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با تاکید بر مقابله  بانک مرکزی،  به گزارش زمان، رییس کل 
فعالیت هایی  مبهم،  فضایی  در  که  ناشناس  افراد  فعالیت  با 
بازار ارز  زیرزمینی انجام می دهند، گفت: در چند روز اخیر، 

7وضعیت نسبتا متعادلی داشت.

 مقابله با فعالیت های زیرزمینی

 در بازار ارز
پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون  زمان،  گزارش  به 
وزارت آموزش و پرورش ضمن اعالم خبر واریز حقوق حق 
التدریسان آزاد گفت: عیدی این گروه نیز تا پایان هفته واریز 

خواهد شد.

به گزارش زمان، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای 
اســالمی، صدیف بدری گفت: و زیــر راه در پنج محور از 
جمله سوءمدیریت در سوانح ریلی و هوایی، بحران برف و... 

استیضاح می شود. 5

 پرداخت عیدی معلمان 

حق التدریس تا پایان هفته

 وزیر راه و شهرسازی

در ۵ محور استیضاح می شود

3

1

انتقال پیکرها امروز انجام می شود

7

وزیر تعاون تاکید کرد:

ضرورت شناسایی مشاغل جدید خانگی
افزایش تسهیالت مشاغل خانگی از 5 میلیون به ۲۰ میلیون تومان

سرمقاله

حدود اختیارات رئیس جمهور 
در قانون اساسی

نگاه روز

نگاهی به فیلم کامیون به 
ساخته کامبوزیا پرتوی 

زنگ خطر برای سالمت 
مردان ایرانی

طبق قانون اساســی، اجرای قانون اساسی 
جز در مــواردی که در وظایــف اختیارات 
رهبری است با رئیس جمهور است. نکته ای 
که وجود دارد این اســت که بــا توجه به 
تفکیک قوا و اینکه قانون اساســی مشتمل 
بر اختیارات و وظایف هر ســه قوه اســت 
ایــن معنا را چگونه باید تعریف کرد؟ یعنی 
آیا اجــرای قانون اساســی در زمینه هایی 
که خــارج از حیطه قوه مجریه اســت به 
تفکیک قوا لطمه نمی زند؟ پاسخ این است، 
آن چه در اختیارات ریاست جمهوری است 
»اجرا شــدن« قانون اساسی است نه »اجرا 
کردن« قانون اساســی. به این معنا که هر 
بار رییس جمهور مشــاهده کند در یکی از  
قوای قضائیه و مقننه اصلی از قانون اساسی 

بالاجرا و معطل مانده است.
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3 بهمن کشاورز

8 مرتضی کوه مسکن

3

3

قاسمی: ادعای ارسال موشک به یمن کذب است

برنامه موشکی ایران بازدارنده است

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی  ) فشرده ( 
                یک مرحله ای اداره کل گمرکات استان گلستان

شناسه آگهی:143652
رجوع به صفحه آخر

 نوبت دوم

گمرک جمهوری اسالمی ایران

دولــت آمریکا مدعی شــد، شــرکت هواپیمایــی ایرانی تحت 
تحریم های آمریکا به طور مکرر از طریق شــرکت های پوششی 

ترکیه ای اقدام به خرید موتور و لوازم یدکی هواپیما کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دولت آمریکا طی پرونده جدیدی 
اعالم کرده است که شرکت هواپیمایی ایرانی تحت تحریم های 
آمریکا برای انتقال ســالح و رزمنده به سوریه، به طور مکرر در 
سال های گذشته، از طریق شرکت های پوششی ترکیه ای اقدام 
به خرید موتور و لوازم یدکی هواپیما که ساخت آمریکا بوده اند 
کرده است