای همراهی مراجعه فرمایند. الزم به یادآوری است مصوبات مجمع 
در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از 

حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم  و تصویب در خصوص صورت های مالی سال  1395
3- پیشنهاد و تصویب بودجه سال 1396

4- تعیین و تکلیف اعضای غیر فعال به استناد بندهای 1 و 2 ماده 17 اساسنامه 
5- انتخاب هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل. 

6-  طرح و تصویب هزینه و انتخاب حسابرس رسمی با تعیین هزینه های مربوطه 
حسابرسی مالی براساس تعرفه از بدو تاسیس تا پایان سال 96 

یادآوری می گردد: جلسه با حضور نصف به اضافه یک نفر از کل اعضاء رسمیت 
خواهد یافت و همچنین راس ساعت مقرر تشکیل و خاتمه می یابد. 

هیات مدیره -   شرکت تعاونی متحد

خالصه آگهی مزایده عمومی
 نوبت دوم 

کرج  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
از امالک  باب سالن ورزشی  در نظر دارد یک 
موقوفه  مسکونی  واحد  یک  و  طاهر  امامزاده 
امالک  از  مغازه  باب  یک  نیز  و  عسگری  علی 
اجاره  به  کتبی  مزایده  طریق  از  را  حصارک  محمد  امامزاده 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و مطالعه آگهی مزایده به اداره اوقاف و امور خیریه کرج واقع 
 در بلوار آیت اله طالقانی شمالی پالک 454 و یا به وب سایت
تمایل  صورت  در  و  مراجعه   www.oghafalborz.ir
مورخ  سه-شنبه  روز   14 ساعت  تا  را  خود  پیشنهادات 

1396/12/22 به دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند. 
حسین مهدیان – رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج 

سازمان  اوقاف و امور خیریه
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷۷۱۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ذوالفقار میکائیلی  فرزند 
از خدابنده در  به شماره شناسنامه ۱۰  کد ملی ۵۸۷۹۹۴۳۸۷۹ صادره  حمداله  
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۱2۹ متر مربع پالک ۱۷ فرعی 
از ۱٦۴ اصلی واقع درمشکین دشت- خ شهید صبری - روبروی مخابرات - کوچه امین 
2 - پالک ۱۱- خریداری از مالک رسمی سید علی حسینی محرز گردیده است، لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
به  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2٦2۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱2/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/2۳/۹٦

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی حصروراثت
آقای بهروزقنواتی نام پدرعبدالرضابشناسنامه2۱۹صادره ازهندیجان درخواستی بخواسته 
عبدالرضاقنواتی  مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور 
بشناسنامه۱2۷۷صادره ماهشهردرتاریخ۹٦/۱۱/٦درماهشهراقامتگاه دائمی فوت ورثه اش 
عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات فوق2-حمزه بشناسنامه2۹٦هندیجان)پدرمتوفی(۳-

قنواتی  متوفی(۴-مرتضی  بشناسنامه۳۷۵۱ماهشهر)همسر  قنواتی  پروین 
بشناسنامه2۰۸۴  قنواتی  بشناسنامه۹۴۹2ماهشهر)فرزندمتوفی(۵-مصطفی 
ماهشهر)فرزندمتوفی(٦-الهام قنواتی بشناسنامه۹۸۱ماهشهر)فرزندمتوفی(.اینک باانجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی 
صادروهروصیت نامه بجز سری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط 

است.    شماره م.الف)۸۴۰/۱٦(
رئیس شعبه3دادگاه عمومی ماهشهر

آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  قزل  سودت  اینجانب  دانشجوئی  کارت 
۵۳۱۰۱۰۰۸۳۰ و شماره دانشجوئی ۹۵۱2۰۴۰۷ دانشجوی 
رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی دانشگاه علم و فناوری 

مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
 برگ سبز سواری ریو مدل ۸۹رنگ نوک مدادی متالیک ش شهربانی ۵۱۴د۹۳ 
مفقود   NAS٦۱۰۰22A۱۱۸٦۵٦2شاسی ۱۰۸۵۰۸۰ش  موتور  ایران22ش 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
برگ سبز )شناسنامه مالکیت(خودرو وانت پیکان ۱٦۰۰iمدل 
۱۳۹۰به رنگ سفید –شیری روغنی به شماره انتظامی ایران۳۴-
2۷۴ص۳۳به شماره موتور ۱۱۴۹۰۰۷۹۸۰۸و شماره شاسی

مفقود  زلقی  بهرام  نام  به   NAAA۳٦AA۷BG2۵۴2۰٦
شهرستان دزفولگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.

آگهی مفقودی
برگ سبز موتور سیکلت شهری سیستم سپند تیپ 
تنه به شماره موتور ۱2۱۳۸۸۹۰ و شماره   CG۱2۵ 

NB۵   *** ۱2۵S۸۸۸۹۵۰۵  و شماره پالک تهران 
۴٦ -۹۳2    ۴2  مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

بهشهر

دادنامه
پرونده کالسه ۹٦۰۹۹۸۱۱۱۰۸۰۰۳۳۱ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بابل تصمیم نهایی شماره  خواهان: شرکت سهامی بیمه دانا با وکالت آقای مهدی 
کمالی نفر فرزند شهریار به نشانی تهران – تهران – خ سید جمال الدین اسدآبادی 
نشانی  به  بین ۱۰و۱2-پ۹۴- ط۵-واحد۱۸  خوانده: خانم گلسرخی حسینی   –

مازندران – بابل خ مدرس ط فوقانی بانک شهر س پارسا واحد 2
خواسته: مطالبه وجه بابت...

رای دادگاه- در خصوص دعوی شرکت سهامی بیمه دانا با وکالت آقای مهدی کمالی نفر 
بطرفیت خانم سمیه گلسرخی حسینی بخواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۴/۱٦٦/۸۴۱/٦۰2 ریال بابت حق بیمه های معوق دفاتر قانونی شرکت با جلب نظر 
کارشناسان به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به مفاد دادخواست و 
فتوکپی مصدق قرارداد نمایندگی اشخاص حقیقی ۳۰۰/۹۱/۵۵۵۴ مورخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ ابرازی 
توسط خواهان که بموجب آن خوانده به عنوان نماینده خواهان مکلف به عرضه خدمات بیمه 
ای از طرف بیمه گر با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بیمه، قانون تاسیس بیمه 
مرکزی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه و واریز حق بیمه دریافتی به حساب 
بانکی بیمه گر بوده است لیکن حسب اظهارات وکیل خواهان، خوانده حق بیمه وصول شده از 
بیمه گذاران را به حساب شرکت واریز نکرده است و در جلسه دادگاه نیز با وصف ابالغ قانونی 
حضور نیافته و دفاع و ایرادی بعمل نیاورده است بنابراین دادگاه در راستای تقاضای خواهان 
جهت کشف واقع موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که نظریه کارشناس داللت 
دارد )خوانده به عنوان نماینده بیمه بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه خواهان مبلغ 
۴/۳۹۵/2۴۱/۴٦۰2 ریال بابت حق بیمه دریافتی از بیمه گذاران به خواهان مدیون می باشد( 
نظریه به اصحاب دعوی ابالغ در فرجه قانونی مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده است لذا دادگاه 
با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵22 قانون 
آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۴/۳۹۵/2۴۱/٦۰2 ریال بابت اصل خواسته و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت بر اساس ساالنه تورم و از باب 
تسبیب به پرداخت مبلغ ۱۵۱/۹۰۳/۴۵٦ ریال بابت هزینه دادرسی و ۸٦/۳۱۴/۳۴۵ ریال بابت 
حق الوکاله وکیل و بیت میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناس در حق خواهان محکوم 
می نماید حکم صادره غیابی ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
گذشت مدت مذکور 2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می باشد. 

اجرای حکم منوط به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی می باشد.
رئیس شعبه هشتم محاکم عمومی  حقوقی بابل- سید مرتضی حسینی

ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه روند روابط میان ایران 
و هندوســتان مثبت و رو به جلو بوده و سفر رئیس جمهور کشورمان به 
هند در پاســخ به سفر خردادماهِ سال ۹۵ نارندرا مودی- نخست وزیرهند 
به ایران صورت گرفت، ابراز داشت: ما همچنان شاهد همکاری های خوب 
اقتصادی و فرهنگی میان دو کشــور هســتیم و این گروه های دوســتی 

می تواند نقش مکمل و به سزایی را در روابط دو کشور ایفا کند.
به گزارش زمان، الهام آمرکاشــی- ســخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان دیروز در نشست هفتگی با اصحاب رسانه، در پاسخ به خبرنگار 
زمان، مبنی بر سفر هیأت دوستی پارلمانی ایران و هند به دهلی نو تشریح 
کرد: برای اولین بار میان دو کشــور، گروه دوستی پارلمانی ایجاد شده و 
هم اکنون گروه دوستی ایران در کشور هند به رایزنی با مقامات آن کشور 
می پردازد که این می تواند نتایج مثبتی را در جهت ارتقای سطح روابط 
و همکاری های دوجانبه داشــته باشد.بهرام قاسمی افزود: برای نخستین 
بار اســت که با هند این گروه را تشکیل می دهیم و این اولین سفر گروه 
دوســتی پارلمانی ایران به این کشور است و امیدواریم بعد از این سفر در 
هندوستان گروه دوستی پارلمانی تشکیل شود و این دو هیأت بتوانند در 
تماس و تبادل نظر مستمر باشند.وی ادامه داد: روند روابط 2 کشور رو به 
جلو و پیشرفت بوده و اسناد زیادی بین دو کشور امضا و تفاهمات خوبی 
در حوزه های سیاســی، اقتصادی و فرهنگی صورت گرفته اســت. در این 
مسیر گروه دوستی پارلمانی 2 کشور در مجلس شورای اسالمی تشکیل 
شد و این گروه ها می توانند نقش مهمی در توسعه روابط ایفا کنند.قاسمی 
در ابتدای نشست خبری، با عرض تسلیت درخصوص سانحه هوایی اخیر 
تهران– یاســوج، از کشــورهای منطقه و فرامنطقه  برای کمک به منظور 

یافتن پیکرهای قربانیان این حادثه قدردانی کرد.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به ســوال یکــی دیگر از 
خبرنگاران درباره ســرمایه گذاری های هندی ها در سواحل مکران عنوان 
کرد: مباحث زیادی درباره خطوط انرژی و انتقال انرژی در منطقه وجود 
ندارد و بحث جدیدی نیست، ولی شرایط کشورهای منطقه تاکنون اجازه 
تحقق بسیاری از پروژه های مثبت و خوب برای مجموعه منطقه را نداده و 
امیدوارم شرایط فراهم شود.قاسمی ادامه داد: در سفر اخیر رئیس جمهوری 
کشــورمان به هند توافقات و مذاکرات بسیاری را درباره همکاری های 2 
کشور در بحث انرژی داشتیم و به این مذاکرات و همکاری ها ادامه خواهیم 
داد. امیدوارم با رایزنی ها با سایر کشورهای منطقه آنچه می تواند در عمل 
اتفاق بیفتد صورت بگیرد و به ســود تمامی کشــورهای منطقه و صلح و 
ثبات در این نقطه حســاس جهان باشد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در 
ادامــه با توضیحاتی درخصوص برجام و تأکید براین نکته که ما در برجام 
منافع زیادی داشــتیم و بهره زیادی بردیم ولی متاسفانه با کارشکنی ها و 
بدعهدی های آمریکا مواجه هستیم و باید سعی کنیم آمریکا به تعهداتی 
که ملزم است، برگردد و تعهداتش را انجام دهد، اذعان داشت: با تخطی ها 
و کارشکنی های دولت آمریکا نتوانستیم به صورت جامع و کامل از منافع 
برجام برخوردار شویم.وی تبیین کرد: تمام تالش مان بر این بوده که سایر 
اعضای ۱+۵ به آمریکا فشار الزم را بیاورند که آمریکا از سیاست نابخردانه 
و غلط خود که مغایر قطعنامه سازمان ملل و تحوالت جهانی است، عقب 

نشینی کرده و فضای الزم را برای بهره مندی ایران از برجام فراهم کند.
وی بــا ذکر این موضوع که جمع بندی قطعــی در آمریکا برای خروج از 

برجــام وجود ندارد، بیان کرد: آقــای ترامپ و هیأت حاکمه آمریکا هنوز 
نتوانســته در این خصوص به جمع بندی الزم برسند و صداهای مختلف، 
گوناگون و متنوعی از درون آمریکا شــنیده می شود و هدف غایی و نهایی 
آمریکا، ایجاد فضای روانی خاصی است که ایران را از مزایا و منافع برجام 
محروم کند.این دیپلمات ارشــد کشورمان با بیان اینکه آمریکا از شیوه و 
مکانیســم غیرصادقانه و غیرعادالنه استفاده می کند که ایران را در تنگنا 
قرار داده و از امکاناتی که می تواند در ســطح جامعه جهانی استفاده کند، 
بهره نبرد؛ تصریح کرد: در صورت هرگونه تصمیمی که توسط آمریکا اتخاذ 
شــود برای خروج از برجام یا اشکال دیگری از نوع بدبینانه ای که می شود 
درباره برجام فکر کرد، قطعا با توجه به پیش بینی های قبلی و رصدی که 
ایران به صورت دائم از رفتار آمریکا دارد، جمهوری اســالمی با تمام توان 
و قدرت الزم پاســخ مقتضی را به این نــوع اقدامات آمریکا در زمان الزم 
خواهد داد و تصمیم گیری توسط هیأت عالی نظارت بر برجام اعالم خواهد 
شــد.وی در ادامه درباره سه شرط مطرح شــده از سوی دولت آمریکا در 
بحث برجام از جمله بحث سایبری و سپاه پاسداران، گفت: آمریکا تجربه 
زیــادی در این نوع فرافکنی ها و اتهام زنی ها نســبت به ایران دارد و این 
داستان ادامه خواهد داشت با توجه به زیاده خواهی های آمریکا و نوع نگاه 
ایران به آمریکا و زیاده خواهی های این کشور.قاســمی افزود: خیلی نباید 
ســخنان بیهوده و بی ارزش را جدی تلقی کرد، چون این ســخنان دائم 
تکرار می شــود و فکر می  کنم فایده ای برای ایاالت متحده آمریکا نخواهد 
داشت.ســخنگوی وزارت خارجه با اعالم این خبر که هیچگونه ارســال 
ســالح و تســلیحات به یمن نداریم، تصریح کرد: ما ارسال سالح به یمن 
نداریم، این سخن و فرافکنی های کسانی است که می خواهند از وضعیت 
موجود علیه ایران استفاده کنند.وی افزود: ما خواستار توقف تجاوز توسط 
عربستان و ائتالف به رهبری این کشور هستیم که یمن را با فاجعه انسانی 
و بحران بزرگ مواجه کرده اســت. عالقه مند بودیم آنهایی که ســخن از 
یمن و دلســوزی برای یمن دارند، در مسیری حرکت کنند که وضعیت 
این کشــور را پیچیده تر نکنند. تهیه ایــن قطعنامه ها کمکی به وضعیت 
یمن نخواهد کرد و وضعیت را پیچیده تر و بســیار سخت تر خواهد کرد. 
تالشی که توسط دولت انگلستان صورت گرفته و استفاده از سازوکارهای 
بین المللی برای دفاع از متجاوز و ایجاد یک فضای امن برای کشــوری که 
طی ســالیان گذشته با شدت تمام دســت به جنایات بشری زده، امری 
ناپسند و اســت تناقض در رفتار دولت انگلستان دیده می شود.سخنگوی 
دســتگاه دیپلماسی تصریح کرد: انگلستان باید هر چه زودتر مواضعش را 
روشن کند. هر چه در یمن رخ می دهد، حاصل صدور تسلیحات انگلستان 
و آمریکا اســت. بخش اعظم تسلیحات ســاخت کمپانی های آمریکایی و 
انگلیسی اســت و این رفتار قابل قبول نیســت. صبر می کنیم ببینم در 
شــورای امنیت چه تصمیمی اتخاذ می شــود و در صورت نیاز و ضرورت 
موضــع خود را اعالم خواهیم کرد. وی گفــت: ایران طی روزهای اخیر با 
بسیاری از اعضای شورای امنیت در این خصوص گفتگو و رایزنی داشته و 
سعی کرده با توجه به شناختی که از مجموعه منطقه و یمن داشته توجه 
آنها را به این فاجعه ای که می تواند در منطقه و یمن ایجاد کند، جلب کند.

قاسمی با اظهار امیدواری درخصوص اجراشدِن آتش بس در سوریه، بیان 
کرد: موضوع سوریه پیچیده و کهنه است و بازیگران زیادی حضور دارند و 
امنیت، ثبات و آرامش مدت ها است که در سوریه وجود ندارد و متاسفانه 

این درگیری ها ادامه دارد و قطعا مورد خوشــایند هیچ انسانی نیست که 
در هیچ جای دنیا شاهد چنین برخوردها و تلفات نیروهای انسانی باشیم.

قاسمی افزود: امیدواریم قطعنامه جدید بتواند آتش بس را در همه نقاط 
ســوریه برقرار کند و اجازه دهد کمک های انسان دوستانه و بشردوستانه 
به تمام نقاط سوریه منتقل شود.وی همچنین از رایزنی ها با ترکیه درباره 
ســوریه خبر داد و اذعان داشت: ما درباره سوریه با کشور همسایه ترکیه 
همیشه در تماس بودیم، مهم این است که ما مذاکرات، تشریک مساعی 
و گفت وگوهای خود را داریم و طی روزهای گذشته نیز تماس های تلفنی 
بین رئیس جمهــور ایران و پوتین و اردوغان وجود داشــت و تفاهماتی 
صورت گرفت و قرار شد به دعوت آقای اردوغان روسای سه کشور در ماه 
می در اســتانبول نشستی را داشته باشند و قبل از آن نیز وزرای خارجه 

سه کشور درباره سوریه در ادامه مسیر آستانه مذاکراتی را داشته باشند.
"عدِم مذاکره  با دیگر کشورها درباره سیاست های منطقه ای ایران"، یکی 
دیگر از موضوعاتی بود که قاسمی در مورد آن توضیح داد و بیان کرد: ما 
پیرامون همه مسائل و موضوعات منطقه ای و بین المللی و دوجانبه با همه 
کشورها گفت وگو، تبادل نظر و رایزنی داشته و داریم و مشکلی با گفت وگو 
و تبادل نظر و رایزنی با کشــورهایی کــه رابطه داریم، نداریم و می توانیم 
با اروپا همچون گذشــته و ســالیان و دهه های گذشــته این گفت وگوها 
را داشــته باشــیم و ادامه دهیم و رایزنی های ثمربخشــی برای دو طرف 
وجود داشــته باشد ولی ما مذاکره ای با دیگر کشورها درباره سیاست های 
منطقه ای جمهوری اســالمی ایران نداریم، ما کشور مستقلی هستیم که 
درباره سیاست های منطقه ای و چگونگی روابط با همسایگان و کشورهای 
پیرامونی و سایر کشــورهای جهان، خودمان در تهران تصمیم می گیریم 
و آن را به اجرا می گذاریم.وی با بیان این مطلب که آمریکا باید دســت از 
سیاســت های خصمانه بردارد و به خرد جمعی برگردد، افزود: کشورهای 
جهان و جامعــه جهانی تا حد زیادی امروز مســتقل از دیگران تصمیم 
می گیرند و منافع خود را مدنظر دارند و براســاس منافع ملی مردمشان 
تصمیــم می گیرند و این جنگ روانی و تبلیغات آمریکایی هاســت که در 
ادامه عهدشــکنی و تخطی های آمریکا در بحث برجــام که می خواهند 
روابط ایران با جامعه جهانی و کشورهای اروپایی به رابطه مطلوبی نزدیک 
نشود، این سخنان را به کرات تکرار می کنند و حاصل آن چندان نیست و 
شکست هایی است در پی شکست های آمریکا، چرا که ما در همکاری های 
اقتصادی خود با سایر کشورها در تعریفی که داریم به صورت تک به تک 
جلو می رویم و امیدوارم این روند ادامه یابد.سخنگوی وزارت خارجه افزود: 
باید به آمریکا توصیه کرد که مجبور خواهد شد و باید از این سیاست های 
خصمانه که نتایجی جز نفرت پراکنی نداشته دست بردارد و به یک خرد 

و عقل و تعقل جدی بازگردد.

قاسمی در پاسخ به زمان: روند روابط ایران و هند مثبت است

آمریکا مانع منافع ایران در برجام
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تعلیق از لیست FATF با راهبرد شفافیت مالی

حسن نیت ایران در ابهام زدایی از فعالیت های اقتصادی هر چند که به تعلیق کشور از 
لیست سیاه گروه اقدام مالی منجر شد اما تفاوت در نوع نگاه به برخی از مسائل، مشکالت 
فراوانی پیش روی فعالیت های اقتصادی قرار داده است.با اجرایی شدن توافق هسته و 
برداشتن بسیاری از تحریم های یکجانبه غرب، اقتصاد ایران با تحوالت فراوانی مواجه 
 ،)OECD( شــد تا جایی که براساس اعالم سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه
در طی پنج سال گذشته شاخص ریسک سرمایه گذاری در کشور از هفت به پنج ارتقا 
یافت.برجام به عنوان یک توافقنامه سیاسی هر چند که می تواند زمینه را برای سرمایه 
گذاری خارجی در ایران هموار کند اما نوع تعامل اقتصادی و تجارت خارجی کشور تحت 
تاثیر میزان اعتبار ایران در نهادهای بین المللی و میزان تضمین این نهادها برای سرمایه 
)FATF (گذاری در کشور است؛ یکی از این نهادها کار گروه اقدام مالی علیه پولشویی

است. FATF نهادی مالی که در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم تشکیل شد. این نهاد با قرار دادن نام برخی کشورها در لیست سیاه، این پیام 
را به تجارت جهانی و کشورهای عضو خود صادر می کند که چنین کشورهایی به خاطر 
پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه آن، از ریسک باالیی برای همکاری اقتصادی و 
تجاری برخوردارند.در اهمیت این نهاد و همچنین مالک هایی که برای تجارت خارجی 
از سوی آن اعالم می شود، همین بس، که بسیاری از نهادهای مالی و بانکی بزرگ دنیا و 
حتی مؤسسات کوچک مالی که در اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند در انجام تراکنش ها و 
مراودات مالی، مواضع و اعالمیه های این گروه را به عنوان معیار ریسک همکاری با طرف 
تجاری شان در نظر می گیرند.شیوه فعالیت های گروه FATF و نحو برخورد این گروه با 
مسایل اقتصادی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر 2۰۰۱ سویه جدیدی پیدا کرد. نوع نگاه این 
گروه اقتصادی به مساله تروریست موجب شد تا در چند دهه گذشته روابط آن با ایران با 
فراز و نشیب های زیادی رو برو بوده تا جایی که درپاره ای مواقع اعضای FATF ایران در 
لیست سیاه قرار دادند.هر چند که در نظر برخی کارشناسان قرار گرفتن ایران در لیست 
ســیاه گروه FATF، توطئه ای طراحی شده از سوی غرب برای آسیب زدن به اقتصاد 
ایران محسوب می شد، اما ریسک پذیر قلمداد کردن سرمایه گذاری در ایران، در فاصله 
ســال های 2۰۰۹ تا 2۰۱٦ میالدی به شدت بر میزان سرمایه خارجی در کشور تاثیر 
گذار بود. براســاس آمارهای اعالم شده در سال 2۰۱۳ تنها سه پروزه با سرمایه گذاری 
خارجی در حال فعالیت بود که مجموع اشتغال آنها کمتر از ۴۰۰ نفر به شمار می رفت.

هر چند که گروه ویژه اقدام مالی )FATF( و اقدامات آن در حوزه اقتصادی رســمیت 
فراوانی در سطح بین المللی ندارد، اما استاندارد های دیکته شده به این گروه و تصویب 
آن در مجمع عمومی سازمان ملل موجب شد تا دستور العمل های این گروه غیررسمی 
و تصمیمات غیرالزام آور آن امروزه جایگاهی بسیار تاثیرگذار در سطح جهان پیدا کند.

ســازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 2۸۸ سازمان ملل که در شهریور ماه ۱۳۸۵ با 
عنوان سند مهم موســوم به »استراتژی جهانی ملل متحد برای مقابله با تروریسم« و 
»برنامه اقدام« به تصویب رسید، کشورهای عضو را موظف کرد تا با شناسایی مفاد مندرج 
در توصیه های چهل و نه گانه FATF به عنوان »اســتانداردهای بین المللی« تجارت 
خارجی خود را در این مسیر قرار دهند.در اهمیت تصمیم های این کارگروه مالی باید 
گفت در حالی که از تعیین مالک های پولشویی و کمک مالی به گروه های تروریستی 
و قرار دادن کشورها در لیست سیاه به عنوان دو کارکرد مهم یاد می شود اما براساس 
ادعای برخی از کارشناسان هر چند کارکرد نخست رسمیت بیشتری نسبت به کارکرد 
دیگر دارد، قرار گرفتن کشوری در لیست سیاه فاتف، می تواند هزینه های فراوانی داشته 
باشد.قرار گرفتن نام هر کشوری در لیست سیاه به شکل چشمگیری بر نوع روابط تجاری 
و بانکی کشورهای مختلف تاثیر گذاشته تا جایی که قرار گرفتن یا نگرفتن نام یک کشور 
در لیست قلمروهای با ریسک باال و غیرهمکار تاثیری شگرف در میزان همکاری و تعامل 

نظام های بانکی و پولی با دیگر کشورها دارد.

هدفگذاری صادرات۱میلیون تن لبنیات

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، پیش بینی 
کرد: تا پایان امســال ۱۰ میلیون تن شــیر و نزدیک به یک 
میلیون انواع لبنیات، صادر شود.به گزارش زمان به نقل ازوزارت 
جهاد کشاورزی، حسن رکنی گفت: تاکنون ۹.٦ میلیون تن 
شیر در کشور تولید و ۸۰۵ هزار تن انواع لبنیات در ۱۰ ماهه 
امسال صادر شده است.وی افزود: ۱۰ درصد انواع محصوالت 
لبنی ایران به سایر کشــورها و اخیرا به بعضی از ایالت های 
آمریکا صادر شده و مابقی آن نیاز داخلی را به طور کامل تامین 
کرده اســت.رکنی، درصد خوداتکایی تولید شیر در کشور را 
۱۰۸ درصد عنوان و تصریح کرد: میانگین مصرف سرانه شیر 
در دنیــا برای هر نفر ۱۰۹ کیلوگرم و در ایران ۱۱۰ کیلوگرم 
می باشد.وی اظهار داشت: با این حال وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی می گوید مصرف سرانه شیر در کشور باید 
به ۱۵۰ تا ۱٦۰ کیلوگرم برای هر نفر برسد.معاون وزیر جهاد 
کشــاورزی در ادامه ضریب خوداتکایی تولید گوشت قرمز در 
کشــور را ۹۰ درصد عنوان کرد و گفت: ۸2۰ هزار تن گوشت 
قرمز در داخل تولید و حدود ۱۰۰ هزار تن از ســایر کشورها 
تامین می شود.وی اضافه کرد: در گذشته گوشت منجمد وارد 
می شــد اما با توجه به تغییر ذایقه مردم، بخشی از واردات به 
گوشت گرم اختصاص یافته است.رکنی با بیان اینکه مصرف 
سرانه گوشت قرمز در ایران ۱۱.۵ کیلوگرم برای هر نفر است، 
بر اصالح نژادی در صنعت مرغداری کشور تاکید کرد و اذعان 
داشــت: طی پنج ســال اخیر نزدیک به ۱۵ درصد از صنعت 
مرغ کشــور اصالح ساختار شده و در زنجیره های تامین قرار 
گرفته است.معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 
در ادامه ظرفیت تولید مرغ تخم گذار در کشــور را نسبت به 
دنیا مثبت ارزیابی و تصریح کرد: ظرفیت تولید تخم مرغ در 
ایران ۱.۳ میلیون تن اســت.وی با بیان این که در سال جاری 
۹۳۰ هزار تن تولید تخم مرغ داشــتیم، گفت: به علت شیوع 
بیماری آآنفلوانزای پرندگان تا امروز بیش از 2۵میلیون قطعه 
از جمعیت طیور تخم گذار معدوم شده که بخش زیادی از آن 
با ظرفیت هایی که داشته ایم جایگزین و در نیمه دوم دی نیز 

بخشی از کمبود تخم مرغ از طریق واردات تامین شد.

تجدیدنظر در فرایند پذیرش 
شرکت ها در بورس و فرابورس

در ابتدای سال جاری بورس تهران وعده داد که حدود ۱۵ الی 
2۰ شرکت را بورسی می کند، اما در نهایت این آمار محقق نشد. 
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که تجربه عرضه های 
اولیه در گذشته باعث شده جلوی عرضه های اولیه گرفته شود.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، علیرضا قدرتی گفت: یکی از 
ضعف ها و انتقادهای جدی که به مسئوالن در سازمان بورس 
وارد است این است که جلوی زایش و پویایی بورس را می گیرند.

روزنهخبر

معاون اول رئیس جمهور گفت: این روزها کشور ما با چالش 
های زیادی روبرو است اما می تواند بر همه آنها غلبه کند، به 
شرط اینکه سرمایه اجتماعی کشور را به سرعت ترمیم کنیم.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیین نکوداشت هشتادمین 
ســال تاســیس کتابخانه ملــی دیروز با حضور اســحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در کتابخانه ملی برگزار 
شد.جهانگیری در این مراسم گفت: کتاب نماد و شاخص 
فرهنگ مکتوب ما است و کتابخانه ملی حافظه مکتوبمان. 
هشــتاد سال از عمر کتابخانه ملی می گذرد و خوشبختانه 
نه پیری و نه فراموش شــدگی در این نهاد دیده می شود. 
امیدواریم این حیات، حیات موثر و پربرکت همچنان ادامه 
داشته باشد و شاهد جشن های بهتری در این زمینه باشیم. 
نفس اینکه دســت اندرکاران کتابخانه ملی جشن هشتاد 
ســالگی این نهاد را برگزار می کنند به این معنی است که 
می توانیم در ســال های آینده شاهد حضور این مجموعه 
در منظر سیاسی و توسعه کشور باشیم.وی افزود: موضوع 
توسعه در مقطع فعلی اصلی ترین مسئله ما است؛ توسعه 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. فکر می کنم دو رویکرد مهم 
برای جامعه امروز ما برای توسعه باید مورد توجه قرار بگیرد. 
اول رویکرد نهادمندی و تاریــخ داری و همچنین رویکرد 
فراهم کردن زمینه های نشاط و تعلق خاطر و حس افتخار 
آحاد شهروندان. ما امروز به شدت به این دو مقوله نیاز داریم 
و هیچ آسیبی به توسعه کشور بزرگتر از عدم تداوم ناپایداری 
تجربه و جوانمرگی نهادهای فرهنگی، مدنی، علمی، سیاسی 
و اجتماعی نیست.معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: 

به ویژه در مسائل فرهنگی ما با یک جوانمرگی روبرو هستیم 
و خیلی از نهادها که می توانند در توسعه فرهنگی سهیم 
باشــند، در حال از بین رفتن هستند و وقتی به سرعت از 
بین می روند، نمی توان از تجربیاتشــان استفاده کرد، ولی 
پابرجایــی کتابخانه ملی و موسســه مطبوعاتی اطالعات 
و نهادهایی از این دســت باعث شده انبوهی از اطالعات و 
تجربیات در اختیارمان باشــد. نهادهایی که با فرهنگ سر 
و کار دارند به هویت بخشــی، نقش و تاثیر می دهند. میل 
به شــادی و امید به زندگی برای جامعه ما حیات بخش و 
امیدآفرین است؛ جامعه ای که در مقطع فعلی به شدت به 
امید نیاز دارد و حتما هم باید میل به زندگی در آن افزایش 

پیدا کند. این دو مورد یکی از شاخص های توسعه یافتگی 
هستند و می توانند در توسعه انسانی که به توسعه کل کشور 
می انجامد، کمک برسانند.جهانگیری گفت: هر میزان که 
کشوری توسعه یافته باشــد، رابطه اش با کتاب و اندیشه 
بیشــتر است. کشوری که صاحبان اندیشه اش با آرامش و 
فراغت بیشــتر به کار می پردازند، توسعه یافته تر است. ما 
باید در عرصه کتاب سیاســت گشاده و بازی داشته باشیم. 
به اندیشــه رقیب امکان فعالیت بدهیم تا اندیشه خودمان 
توانمند شــود. اندیشــه و نقد در تعامل با هم امکان رشد 
جامعه را فراهم می کنند. جامعه زنده و پویا، جامعه ای است 
که نقد و اندیشــه در آن فعالند و صاحبان اندیشه احساس 

آرامش می کنند. یکی از مسیرهای اصلی رسیدن به رونق 
و توســعه، پرداختن جدی به مسائل فرهنگی است. کشور 
ما امروز با چالش های بسیار مهمی که به تعبیر عده ای از 
صاحبنظران ابرچالش هستند، روبرو است. این چالش ها اعم 
از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند، 
چــه در داخل و چه در خارج.وی در ادامه افزود: اما در کنار 
این چالش ها، ایران فرصت های زیــادی دارد و می تواند 
بر همه چالش ها غلبه کند. من این را بر اســاس تجربیات 
کاری ام می گویم، اما در مقطع فعلی برای عبور از چالش 
ها به موضوع بسیار مهمی به نام سرمایه اجتماعی نیازمندیم 
و ترمیم سرمایه اجتماعی اساسی ترین راه پیش روی ایران 
است و این مسئله ممکن نیست مگر با گفتگوی ملی؛ یعنی 
گفتگوی اقشار مختلف با هم. مدتی است که گفتگو از جامعه 
ما حذف شــده و به تعارض روی آورده ایم. فکر می کنیم با 
حذف یکدیگر پیشرفت می کنیم و نتیجه چنین رفتاری، 
فشــارهایی است که به ملت ایران وارد می شود.معاون اول 
رئیس جمهور ادامه داد: این انتقاد به ما هم به عنوان دولت 
وارد اســت. ما با عقبه خودمان گفتگو نمی کنیم. دولت با 
اصالح طلبان گفتگو نمی کند. اصالح طلبان و اصولگرایان با 
هم گفتگو نمی کنند و نخبگان هم با دولت گفتگو نمی کنند. 
گروه های سیاسی فعال در کشور هم گفتگویی با یکدیگر 
ندارند، بنابراین خالء گفتگو در کشور ما وجود دارد. عبور از 
چالش های مورد اشاره شدنی است، اما راهش ترمیم سریع 
سرمایه اجتماعی اســت و این ترمیم به این طریق میسر 

می شود که با هم گفتگو کنیم.

معاون اول رئیس جمهور:

ترمیم سرمایه اجتماعی مسئله ای حیاتی است

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

آقای اسماعیل بارونی فرزندکاکاعلی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود 
که از آقای کاکاعلی بارونی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز 
تحت کالسه ۹٦–۵۳تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
برابر رأی شماره ۱۳۹٦٦۰۳۱٦۰۰۷۰۰۱2۹۳  مورخ  ۱۷ /  ۱۰ / ۹٦   از رسیدگی 
حکم بصدور سند مالکیت یک دهنه دکان به مساحت ۱۷/۹۵  متر مربع به نام آقای 
اسماعیل بارونی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور خانم زینت سلیمی 
و آقایان رستم وکیلی، امین رستمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که 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 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 اسماعیل بارونی صادر خواهد نمود صدور سند 

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

تاریخ انتشار اول2۳ /  ۱۱/   ۱۳۹٦ تاریخ انتشار دوم  ۸/  ۱2/  ۱۳۹٦ 

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

آقای اسماعیل بارونی فرزند کاکاعلی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
قلعه  به  واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف  اصلی جوانرود  از یک  فرعی  از پالک  
جوانرود که از آقای کاکاعلی بارونی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه ۹٦-۵۴ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳۹٦٦۰۳۱٦۰۰۷۰۰۱2۹۵  مورخ  ۱۰/۱۷/ ۹٦ 
حکم به صدور سند مالکیت یک دهنه دکان به مساحت ۱۴/۴۰ متر مربع به نام آقای 
اسماعیل بارونی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایانرستم وکیلی 
،امین رستمی و زینت سلیمی و غیرهمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام آقای اسماعیل بارونی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

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

تاریخ انتشار اول 2۳/  ۱۱/  ۱۳۹٦  تاریخ انتشار دوم  ۸/  ۱2/  ۱۳۹٦

مکاتبات قضائی
در پرونده کالسه : ۹٦۰۹۹۸۸۴۰۴۴۰۰۵٦۰ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب روانسرآقای هوشنگ رستمی فرزند صیداحمد به موجب شکایت آقای منصور 
نقدی فرزند علی احمد به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب 
از امتیازات و کالهبرداری تحت تعقیب می باشد. به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب در روزنامه آگهی 
متهم ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید. 
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فرید عزیزیان

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
در پرونده کالسه ۹۵۰۰۹۴ اجرا شعبه ۸ حقوقی بابل محکوم علیه علی اصغر اری 
طبرستان محکوم است به پرداخت مبلغ 2٦۴/۷۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در 
حق محکوم له جهنگیر نوروزی با وکالت حسن باقری و پرداخت مبلغ ۱۳/2۳۵/۰۰۰ 
ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا این شعبه جهت وصول محکوم به 

و نیم عشر دولتی در نظر دارد اموال محکوم علیه 
مدل  رنگ ساخت کشور سوئد  لمینت تک  افست  یک دستگاه چاپ   )۱
دستگاه solna-۱22 با شماره سریال nr.۴۵۱  سال ساخت ۱۹۹۷ میالدی – انبار 
دستگاه حدود 2*۳*۱۰۳ متر مربع و ظرفیت انبار چاپ ۸۳*۵۸ توان اسمی دستگاه 
۱۰۰۰۰ برگ در ساعت که به علت فرسودگی و قدمت توان کار حدود ۵۰۰۰ برگ در 
ساعت می باشد دستگاه فوق دارای چندین الکترو موتور سه فاز و تک فاز در قدرتهای 
مختلف بوده بعضی از آنها دارای عملکرد چپ کرد و راست کرد است و همچنین 
ظرفیت کاسه رنگ ۴ کیلو عرض سیلندرها ۸2 سانتیمتر که شامل زینک – سیلندر 
الستیک سیلندر فشار – باالبر دستگاه و بادامکها همگی سالم و دارای تابلو برق سه 
فاز و کابل سه فاز مستقل که هیات کارشناسان بهای انرا به مبلغ ۴۰۱/۵۰۰/۰۰۰ 
از  شنبه ۱2/۱۹/۹٦  روز  در  مزایده حضوری  طریق  از  را  است  نموده  ارزیابی  ریال 
برساند  فروش  به  بابل  روز در دفتر شعبه ۸ حقوقی  ساعت۱۱:۳۰الی۱2:۳۰ همان 
مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد 
برنده مزایده بایذ ۱۰ درصد ارزش مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری 
واریز و بقیه را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداخت 
شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد طالبین و خریداران می توانند ۵ روز قبل از 

انجام مزایده با هماهنگی این دادگاه از مال مورد نظر بازدید به عمل آورند.
مدیر شعبه 8 حقوقی دادگستری بابل

آگهی مکاتبات قضائی
در پرونده کالسه : ۹٦۰۹۹۸۸۴۰۴۴۰۰۵2۵ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب روانسرآقای رسول رستمی فرزند رضا به موجب شکایت آقای خسرو نادری سه 
چقائی فرزند صحبت اله به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت 
تعقیب می باشد. به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده ۱۷۴ قانون 
آئین دادرسی کیفری ، مراتب در روزنامه آگهی متهم ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ 
نشر آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر حاضر 
و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار 

عقیده به عمل می آید
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فرید عزیزیان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای/خانم رباب بهمن ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تایید شده جهت المثنی 
سند مالکیت اعالم نموده که سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی ۵۱۷۳ 
فرعی از ۱٦۱ اصلی واقع در اراضی قریه بازارک رباط کریم که سند مالکیت آن در صفحه 
2۴۷ جلد ۵٦ بنام خانم رباب بهمن ثبت شده. به علت جا به جایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱2۰ 
قانون ثبت یک نوبت منتشر تا چنانچه هر شخصی از وجود آن نزد ویا دیگران مطلع باشد 
تارخ انتشار به مدت ده روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک الزم به این اداره مراجعه و 
رسید در یافت نماید. در غیر این صورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود و فقط 

اعتراضی ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد. م الف 2۴۹۳
رییس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم منوچهر  کاظم اصالنی

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

آقای حسین محمدزاده فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ۱2۸ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به کانی 
خال خاص که از آقای محمدصالح سلیمی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
و پرونده نیز تحت کالسه ۹۵-2۹ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رای  شماره ۱۳۹٦٦۰۳۱٦۰۰۷۰۰۱۳۱۱  مورخ  ۱۰/۱۹/ 
۱۳۹٦حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۱۴۴/۱۰ متر مربع به 
نام آقای حسین محمدزاده صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
وراث محمدعبدالهی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز 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 
تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  باید ظرف  معترض  ارسال گردد، 
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 حسین محمدزادهصادر خواهد نمود. صدور سند 

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

تاریخ انتشار اول۸/  ۱2 /  ۱۳۹٦  تاریخ انتشار دوم  2۳/  ۱2/  ۱۳۹٦

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

نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره ۱۳۹٦٦۰۳۰۱۰22۰۰٦۴2۷ مورخ ۱۱/۱۵/۹٦ 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم 
بر حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی وتصرفات مالکانه متقاضی احمد رضا سلبی فرزند 
اسداله به شماره شناسنامه 22۰ صادره از الیگودرز نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۸۰۳۷/۰۵ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک فرعی مفروز 
از قطعه ۳۰۱ تفکیکی از ۱٦۰ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان از مالکیت رسمی 
محمد باقر اروحی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی 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 ورسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات 
موکول با ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ودردرهر حال صدور 

سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م الف 2۳۸۰
تاریخ انتشار اولین آگهی: ۹٦/۱۱/2۳ تاریخ انتشار دومین آگهی: ۱2/۸/۹٦

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم  منوچهر کاظم اصالنی

مکاتبات قضائی
در پرونده کالسه : ۹٦۰۹۹۸۸۴۰۴۴۰۰۷2۳ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
روانسرآقای سامان قره ویسی فرزند محمدخان به موجب شکایت گزارش مرجع انتظامی 
شهرستان روانسر به اتهام استفاده از اسکناس رسمی جعلی تحت تعقیب می باشد. به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ، 
مراتب در روزنامه آگهی متهم ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید.
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فرید عزیزیان

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

حوزه ثبتی بابل
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
موضوع  هیات  در  که  متقاضیانی  ،امالک   ۱۳۹۰/۹/2۰
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی بابل مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و 
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی 2۵۸۴ 

بخش ۱
به  نسبت  ولوکالئی  باقری  اله  سیف  میر  فرعی:   ۷۸
با بنای احداثی به مساحت  ششدانگ یک قطعه زمین 
موسی  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   ۱۰.۱۴۵

کردی مالک.
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی 2۵۸۷ 

بخش ۱
به  نسبت  ولوکالئی  باقری  اله  سیف  میر  فرعی:   ۷۳
با بنای احداثی به مساحت  ششدانگ یک قطعه زمین 
از حسینجان  ۵۰.۷٦ متر مربع خریداری بدون واسطه 

ذلفعلی زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در تراجی کال پالک اصلی 2۸۱۰ 

بخش ۱
۴۳ فرعی: علیرضا علی پور نخی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۰2 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از قربان تقوی مالک.
اصلی  پالک  کتی  و  علمدار  در  واقع  متقاضیان  امالک 

2۸۱۵ بخش ۱
۸۷۳۰ فرعی: امید نجف زاده لداری نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 22.۱۱۳ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از رمضان قنبرپور مالک.
امالک متقاضیان واقع در کمانگرکال پالک اصلی 2۸2۰ 

بخش ۱
به  ام کلثوم حسنعلی زاده چاری نسبت  2۷۱٦ فرعی: 
که  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۵.۵ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به 
از  واسطه  بدون  مربع خریداری  متر  مساحت ۵۹.۱۱۰ 

علی روشن مالک.
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی 2۳2٦ 

بخش 2
از ۱۱۰فرعی: علی  و مجزی شده  مفروز  ۱۰۵۵۰فرعی 
اکبر ابوالحسنی درونکالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر   ۷۳.۱۱۳ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از هادی عبادتیان مالک.
۱۰۵۵۱ فرعی مفروز و مجزی شده از ۵٦٦ فرعی: سیده 
یک  ششدانگ  به  نسبت  درازکالئی  حسینی  معصومه 
متر  مساحت ۴2.2۰۵  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 

مربع خریداری بدون واسطه از پنجعلی کریمی مالک.
 ۳٦2۴ اصلی  پالک  اوشیب  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 2

2٦۹۴ فرعی مفروز و مجزی شده از ۳۰ فرعی: حمید 
رضا نیک پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۳۴ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از ناهید نیک پور و غیره مالک.
اصلی ۴۸٦۵  بندارکال پالک  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 2
۱/۱۸۳فرعی:  از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   ۳۳۷۷
جمشید عابدی آرائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۳۳.۸۷۸متر مربع خریداری 

بدون واسطه از ابوالقاسم رمضانی مالک.
۳۳۷۸فرعی مفروز و مجزی شده از ۱/۱۸۳فرعی: فاطمه 
بشرا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۷۵.۸۷۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

رضا شفیع زاده مالک.
۳۳۷۹ فرعی: منوچهر اسمعیل پور شاهکالئی نسبت به 
ششدانگ اعیانی یکبابخانه بانضمام ۱۳ سیر و ۱۱ مثقال 
و ۹ نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل ۵دانگ و ۱ 
سیر و ۸مثقال و ٦ نخود وقف هالل احمر و 2۳ سیر و 
۸ مثقال و ۱۱ نخود وقف عام و ۱ سیر و ۳ مثقال و 22 
نخود ثلث باقی است به مساحت 2۰۰ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از یحیی قاسم پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در حیدرکال پالک اصلی ۴۸٦۹ 

بخش 2
2۸۱٦ فرعی: رجبعلی شیخی عزیزی نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۹.۳۳ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از ربابه مددی مالک.
2۸۱۷ فرعی: سید محمد رضا بزرگی نسبت به ششدانگ 
بنای احداثی به مساحت 22۰ متر  با  یک قطعه زمین 

مربع خریداری بدون واسطه از نیلوفر مظلوم نژاد مالک.
امالک متقاضیان واقع در محمود آباد پالک اصلی ۴۸۷۰ 

بخش 2
2۳۱ فرعی: سید حسین صفری نسبت به ششدانگ یک 
مربع  متر  به مساحت ۸۵  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 
خریداری بدون واسطه از علیرضا عباس پور بیژن مالک.
امالک متقاضیان واقع در ولوکال پالک اصلی 2۳ بخش ٦

به  نسبت  ولوکالئی  حبیبی  سمانه  سیده  فرعی:   ٦۴۴
بنای احداثی به مساحت  با  ششدانگ یک قطعه زمین 
۱2۴۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از سید مرتضی 

حبیبی مالک.
 ۱۸ اصلی  پالک  کال  گاوان  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ۸
۸٦۰ فرعی: فریده شکری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر   ۳۵.2۱٦ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از جواد لطیفی مالک.
پالک  تاالر  قرآن   - سیدکال  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی ۳۵ بخش ۸
۸۷ فرعی: عباس احمدی کاشی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۷۱ متر مربع 

خریداری بدون واسطه از رحیمه احمدی مالک.
امالک متقاضیان واقع در درازکال پالک اصلی ۱۰۸ بخش 

۸
۱۱۷٦ فرعی: مصطفی عباس پور نسبت به ششدانگ یک 

قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۰۵.۱۴۳ متر 
مربع خریداری بدون واسطه از احتشام فرجی مالک.

امالک متقاضیان واقع در چهره پالک اصلی ۱۳2 بخش 
۸

۳۱ فرعی: جیران سیفی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر   ۸۰.۷۵۳ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از صفدر سیفی مالک.
امالک متقاضیان واقع در پایین بازیار پالک اصلی ۱۷ 

بخش ۱۰
به  نسبت  وسطی  زاده  حسن  خدیجه  فرعی:   ۷٦2
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
باباعلی  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   ۷۱.٦۳۰

یعقوبی مالک.
امالک متقاضیان واقع در کمانگر پالک اصلی ۳۹ بخش 

۱۰
2۹۴ فرعی: سعید گلچین نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۷۱.۱۸2۰ متر مربع 

خریداری بدون واسطه از منور محمدنیا مالک.
امالک متقاضیان واقع در لنگور پالک اصلی ۵ بخش ۱۳

به  نسبت  لنگوری  غالمرضاپور  اصغر  فرعی:   ۱۱2
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
٦۵.۱۹۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از علی اکبر 

غالمرضاپور مالک.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
روز  فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه  نامه 
شهرها  در  کثیراالنتشار   / محلی  روزنامه  این  طریق  از 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
و رسید  تسلیم  وقوع ملک  ثبت محل  اداره  به  را  خود 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید  محل 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
پذیرفته نشده، واحد  ثبتی  نامه  اظهار  قبال  امالکی که 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید 
حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد 
ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نماید. م.الف۳۴2/۱۰۰/۹٦
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹٦/۱2/۸تاریخ انتشار نوبت دوم: 

۹٦/۱2/2۳
شهرام خسرویرئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

مدیرکل دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: تجربه 
نشــان داده شــوک های ارزی نمی تواند موجب رکود واردات شود یا تغییر 
چشمگیر تراز تجاری را به همراه داشته باشد اما در نهایت این موضوع می تواند 

در بلندمدت آثار مخربی بر تورم و صادرات داشته باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، فرهاد نوری در پاســخ به این سئوال که آیا 
شــوک های ارزی باعث رکود در تجارت به  ویژه واردات نشده است؟ به سال 
۱۳۹۱ که نرخ دالر به طور ناگهانی بیش از ۹۰ درصد افزایش یافت، اشــاره 
کرد و گفت: در دوره مورد بررسی نرخ ارز از ۹۳۵ تومان )به ازای هر دالر( به 
بیش از ۳٦۵۴ تومان رســید، اما بررسی روند واردات نشان از رکود خاص در 
این مدت نداشت.وی افزود: البته اوج واردات به سال  ۱۳۸۹ مربوط می شود که 
پس از یک دوره ثبات نرخ ارز، حجم کاالهای وارداتی به بیش از ٦۴ میلیارد 
دالر رسید و این موضوع آسیب هایی جدی برای تولید کشور به همراه داشت. 
پس از آن، با افزایش قابل توجه نرخ ارز و نیز محدودیت های تحریمی واردات 
با کاهش روبرو شد اما این کاهش را نمی توان به منزله رکود واردات تلقی کرد.

مدیر کل دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در ارتباط با 
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری هم به سال های اول دهه ۹۰ استناد کرد و 
گفت: در دوره مورد مقایسه روند تراز تجاری )تفاوت صادرات از واردات( کشور 
با توجه به نرخ ارز نشان می دهد که تراز تجاری معموالً بدون توجه به تغییرات 
نرخ ارز، در حال کاهش بوده است؛ به نحوی که از میزان منفی 2۷.۳ میلیارد 
دالر در سال ۱۳۸٦ به ۱.2 میلیارد دالر در سال ۱۳۹2 رسیده و روند مثبت 
شدن تراز تجاری تا سال ۱۳۹۵ )به استثنای سال ۱۳۹۳( ادامه یافته است. 
البته در این مدت بخش قابل توجهی از بهبود تراز تجاری کشــور به افزایش 
صادرات غیرنفتی مربوط بوده اســت.نوری در پاســخ به این سئوال که برای 
مواجه با شوک های ارزی چه رویکردی در دستور کار سازمان توسعه تجارت 
قرار گرفته است، قرار دارد؟ اظهار کرد: یکی از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی 
کشور، اتخاذ سیاست ارزی مناسب است. مطابق بند »ج« ماده ۸۱ قانون برنامه 
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، نظام ارزی کشور »شناور مدیریت شده« 
است. در واقع، نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی 

و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله 
تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.وی افزود: این سیاست 
همواره با اهداف کالن اقتصادی همچون مهار تورم در تعارض قرار می گیرد 
و این امر ســبب شده تا تغییرات نرخ ارز بر مبنای ارز حقیقی محقق نشود. 
با این حال، تعیین محدوده مناســب نوسان نرخ ارز مطابق با ماده ۸۱ قانون 
برنامه پنجم توســعه، از مهمترین دغدغه های صادرکنندگان کاال و خدمات 
بوده است.نوری همچنین اظهار کرد: با توجه به رویکرد حاکم بر سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی در توسعه صادرات، این امر نیازمند رویکرد ثبات نسبی 
نرخ ارز حقیقی در بلندمدت از طریق تعدیل تمام یا بخشی از نرخ ارز اسمی 
)متناسب با تورم داخلی و جهانی( یا سیاست های مهار تورمی است.مدیر کل 
دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: البته صرفاً 
با اتخاذ سیاست های ارزی نمی توان به اثربخشی نرخ ارز حقیقی بر صادرات 
امیدوار بود. در این ارتباط بایستی سایر مالحظات همچون بهبود رقابت پذیری، 
سیاســت های پولی، سیاست های مالی و ... مورد توجه قرار گیرد. همچنین، 

سازمانتوسعهتجارتاعالمکرد:پیشبینیتجارتایراندرپیشوکهایارزی
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عملكرد مهندسین در توسعه 
کشورموثراست

سلیمانی- گلستان: مدیر کل راه و شهرسازي استان 
گلستان گفت : روز مهندسي بیانگر نقشي است که 
مهندسان در جامعه مي توانند داشته باشند و یاد آور 
مسئولیت مهندسان در سطح جامعه است. بي شک 
یکي از عوامل مهم در رشد هر کشور فعالیت هاي 
مهندسي مهندسان آن کشور است. حسین محبوبي 
مدیرکل راه وشهرسازي استان گلستان در مراسم 
گرامیداشت روز ملي مهندسي در گرگان اظهار داشت 
:  در مسائل شهري دو موضوع باید مد نظر مهندسان 
قرار گیرد . اولین موضوع محل سکونت افراد جامعه 
است که باید محیطي امن، آرام، بهداشتي و با رعایت 
مسائل زیست محیطي باشد و موضوع دوم شاکله 
شهرسازي و زندگي در فضاي شهري است مسائلي 
همچون حمل و نقل ، مناسب سازي مبلمان شهري 
و شهرسازي براي اقشار مختلف جامعه از کودکان تا 
سالمندان .اگر مهندسان بتوانند به این نیاز ها پاسخي 
به  جامعه  اعتماد  ارتقاي  موجب  بدهند  مناسبي 
تفکرات مهندسي شده که این خود باالترین سرمایه 
خواهد بود. این مقام مسئول ادامه داد :باید تالش کرد 
اعتمادعمومي جامعه هدف درکلیه بخشهاي ساخت 
وساز شامل  شهرسازي، معماري، مهندسي سازه و 
مهندسي برق، تأسیسات و نقشه برداري و ترافیک 
زماني گسترش داده شود .واین دستاورد وقتي تحقق 
پیدا مي کند که نگاهمان به مسائل مهندسي جدي 
بشود که خوشبختانه این اعتماد امروز به طور نسبي 

ایجاد شده و الزم است تقویت شود. 

60 میلیارد تومان بدهی قطعی 
کارفرمایان به تامین اجتماعی 

مصطفوی- شهرکرد؛ بیش از ٦۰ میلیارد  تومان مطالبات 
معوق اداره کل تامین اجتماعی از کارفرمایان است که 
جهت وصول اینگونه بدهی ها ۱۸۰۰۰ پرونده اجرائی 

در سطح شعب استان تشکیل شده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل 
تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری ،مدیر 
کل تامین اجتماعی استان با اعالم این خبر گفت: 
تامین و تحقق اهداف پیش بینی و طراحی شده در 
مجموعه تامین اجتماعی از جمله پرداخت تعهدات 
به بیمه شدگان و مستمری بگیران  مستلزم وصول 
حق بیمه در زمان مناسب از سوی شرکای اجتماعی 

است.
غالمرضا محمدی افزود: سازمان تامین اجتماعی در  
باز توزیع درآمد ها در بین  اقشار مختلف جامعه 
نقش بسزایی دارد و هرگونه ارائه تعهدات بلند مدت 
و کوتاه مدت از جمله مستمری بازنشستگی،فوت 
و از کارافتادگی  وخدمات درمانی به بیمه شدگان 
شرکای  از  مطالبات  هنگام  به  وصول  از  متاثر 

اجتماعی  است.

خبر

در نشستی مشترک اعالم شد:

 برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم 
قرآن در البرز

کرج- خبرنگار زمان؛ برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن 
کریم توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز و به میزبانی 
اداره کل اوقاف استان در سالن اجتماعات طی نشستی مشترک اعالم 
شد. حجت االسالم والمسلمین محمد صالحی در جمع خبرنگاران گفت: 
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن در استان البرز برای اولین بار است 
که دو اداره کل با کمک یکدیگر اقدام به کار جمعی کرده اند که نتیجه 

خوبی را نیز به همراه داشته است.
 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز افزود: در واقع دو  دستگاه 
فرهنگی و قرآنی کشور از لحاظ کمی و کیفی با همفکری و تعامل با 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز پیشرفت های خوبی را 

حاصل  کرده اند.
این مسوول خاطر نشان کرد: در طول سال های اخیر برنامه های قرآنی 
مفصلی به صورت جداگانه انجام می شد اما بر اساس تصمیم وزارت ارشاد 
ابراز  ضمن  وی  می شود.  برگزار  مشترک  به صورت  برنامه  این  امسال 
خرسندی از این برنامه مشترک و همکاری مطلوب اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان، گفت: آزمون قرآنی ثمره برگزاری کالس های 
قرآنی است، آزمون کتبی دهم اسفندماه و آزمون شفاهی نیز دوازدهم تا 

هجدهم اسفندماه برگزار خواهد شد.
در ادامه نشست خبری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز گفت: 
وزارت ارشاد فعالیت های زیادی در حوزه دینی و قرآنی انجام می دهند 
اما معاونت قرآن و عترت و دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
فعالیت  زمینه  این  در  تخصصی  به صورت  که  هستند  مجموعه هایی 
می کنند. ناصر مقدم افزود:  امسال این آزمون در هفت شهرستان استان 
برگزار می شود. آزمون در همه حوزه ها به صورت کتبی و شفاهی انجام 
می شود. مقدم بابیان اینکه در آزمون امسال ۸ هزار و ۷۳۸ نفر شرکت 
کرده اند، افزود: از این تعداد ۵ هزار و ۹۷2 نفر خانم و 2 هزار و ۷٦۵ 
نفر را آقایان تشکیل می دهند، که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش 
۱۵ درصدی شرکت کنندگان هستیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان البرز اضافه کرد: ۴ هزار و ۱٦2 نفر در مؤسسات قرآن و عترت 
اداره کل ارشاد و تعداد ۳ هزار و ۹٦۱ نفر در اداره اوقاف و بقاع متبرکه 
ثبت نام کرده اند همچنین ٦۱۳ نفر نیز به صورت آزاد شرکت کرده اند. 
مقدم همچنین خاطرنشان کرد: آمار ثبت نام کنندگان در آزمون کتبی 
٦ هزار و ۹۱ نفر و در آزمون شفاهی 2 هزار و ۴۸2 نفر و در الکترونیکی 
۱٦۵ نفر است که در آزمون کتبی ۴ هزار و ۷۵۵ نفر در حفظ و هزار و 

۱2۱ نفر در مفاهیم  و 2۱۴ نفر در معارف ثبت نام نموده اند.

خبر

حسن زاده- بابل: آئین افتتاح مرکز بهداشتی-  
درمانی و مرکز اورژانس ۱۱۵ دانشگاه مازندران با 
حضور مهندس اسالمی استاندار مازندران، سردار 
بابلسر و فریدونکنار در  نانواکناری نماینده مردم 
مجلس شورای اسالمی، مهندس اسد و مهندس 
میرنیا  دکتر  بابلسر،  شهردار  و  فرماندار  شفیعی 
ریاست دانشگاه مازندران و جمعی از مسئوالن و 
دیگر  و  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  مدیران 

مسئولین شهرستاتی برگزار شد. 
دکتر سید خالق میرنیا رییس دانشگاه مازندران در 
این مراسم گفت: اقتصاد مقاومتی، تفکری است که 
ریشه در اعتقادات مذهبی و ملی ما دارد برهمین 
اساس تالش برای رونق بخشیدن به تولید ملی، 
به کارگیری همه توان موجود انسانی و مالی در 
درون سیستم اجرائی و فراهم کردن زمینه های 
رشد همگان برای استمرار مدیریت پایدار در درون 

سیستم می باشد. 
با  رابطه  در  همچنین  مازندران  دانشگاه  رییس 
اورژانس ۱۱۵  و  درمانی  بهداشتی،  مرکز  ساخت 
بالغ  مازندران  دانشگاه  در  اکنون  داشت:  بیان 
 ۵۳۰ و  علمی  هیات   ۳٦٦ دانشجو،   ۱۳۰۰۰ بر 

کارمند حضور دارند و از این تعداد دانشجو ۳۰۰۰ 
دانشجوی ما در محیط خوابگاهی به صورت شبانه 
روز در خدمت ما هستند و همچنین ۱۰۰۰ دانشجو 
که از خوابگاه های خودگردان ما در اطراف دانشگاه 
استفاده می کنند.  هیچ یک از ابن افرادی که ذکر 

شد از جهت بهداشتی دارای امنیت نبودند، یعنی 
اگر یک دانشجو،یک استاد و یا کارمند در طول شب 
یا روز مشکلی برایش پیش می آمد باید با از دست 
دادن زمان و با یک آمبوالنس ساده به داخل شهر 
منتقل و کارهای اولیه نیمه تمام بر روی او انجام 

می شد به همین خاطر ما پروژه های در دست نیاز 
دانشگاه را اولویت بندی کردیم که برخی به نتیجه 
رسیده و برخی دیگر هم در حال اجراست، که مرکز 
درمانی اورژانس ۱۱۵ و مرکز جامع سالمت شهری 
شماره ۳ دانشگاه مازندران به عنوان یکی از پایگاه 
های شهری بابلسر، دو نمونه از اینهاست که برای 

ما اولویت داشت. 
ایشان افزود: در این پروژه براساس توافقنامه ای که 
با دانشگاه علوم پزشکی مازندران امضا گردید، زمین 
و کل هزینه ساخت را دانشگاه مازندران تامین کرد 
که بخشی  از محل همیاری دانشگاهیان دانشگاه 
مازندران با کسر بخشی از حقوقشان انجام شد و 
بقیه از محل در آمد اختصاصی و همکاری پیمانکار 
که با وجود طلب از دانشگاه ما را یاری کردند. این 
متر  به مساحت ۴۴۰  )درمانگاه در فضای  پروژه 
مربع( و )مرکز اورژانس حدود 2۵۰ متر مربع( با 
هزینه ۵/۱ میلیار تومان به اتمام رسید و تحویل 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران گردید تا امکانات 
سخت افزاری و نرم افزاری جهت خدمت دهی به 
دانشگاه هیان و مردم بابلسر مستقر تا فعالیت خود 

را آغاز نماید.

با حضور استاندار مازندران؛ 

مرکز بهداشتی - درمانی و مرکز اورژانس 115 دانشگاه مازندران افتتاح شد

رونق گردشگری هرمزگان نیازمند همکاری دستگاه ها

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان معتقد است: نگاه به تمامی بخش های 
اقتصادی کشور از جمله بخش گردشگری باید 
همه جانبه باشد و اگر هر یک از قطعات پازل 
وجود نداشته باشد تکمیل، رونق و سامان آن 
بخش از اقتصاد ممکن نخواهد بود. هروز اکرمی 
در نشستی خبری گفت: آنچه در نگاه اول استان 
هرمزگان را در بحث اقتصادی با اهمیت  تر جلوه 

می  دهد، جنبه تجاری و اقتصادی این استان 
است، اما ظرفیت  های بالقوه بسیاری در این 
استان وجود دارد که به آنها بی  توجهی شده 
است.  وی افزود: یکی از این ظرفیت  ها، بخش 
گردشگری استان هرمزگان است که با توجه 
به جاذبه  های بسیار منحصر به فرد می  تواند 

اشتغالزایی مناسبی را به همراه داشته باشد. 
پتانسیل های  کنار  در  گردشگری  گفت:  وی 

اقتصادی می  تواند استان هرمزگان را به یکی 
از استان  های مهم در جذب گردشگر بدل کند، 
اما این مهم انجام نمی  شود، مگر آن که به ایجاد 
زیرساخت ها در این استان توجه بیشتری شود. 

اکرمی با بیان این که، استان هرمزگان استانی 
گسترش یافته در طول است و از غرب تا شرق 
این استان قریب به یک هزار کیلومتر فاصله 
وجود دارد، افزود: این شرایط زمینه  آب و هوای 
متغیر در این استان را فراهم  آورده است، به 
گونه ای که در بسیاری از ماه  های سال می  توان 
آب هوایی گرم و سرد را در نقاط مختلف استان 
تجربه کرد.  وی با تاکید بر ضرورت شناسایی 
جاذبه  های گردشگری استان  ها به مردم سراسر 
کشور گفت: در شهر جاسک و در مسیری که به 
سمت این شهر طی می  شود به لحاظ طبقات 
زمین  شناسی جغرافیای منحصر به فردی وجود 
دارد و در شهرستان سیرک نیز خور آزینی از 
جاذبه  های مهم گردشگری در این استان است. 
با  استاندار هرمزگان  امنیتی  و  معاون سیاسی 
اشاره به جزیره هرمز به عنوان یکی از مهمترین 
جاذبه های گردشگری این استان اظهار کرد: جزیره 

هرمز بهشت زمین  شناسی خاورمیانه است و باید 
متناسب با ظرفیت های این جزیره زیرساخت های 
الزم برای جذب گردشگر به این منطقه نیز فراهم 
شود.  وی با اشاره به ظرفیت گردشگری دریایی 
در هندورابی نیز اظهار داشت:  در جزیره قشم، 
 سواحل زیبا و در هرمز بهترین اماکن گردشگری 
وجود دارد.   وی افزود:  بابت توسعه گردشگری، 
جزیره  وارد  سرمایه  گذاری  هلدینگ  چندین 
هرمز شدند و در این باره مذاکرات نهایی شده 
و در مرحله عقد قرارداد است.   معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تأکید کرد:  
توسعه گردشگری در جزایری نظیر جزیره هنگام 
و جزیره هرمز با محوریت گردشگری سنتی است،  
زیرا گردشگران منازل بومی ها را بر هتل های پنج 
ستاره ترجیح می  دهند.    وی ادامه داد:  در همین 
راستا به خانواده هایی که قصد دارند در جزیره 
هرمز مکان های مسکونی خود را تبدیل به محلی 
برای خدمات به گردشگران کنند، تسهیالت کم 
 بهره ارائه می شود تا با مصالح سنتی، خانه خود 
را بهسازی کرده و به عنوان محلی برای اسکان 

گردشگران در اختیار آنها قرار دهند. 

ابالغ اتهام 
 سرکار خانم مرجان قنبری - فرزند ناصر - پرستار شاغل در مجتمع آموزشی درمانی امام علی )ع( شهرستان کرج

نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز به علت غیبت غیر موجه در دست بررسی می 
باشد و به علت عدم دسترسی به آدرس محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت 10 روز فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی 
خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج  - بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری  - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی البرز  - دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت تسلیم دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماده 18 آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 

اقدام خواهد شد.  96/370/د  م/الف
رییس هیات 

ابالغ اتهام 
جناب آقای محمود مشمول خانیانی  -  فرزند علی اعظم   - صندوقدار شاغل در مجتمع آموزشی درمانی امام علی )ع( شهرستان کرج 

نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز به علت غیبت غیر موجه در دست بررسی می 
باشد و به علت عدم دسترسی به آدرس محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت 10 روز فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی 
خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج  - بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری  - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی البرز  - دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت تسلیم دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماده 18 آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 

اقدام خواهد شد.  96/370/د  م/الف
رییس هیات 

آگهی ابالغ رای
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم 
ندا ملکی فرزند عطا اله - دارای شماره شناسنامه 3860283480 

صادره از همدان ابالغ می گردد .
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
البرز مورد بررسی قرار گرفته استو ضی رای قابل پژوهش شماره 
با  کتبی  »توبیخ  رای  به  0110041004396014701 مورخ 96/09/25 
درج در پرونده استخدامی« محکوم شده اید الزم است ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی : کرج - بلوار طالقانی 
علوم  دانشگاه   - اداری  شهرک  طالقانی  میدان  از  باالتر  شمالی 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز -هیات بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. 
اعتراضی قابل  انقضای مهلت مقرر هیچگونه  از  بدیهی است پس 

قبول نخواهد بود و برابر صدور حکم مربوطه اقدام خواهد شد. 
96/369/د  م/الف 

رییس هیات 

ابالغ اتهام 
سرکار خانم مهسا خادمی -  فرزند ابراهیم علی

جناب آقای دکتر سپهر خباز  -فرزند مسلم 
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز به 
علت غیبت غیر موجه در دست بررسی می باشد و به علت عدم 
می  ابالغ  شما  به  بدینوسیله  سکونت،  محل  آدرس  به  دسترسی 
گردد که از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت 10 روز فرصت داده 
خواهد شد تا دفاعیه کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد 
به دفتر هیات واقع در کرج - بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان 
طالقانی شهرک اداری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
کارمندان  اداری  تخلفات  به  - دفتر هیات رسیدگی  البرز  درمانی 
انقضای مهلت تعیین شده و  از  نمایید.  بدیهی است پس  تسلیم 
عدم مراجعه جهت تسلیم دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماده 18 
آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد 

شد.  96/371/د  م/الف
رییس هیات 

آگهی مزایده نوبت اول 
سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند یک مصوبه شماره 41مورخ 96/11/24 شورای محترم اسالمی 

شهر رامسر نسبت به اجاره یکساله پارکینگ شهید. قلی زاده  اقدام نماید
1-  واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع از سایر شرایط و جزئیات تا  مورخ96/12/24به واحد امور قراردادهای 

شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811-011 تماس حاصل فرمایند
2- متقاضیان می بایست 5 درصد قیمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان 

ارائه نمایند
 در صورتی که برندگان اول -دوم -سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد 

4-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مو رخ 96/12/26خواهد بود
5- سازمان حمل و نقل در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

 حسن مجدی  مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهر رامسر

آگهی مفقودی
 2۱ ایران  شهربانی   شماره  پژوه۴۰۵به  خودرو  مالک  زاد  کریم  حسین  اینجانب 
_٦٦۵ب۷۸ وشماره بدنه ۱2۴K۰2۴2۵۱۰   NAAM۰۱CA۳DK٦2۵2۷۱شماره 
موتور  بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.

لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.

بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
لرستان –نورآباد  

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو پارس مدل ۸۷ با شماره پالک ۱۴۹ ج ۸۹ ایران ۷2 با شماره 
موتور ۱2۴۸۷2۱۴۵2۴ و شماره شاسی NAAN۰۱    cA۷۹    E۸۰۱٦۱۹ بنام محمد 

علی نوحی ملکشاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷2۱۷ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید مقدم فرزند محمد 
به شماره شناسنامه ۳۵۰۰ صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱۹٦/۹۷ متر مربع پالک 2۸۵۳ فرعی از ۱٦۳ اصلی واقع درکرج- جاده مالرد- انتهای 
خیابان پیک - ضلع شمال شرقی میدان پیک ،خریداری از مالک رسمی خانم سعیده 
امینی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۴۰۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱۱/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/۸/۹٦

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷۰۰٦  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهال خدادادی 
انبوهی فرزند خدایار به شماره شناسنامه ۷۱ صادره از تهران در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۸۰/۴۰ متر مربع پالک 2۷۷۹ فرعی از ۱٦۳ 
اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۴۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱۱/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/۸/۹٦

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابررأی شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰٦٦۹۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا مستی فرزند حیدر به شماره 
شناسنامه ۳٦۴۳ کد ملی ۰۰۵۱2۰۸۸۵۷ صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۷۳/۴۵ مترمربع  پالک ۱۱۸۵ فرعی از ۱٦۳ اصلی واقع در کرج -فردیس- 
کانال غربی - خیابان شهید علی سرحدی - خیابان بوعلی سینا شرقی - پ۱۱۳ خریداری 
از مالک رسمی ستاد اجرایی فرمان )ره( محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/

الف 2۴2۴ تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱۱/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/۸/۹٦
 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷2۱۹  برابررأی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر بابایی 
فرامرز فرزند مبارک به شماره شناسنامه 2۰۳۴  صادره از رزن در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱۵۰ متر مربع پالک ۱۸۵ فرعی از 22 اصلی واقع درکالک 
خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۳۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱۱/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/۸/۹٦

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

شماره: 671/3/96 تاریخ: 96/12/5
آگهی ابالغ

 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
وقت رسیدگی:۹۷/۱/2۷ ساعت ۱۰:۳۰

خواهان: حمید رضا جودی
خوانده:طاهر ترابی

خواسته: مطالبه وجه چک به شماره ۵۵۵۱۹۳
به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  اختالف  تسلیم شورا حل  دادخواستی  خواهان 
سوم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خوانده خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور بهم رسانید چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن در روز خواهد بود.   م الف 2۴۹۰
مدیر دفتر شعبه سوم  شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه۱۳۹٦۰۴۰۱۷۰۹۷۰۰۰2۵۷/۱شماره بایگانی ۹٦۰۰2۸٦

تولد  تاریخ  پدر:مخیلف  پورنام  مرزوک  حسین  به  بدینوسیله 
علیه  شوشترروستای  نشانی  شناسنامه2۸2به  ۱۳٦۳/٦/۳۰شماره 
برابرگزارش  کالسه۱۳۹٦۴۰۱۷۰۹۷۰۰۰2۵۷/۱که  ۱بدهکارپرونده 
۱۳۹٦۰۴۹۱۷۰۹۷۰۰۱۰۸۴شناخته نگردیده ایدابالغ می گردد که برابرقراردادبانکی 
بین شما و غانم مرزوک پوروحسین مرزوک پورمبلغ ۴۱/2٦۷/۵۹۴بدهکار می باشید 
ازتشریفات  نموده پس  بستانکاردرخواست صدوراجرائیه  وجه  پرداخت  براثرعدم  که 
طبق  لذا  باشد  می  اجراءمطرح  این  کالسه۹٦۰۰2۸٦در  وبه  صادر  اجرائیه  قانونی 
ازتاریخ  گردد  می  ابالغ  شما  به  رسمی  اسناد  مفاد  اجرائی  نامه  ۱۸/۱۹آئین  ماده 
درروزنامه  نوبت  یک  فقط  است  محسوب  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  انتشاراین 
کثیراالنتشارمحلی درج وچاپ و منتشرمی گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و درغیراین صورت بدون انتشارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شماتعقیب خواهد شد.شماره م الف )٦۱۴/۱۵(
حیدرشاهینی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شوشتر

 نوبت اول
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سوابق و شرایط الزم براي دریافت 
بیمه بیكاري

تامین  امور فنی بیمه شدگان سازمان  مدیر کل 
اجتماعی با بیان اینکه بیمه بیکاری یکی از تعهدات 
این سازمان در قبال بیمه شدگان است، گفت: تمام 
افرادی که حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت حق بیمه 
در زمان اشتغال داشته باشند و مشمول قانون کار 
هستند و غیرارادی بیکار شده باشند می توانند از 
این مقرری استفاده کنند. به گزارش زمان ؛منصور 
که  است  فردی  بیکار  قانون،  طبق  افزود:  آتشی 
برخالف میل و اراده خود از کار اخراج شده و آماده 
دریافت  برای  کرد:  اظهار  وی  باشد.  نیز  اشتغال 
مقرری بیمه بیکاری هر دو شرط فوق الزامی است.

تامین  امور فنی بیمه شدگان سازمان  مدیر کل 
اجتماعی در خصوص مدت زمان پرداخت مقرری 
بیمه بیکاری گفت: مدت زمان دریافت این مقرری 
به سابقه بیمه پردازی فرد بستگی دارد و هر میزان 
سابقه پرداخت حق بیمه بیشتر باشد مدت استحقاق 
دریافت مقرری بیمه بیکاری افزایش می یابد.آتشی 
با بیان اینکه حداقل ٦ ماه وحداکثر ۵۰ ماه مدت 
زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری است، افزود: اگر 
فرد بین ٦ تا 2۴ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته 
و مجرد باشد، ٦ ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت 
می کند و درصورتی که با همین سابقه متاهل باشد 
حداکثر ۱2 ماه از این مقرری استفاده می کند.

وی اضافه کرد: درصورتی که سابقه پرداخت حق 
بیمه 2۵ ماه تا ۱۰ سال و مجرد باشد ۱2 ماه و در 
صورتی که متاهل باشد ۱۸ ماه مستحق دریافت 
بیمه بیکاری است. مدیر کل امور فنی بیمه شدگان 
سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه برای سابقه 
پرداخت حق بیمه ۱۰ تا ۱۵ سال و مجرد، ۱۸ ماه 
مقرری بیمه بیکاری تعریف شده است، گفت: برای 
متاهالن با همین مدت سابقه پرداخت حق بیمه 2٦ 

ماه برای دریافت این مقرری مشخص شده است.
آتشی اظهارکرد: در صورتی که بیمه شده میان ۱۵ 
تا 2۰ سال سابقه حق بیمه داشته باشد و غیر ارادی 
بیکار شود برای مجردها 2٦ ماه و متاهل ها ۳٦ 
ماه مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری تعیین شده 
است.وی ادامه داد: بیمه شدگان بیکار که دارای 
2۰سال سابقه پرداخت حق بیمه به باال و مجرد 
باشند ۳٦ ماه و با همین سابقه و متاهل ۵۰ ماه از 

این مقرری می توانند استفاده کنند.
آتشی گفت: چنانچه بیمه شده بیکار باالی ۵۵ سال 
سن و ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته 
باشد، بدون لحاظ به این ترتیبات مذکور، تا رسیدن 
به سن بازنشستگی که ٦۰ سال است می تواند از 

مقرری بیمه بیکاری بهره مند شود.
تامین  امور فنی بیمه شدگان سازمان  مدیر کل 
اجتماعی تصریح کرد: هر زمانی که شغلی از سوی 
وزارت کار به بیمه شده بیکار معرفی شود مقرری 

بیمه بیکاری قطع می شود.

خبر

در حمایت های بیمه ای به »فقرا« ظلم می شود
وزیر بهداشت با اشاره به »خالء وجود سازمان رفاه اجتماعی« در کشور 
و لزوم ارایه تعریف دقیقی از »فقر« و »فقیر« جهت حمایت های عادالنه 
بیمه ای و درمانی از آنها، در عین حال بر لزوم قرار گرفتن »سازمان بیمه 

سالمت« در جایگاه واقعی خود تاکید کرد.
دکتر سیدحسن هاشمی ، درباره سازمان بیمه سالمت و اقدامات در 
جهت رفع چالش های این سازمان بیمه گر در حوزه سالمت گفت:باید 
تالش کنیم که »بیمه سالمت« به جایگاه واقعی خود بازگردد و قاعدتا 

این موضوع زمان خواهد برد.
سرلوحه  در  باید  بیمه گر  سازمان  این  که  کاری  اولین  افزود:  وی 
برنامه هایش قرار دهد این است که تصدی گری نکند و بتواند شرکت هایی 
که دارد را سریعا و البته با ساز و کار قانونی و صرفه و صالح، واگذار کند.

مجموعه  آن،  بر  عالوه  گفت:  ایسنا  به  گزارش  این  در  بهداشت  وزیر 
سازمان بیمه سالمت باید فنی شود. متاسفانه االن سازمان بیمه سالمت 
هم بیشتر یک دستگاه رسیدگی به اسناد است تا اینکه »بیمه« باشد. باید 
مجموعه مدیران و مسووالن آن از نظر دانش و مهارت، سواد و مهارت 
بیمه ای داشته باشند؛ این سازمان اکنون هم از این نیروها برخوردار است 
اما باید تقویت شود. وی در پاسخ به این سوال که منطقی است از حدود 
۴۰ میلیون بیمه شده این سازمان بیش از ۳2 میلیون نفر به صورت 
رایگان بیمه باشند؟ گفت: فکر می کنم پاسِخ این سوال در بیمه نیست؛ 
آنجایی است که ما سازمانی برای رفاه اجتماعی نداریم. متاسفانه هنوز در 
کشور نمی دانیم دقیقا تعریف فقر چیست و فقیر کیست، به چه کسی 
باید صد در صد کمک کرد و به چه کسی ۵۰ و به دیگری ۸۰ درصد. 
به عبارتی کسی که وسعش به اداره زندگی اش نمی رسد، کیست؟ تا این 
افراد شناسه دار شوند و بتوان از آن ها حمایت کرد. بر همین اساس بدون 
قاعده از همه حمایت می کنیم و توانگرانی هم که نباید بهره مند شوند، اما 
تحت این حمایت ها قرار می گیرند. طبیعی است که این عادالنه نیست و 
در حمایت بیمه ای مان هم به عده ای که واقعا ندار و فقیرند و باید کمک 

بیشتری شوند، ظلم می شود؛ چراکه منابع مان ضعیف است.
وزیر بهداشت در پایان گفت: موضوع مالیات دردناک تر از قضیه رفاه 
اجتماعی است و در آن هم متاسفانه می بینیم که خطا زیاد و بی عدالتی 

فراوان است و باید اصالح شود.

نیمي از ایرانیان اضافه وزن دارند
پزشکی گفت که  آموزش  و  بهداشت، درمان  وزارت  اجتماعی  معاون 
۵۰ درصد مردم ایران دارای اضافه وزن و چاقی هستند که سر منشاء 

بسیاری از بیماری هاست.
محمدهادی ایازی در دومین روز از نخستین گردهمایی سازمان های 
اینکه دولت در بحث سنجش عدالت در  بیان  با  البرز  در  نهاد  مردم 
سالمت به مقوله ورزش توجه ویژه ای داشته، اظهار داشت: در نظام 
سالمت اگر تحرک مردم بیشتر شود کمک زیادی به سالمت مردم شده 
است، بدون شک این افزایش تحرک از طریق فرهنگ سازی در این 

بخش به منظور اصالح رفتار مردم حاصل می شود.
وی اضافه کرد: میزان مرگ و ناشی از بیماری های غیرواگیر در ۱۰۰ 
و در اصل ۷۵  برآورد شده است  نفر  از 2 هزار و ۱۳  بیش  نفر  هزار 
درصد مرگ و میرهای صورت گرفته در کشور به بیماری های غیرواگیر 

اختصاص دارد.
ایازی گفت: نداشتن تغذیه مناسب، چاقی و کم تحرکی و مصرف الکل 
عامل اصلی بیماری های غیرواگیر است و ۱۵ درصد جمعیت کشور 

فشارخون دارند که رقم قابل توجهی به شمار می آید.

خبر 

جدول  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ولی  نشده  بسته  هنوز  نهایی  امتحان  دروس 
اصرار ما این است که تعداد دروس افزایش پیدا 
دارد،  روانی  بار  آموزان  دانش  برای  زیرا  نکند، 
گفت: درباره افزایش میزان تاثیر دروس امتحان 
نهایی در کنکور سراسری نیز جلساتی برگزار 
شده اما هنوز به جمع بندی نرسیده ایم، البته 
از اسفندماه مشخص خواهد  این میزان پیش 
شد. محمد بطحایی در حاشیه همایش بزرگ 
باغبانان بوستان تربیت با بیان اینکه بخشی از 
پرداخت خواهد  زودی  به  فرهنگیان  مطالبات 
شد، درباره طرح رتبه بندی فرهنگیان گفت: 
رتبه بندی معلمان یک تکلیف قانونی است که 
مجلس شورای اسالمی بر عهده وزارت آموزش 
بودجه  افزود:  وی  است.  گذاشته  پرورش  و 
کنونی برای اجرای رتبه بندی از مهرماه سال 
۹۷ کفاف نمی دهد. ما در حال آماده سازی 
در  مجلس  با  را  آن  باید  که  هستیم  طرحی 
درباره  پرورش  و  آموزش  بگذاریم.وزیر  میان 

سرانه مدارس نیز اظهار کرد: بخشی از سرانه 
جزئیات  توانم  نمی  اما  شده  پرداخت  مدارس 

آن را بیان کنم.
وی درباره مصوبه منع آزمون در دوره ابتدایی 
و استفاده از کتب کمک آموزشی در مدارس 
ابالغ  رسما  هنوز  مصوبه  این  گفت:  ابتدایی 
نشده است، اما توقع دارم که مدارس با توجه 
به انتشار اخبار در هفته های اخیر آن را مورد 

از همکاران خود درخواست  قرار دهند.  توجه 
می کنم هیچ کتابی به اجبار برای خانواده ها 
این  تجویز نکنند و آزمونی برگزار نشود، زیرا 
کشور  آموزشی  نظام  در  جدی  اختالل  اقدام، 
نوروزی  اسکان  درباره  وی  کرد.  خواهد  ایجاد 
فرهنگیان نیز گفت: اسکان فرهنگیان همانند 
تالش  البته  می شود  انجام  گذشته  سنوات 

می کنیم کیفیت این فضاها بهبود یابد.

بطحایی ادامه داد: مراکز اسکان نوروزی آموزش 
و پرورش مختص فرهنگیان است اما در برخی 
تعداد  کفاف  آزاد  اقامتی  مراکز  تعداد  مواقع 
مهمانان را در برخی شهرها نمی کند و آموزش 
و پرورش برای کمک، مراکز اسکان خود را در 

اختیار مهمانان غیر فرهنگی قرار می دهد.
ضرورت  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
عنوان  نیز  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری 
کرد: رسیدگی به  آسیب های اجتماعی صرفا 
مختص آموزش و پرورش نیست. امسال طرح 
نماد را با پوشش باالتری آغاز کردیم و آموزش 
برای  تعاملی  تلویزیون  از طریق  به خانوده ها 
به صورت  اجتماعی  از آسیب های  پیشگیری 
جدی تر دنبال می شود و در دستورکار  است.

در حوزه  تواند  می  نماد  افزود: طرح  بطحایی 
اجتماعی  های  آسیب  درمان   و  پیشگیری 
موثر باشد.وی با اشاره به افزایش تعداد دروس 
دروس  جدول  کرد:  اظهار  نیز  نهایی  امتحان 
امتحان نهایی هنوز بسته نشده ولی اصرار ما 
این است که تعداد دروس افزایش پیدا نکند، 
بار روانی دارد. درباره  برای دانش آموزان  زیرا 
در  نهایی  امتحان  دروس  تاثیر  میزان  افزایش 
اما  شده  برگزار  جلساتی  نیز  سراسری  کنکور 
هنوز به جمع بندی نرسیده ایم البته این میزان 

تا پایان اسفندماه مشخص خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد: 

پرداخت مطالبات فرهنگیان به زودی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷2۸۸  برابررأی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا یعقوبی 
جیرندهی  فرزند محب  به شماره شناسنامه ۱۳۷ صادره از رودبار در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱2۸/۳2 متر مربع پالک 2۸۵۳ فرعی از ۱٦۳ اصلی واقع 
بنزین   پمپ  روبروی   - پیک  خیابان  ابتدای   - جاده شهریار  کیلومتر 2   - کرج  در 
خریداری از مالک رسمی خانم سعیده امینی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۴۰٦
تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱۱/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/۸/۹٦

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷222 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی بژگی فرزند محمدرضا به شماره 
شناسنامه 2۴2۴  کد ملی ۰۳22٦۸۸۱۰۸ صادره از کرج در مساحت 2۰۴۰ متر مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱٦۵۰۰ متر مربع از پالک شماره 2۸٦ فرعی از ۱٦۴ 
اصلی واقع در البرز - کرج - مشکین دشت - جاده خوشنام - خیابان سامان - ۳۰ متری 
احداثی - قطعه دوم از سمت کریمی - ملک دو کله می باشد. خریداری از مالک رسمی آقا 
سید فتاح حسینی - سیده خدیجه حسینی - سید علی حسینی محرز گردیده است، لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۴۰۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱۱/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/۸/۹٦

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول  هیات  شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷2۱۸  برابررأی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر بابایی 
فرامرز فرزند مبارک  به شماره شناسنامه 2۰۳۴ صادره از رزن در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 2۰۰ مترمربع پالک ۱۰۰۷ فرعی از 22 اصلی واقع درکالک 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد شکوهی فرد محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۳۹2
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹٦/۱۱/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم۱2/۸/۹٦

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷۰۰۷  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهین خدادادی 
فرزند خدایار به شماره شناسنامه ۳۳۵۸ صادره از تهران درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۸۰/۴۰ متر مربع پالک 2۷۷۹ فرعی از ۱٦۳ اصلی 
واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۴۰۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱۱/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/۸/۹٦

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی مفقودی
رنگ  مدل 2۰۱۵به  سانتافه  تیپ  هیوندا  استیشن  سواری  ترددخودرو  پروانه  و  سند 
موتور شخصی،شماره  22۵٦٦-اروند  پالک  ۷نفر،شماره  سیلندر،ظرفیت  مشکی،چهار 

G٦DFEA2۱٦۸۵۸شماره شاسیKMHSU۸IE۸FU۳۱2۸۰۰به نام حسن امیری 
بختیار،نام پدرغالمشاه،صادره از مسجد سلیمان،بشناسنامه۳۴۳،کد ملی ۱۹۷۱۳٦۵۷۴۸،کد 

اهوازپستی ٦۳۱۴۷۵۳2۱مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
پروانه ساختمانی اینجانب مرتضی جزنی فرزند شیرعلی به شماره شناسنامه ۱۸2٦ 
پالک ثبتی ۸۴۳فرعی از ٦٦ شماره پروانه ۱۹۷۵۰در مورخه۹٦/2/2۰ مفقود شده و 

 فریدونکنار از درجه اعتبار ساقط می شود

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودروسواری کار نیسان تیپ پاترول ۴درب به رنگ یشمی-کرم متالیک 
موتورZ2۴۰۵۳۱۳۰Zو  ۱۳۷۸،شماره  2۴-۸۱۹ن۳۱مدل  ایران  پالک  شماره  به 
شماره شاسیPNVH۳۵Z۷۰۱۴۹۷به نام محمد علی خلفی ،نام پدراله یارصادره 
ازشوشتر،بشناسنامه۱۷۳٦،کد ملی ۱۸۸۱۰۰۴۷۴۰،کد پستی ٦۴۵۴۱۵۵۳۹۷مفقود 

اهوازگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پژو تیپ ۴۰۵ جی ال آی به شماره موتور ۱2۴۸۴22۱۹٦۴ و شماره 
شاسی ۱٦22۹2۴٦ و شماره پالک ایران ۸۱-۷۵٦ب۱۹ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

بهشهر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰٦٦۹2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری فراهانی فرزند علی اصغر به شماره 
شناسنامه ۸۷۱  کد ملی ٦۴۷۹۷۱2۱۵۳ صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱٦۱/۷۰ متر مربع پالک 2۰۰۴ فرعی از ۱٦۳ اصلی واقع در 
فردیس- کانال غربی - خیابان قریشی - خیابان خیام - کوچه مطهری- پالک ۱۹ خریداری 
از مالک رسمی منوچهر غیاثی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۳۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱۱/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/۸/۹٦

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰٦٦٦٦ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود مرادی فرزند علی محمد به 
شماره شناسنامه ۹  صادره از اراک در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱2۷/۰٦ 
مترمربع پالک ۴۰۳۷ فرعی از ۱٦۳ اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای 
علی آقا شریعتمداری محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۴۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱۱/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/۸/۹٦

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقا/خانم خرامان رحمتی فرزند

شماره ابالغنامه:۹٦۱۰۱۰22۹۰۴۰۷۵۰۳
شماره پرونده: ۹٦۰۹۹۸22۹۰۴۰۱۰۴۸

شماره بایگانی شعبه:۹٦۱۰٦۹ تاریخ تنظیم:۱2/۰۵/۱۳۹٦
خواهان آقای/خانم مریم قصری دادخواستی به طرفیت خوانده خانم خرامان رحمتی 
چفته به خواسته انتقال امتیاز مسکن مهر مطرح که به این شعه ارجاع و به شماره 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ شعبه  کالس۹٦۰۹۹۸22۹۰۴۰۱۰۴۸  پرونده 
رباط کریم ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰2/۱۰ ساعت ۰۹:۳۰ تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون ائین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت 

مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف 2۴۹2
منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – اسماعیل پور

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم حمزه تقوی فرد فرزند

شماره ابالغنامه:۹٦۱۰۱۰22۹۰۱۰۷٦2۵
شماره پرونده:۹٦۰۹۹۸22۹۰۱۰۱۰۳۵

شماره بایگانی شعبه:۹٦۱۰۵۴   تاریخ تنظیم:۱2/۰۵/۱۳۹٦
خواهان باال میرزا شعبانی دادخواستی به طرفیت خوانده حمزه تقوی فرد به خواسته وجه 
چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالس۹٦۰۹۹۸22۹۰۱۰۱۰۳۵ 
شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 
۱۳۹۷/۰2/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تاخوانده  ظرف یک  
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه  ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. م الف 2۴۹۱
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم

دادنامه 
 ۱۰۵ شعبه   ۹۵۰۹۹۸٦٦۱2۱۰۰۳۱۰ کالسه  پرونده 
سابق  جزایی   ۱۰۵( آباد  خرم  شهر  دو  کیفری  دادگاه 
(تصمیم نهایی شماره ۹٦۰۹۹۷٦٦۱۳۹۰۱۴۵2 شاکی 
با  حسین  محمد  فرزند  کولیوند  ایمانی  حسن  آقای   :
نشانی  به  جعفر  فرزند  زاده  حسن  بهنام  آقای  وکالت 
لرستان – خرم آباد – نبش شهدای شرقی طبقه فوقانی 
بانک سینا – متهمین : ۱-آقای خداداد برنا فرزند پاپی 
به نشانی لرستان خرم آباد میدان پروژه مجتمع تجاری 
مراد  2-آقای  دبله  ساختمانی  شرکت  کیو  مسکونی 
موسیوندی فرزند شاه عباس به نشانی لرستان – خرم 
آباد خ انقالب روبروی ناصر خسرو ک شهید مرادیان ۳- 
خانم زینب یاوری فرزند قدرت اله به نشانی لرستان – 
خرم آباد ۴-آقای علی پناهی محمود آباد فرزند عظیم به 
نشانی لرستان –خرم آباد میدان کیو دو قلو کیو – اتهام 

ها :۱-ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار 
گردشکار کار :بتاریخ ۱۳۹٦/۱۱/۱۴در وقت فوق العاده 
تصدی  به  آباد  خرم   2 کیفری   ۱۰۵ شعبه  جلسه  در 
امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه ۹٦۰22۴ 
ک 2 تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .  

از  صادره  خواست  کیفر  خصوص  در   : دادگاه  رای 
۱-خداداد  علیه  آباد  خرم  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
به   ) دبله  شرکت  مسئول  )مدیر  پاپی  فرزند  برنا 
2-شرکت  اصلی  پیمانکار  و  حقیقی  شخصیت  عنوان 
ساختمانی دبله به عنوان شخصیت حقوقی با نمایندگی 
خانم زینب یاوری )با توجه به اینکه رفتار متهم ردیف 
به شخص حقوقی شده است  اتهام  توجه  اول موجب 
پیمانکار جزء  به عنوان  فرزند عظیم  پناهی  ( ۳-علی 
منتهی  دولتی  مقررات  و  نظامات  رعایت  بر عدم  دایر 
شاکی  به  نسبت  عمدی  غیر  بدنی  صدمه  ایراد  به 
وکالت  با  محمد حسین  فرزند  کولیوند  ایمانی  حسن 
آقای بهنام حسن زاده متهم ردیف اول و دوم جمعا 

به میزان چهل درصد تقصیر )با اصالح کیفر خواست 
از حیث میزان تقصیر از ده درصد به چهل درصد (و 
متهم ردیف دوم به میزان سی درصد تقصیر با توجه 
–گواهی  انتظامی  مرجع  –گزارش  شاکی  شکایت  به 
به  نفره کارشناسی  –نظریه هیات سه  قانونی  پزشکی 
مذکور  نظریه  در  چند  هر  پرونده   ۱۰۱ صفحه  شرح 
میزان ده درصد تقصیر را جهت متهمین ردیف اول و 
دوم در نظر گرفته لیکن میزان تقصیر )خطای عمدی (

از ناحیه متهمین ردیف اول و دوم بله لحاظ عدم نظارت 
بر نحوه فعالیت پیمانکار جزء )متهم ردیف دوم ( که 
از وظایف مهم و اولیه پیمانکار اصلی بوده از نظر این 
دادگاه بیشتر از ده درصد بوده و نظریه مذکور از حیث 
برای دادگاه موضوعیت  تعیین صرفا ده درصد تقصیر 
فلذا  نبوده  قضیه  احوال  و  اوضاع  با  مطابق  و  نداشته 
دادگاه از حیث جنبه خصوصی بزه اتهام متهمین فوق 
الذکر را محرز و ثابت دانسته از حیث جنبه خصوصی 
بزه متهم ردیف اول و دوم را متضامنا به پرداخت چهل 
از  درصد  پرداخت سی  به  را   ۳ ردیف  متهم  و  درصد 
-۵2٦-۴۸۸-۴۴۹-۴۴۸ مواد  به  مستندا  ذیل  دیات 

و   ۱۳۹2 اسالمی  مجازات  قانون   ۷۱۴-  ۷۱۰-۷۰۹
از   ٦۸۸ ماده  ذیل  تبصره  و   ٦۸۹ -٦۸۸و   2۸۰ مواد 
قانون آیین دادرسی کیفری در حق شاکی محکوم می 
نماید :۱-سطح سائیدگی سمت راست و چپ صورت 
،سائیدگی فک تحتانی و ساییدگی لب فوقانی و پشت 
بینی و الله گوش چپ جمعا شش حارصه شش درصد 
یک  حارصه  گردن  سائیدگی  2-سطح  کامل  دیه  از 
درصد از دیه کامل به عنوان ارش ۳-سطح سائیدگی 
بازوی چپ و بازوی راست دو حارصه یک درصد از دیه 
کامل ۴-سائیدگی قدام قفسه سینه حارصه نیم درصد 
به عنوان ارش ۵-سطح سائیدگی ساعد  از دیه کامل 
و مچ دست راست دو حارصه یک درصد از دیه کامل 
٦-کبودی خلف قفسه سینه یک و نیم هزارم دیه کامل 
۷-خراشیدگی سطح قرینه چشم راست و چشم چپ 
اعالم  و  تعیین  ارش  به عنوان  از دیه کامل  دو درصد 

می گردد ضمنا در خصوص اتهام دیگر متهم مراد 
موسیوند فرزند شاه عباس دایر بر عدم رعایت نظامات 
و مقررات دولتی به میزان سی درصد منجر به صدمه 
با  کولیوند  ایمانی  حسن  شاکی  به  عمدی  غیر  بدنی 
تقصیر  از  الذکر حکایت  فوق  به شرح  عنایت  و  توجه 
متهم ردیف اول و دوم به میزان چهل درصد به لحاظ 
رفتار  نتیجه معلول  اینکه  و  رابطه سببیت  احراز  عدم 
متهم موصوف )مراد موسیوند ( نبوده فلذا مستندا به 
 ۳۷ اصل  و  اسالمی ۱۳۹2  مجازات  قانون   ۱2۰ ماده 
قاعده  بر  بنا  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
مذکور  متهم  برائت  بر  حکم  البرائت  اصالت  فقهی 
صادر و اعالم می گردد در خصوص جنبه عمومی بزه 
متهم ردیف سوم علی پناهی فرزند عظیم مستندا به 
نامبرده  اینکه  لحاظ  به  کار  قانون   ۱۷٦ و   ۱۹۱ ماده 
پرسنل  فعالیت  نحوه  بر  و  بوده  کوبی  شمع  پیمانکار 
تحت امر خویش نظارت کافی نداشته و آموزش های 
الزم را ارائه ننموده و منجر به وقوع حادثه گردیده فلذا 
کارگر  روزانه  مزد  برابر  دویست  پرداخت  به  را  ایشان 
در سال وقوع حادثه )۱۳۹۳( که مزد روزانه در زمان 
در  ریال   ۴۰/۵۹۴/۰۰۰ جمعا  بوده   2۰2/۹۷۰ حادثه 
حق دولت دولت محکوم می نماید در خصوص جنبه 
توجه  با  دوم  و  اول  ردیف  متهمین  اتهام  بزه  عمومی 
نامه  آیین  رعایت  عدم  گرفته  صورت  تخلف  اینکه  به 
فقدان  لحاظ  به  بوده  ساختمانی  کارگاهای  حفاظتی 
عنصر قانونی مستندا به ماده 2٦۵ قانون آیین دادرسی 
کیفری ۱۳۹2 قرار منع تعقیب صادر و اعالم می گردد 
و  دوم  و  اول  ردیف  متهمین  در خصوص  رای صادره 
سوم غیابی ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت مذکور قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می 
حضوری  موسیوند  مراد  متهم  خصوص  در  و  باشد 
محسوب ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو خرم آباد – پرویز پور هادی .

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: سند ارتقای 
وصعیت زنان و خانواده استان ها باید تا مردادماه و در نهایت 

شهریورماه در استان های مختلف تدوین شود.
معصومه ابتکار در نشست طرح ملی توان افزایی بانوان جویای 
فرصت های کسب و کار با رویکرد کارآفرینی با اشاره به هفته 
زن و والدت حضرت فاطمه زهرا )س( افزود: سند توسعه زن 
و خانواده استان ها کار کلیدی است و انتظار دارم همه مدیران 
کل امور بانوان و استانداریها و سازمان برنامه و بودجه در استان 
های مختلف کشور در راستای تدوین و بعد از آن در اجرایی 

شدن آن کوشش جدی داشته باشند.
وی تصریح کرد: آموزش های ما باید به تغییر رفتار و مهارت 
ارزیابی کنیم که  را  موارد  این  باید  ما  پردازد  های مختلف 
اساسی  تغییرات  را در  نتیجه آن  باید  و  نتیجه آن چیست 
های  پست  تعداد  و  سواد  نرخ  بهداشتی،  های  شاخص  در 
اینگونه  تغییرات  اگر  کنیم  مشاهده  اینها  همه  و  مدیریتی 

باشد موفق هستیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: ما باید نتیجه 
محور عمل کنیم و چرا نباید پژوهش ها را کاربردی کنیم چون 
آمار و اطالعات درستی نداریم تا طرح ها را خوب اجرا کنیم 
البته باید در همهم طرح ها و پژوهش ها نتیجه بگیریم چون 
پژوهش اگر کاربردی باشد تا به سمت اجرای طرح های اساسی 

و سیاستی پیش رویم.

طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون امید مجلس می گوید: بحث 
حذف بودجه موسسات فرهنگی از بودجه ۹۷ از همان ابتدا 
اشتباه بود. سیاوشی در خصوص بودجه نهایی ۹۷ که هفته 
گذشته به تصویب نمایندگان رسید گفت: البته کار بودجه در 
مجلس تمام شد ولی بعد از اعالم نظر شورای نگهبان ممکن 

است دوباره اصالحاتی در آن صورت بگیرد.
مجلس،  در  گرفته  صورت  های  بحث  از  پس  داد:  ادامه  او 
بزرگتر  نهادهای  البته  بازگشت.  ها  بودجه  این  از  بخشی 
گرفتند  قرار  بزرگتر  های  دستگاه  ذیل  و  نداشتند؛  مشکلی 
تا بر اساس نظر نمایندگان نظارت پذیر شوند. به طور مثال، 
سازمان تبلیغات و جامعه المصطفی ذیل وزارت فرهنگ و علوم 
قرار گرفتند؛ در مورد بودجه موسسات مربوط به حوزه های 
علمیه هم به همین صورت عمل شد. این عضو کمیسیون 
از  اما در مورد بسیاری  ادامه داد:  بودجه ۹۷ مجلس  تلفیق 
موسسات فرهنگی کوچکتر، بودجه آنها حذف شد. البته در روز 
آخر بررسی بودجه در صحن علنی، اعضای کمیسیون فرهنگی 
مجلس در این باره با آقای الریجانی گفت و گو کردند تا برای 

بخشی از بودجه این موسسات نیز اقدام مشابهی انجام شود.
سیاوشی در پاسخ به این سوال که رقم نهایی تصویب شده برای 
عوارض خروج از کشور چقدر است نیز گفت: در مورد عوارض 
خروج از کشور، همان رقم پیشنهادی دولت یعنی سه برابر 

شدن آن تصویب شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از معرفی سامانه 
ثبت اطالعات خودرویی شهروندان تهرانی تا پایان اسفند خبر 

داد.
محسن پورسیدآقایی در مورد سرانجام معرفی سامانه ای برای 
ثبت نام شهروندان تهرانی در طرح ترافیک جدید پایتخت،  
گفت: امسال ثبت نام عمومی نداریم و تنها ساکنین محدوده و 
افرادی که از تخفیف استفاده می کنند می بایست اطالعات خود 

را در یک سامانه ثبت کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک ۴۰ 
هزار سهمیه برای مردم عادی در نظر گرفته شده که این افراد 
می بایست یک بار اطالعات خودروی خود را در سامانه وارد 
کنند تا هر بار که می خواهند به محدوده وارد شوند مجبور 
نشوند اطالعات شان را وارد کنند، گفت: با این حال تا پایان 
معرفی  شهروندان  اطالعات  ثبت  برای  سامانه ای  ماه  اسفند 

می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه 
این سامانه تا پایان اسفند ماه معرفی می شود، گفت: در طرح 
ترافیک فعلی نیز معموالاجرای طرح، از اول اردیبهشت ماه آغاز 
می شد و در طرح جدید نیز پس از معرفی سامانه، فروردین ماه 
به افراد مهلت داده می شود که اطالعات خود را وارد سامانه 

کنند و پس از تکمیل اطالعات طرح اجرایی می شود.

تدوین  سند ارتقای وضعیت 
زنان در استانها تا شهریور 

سه برابر شدن عوارض خروج از 
كشور تصويب شد

آغازثبت نام طرح ترافيك جديد تا 
پايان اسفند ماه
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کوتاه از انرژی

برزخ مدیریت

* اکبر نعمت اللهي 
 مدیر طرح موزه های صنعت نفت

این  ایم که چرا ما در  تاکنون فکر کرده  آیا 
بحران  نام  به  معضلي  با  همواره  سال  چهل 

روبرو بوده ایم؟
تاثیر  تحت  که  است  نابساماني  یک  بحران 
این  کند.  مي  بروز  ما  اراده  از  بیرون  عواملي 

تعریفي است که در دنیا در این باره هست و همین هم بود که بحران 
بازارهاي بورس در دهه ۱۹۹۰ میالدي را به خوبي مدیبریت کردند. اما 
در ایران ما مدیریتي به نام احمدي نژادي را داشتیم که در همه عرصه 

ها تعریف تازه اي از مدیریت به دست داد.
از یک زاویه در فصول گرم سال نگران بحران آب بوده ایم. گاهي نگران 
برق بوده ایم. گاهي مخابرات ما را آزرده است. هنوز از یاد نبرده ایم 
که براي گرفتن یک خط تلفن گاهي ساعتها در صف مي ایستادیم و 
بعد از نوبت گرفتن چندماهي و گاهي سالیاني در نوبت مي ایستادیم. 
سفره هاي آبهاي زیرزمیني، اتومبیلهاي بي کیفیت چیني، کشاورزي و 

شهرسازي و قراردادهاي نفتي که روي دستمال کاغذي ثبت مي شد!
تعطیالت تابستاني، مسافرتهاي نوروزي، دیده شدن هالل ماه شوال، 
تصادفات جاده اي، ترانسفر بازیکنان فوتبال، برنج و مسائل آن، واردات و 
هزار و یک درد بي درمان دیگر. این هزار و یک موضوع دیگر نشان مي 
دهد ما براي هیچ موضوعي برنامه نداشته ایم و مدیران ما در مقابله با 
بحرانها ناکارآمد بوده اند. معنا ندارد که ما در اعالم سیاست واردات برنج 
به هزار و یک دالل نگاه کنیم که آیا راضي اند یا نه. این ندانم کاري باعث 
شد آقاي م از دولت احمدي نژاد سود کالني بابت رد کردن برنج دریافت 
کند و در نهایت صدا و سیما هم از قبل سود خالص ناشي از آگهي ها و 

قرعه کشي ها سود خود را ببرد.
همه مي دانند که دست دولت از ارز خالي است. در حالي که ارزي 
نصیب دولت نمي شود همه ایران را آگهي هاي برندهاي معروف کره 
اي و شرکتهاي جدیدشان گرفته است و صدا و سیما هم که معموال به 
صورت شعاري علیه این رفتار موضع مي گیرد خود ریش آگهي هایش 

را به دم این آگهي ها و شرکتهاي خارجي گره زده است.
کسي نمي داند که اگر ارز براي وارد کردن اقالم حیاتي در کشور وجود 

ندارد، شرکتهاي تجاري چگونه مي توانند ارز تامین و ارسال کنند.
گزارش عملکرد نابغه فوتبال ایران، جناب ساکت را که در مورد میزباني 
باشگاههاي ایراني در مقابل اعراب بود همه دیده اند. طرف مدعي بود 
اما معلوم نشد چرا  برتر آسیا رسیده است  به جایگاه  که فدراسیون 
تیمهاي ایراني همچنان از میزباني محروم ماندند!آیا تامین آخرین مدل 
موبایل و تلویزیون منحني واجب تر از تامین دارو براي بیماران خاص 
است؟ آیا نمي دانیم که جوانان پورشه اي و ب ام و اي ضرورتي ندارد 
سوار اتومبیل چند میلیاردي شوند و بسیاري از مسافران نوروزي مي 
توانند براي رفتن به خارج از کشور و گشتن در سواحل باهاما مدتي 

صبر کنند.
این نمونه و هزاران نمونه مانند آنها که مي توان به آنها اشاره کرد از 
سیاست ناقص و نادرست دولت حکایت دارد وگرنه چنانچه دولت برنامه 
اي در قبال واردات خودرو داشت که از آن دفاع مي کرد و الزم نبود 

قولهاي پوپولیستي از دولت بشنویم.
همه این معضالت ناشي از یک مساله است. وقتي مدیریت استراتژیک 
نداشته باشیم، هرکس براي صنف خود چیزي از دولت مي کند و مي 
برد و دولت چون مدیر ندارد، باید هر روز تصمیمي بگیرد و سر آخر 
مجري تلویزیوني در مصاحبه با رئیس جمهوري از او قول بگیرد که 
براي نوعي از خودرو عوارض ورودي کمتري بگیرند و رئیس محترم 
جمهوري هم بپذیرد! صندوقهاي مالي و اعتباري یک نمونه است که 
برخي  شیادي  بر  صندوقها  این  به  المال  بیت  پول  ریختن  با  دولت 
تشکیالت ماله کشید و رفت و حتي یقه یک نفر هم گرفته نشد که 

پول مردم را چه کرده است.
این بحث براي تضعیف خداي ناکرده مدیران ما نیست. کیست که 
اند! دست  استخدام نشده  توانمندیهایشان  براساس  ما  نداند مدیران 
اندرکاران فدراسیونهاي ورزشي زماني براي این به کار گرفته مي شدند 
که بتوانند منابع مالي فدراسیون را تامین کنند. در سینما مدیران تنها 
بر این اساس انتخاب مي شدند که چگونه منابع مالي محدود را به 
هدر دهند. دیدیم که معاون سینمایي دوره یازدهم دولت، سفیر بود 
و تجربه سینمایي اش گذشتن از کنار یکي دو سینما در پاریس و 
کن بود و در نهایت کارش گرفتن عکس در کنار بازیگران مطرح شد!

این گونه نمي توان کشور را اداره کرد. نزدیک به یک سال از عمر دولت 
دوازدهم سپري شد. بسیاري از نهادها هرچه خواستند در این مدت 
مرتکب شدند و رئیس جمهوري همچنان هشدار داد. اکنون وقت آن 
است که عوامل مزاحم اجراي برنامه ها معرفي شوند و با آنها در هر 
سطحي برخورد شود. مگر مي شود یک آقایي در شهرستاني نشسته 

باشد و برنامه اي را که دولت آن را تصویب کرده است به هم بریزد؟
چهل سال یک عمر است. فاصله اي معادل هشت برنامه. اما هشت 
برنامه اي که به مدیري سپرده شده باشد. نه این که طرف  تا مقطع 
کاندیداتوري ریاست جمهوري هشت پست داشته باشد که هیچکدام 

با آن دیگري حتي به لحاظ ماهیت هم شبیه نباشد؟
متاسفانه خیلي از وقت و انرژي و پول سازمانها و دولت به هدر مي 
رود تا اشتباهات فالن نهاد و بهمان تشکیالت را بپوشانند و کسي هم 
متوجه گذر سریع عمر نیست.متوجه نیستیم. چون مدیریت و برنامه 
نداریم. همین مي شود که باالترین مقامات کشور که خود مسئول 
دیگران هشدار مي دهند  به  مرتب  امور کشور هستند،  فتق  و  رتق 
که بکنید یا نکنید. چنین باید بشود و چنین نباید بشود.مردم تنها 
این میان باید بمانند که پس چه کسي مسئول نابساماني هاي فالن 

قسمت کشور است.
اگر به فالن مقام قضایي، اجرایي و قانونگزاري اتهامي زده شده است، 
کمترین وظیفه مدیران کالن کشور تحقیق در مورد اتهام است. نه 
در یک  را  زننده  اتهام  که  بدهند  مربوطه  به شخص  ابزاري  که  این 
حرکت ناک اوت کند.مدیریت یک علم است که با نسبتهاي خانوادگي 
ایجاد نمي شود. باید توان کسي احراز شود و در غیر این صورت به 
فرصت طلبان اجازه داده ایم هرچه مي خواهند بکنند و هر آسیبي مي 

خواهند به کشور بزنند.
Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

کاهش ۱0 سانتی متری تراز سطح 
آب دریاچه ارومیه

مدیرکل دفتر مدیریت حوضه  آبریز دریاچه ارومیه 
گفت: تراز سطح آب دریاچه ارومیه از ابتدای سال 
آبی به ۱2۷۰.۵2 متر رسیده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱۰سانتی متر و در مقایسه با 
اکولوژیک سه متر و ۵۸ سانتی متر کاهش  تراز 

دارد.
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وزارت نیرو )پاون(، سیدمرتضی موسوی با بیان 
بارش های  بی سابقه  کاهش  افزود:  مطلب  این 
کشور همراه با افزایش مصارف به ویژه در بخش 
کشاورزی سبب شده است، تا دریاچه ارومیه نیز 
متاثر از این وضعیت روند نزولی را در کاهش تراز 
سطح آب، وسعت و حجم آب موجود در دریاچه 
دنبال کند. موسوی ادامه داد: بررسی اعداد و ارقام 
موجود در این بخش حاکی از آن است که تراز 
تا  ابتدای سال آبی  از  ارومیه  سطح آب دریاچه 
ششم اسفندماه به ۱2۷۰.۵2 متر رسیده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ سانتیمتر 
و در مقایسه با تراز اکولوژیک سطح آب سه متر 
وی  است.  کرده  پیدا  کاهش  متر  سانتی  و ۵۸ 
یاد  زمانی  بازه  در  دریاچه  وسعت  کرد:  تصریح 
که  است  رسیده  مربع  کیلومتر  به 2۰۰۱  شده 
در مقایسه با سال گذشته وسعت دریاچه ۱2٦ 
کیلومتر مربع و در قیاس با سطح متناظر با تراز 

اکولوژیک 2۳۳2 کیلومتر مربع افت کرده است.
بهم پیوسته حوضه های   مدیرکل دفتر مدیریت 
کرد:  تاکید  ارومیه  دریاچه  و  خزر  دریای  آبریز 
حجم کنونی آب موجود در دریاچه ارومیه ۱.۴۷ 
میلیاردمترمکعب است که این رقم نیز در مقایسه 
با مدت زمان سال قبل 2۳٦ میلیون مترمکعب 
اکولوژیک  تراز  با  متناظر  با حجم  مقایسه  در  و 
۱2.2٦ میلیاردمترمکعب کاهش پیدا کرده است. 
 ۳۰ افزایش  میان  این  در  شد:  یادآور  موسوی 
درصدی بارش های حوضه آبریز ارومیه از ابتدای 
اسفندماه  پنجم  تا  مهرماه(  )ابتدای  آبی  سال 
تا  است  شده  موجب  گذشته  سال  به  نسبت 
تراز آب دریاچه هم در مقایسه با ابتدای مهرماه 
افزایش پیداکرده باشد. وی عنوان کرد: بارش های 
نسبتا مناسب یک ماه اخیر حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه موجب شده تا وسعت دریاچه ارومیه هم 
اکنون در مقایسه با ابتدای مهرماه 2۳۰ کیلومتر 
هم ۳۵۰  دریاچه  در  موجود  آب  حجم  و  مربع 
گفت:  موسوی  شود.  بیشتر  مترمکعب  میلیون 
عالوه  آن  حقابه  تامین  و  ارومیه  دریاچه  نجات 
اراده  بر راهکارهای در حال اجرا در گرو عزم و 
ساکن  محلی  جوامع  مشارکت  و  دستگاه های 
و  آذربایجان شرقی  آذربایجان غربی،  استان های 
کردستان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با هدف 

کاهش مصرف آب ممکن خواهد بود.

خبر

بخش  در  مصرفی  گازوئیل  درصد   ۵۰ حدود 
حمل و نقل کشور، یورو ۴ است که در برخی 
کالنشهرها ازجمله تهران و کرج و حومه آنها 

توزیع می شود.
سعید  شانا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ناقدی نیا- رئیس امور مهندسی تولید شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
 ۱۰۰ حدود  روزانه  اکنون  هم  کرد:  اعالم 
میلیون لیتر گازوئیل در کشور تولید می شود 
که ٦۰ میلیون لیتر آن در بخش حمل و نقل 
از  نیمی  این که  بیان  با  وی  می شود.  مصرف 
با  نقل  و  حمل  بخش  در  مصرفی  گازوئیل 
دو  افزود:  می شود،  تولید   ۴ یورو  استاندارد 
 ۳۰ مجموع  در  تهران  و  اراک  پاالیشگاه 
می کنند  تولید   ۴ یورو  گازوئیل  لیتر  میلیون 
که این مقدار در تهران و کرج و حومه آن ها 
توزیع می شود. به گفته ناقدی نیا، گازوئیل در 
داخل شهرها تنها برای اتوبوسرانی و در خارج 
شهرها برای مصرف خودروهای سنگین عرضه 

می شود.
احتراق ناقص گازوئیل و بنزین محرز است

ملی  شرکت  تولید  مهندسی  امور  رئیس 
با  ایران   نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش 
تاکید بر این که آلودگی  هوا کامال به احتراق 
ناقص خودروها مربوط می شود، تصریح کرد: 
همه نهادها از جمله سازمان حفاظت محیط 
زیست، شهرداری و ... اذعان دارند که ناوگان 
اگر  بنابراین  است،  فرسوده  کشور  حمل ونقل 
بهترین گازوئیل موجود در دنیا را هم به این 
دلیل  به  بازهم  دهید،  اختصاص  خودروها 

احتراق ناقص هوا را آلوده می کنند. وی درباره 
وجود  سوخت  آنالیز  در  شده  گفته  این که 
٦۰ppm گوگرد ثابت شده است، اظهار کرد: 
فرآورده  گوگرد   ،۴ یورو  استاندارد  اساس  بر 
در  باشد.   ۵۰ppm باید  گازوئیل  و  بنزین 
احتمال خطا وجود  ادعا شده   ۱۰ppm این 
نمونه ای گرفته  اگر  داد:  ادامه  ناقدی نیا  دارد. 
بیشتر  یا   ٦۰ppm شده و درصد گوگرد آن 
بوده، باید این نمونه نگه داشته شود و  صحت 
و  پاالیش  ملی  شرکت  نظارت  با  آن  سقم  و 
آزمایش  و  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش 
بر  دوباره  تاکید  با  دوباره، مشخص شود. وی 
خودروهای  ویژه  به  خودروها،  ناقص  احتراق 
سنگین و ناوگان حمل ونقل عمومی، یادآوری 
هم  اختالف   ۱۰Ppm این  اگر  حتی  کرد: 
وجود داشته باشد، چقدر می تواند بر آلودگی 

هوای شهر تهران تاثیر داشته باشد؟! به گفته 
از  شده  معرفی  شاخص های  براساس  وی، 
زیست، ستون  سوی سازمان حفاظت محیط 
مربوط به میزان گوگرد در تابلوی نشان دهنده 
آلودگی هوای تهران همیشه متعادل )زیر خط 
مجاز( است. این ستون به ذرات معلق )مربوط 
که  می شود  مربوط  نسوخته(  هیدروکربن  به 
همیشه از حد استاندارد فراتر است. ناقدی نیا 
 ۱2 ساعت  از  که  سنگین  خودروهای  گفت: 
و  خود  فرسودگی  با  دارند  تردد  بعد  به  شب 
احتراق ناقص سبب آلودگی می شوند و حتی 
این  کنند  استفاده  هم   ۵ یورو  گازوییل  اگر 

آلودگی هست.
افزایش تولید گازوئیل یورو 4 در سال آینده

ملی  شرکت  تولید  مهندسی  امور  رئیس 
بیان  با  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش 

گازوئیل  کل  آینده  سال  ابتدای  از  این که 
تولیدی پاالیشگاه تبریز  یورو ۴ خواهد بود، 
گفت: هم اکنون تولید گازوییل این پاالیشگاه 
راه اندازی  با  که  است  لیتر  میلیون   ۸ حدود 
سال  ابتدای  از  امسال،  پایان  تا  مربوط  واحد 
آینده تولید آن به یورو ۴ تبدیل می شود. وی 
پاالیشگاه  گازوییل  تولید  این که  به  اشاره  با 
طبق  آینده  سال  اواخر  از  نیز  اصفهان 
این  به  افزود:  شد،  خواهد   ۴ یورو  استاندارد 
ستاره  پاالیشگاه  تولید  احتساب  با  و  ترتیب 
گوگردزدایی  واحد  راه اندازی  و  فارس  خلیج 
پاالیشگاه بندرعباس، تا پایان سال آینده تمام 
گازوییل مصرفی در بخش حمل ونقل به یورو 

۴ تبدیل خواهد شد.
سال آینده 16 کالنشهر بنزین یورو 4 

می گیرند
به  دیگر  کالنشهر   ۸ افزایش  از  ناقدی نیا 
سال  در   ۴ یورو  بنزین  پوشش  زیر  شهرهای 
آینده خبر داد و گفت: هم اکنون تولید  بنزین 
روز  در  لیتر  میلیون   ۴۰ حدود   ۵ و   ۴ یورو 
آنها  حومه  و  کشور  کالنشهر   ۸ در  که  است 
فاز  راه اندازی  با  افزود:  وی  می شود.  توزیع 
اجرای  و  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  دوم 
سال  دیگر،  پاالیشگاه های  برخی  طرح های 
یورو  بنزین  پوشش  زیر  کالنشهر   ۱٦ آینده 
کرد:  تاکید  ناقدی نیا  گرفت.  خواهند  قرار   ۴
مشهد،  تهران،  کالنشهر   ۸ در  توزیعی  بنزین 
و  تبریز  و  اراک  شیراز،  اصفهان،  کرج،  اهواز، 
کامال  آنها،  حومه  شهرهای  برخی  همچنین 

مطابق استاندارد یورو ۴ است.

گازوئیل مصرفی تهران و کرج یورو 4 است 

آگهی مناقصه شهرداری حمیل
)نوبت سوم (

 شهرداری حمیل در نظر دارد پروژه تکمیل بلوار شهید یعقوب نژاد شهر حمیل

را با اعتباری بالغ بر 5000میلیون ریال  از محل اعتبار ات تملک دارایی های 
سرمایه ای استانی اسناد خزانه در سال 96  از طریق مناقصه به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید.لذا پیمانکاران واجد شرایط از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدت 5روز کاری فرصت دادند جهت خرید اسناد و همچنین جهت 

تحویل نیز 3روز کاری فرصت دادند به شهرداری حمیل مراجعه نمایند.
1-محل فروش اسناد مناقصه واحد فنی و شهرسازی و دریافت و تحویل 

پاکت پیشنهادی به ذیحسابی شهرداری حمیل مراجعه نمایند.
2-به پیشنهادهای مبهم،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4-کلیه کسورات قانونی قرارداد و هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
5-حضور پیمانکار یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه مناقصه بالمانع است..

6-سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 70/000/000 میلیون ریال در وجه حساب 
شماره 2171143766000به نام شهرداری حمیل نزد بانک ملی واریز نمایند 
یا به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری از تاریخ صدور به مدت 3ماه 

ضمیمه قیمت خود نمایند.
7-سپرده شرکت در مناقصه نفر دوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در حساب 
شهرداری باقی و در صورت انصراف نفر اول تا سوم به ترتیب ضبط خواهد 

شد 
8-سایر جزئیات و شرایط مربوط به مناقصه در اسناد آن مندرج است.

کامران جلوند- شهردار حمیل

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  /دوم  اول  هیات  شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷2۱۰  برابررأی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از  صادره    2٦ شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  جعفری  مصطفی  آقای 
خرمدشت درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2۰۰ متر مربع پالک 
۱2۴ فرعی از ۱٦۴ اصلی واقع در مشکین دشت خریداری از مالکین رسمی 
آقایان: علی کرمعلی - حسین کرمعلی- حسن کرمعلی محرز گردیده است، لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف2۳۸۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱۱/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/۸/۹٦

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابررأی شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰٦٦۹۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی فراهانی فرزند علی شیر به شماره 
شناسنامه۱۰  کد ملی ٦۴۷۹۹۱۰۳۹۷ صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱٦۱/۷۰ متر مربع پالک 2۰۰۴ فرعی از ۱٦۳ اصلی واقع 
در فردیس- کانال غربی - خیابان قریشی - خیابان خیام - کوچه مطهری- پالک ۱۹ 
خریداری از مالک رسمی منوچهر غیاثی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 2۳۸٦
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۱/2۳/۹٦

 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱2/۸ /۹٦
 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابررأی شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۰۷۰۰۹ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
به  فرزند حبیب  پورامین  آقای صمد  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک 
شماره شناسنامه ٦۰ صادره از تنکابن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۳/۷۵ 
متر مربع پالک ٦۷۸۷ فرعی از ۱٦۳ اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای 
میرزا آقا جمشیدی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۴۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۱/2۳/۹٦ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/۸/۹٦
 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی حصروراثت
آقای محمدرضامیان آبی شوشتری نام پدررجبعلی بشناسنامه۳صادره ازرامهرمزدرخواستی 
میان  رجبعلی  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
رامهرمزدرتاریخ۱۳۹٦/۵/۱درشهرستان  ۱۵٦۰صادره  بشناسنامه  شوشتری  آبی 
آبی  محمدرضامیان  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش  اهوازاقامتگاه 
متولد۱۳۴۹/۱/۷صادره  بشناسنامه۳وکدملی۱۹۱۱۰۸۵۸۸۳  فرزندرجبعلی  شوشتری 
بشناسنامه۱۹۳وکدملی  نیافرزندرجبعلی  ادیب  ازرامهرمز2-ابراهیم 
آبی  میان  متوفی(۳-صغری  ازرامهرمز)پسران  ۱۹۱۱۰۸۱۱۱۱متولد۱۳۴۷/٦/۱صادره 
بشناسنامه2۱وکدملی۱۹۱۱۰۵٦۰۰۱متولد۱۳۴۰/۴/2۴صادره  فرزندرجبعلی  شوشتری 
بشناسنامه۸۳2۵وکدملی۱۹۱۰۰۸ فرزندرجبعلی  شوشتری  آبی  میان  ازرامهرمز۴-عذرا 
۳۳۱۳متولد۱۳۴2/۷/۱صادره از رامهرمز۵-مهری میان آبی شوشتری فرزندرجبعلی بشنا
سنامه۱۵۰وکدملی۱۹۱۱۰۷۳٦۱۳متولد ۱۳۴۵/٦/۱صادره ازرامهرمز)دختران متوفی(٦-
مریم خاتون مفتخرفرزندغالمعلی بشناسنامه٦۰۹۹و کدملی۱۹۱۰۰٦۰۹۸۴متولد۱۰/۱۴

/۱۳۱۵صادره ازرامهرمز)همسردائمی متوفی(والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبوررادریک 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 
است.      اعتبارساقط  ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  این  از  بعد  که  رسمی  و  سری  جز  به  نامه 

شماره م الف)۱2/۷۱۵(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

واردات نفت کره جنوبی از ایران در ژانویه 
به  نسبت  درصدی   ۴۷.۳ افتی  با   2۰۱۸

ژانویه سال گذشته مواجه بوده است.
نشان  کره  نفت  ملی  شرکت  آمارهای 
نفت  واردات  کل  که  حالی  در  دهد،  می 
به سال  نسبت  ژانویه  ماه  در  کره جنوبی 
گذشته ٦.٦ درصد رشد داشته و به ۹۹.۸ 
این  واردات  اما  رسیده،  بشکه  میلیون 

درصدی   ۴۷.۳ افتی  با  ایران  از  کشور 
نسبت به ژانویه سال گذشته مواجه بوده 

است.
واردات  میزان  گزارش،  این  اساس  بر 
ماه گذشته  در  ایران  از  کره جنوبی  نفت 
بوده  بشکه  میلیون   ۷.۸۱2 میالدی 
میلیون   ۸.۷۱2 به  نسبت  رقم  این  است. 
 )2۰۱۷ )دسامبر  آن  از  قبل  ماه  بشکه 
 2۰۱۷ ژانویه  بشکه  میلیون   ۱۴.۸۱۹ و 
کاهش نشان می دهد.ایران در ماه ژانویه 
تامین  سومین  کویت  و  عربستان  از  پس 

کننده نفت کره جنوبی بوده است.
کره  نفت  واردات  میزان  است  گفتنی 
جنوبی از عربستان و کویت در ماه ژانویه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش داشته است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
چند  سانچی  نفت کش  سیاه  جعبه  گفت: 
هفته ای است به ایران منتقل شده، کمیته 
سوانح در حال بررسی است و دوشنبه هفته 
کمیته  تشکیل  برای  ما  کارشناسان  آینده 
اصلی سوانح با حضور چهار کشور ذی نفع به 

چین اعزام می شوند. 
هادی  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وضعیت  آخرین  خصوص  حق شناس  در 
بازگشایی جعبه سیاه نفت کش سانچی  اظهار 
طول  هفته ای  چند  که  است  طبیعی  کرد: 
می کشد تا علل سانحه کشف و اعالم شود. ما 
تا بررسی نهایی علت سانحه جلسات کمیته 
سانحه را هم در تهران و هم در شانگهای ادامه 
خواهیم داد و امیدوارم هرچه زودتر علت این 
حادثه کشف و اعالم شود. حق شناس اضافه 

کرد: چندین بار غواص و ربات اعزام شده و 
جستجو برای دسترسی به کشتی و یافتن 
اجساد همچنان توسط شرکت ملی نفت کش 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی  دارد.  ادامه 
تاکنون ربات ها دسترسی هایی به بدنه کشتی 
پیداکرده و عکس و فیلم هایی را گرفته اند که 
در اختیار شرکت ملی نفت کش بوده و در 

حال بررسی است.

جعبه سیاه سانچی به ایران منتقل شد  کاهش صادرات نفت ایران به کره جنوبی
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اعطای تندیس بلورین تعالی آموزش و توسعه 
منابع انسانی به بانک انصار

بانک انصار تندیس بلورین پنجمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع 
انسانی را به خود اختصاص داد و عضو هیات مدیره و قائم مقام بانک انصار آن را 
دریافت کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار، پنجمین 
کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به همراه مراسم تقدیر پنجمین دوره 
جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه 
منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در مرکز همایش 
های بین المللی رازی برگزار و بانک انصار تنها مجموعه و بانکی بود که در این سطح 
حایز رتبه گردید. در این مراسم عالوه بر تندیس بانک انصار بدلیل ارائه تجربه برتر 
در خصوص نیازسنجی آموزشی بر اساس مدل دیکوم )DACUM( حایز دریافت 
جایزه تجربه برتر انجمن آموزش و توسعه سرمایه انسانی شد . همچنین در این 
کنفرانس یکی ازکارشناسان آموزش ، معاونت منابع انسانی وآموزش  بانک انصار 
ضمن تشریح ابعاد مختلف دیکوم ، به ارایه برترین تجارب بانک انصار پرداخت و 
گفت: بانک انصار نیاز سنجی کارکنان را بر اساس مدل »دیکوم«انجام داده است. 
این مدل تدوین یک برنامه درسی و روشی موثر برای تجزیه و تحلیل یک شغل 
و فرد است. بر اساس این گزارش ، مهم ترین ویژگی و تفاوت پنجمین کنفرانس 
ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش در کشور، 
توجه بر حوزه های نوین آموزش و تمرکز بر ابزارها و مکانیسم های استقرار فرآیند 

مدیریت یادگیری در واحدهای آموزش و توسعه کشور بود .

تالش استانداری هرمزگان برای کاهش زمان 
ارایه مجوزهای سرمایه  گذاری

گروه اقتصادی: قیمت بلیط هواپیما و ارتباط آن با رونق گردشگری موضوعیست که 
مسئولین استانهای مختلف گردش پذیر کشور را به آن واداشته است تا برای استفاده 

از ظرفیت های اقتصادی گردشگری اقدامی عملی داشته باشند.  
معاون سیاسی استانداری هرمزگان درباره قیمت باالی بلیت هواپیما در برخی 
پروازها که تا یک میلیون تومان نیز می رسد، اظهار کرد: قیمت بلیت هواپیما در 
کشور شناور است به همین دلیل در برخی برهه های زمانی نرخ بلیت افزایش قابل 
توجهی را تجربه می کند.  وی از برگزاری نشستی در هفته جاری با مسئوالن 
سازمان هواپیمایی، مسئوالن دولتی و نمایندگان بخش خصوصی خبرداد و افزود:  
در این نشست راهکارهای الزم به منظور جلوگیری از افزیش بی رویه نرخ بلیت 
هواپیما به ویژه در ایام نوروز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.اکرمی با اشاره 
به راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان ها اظهار کرد:  تمامی ادارات 
در مراکز سرمایه گذاری مستقر هستند و تالش می شود در کمترین زمان ممکن 
مجوزهای الزم برای راه اندازی کسب وکارها و سرمایه گذاری ها ارایه شود. وی تاکید 
کرد:  نگاه ما نه تنها به بخش گردشگری که به همه حوزه های اقتصادی باید نگاهی 
همه جانبه و پازلی باشد به این معنا که اگر هریک از قطعات این پازل تکمیل نباشد 
پازل ساخته نمی شود و وقفه و فقدان در هر بخش می تواند نارسایی های بسیاری را 
به دنبال داشته باشد. اکرمی تاکید کرد:  رونق بخش گردشگری و مزایای اقتصادی 
آن به همت و تالش تمامی بخش های از مردم گرفته تا دولت و بخش خصوصی 
وابسته است و نگاه به سرمایه گذاری در این بخش نیز باید مثبت باشد. اکرمی که 
در جمع خبرنگاران صحبت می کرد،خاطرنشان کرد: ۴۰ میلیارد تومان تسهیالت 
در طول سال جاری برای بهبود حوزه گردشگری و سایر بخش های اقتصادی در 
اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.  وی با بیان اینکه با تصویب معاونت 
ریاست جمهوری ۱. ۵ میلیارد دالر برای پروژه های روستایی اختصاص می یابد، 
عنوان کرد: بخشی از این مصوبه به پروژه های روستایی استان هرمزگان اختصاص 
یافته است و در سال آینده نیز به این منظور بودجه هایی به این استان اختصاص 
خواهد یافت. اکرمی تصریح کرد:  ۵۰ درصد درآمدهای استانی می تواند به توسعه 
هراستان اختصاص یابد و در استان هرمزگان نیز بخشی از درآمدها صرف طرح های 

توسعه ای در استان می شود.

خبر

بانكداری ایران، یک پدیده وارداتی
پورمحمدی با انتقاد از کاهش میزان عقود مشارکتی 
از سوی بانکها، گفت: بانکداری ایرانی یک پدیده 
وارداتی است، بنابراین وقتی که ارتباطش با دنیا 

قطع است، نشاط خود را از دست داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سیدحمید پورمحمدی 
چالش های  و  پولی  سیاست های  همایش  در 
بانکداری و تولید گفت: متاسفانه بانکداری در ایران 
به خاطر اینکه یک پدیده وارداتی است، حیاتش در 
این است که با شبکه های بانکداری جهانی اتصال 
داشته باشد، بنابراین وقتی که با این شبکه برقرار 
است، شاداب است؛ اما در کنار تحریم ها نظام بانکی 
ایران، گزیده شد. بر این اساس تحوالت شتابان در 
دنیا بعد از یازده سپتامبر و بحران مالی 2۰۰۸ و 
تحریم، فشار سنگینی را بر نظام پولی ایران از بین 
رفت و امکان نوآوری از آن گرفته شد.معاون سازمان 
برنامه و بودجه با انتقاد از عقودی که در دهه های 
گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: باور 
من این است که تمام اصالحاتی که در چند دهه 
اخیر در نظام مالی و پولی شکل گرفت، اصالحات 
پولی بود؛ چراکه بیماری بانکداری ایران، بیماری 
حقوقی و نه بانکی است، به خاطر همین هم درمان 

آن سخت است.

بانک پاسارگاد در میان ۱0 بانک 
برتر خاورمیانه

 The( بنکر  معتبر  مؤسسه  ارزیابی  اساس  بر 
Banker( بانک پاسارگاد بار دیگر موفق شد با کسب 
جایگاه ۱٦٦ در بین ۵۰۰ برند برتر بانکی جهان در 
میان  در  ایرانی  بانک  تنها  عنوان  به  و  سال2۰۱۸ 
و  نقش کند  ایفای  بانکی خاورمیانه،  برتر  برند   ۱۰
برای نظام بانکی کشور افتخارآفرینی نماید.گروه برند 
 The( از نشریه بنکر )Brand Finance( فاینانس
Banker( متعلق به گروه انتشاراتی» فایننشال تایمز 
)Financial Times( « همه ساله نسبت به ارزیابی 
برندهای برتر بانکی جهان بر اساس شاخص های کمی 
و کیفی شامل فرآیند ایجاد برند، درآمدها و قدرت 
برند، ارزش ویژه برند و عملکرد آن در کسب سهم 
بازار اقدام می کند.در آخرین رتبه بندی نشریه بنکر 
منتشر شده درماه فوریه سال 2۰۱۸، بانک پاسارگاد 
در رقابتی فشرده با بانک های بین المللی موفق شد با 
۹ پله صعود نسبت به سال قبل، در جایگاه یکصد 
و شصت و ششم)۱٦٦( برند برتر بانک های جهان و 
همچنین به عنوان تنها بانک ایرانی در فهرست ۱۰ 
برند برتر بانک های خاورمیانه قرار گیرد و پیشرفت قابل 
مالحظه ای را به ثبت برساند.گفتنی است ارزش مالی 
برند بانک پاسارگاد براساس رتبه بندی مذکور معادل 
۱،۱۷۰ میلیون دالر آمریکا ارزیابی شده که حاکی از 
٦/۱۹% رشد نسبت به ارزش برند این بانک در سال 

2۰۱۷ است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت خبر
قراردادهــای خودرویی با خودروســازان خارجی 
را تشــریح و اعالم کــرد: طبق توافق با ســازمان 
استاندارد قرار شده در ارتباط با استانداردهای ۸۵ 
گانه خودرویی، در بخش اســتانداردهای اختیاری، 

تعادل الزم، ایجاد و به نوعی بازنگری شود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، محسن صالحی 
نیــا دیروز در نشســتی خبــری دربــاره اعتراض 
خودروســازان مبنی بــر اســتانداردهای ۸۵ گانه 
خودرویی تصریح کرد: برخی از این استانداردها در 
اروپا نیز استانداردهای تشویقی است لذا با سازمان 
ملی استاندارد هماهنگ شــده که استانداردهای 
مربوط به ایمنی معادل آخرین اســتانداردهای روز 
باشــد ولی قرار شــده در ارتباط با استانداردهای 
اختیــاری، تعــادل الزم ایجــاد شــود و به نوعی 
می توان از اصطالح بازنگری اســتفاده کرد.وی در 
این خصوص که استاندارد ۸۵ گانه خودرویی پیش 
از این در شورای سیاست گذاری خودرو به تصویب 
رسیده و چه دلیل دارد که مجددا در ارتباط با آن 
بازنگری شود؟ بیان کرد: مجددا تاکید می کنم که 
برخی استانداردهای در نظر گرفته شده که شامل 
استانداردهای اختیاری می شود شرایط اجرای آن 
در اروپا هم فراهم نیست. اینگونه نیست که ما امروز 
چیزی را مصوب و بعد بگوییم که نمی خواهیم آن 
را اجرایی کنیــم. با توجه به شــرایط پیش آمده 
باید بهینــه عمل کنیم و به خوبــی می دانیم که 
سازمان هایی نظیر استاندارد و محیط زیست نسبت 
به اجــرای قوانین تاکید دارند.صالحی نیا در ارتباط 
با تبیین برنامه ها و تشریح عملکرد وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت نیز اظهار کرد: برای ۴٦۴۳ واحد 
تولیدی طی ۱۰ ماهه سال جاری جواز بهره برداری 
صادر شده است و شاهد رشد ۵.۵ درصدی صدور 
جواز بهره برداری واحدهای تولیدی طی ۱۰ ماهه 
ســال جاری نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
هستیم.وی افزود: در بخش های عمده ای از تولید 
کشور با رشــد روبرو شــده ایم اما این بدان معنا 

نیست که در بخش دیگری از تولید کشور با مشکل 
مواجه نیســتیم.معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشــاره به تسهیالت پرداختی به 
حــوزه صنعت و معدن در ســال جاری اعالم کرد: 
برآورد رقم پرداختی در این بخش طی سال جاری 
۱۸۰ هزار میلیارد تومان از تســهیالت بانکی برای 
واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ برای رسیدن به 
حداقل ظرفیت اقتصادی است و طی ۹ ماهه سال 
جاری ۱۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت 
شــده که هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشــد کرده است.صالحی نیا با تاکید بر این که 
متاســفانه در پرداخت تســهیالت نوسازی صنایع 
موفق عمل نکرده ایم، اظهــار کرد: قرار بر این بود 
که ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت جهت نوسازی 
و بهسازی صنایع پرداخت شود که از این رقم تنها 
۴۸۰ میلیارد تومان تاکنون محقق شده است. طرح 
مذکور طی دو تا ســه ماهه گذشته در دستور کار 

قرار گرفته و از ۵٦۰۰ واحد متقاضی ۱2۰۰ واحد 
به بانک ها معرفی و متاسفانه تنها ۱۴۰ واحد موفق 
به دریافت تسهیالت شدند.وی در پاسخ به سوالی 
مربوط به آخرین وضعیــت قراردادهای خودرویی 
نظیر سیتروئن، فولکس، ماموت و رنو توضیح داد: 
قرارداد ســایپا و ســیتروئن در حال پیشبرد است 
و ســرمایه  گذاری و تامین تجهیــزات مدنظر قرار 
گرفته اســت. این قرارداد دو مــاه از برنامه مربوط 
به خود عقب افتاده، اما طبق وعده اواســط تیرماه 
ســال آینده کار خود را آغاز می کند.وی همچنین 
در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد واحدهای تولیدی 
راکد عنوان کــرد: نمی توان عدد دقیقی در ارتباط 
با واحدهــای راکد و تعطیل اعالم کرد، چراکه این 
واحدها به صورت مســتمر در حال تغییر است اما 
عمده مشــکالت آنها مربوط به پرداخت حقوق و 
دستمزد و نیز مشکالت کارگری است.وی همچنین 
از کاهش ۴۹ درصدی ظرفیت تولید کاغذ روزنامه 

و چــاپ و تحریر خبر داد و اعــالم کرد: با کاهش 
ظرفیــت تولید در کاغذ روزنامــه و چاپ و تحریر 
مواجه هســتیم و نیاز این بخش از طریق واردات 
تامین شده است.وی در مورد آخرین وضعیت پژو 
2۰۰۸، ۳۰۱ و 2۰۸ نیز اعالم کرد: عدد واقعی برای 
تولید داخل پــژو 2۰۰۸ نزدیک به 22 درصد بود 
که به عدد ۳۰ درصد می رســد. پژو 2۰۰۸، ۳۰۱ 
و 2۰۰۸ شــرایط تیراژشــان با توجه پلت فرم فرق 
می کنــد و در مورد خودروی ۳۰۱ باید اعالم کنیم 
که تولید آزمایشــی در دستور کار قرار گرفته و در 
ســال آینده تولید آن کلید خواهد خورد. عالوه بر 
این ظرفیت تولید این خــودرو ۵۰ درصد باالتر با 

استفاده از قطعه سازی ساخت داخل است.
معــاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در پاســخ به سوالی مبنی بر این که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانک مرکزی مکلف بودند طبق 
ابالغیه ســتاد فرماهی اقتصاد مقاومتی و شخص 
معاون اول رییــس جمهوری، طرح کارت اعتباری 
خرید کاالی ایرانی را در ســال جاری اجرایی کند 
اما این اقدام انجام نشــده است، تصریح کرد: طرح 
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در حال پیگیری 
اســت و به دســتور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
کمیته ای در این رابطه تشکیل شده است.به گفته 
وی، قرار براین شده که طرح کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانــی به صورت همیشــگی و دائمی اجرا 
شود و در ارتباط با رویه کارت اعتباری، بانک های 
عامل، نرخ تسهیالت و سقف و روش اعطای آن را 
دستورالعملی مدنظر قرار می دهند و تصمیم بر این 
شده که به امضاء و تایید بانک مرکزی برسد تا در 
نهایت برای ابالغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

ارسال شود.

معاون وزیر صنعت خبر داد: دائمی شدن کارت اعتباری خرید کاال 

تغییر در استانداردهای 85گانه خودرو

متن آگهی 
آیین  قانون   ۱۷۴ ماده  درراستای  متهم  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  احتراما 
پور  فالح  محمد  اسم  به  متهم  رسمی  روزنامه  در  آگهی  چاپ  با  کیفری  دادرسی 
فرزند کرمی به اتهام خیانت در امانت و کالهبرداری موضوع شکایت فرزاد بسطامی 
این شعبه  اتهام در  تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم  از  فرزند نورمحمد ظرف یکماه 

احضار گردد. 
بازپرس شعبه نهم  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزادپور. 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷۷۱۴  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود ساالری 
فارسیجانی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۳  صادره از اراک در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۰۹ مترمربع پالک ۱۵۰۰۷ فرعی از ۱٦۳ اصلی واقع در 
فردیس خریداری از مالک رسمی آقای یارعلی پیربک درویشوند محرز گردیده است، 
به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2٦۴۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱2/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/2۳/۹٦

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول  هیات  شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷۷۰۱  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی محمدیان 
پور فرزند میرزا آقا به شماره شناسنامه ۱۳۵  صادره از مسجد سلیمان در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۳٦/۱٦ متر مربع پالک ۱۱۱۳۹ فرعی 
از ۱٦۳ اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای محمد مبارکی محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2٦2۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱2/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/2۳/۹٦

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷۵2۷  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن یاری فرزند اصغر به شماره 
شناسنامه 2۵۴۰  کد ملی ۰۰۳۷2۸۰۱۴۷ صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۵۳ متر مربع پالک 2۱۵٦ فرعی از ۱٦۳ اصلی واقع 
در حافظیه شمالی - خیابان سرگلستان ٦2 پالک ۱۷۱2خریداری از مالک رسمی بانو 
دولت امانت محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2٦۴2

تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱2/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/2۳/۹٦
 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷۰۰2 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی کریمی فرزند کریم به شماره 
شناسنامه ۱۴۷ صادره از املش در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱2۰ متر 
مربع پالک ۱۱۸٦ فرعی از ۱٦۳ اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی خود 
متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۴۱2

تاریخ انتشار نوبت اول:۹٦/۱۱/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/۸/۹٦
 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹٦٦۰۳۰۱۰٦۰۰۰۷۸۱2 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فاطمه رحمانیان فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه۴۳ صادره از میامی  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۷۱/۱۰ متر مربع پالک ۹۱ فرعی از ۱2 اصلی به استثناء بهای 
ثمنیه اعیانی واقع در خیر آباد خریداری از مالک رسمی آقای ورثه قدمعلی خانی  محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹٦/۱2/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱2/22/۱۳۹٦

م.الف 950ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین مکاتبات قضائی
در پرونده کالسه : ۹٦۰۹۹۸۸۴۰۴۴۰۰۵2۵ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
روانسرآقای عنایت جواهری فرزند محمد به موجب شکایت آقای خسرو نادری سه چقائی 
فرزند صحبت اله به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب می 
باشد. به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی 
کیفری ، مراتب در روزنامه آگهی متهم ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید.
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فرید عزیزیان

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
آقای مجتبی نعمت وند یامچی دارای شناسنامه شماره ۳۰۰۹۱ به شرح دادخواست 
به کالسه ۱/۹٦ش/۱٦۳۳ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان الهویردی نعمت وند یامچی بشناسنامه۷۹۹۳۷ متولد ۳۵  در 
تاریخ ۹٦/۹/۱۴ اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
الهویردی  نام پدر  الذکرمجتبی نعمت وند یامچی  منحصراست به: ۱-متقاضی فوق 

شماره شناسنامه ۳۰۰۹۱متولد ٦۵
2-مرتضی نعمت وند یامچی نام پدر الهویردی ش .ش ۴۴۰2 متولد ۱۳٦۱

۳-مصطفی نعمت وند یامچی نام پدر الهویردی ش.ش ۰۰۱۳٦۸۰۸۵۴ متولد ۱۳۷۰
۴-سمانه نعمت وند یامچی نام پدر الهویردی ش.ش ٦۷۵٦ متولد ۱۳٦۳

۵-سمیرا نعمت وند یامچی نام پدر الهویردی ش.ش ۰۰۱۸۱٦٦۰2۴ متولد ۱۳۷۴
٦- ویال ممشی نام پدر حسین ش.ش۵۷۵۷ متولد ۱۳۴۱

اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 1803خ- رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی مفقودی
مدارک مورد نیاز جهت صدور سند المثنی

۱-ارائه آگهی روزنامه سراسری پس از گذشت ده روز از تاریخ انتشار آگهی )ارگانهای 
دولتی و خصوصی نیاز به آگهی و انتشار روزنامه ندارند و فقط با ارائه معرفی نامه 
اصغر  علی  آقای  اینجانب  متن:  نوبت چاپ  در یک  مربوط(  از شرکت  نامه  تعهد  و 
صداقت رستمی مالک خودروی وانت پیکان تیپ BARDOOH۷ به شماره بدنه 
NAAA۳٦AA۷EG۷۱۷2۳۸ و شماره موتور ۱۱۸P۰۱۳2۰۷۵ و شماره پالک 
ایران ۷2-۵۴۱ق۳۳ بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا جنب 
شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر 
اقدام خواهد شد. 2-ارائه نامه بازدید و معرفی نامه توسط افسر کاردان شماره گذاری 
مهمور شده به مهر برجسته یا تائید اصالت خودرو توسط کارشناس رسمی دادگستری

۳-ارائه اصل کارت شناسایی و شناسنامه خودرو همراه با کپی )برابر اصل شده مدارک 
نیاز به اصل ندارد(  ۴- واریز مبلغ چهل هزارتومان به شماره حساب ۱۹۸۴۵۰۰۰٦ 
بانک تجارت در وجه شرکت ایران خودرو ۵-اصل و کپی شناسنامه مالک یا وکیل  

٦-ارائه فرم تکمیل شده تعهد نامه متقاضی
بهشهر

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

آقای حیدر ساراییفرزند حسین درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از 
آقای وراث حسین سارایی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت 
کالسه ۹۵– ۱2 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی  برابر رأی اصالحی شماره ۱۳۹٦٦۰۳۱٦۰۰۷۰۰۱۷٦۷ تاریخ ۳ /  ۱2 / ۹٦  
حکم به صدور سند مالکیت یکباب خانه به مساحت ۵۰ / 2۵2 متر مربع به نام آقای 
حیدرساراییصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان حسن صحرایی 
می باشد لذا مراتب دریک نوبت آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود 
را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حیدر سارایی 

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   ۸  /  ۱2 / ۱۳۹٦

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فرشاد دانش نیا فرزند 

خواهان آقای مراد علی احمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فرشاد دانش نیا به 
خواسته مطالبه ضرر و زیان مطرح که به این این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹٦۰۹۹۸٦٦۹۰۱۰۰۴۷۹   شعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان 
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/2۱ ساعت ۰۹:۰۰تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان 
خرم آباد –ماهرخ محمودوند. 

متن آگهی
خواهان مظهورباوی فرزند حویف دادخواستی به طرفیت خواندگان حجرشعاعی وقاوی 
شعاعی و کردی شعاعی وعلی شعاعی همگی فرزندان مریعی و محمد رضا نیکنام 
فرزند محمد کریم و احمد نیکنام ومصطفی نیکنام فرزندان عبدالکریم به خواسته 
پرونده کالسه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  نامه عادی مطرح که  مبایعه  تنفیذ 
شهرستان  )حقوقی(دادگستری  عمومی  دادگاه  اول  ۹۵۰۹۹۸٦۱۵۹۱۰۱۱۴۱شعبه 
شادگان ثبت طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه 
نمایند  مالحظه  را  کارشناسی  ،نظریه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 
وهرمطلبی نفیایا اثباتبادرخصوص نظریه دارند دراین دادگاه حاضروکتبا اعالم نمایند.
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شادگان-حکیمه سحرخیز

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای زکی جان رحمتی فرزند قربانی 

خواهان خانم ماهی نصیری فرزند سبزه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای زکی 
جان رحمتی فرزند قربانعلی  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه 
کلیه خسارات دادرسی مطرح که به این این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹٦۰۹۹۸٦٦۱۰۷۰۰٦۷٦  شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان 
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/2۸ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –رضا نقی زاده .

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عباس اختیارزاده 

خواهان آقای حجت اله حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباس اختیارزاده 
به خواسته مطالبه وجه سفته مطرح که به این این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹٦۰۹۹۸٦٦۱۰۸۰۰۱۱۳   شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/2۱ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور. 

متن آگهی 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
سجاد  برای   ۹٦۰۹۹۸٦٦۵٦۹۰۰۰۱۱ کالسه  پرونده  در   ۹٦۱۰۴۳٦٦۱۱۰۰۵۸۷٦
سیفی دلی به اتهام ترک انفاق تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰۹:۰۰ تعیین گردیده 
است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 

اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 103 دادگاه کیفری دو خرم آباد – مجتبی حسنوند. 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درپرونده کالسه۹٦۰۷2۱موضوع دادخواست داورملکی نظیف بطرفیت داود ملکی نظیف 
بخواسته تحریرترکه که وقت رسیدگی آن به روز۹۷/۱/22ساعت۹:۳۰تعیین شده است.

باتجویزماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارچاپ 
تاخوانده دروقت مقررجهت رسیدگی درجلسه شوراحضوریابدضمناخوانده می تواندقبل 
ازموعدبه واحد٦مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم راتحویل نماید.ورثه مرحوم: 

۱-داورملکی نظیف)پدرمتوفی(.
شعبه6شوراهای حل اختالف شهرستان دزفول

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مردم از گواهی 
استقبال  سکه  فروش  پیش  و  ارزی  سپرده 
نکردند، اما از 2۸ بهمن تا ۳ اسفندماه، ۱۰۱ 
هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی فروخته 
شده است.به گزارش زمان به نقل ازمهر، ولی 
میزان  اسفندماه،  سوم  تا  گفت:  سیف  اهلل 
سکه  فروش  پیش  گواهی  از  مردم  استقبال 
و گواهی سپرده ارزی باال نبوده، ولی گواهی 
است،  شده  مواجه  استقبال  با  ریالی  سپرده 
بر این اساس گواهی سپرده ارزی مبتنی بر 
است،  شده  فروخته  اندک  بسیار  ارز  فروش 
در حالیکه انتشار گواهی سپرده ریالی از 2۸ 
تومان  میلیارد  اسفند ۱۰۱ هزار  تا ۳  بهمن 

بانک  استقالل  داشت:  اظهار  است.وی  بوده 
اصول  بلکه  نیست،  کافی  تنهایی  به  مرکزی 
حاکمیت شرکتی و مباحث مرتبط با تطبیق 
این  باید مورد نظر قرار گیرد.  و کامپالینس 
حسابهای  تسویه  شرایط  که  است  درحالی 
باید  این  کنار  شود.در  متنوع  باید  نیز  مالی 
کرد  توجه  نیز  سپرده ها  ضمانت  به صندوق 
وضعیت  تواند  می  شرایط،  این  مجموع  که 
مناسبی را برای نظام بانکی ایجاد کند.سیف 
با بیان اینکه نوسانات در بازار ارز و نرخ سود، 
بانک  کند، گفت:  را دچار مشکل می  تولید 

ریزی  برنامه  و  سیاستها  اتخاذ  در  مرکزی 
بازار مصمم است و  های آتی برای ثبات در 
رسمی  بازارهای  در  که  خواهد  می  مردم  از 
اظهارداشت:  شوند.وی  گذاری  سرمایه  وارد 
مشکالت  رفع  به  توجه  ضمن  مرکزی  بانک 
درون ساختاری، ساز و کارهای مشخصی را 
برای مرتفع ساختن مشکالت برون سازمانی 
بانکها در نظر گرفته است، بر این اساس انتقال 
بازار سرمایه  اوراق دولتی به  ثانویه  معامالت 
وجود  به  گفت:  است.سیف  گرفته  صورت 
فاینانس  در  توجه  قابل  های  آمدن گشایش 

ها، چشم انداز مناسبی را برای وضعیت ارزی 
ترسیم می کند که دلیلی برای نوسانات اخیر 
اقتصادی  کالن  متغیرهای  معبر  از  ارز  نرخ 
تحلیل  در  باید  اما  شود،  نمی  مشاهده 
باید  انتظارات  مقوله  منصفانه،  و  کارشناسی 
مدنظر قرار گیرد که مولفه مهم و کلیدی در 
نااطمینانی  اساسا  افزود:  است.سیف  ارز  بازار 
نامه  توافق  تداوم  خصوص  در  موجود  های 
با افزایش تقاضای  هسته ای و همزمانی آن 
فصلی به همراه ایجاد فضای انتظاراتی منفی 
از سوی برخی در داخل، منجر به تغییر جهت 
در انتظارات فعاالن اقتصادی و افزایش تمایل 

برای ورود به بازار ارز شده است.

مردم در بازارهای رسمی وارد سرمایه گذاری شوند
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اوقات شرعی

آنقدر که از دست دادن چیزی، ما را افسرده می کند، از 
داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم...

و این ذات آدمیزاد است...!
ژان پل سارتر

سخن حکیمانه

بمب ، یک عاشقانه ؛ دومین اثر پیمان معادی 
در مقام کارگردان بعد از برف روی کاج ها که 
در سی امین جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و لوح 
را  نو  نگاه  بازیگر زن در بخش  بهترین  تقدیر 
برای مهناز افشار به ارمغان بیاورد ؛ پیمان معادی 
در این فیلم به سراغ اتفاقات سال ۱۳٦٦ رفته 
است تا عاشقانه ای از زندگی یک زوج را روایت 
نماید ؛ فیلمنامه این فیلم در سال ۱۳۹۳ جایزه 
بهترین فیلمنامه را از جشنواره آسیاپاسفیک 
دریافت کرده بود ؛ همانطور که از کارگردان و 
عوامل جلو و پشت دوربین انتظار می رفت فیلم 
دو  که  درآمده  آب  از  خوش ساختی  و  خوب 
قصه درام را از دو نسل متفاوت در دهه شصت 
و بمباران شهر تهران در جنگ اشاره می کند، 
قصه تم عاشقانه و ضد جنگ دارد، در خالصه 
داستان آمده است : در میانه سالهای جنگ و 
در اوج بمباران های تهران، روزگار با بیم و ترس 
می گذرد ، در فضای سرد و خشن موشک باران 
دهه ٦۰ ، آنجا که آدمها نمیدانند ، فردا زنده اند 
یا خیر ، ایرج ذکایی با بازی پیمان معادی ناظم 
یک مدرسه راهنمایی در تهران است و میترا 
خانم معلم زبان فرانسه با بازی لیال حاتمی زن 
و شوهری فرهنگی هستند که در تهران سال 
٦٦ و در میانه بمباران ها دچار سردی شده اند 
و قهر کرده اند ، آنها آن قدر به انتها رسیده اند 
که حتی پس از شنیدن صدای آژیر قرمز هم به 
پناهگاه نمی روند و چیزی برای از دست دادن 
پناهگاه  از طرفی عشقی کودکانه در   ، ندارند 
منزلی شکل می گیرد و یکی از شاگردان مدرسه 
ایرج در نوجوانی عاشق دختر همسایه شده است 
، اما عشق و دلدادگی و زندگی و امید، هراس 
ملموس مرگ را به فراموشی می سپارد؛ رفتگان 
در کلماِت زندگان تکرار می شوند و مرگ، سؤال 
مطلق است و عشق، ابهام مکرر ؛ فیلم بمب؛ یک 
عاشقانه با کورسوی امیدبخش زندگی کار دارد 
نه با سیاهی مطلق مرگ و بمباران های سال 
شصت و شش و حضور آن ها در پناهگاه فرصت 
خانواده  برای  را  عشق  درباره  مجدد  گفتگوی 

ذکایی فراهم می آورد.
به عبارت دیگر در فیلم بمب، ما شاهد زن و 
شوهری ) لیال حاتمی و پیمان معادی( هستیم 
هم  با  حرفی  اما  میکنند  زندگی  هم  با  که 
نمی زنند ولی رفته رفته عشق بین آنها بیشتر 

می شود تا سکانس پایانی فیلم که به غایت خود 
می رسد و پسربچه ای که در پناگاه عاشق دختر 
همسایه خود می شود و به دلیل دیدن او دوست 
دارد جنگ ادامه یابد و همیشه وضعیت قرمز 
باشد تا او را در پناهگاه ببیند، فیلمنامه با توجه به 
ایده درخشان خود در روند شکل گیری از مبدا 
تا مقصد فیلم، از ضعف هایی هم برخوردار می 
باشد ، به عنوان مثال شخصیت پردازی ضعیف 
برخی از نقش ها همانند مدیر مدرسه که بیشتر 
در حد یک تیپ باقیمانده و با ارائه سطحی و 
کمیک، اثر را از رویکرد اصلی خود خارج نموده 
و در سکانس های مرتبط با این کاراکتر در حد 
کمدی های سخیف و فیلم های شعارپردازانه در 
سینمای ایران تنزل می بخشید و صحنه هایی 
چون ورود دزد و سکانس پایانی اصابت موشک 
که کامالً تحمیلی اند و انتهای فیلم را تضعیف 
می کنند. فیلم بمب در سه لوکیشن و سه فضا 
مجزا : مدرسه ، پناهگاه و خانه زوج فرهنگی می 
گذرد ، مدرسه فضای کمدی دارد ، کمدی سیاه 
یا همان کمدی تلخ ، پناه گاه رئالیته ترین وجه 
ماجراست و خانه هم که رهاترین بخش داستان 
است و مخاطب در تماشا فیلم نمی تواند سه 
لحن را به فاصله کم در کنار هم هضم کند ؛ 
فیلم بمب شباهت هایی هم به لحاظ مضمون به 
سریال وضعیت سفید حمید نعمت اهلل  دارد و 
پایه و اساس و سنگ بنای ساختمان اصلی فیلم 
»عشق« است و آنچه این شکل ها و موقعیت های 

مختلف عاشقانه را به هم ربط می دهد بدون 
کوچک ترین شک و تردیدی جنگ است ؛ از 
معایب فیلم می توان به ریتم بسیار کند آن 
اشاره کرد و ضربه اصلی را همین ریتم کند به 
فیلم وارد می سازد و ریشه اصلی این کندی 
را باید در کم رویداد بودن کلیت اثر  و تکرار 
مکررات دانست که باری از دوش فیلم بر نمی 
دارد و طوالنی بودن آن می تواند نقطه ضعف 
داده  نشان  فیلم  در  تکرار  به  باشد؛ چیزهایی 
می شود، مانند جلسه های صبحگاهی مدرسه، 
سردی و اختالف بین زن و شوهر یا رفتن به زیر 
زمین هنگام به صدا درآمدن آژیر قرمز که می 
توانست کوتاه تر باشد هرچند ابهاماتی نیز که 
ناشی از ضعف فیلمنامه می باشد به فیلم وارد 
است و احساس میشود فیلمنامه در حد طرح 
باقی مانده است و چفت و بست های فیلمنامه 
آنطور که باید و شاید خوب شکل نگرفته است ؛

از نکات جالب فیلم می توان به تداعی خاطرات 
علی الخصوص  شصت  دهه  بچه های  برای 
خاطرات مدرسه اشاره کرد ؛ به طوریکه طبیعتاً 
بچه های دهه شصت با دیدن فیلم با شخصیت 
ها همزاد پنداری خواهند کرد و خاطرات دوران 
کودکیشان برای آنها تداعی خواهد شد و حس 
نوستالژی دارد ، نکته دیگر فیلم حضور محمود 
کالری عالوه بر مدیریت فیلمبرداری در مقام 
بازیگر در یکی از نقش های فرعی فیلم )پدر لیال 

حاتمی( است.

شاید مثبت ترین جزء فیلم عالوه بر فیلمبرداری 
درخشان محمود کالری علی الخصوص ترکینگ 
پالن آغازین فیلم که بسیار در فضاسازی فیلم 
نقش دارد و فیلمبرداری منسجم، دقیق و مبتنی 
بر اصول زیباشناسانه به همراه نور پردازی خوب 
که از نقاط قوت بصری فیلم می باشد که در 
خلق فضاهای ملتهب و سرد موفق عمل کرده 
است میتوان به طراحی صحنه بی نظیر محسن 
شاه  ابراهیمی و طراحی لباس سارا خالدی زاده 
که در اکثر کاراکترها با توجه به شرایط محیطی 
خاص و دوره زمانی از وضعیت مطلوبی برخوردار 
می باشد اشاره کرد که می تواند مخاطب را با 
خود همراه سازد و به فضای آن دوران ببرد و 

حس نوستالژی ایجاد کند.
 Eleni(( کاریندرو«  »النی  را  فیلم  موسیقی 
قطعات  خالق  که   Karaindrou
کارگردانهای  مهمترین  از  یکی  درخشان 
 Theo( »تئوآنجلوپلوس«  سینما  تاریخ 
شاهکارش  و  Angelopoulos(است 
 The Weeping(( گریان«  »علفزار  در 
لک  معلق  »گامهای  و   2۰۰۴ /  Meadow
 The Suspended Step of( لک« 
the Stork / ۱۹۹۱( از خاطر کسی پاک نمی 
شود ، ساخته است ، وی که سعی داشته تمی 
فانتزی و حس و حالی شاعرانه به فیلم بدهد که 

در این امر تاثیر گذار بوده است. 
از دیگر نکات مهم فیلم می توان به بازی بازیگران 
به خصوص پسربچه فیلم با بازی ارشیا عبدالهی 
که بی شک ستاره درخشان این اثر می باشد و 
بازی بسیار خوبی را به نمایش میگذارد اشاره 
کرد ، هرچند که یکی از موارد مهم در انتخاب 
بازیگران، ترکیب و توازن فیزیکی آنها می باشد و 
بعنوان نمونه، دختر نوجوان با بازی نیوشا جهانی 
هیچ تناسب فیزیکی با بازیگر روبروی خود ارشیا 
به  باشد و  بزرگتر می  او  از  و  ندارد  عبداللهی 
بصورت منطقی انتخاب درستی نمی باشد اما 
از این بابت که کارگردان توانسته بازی خوبی از 
آنها بگیرد و بازیشان باورپذیر و تحسین برانگیز 
است ، میتوان به پیمان معادی تبریک گفت ؛ 
در مجموع فیلم بمب را میتوان اثر قابل قبول 
دیگری همچون نخستین فیلم معادی یعنی 
برف روی کاج ها، دانست و چه بسا فیلم دوم 
پیمان معادی بهتر از فیلم نخست او است و وی 

در این فیلم بسیار جلوتر هم رفته است.

»بمب، یک عاشقانه« با دارمی ضدجنگ
*مرتضی کوه مسکن

»بازی دروغ« پرفروش ترین کتاب 
»روث ور« به ایران رسید

»روث  کتاب  پرفروش ترین  دروغ«  »بازی  کتاب 
ور« نویسنده مطرح انگلیسی، به فارسی ترجمه و 

منتشر شد.
به گزارش  مهر؛ »روث ور« در حال حاضر یکی 
از نویسندگان مطرح انگلستان است که در سال 
۱۹۷۷ در ساسکس انگلستان به دنیا آمد. وی پس 
پاریس  به  از دانشگاه منچستر  فارغ التحصیلی  از 
نقل مکان کرد و تا پیش از بازگشت به انگستان 
و اقامت در شمال لندن، به کارهای خدمتکاری، 
فروشندگی کتاب و معلمی زبان انگلیسی )به عنوان 
زبان خارجی( مشغول بود. این نویسنده در حال 
خود  فرزند  دو  همسر  با  همراه  لندن  در  حاضر 
زندگی می کند و نویسندگی را به عنوان شغل اصلی 

و تمام وقت خویش انتخاب کرده است.
اولین کتاب وی با عنوان »در یک جنگل تاریِک 
تاریک« در سال 2۰۱۵ منتشر شد که به سرعت 
جای خود را در میان عالقه مندان به مطالعه گشود 
و به عنوان کتابی محبوب و پرفروش در انگلستان و 
آمریکا شناخته شد. روث ور پس از انتشار این اثر، 
کتاب دومش را باعنوان »زنی در کابین ۱۰« در 
سال 2۰۱٦ به نگارش درآورد و به چاپ رساند. این 
کتاب، محبوبیتی بیش از اثر اول روث ور دربرداشت 

و در لیست کتاب های پرفروش دنیا قرار گرفت.
موفقیت های  جزو  ور،  روث  اول  کتاب  دو  هر 
چشمگیر جهانی بودند و در لیست پرفروش ترین 
کتاب ها در سراسر جهان قرار گرفتند، از جمله در 
لیست روزنامه ساندی تایمز و نیویورک تایمز. از روی 
هر دو کتاب اوِل او فیلم ساخته و به بیش از چهل 

زبان منتشر شده است.
کتاب ۴٦۴ صفحه ای »بازی دروغ« نوشته »روث 
ور« با ترجمه »سمیه یوسفی« در شمارگان ۵۰۰ 
نسخه و با قیمت ۳2 هزار تومان از سوی انتشارات 

مجید منتشر و روانه بازار نشر شده است.

در دنیای کتاب

ساحلي  هتل   بزرگ  پروژه  نوشهر:  نظري- 
۵ستاره اراز نوشهر با حضور معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کشور وفرماندارنوشهر،بخشداربخش 
،مسووالن  نوشهر  شهردار  نوشهر،  مرکزي 
جمهور  رییس  معاون  شد.  بازدید  شهرستاني 
دستي  ،صنایع  فرهنگي  میراث  سازمان  ورئیس 
وگردشگري گفت:در حال حاضر یک هزار و ۷۰۰ 
پروژه در این حوزه در حال ساخت وجود دارد که 
امیدواریم تا پایان کار دولت دوازدهم همه آنها به 

بهره برداری برسند.
سرمایه  برای  تقاضا  خوشبختانه  افزود:  مونسان 
سرمایه  و  است  زیاد  نیز  بخش  این  در  گذاری 

سرمایه  برای  روزانه  صورت  به  زیادی  گذاران 
امادگی  اعالم  گردشگری  بخش  این  در  گذاری 

می کنند.
های  برنامه  دیگراز  یکی  را  گردی  بوم  وی 
بوم  خوشبختانه  گفت:  و  کرد  بیان  گردشگری 
گردی به شدت در کشور در حال توسعه است و 
با این کار اشتغال زیادی در روستاها و شهرهای 

کوچک ایجاد شده است.
دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس 
و گردشگری کشور با اشاره به برنامه های ستاد 
سال  نوروز  عید  برای  گفت:  سفر  تسهیالت 
خدماتی   ، امدادی   ، اجرایی  دستگاه   ۱۹ آینده 
سفرهای  تسهیالت  ستاد  قالب  در  انتظامی  و 

خودشان  فعالیت  هماهنگ  صورت  به  نوروزی 
اشاره  با  جمهوری  رئیس  معاون  کردند.  آغاز  را 
مازندران  استان  در  گردشگری  های  ظرفیت  به 
گفت : خوشبختانه این استان دارای ظرفیت های 
بالقوه و باالی گردشگری است و برای ساماندهی 
و استفاده مردم در این مناطق باید گردشگران به 
صورت تور گردشگری به این منطقه آورده شود 

تا ارزش افزوده در این بخش بوجود آید.
استانداران شمالی کشور  افزود: خوشبختانه  وی 
تابتوانیم  دارند  زمینه  این  در  برنامه های خوبی 
در آینده شاهد رونق بخش گردشگری به صورت 

سیستمی در این استانها باشیم.
و  جمهوری  رئیس  معاون  مونسان  اصغر  علی 

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگری جمعه شب به منظور دیدار با فعاالن 
بخش گردشگری و افتتاح چند پروژه گردشگری 

به استان مازندران سفر کرده است.
وي در خاتمه افزود:ساالنه 2۰ میلیون گردشگر 

از استان مازندران دیدن می کنند.
نائب  بزرگ  پروژه  این  از  بازدید  حاشیه  در 
هتلهاي  توسعه  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
این  احدات   از  اهداف شرکت  اراز در خصوص  
اولین  هتل  این  احداث  ایده  داشتند:  بیان  هتل 
پدر  کبیر،  گروه صنعتی  بنیانگذار  توسط    بار  
اینجانب  مهندس محمد باقر کبیر جباری مطرح 

گردیده است.

ایشان بالغ بر پنجاه سال در پروژه های عمرانی 
و تولیدی کشور حضور پر باری  داشته و همیشه 
اگر  یا  ندهید  انجام  را  کاری  یا  مینمایند  اعالم 
بهترین  خود  نوع  در  کنید  سعی  میدهید  انجام 

باشید
مهندس حمید کبیرجباري با اشاره به مشخصات 
 ۵ هتل  بزرگترین  حاضر  حال  در  که  هتل  این 
کرد:  عنوان  زیر  شرح  به  میباشد  کشور  ستاره 
محل احداث: ۱۰ کیلومتری نوشهر منطقه چلک 

ساحلی
مساحت زمین طرح ۵ هکتار

تعداد اتاقها و سویتها ۵2۰
مساحت زیر بنا ۱۰۳۰۰۰ متر مربع 

تعداد طبقات : ۳۰ طبقه
آرشیتکت: مهندس فرزاد دلیری

مشاور: ابداع طرح گستر
مجری ؛ گروه بام سازه

زمان تقریبی بهره برداری : پایان ۱۳۹۸
طور  به  نفر   ٦۰۰ حدود  زائی:  اشتغال  تعداد 

مستقیم
و  تاالرها  انواع   ، رستورانها  انواع  هتل:  امکانات 

سالنهای کنفرانس
بعضی امکانات تفریحی هتل که به تدریج احداث 
خواهند شد شامل پینت بال ،سوارکاري،ورزشهاي 
،موتورسواري  تیروکمان  با  ،تیراندازي  دریایي 

،جت اسکي مي باشد.

با حضور معاون رييس جمهور صورت گرفت:

بازديد از پروژه بزرگ هتل  ساحلي ٥ ستاره اراز نوشهر

کامران مجیدی تهیه کننده سریال »الک قرمز« اعالم کرد که 
نام این سریال به »نیکان« تغییر یافته است.

کامران مجیدی تهیه کننده سریال »نیکان« درباره ساخت 
این مجموعه ۳۰ قسمتی به  مهر توضیح داد: سریالی را به 
کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی می سازیم که نسخه سریالی 
از فیلم سینمایی »الک قرمز« است و با همین نام موقت نیز 

تصویب شده است.
وی با اشاره به اینکه این سریال برای شبکه پنج ساخته می 
شود و فعال در مرحله نگارش است، گفت: ما و شبکه فعال برای 
یک طرح کلی به توافق رسیده ایم و ابتدا باید ۱۰ قسمت اولیه 
این سریال را به نگارش درآوریم. تهیه کننده »الک قرمز« 
درباره زمان ساخت این سریال بیان کرد: این سریال که به نام 

»نیکان« تغییر کرده است سال ۹۷ به مرحله تولید می رسد.
وی در پایان با اشاره به تغییرات در نسخه سریالی »الک قرمز« 
اظهار کرد: این سریال براساس سیاستگذاری های تلویزیون 
ساخته می شود ولی قهرمان داستان باز هم یک دختر نوجوان 
است. فیلم سینمایی »الک قرمز« به کارگردانی سیدجمال 
سیدحاتمی، نویسندگی امیر عبدی و تهیه کنندگی کامران 

مجیدی محصول سال ۱۳۹۴ است. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه ها در حال ورود 
به مرحله ای هستند که در هم افزایی و پیوند با صنعت و به 
کارگیری دانش ثروت آفرینی، تحول مناسبی در حوزه اقتصاد 

کشور ایجاد کنند.
منصور غالمی در حاشیه بازدید از دانشگاه علوم و فنون دریایی 
خرمشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بخش مهمی از مفهوم 
اقتصاد مقاومتی این است که از نظر ایده ها، اندیشه ها و یافته 
های علمی به خود متکی باشیم و یکی از این اقدام ها، استقرار 
مراکز رشد و فناوری و شرکت های با ایده های نوین)استارت 

ها( در پارک های علم و فناوری است.
وی افزود: ۴2 پارک علم و فناوری اکنون در کشور وجود دارد 
که زمینه ورود فناوری ها و ایده های حاصل از تحقیقات علمی 

به بخش صنعت را فراهم می کنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: در مقوله صنعت 
نیز صنایع مختلف از جمله مجموعه های زیر پوشش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی توجه خوبی به 
محققان و نتایج تحقیقاتی دانشگاه ها نشان می دهند که این 
موضوع، زمینه مناسبی را برای حضور دانشگاه در صنعت فراهم 

می کند.

بهرام  گردانی  کار  به  رفته«  یادها  »از  سریال  تصویربرداری 
بهرامیان و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان به جلسه دویستم 
رسید. به گزارش زمان، تصویر برداری سریال از یادها رفته 
به کار گردانی بهرام بهرامیان همچنان ادامه دارد و دویستمین 
جلسه تصویر برداری سریال انجام شد و حدود ۳۰ درصد 
سریال تصویربرداری شده است. تاکنون بازیگرانی همچون 
حسین یاری، هلیا امامی، میترا حجار، پوریا پورسرخ ، بیتا فرهی 
، کامران تفتی ، لیال بلوکات، سیما تیرانداز، مهدی سلوکی، رضا 
یزدانی، رسول نجفیان، علیرام نورایی، حبیب دهقان نسب، 
مهرداد ضیایی جلوی دوربین رفته اند. تصویر برداری سریال 
در شهرک سینمایی غزالی بدون وقفه همچنان ادامه دارد و 
گروه سازنده از صبح تا پاسی از شب مشغول فعالیت هستند. 
مجموعه تلویزیونی »از یادها رفته« به کارگردانی بهرام بهرامیان 
و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان یک ملودرام تاریخی است که 
در ۵۰ قسمت ساخته می شود و داستان آن به زندگی دختری 
جوان در سال ۱۳۱۹ می پردازد که به دلیل نداشتن شناخت از 
وضعیت کشور و آداب رسوم دچار بحران شدیدی می شود اما 
با کشف حقیقت سنت ها و رفتارها به آرامش و زندگی مشترک 

می رسد.

 »الک قرمز« به »نیکان«
 تغییر نام داد

یر علوم: دانشگاه ها وارد  وز
مرحله تحول در اقتصاد شده اند

تصویربرداری »از یادها رفته« 
سینمایی شهرک  در 

صوفی بیا که آینه صافی است جام را 
 تا بنگری صفای می لعل فام را

راز درون پرده ز رندان مست پرس 
 کاین حال نیست زاهد عالی مقام را

امروز با موالنا

 حمایت سازمان سینمایی حوزه هنری
 از سینماگران جوان

استعدادهای  کشف  جوان گرایی، 
از  یکی  تازه  ظرفیت های  و  جوان 
حوزه  سینمایی  سازمان  اولویت های 
سوره  فیلم  باشگاه  طریق  از  هنری 

است.
به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی 
هنری؛  حوزه  سینمایی  سازمان 
باشگاه  مدیرعامل  شفاه  محمدرضا 
مطلب  اعالم  ضمن  سوره  فیلم 
سوره  فیلم  باشگاه  داد:  خبر  فوق، 
دوره  اولین  برگزاری  پایان  از  بعد 

با عنوان »ثانیه های طالیی در فیلم کوتاه«؛ سال  کارگاه آموزشی فیلمسازی 
را جهت کشف  جانبی اش  فعالیت های  و  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  آینده 

استعدادهای تازه به شکل جدی تر و گسترده تری ادامه می دهد.
وی گفت: در کنار این روش تازه دیگر مدخل هایی که تا کنون برای شناسایی 
این افراد در نظر گرفته ایم افراد منتخب و برتر جشنواره ها از جمله جشنواره 
را  آینده هم قصد داریم کانال های شناسایی  ... است. در  و  فیلم کوتاه، عمار 
گسترده کرده تا از حضور جوانان مستعد بیشتری در این باشگاه استفاده کرده 
و از ایشان حمایت کنیم.مدیرعامل باشگاه فیلم سوره ادامه داد: این کارگاه های 
آموزشی حول محور فیلم کوتاه و غنیمت دانستن لحظه به لحظه یک اثر است. 
ماموریت و فعالیت این مرکز از ابتدای تاسیس تا امروز بر شناسایی و کشف 
افراد ختم  این  از  به حمایت  نهایت  در  تا  داشته  تمرکز  جوانان  استعدادهای 
شود. در کنار سایر فعالیت هایی که تا کنون در باشگاه فیلم سوره انجام شده 
برگزاری این کارگاه ها نیز مقدمه ای برای رسیدن به شناخت افراد عالقمند به 
هنر فیلمسازی و سینماست. وی خاطرنشان ساخت: این نوع آموزش به شیوه 
کارگاهی برای ما هم اولین تجربه بود و نتایج قابل قبولی هم در پی داشت و به 
نظر می رسد این فرصت برای برخی از افراد شرکت کننده فراهم شود تا سال 
آینده بتوانیم به همکاری با نیروهای تازه وارد فکر کنیم و بعد از کشف استعداد 
وارد مرحله دوم شویم. در این رابطه با مشاوره زین العابدین تقی پور مدیر بخش 
آموزش باشگاه فیلم سوره و محمدرضا خردمندان مدرس اولین دوره کارگاه 
آموزشی برگزیدگان را انتخاب کرده تا در سال آینده برنامه های جدی تری با این 
افراد رقم بخورد. شفاه با بیان اینکه باشگاه فیلم سوره قصد دارد برای رسیدن 
به اهداف بلند مدت خود به منظور تکمیل چرخه فیلمسازی درست، گستره 
فعالیت دفتر فیلمسازی »کات« را برای حمایت از فیلمسازان کوتاه گسترش 
دهد، اضافه کرد: این باشگاه در راستای ماموریت خود، نخستین کارگاه آموزشی 
فیلمسازی را با محوریت مقدمات ایده  پردازی، فیلمنامه نویسی و کارگردانی با 
تدریس سیدمحمدرضا خردمندان، نویسنده و کارگردان سینمای ایران برگزار 
کرد تا هنرجویانی که موفق به گذراندن دوره مقدماتی شوند بتوانند با شرکت 
در دوره پیشرفته و درصورت تأیید مدرس، از حمایت باشگاه فیلم سوره برای 
ساخت فیلم کوتاه بهره مند شوند.وی خبر داد: شرایط و زمان بندی دوره های 
جدید آموزشی باشگاه فیلم سوره در سال ۹۷ بزودی و از طریق روابط عمومی 

سازمان سینمایی منتشر خواهد شد.

خبر

کاریکاتور


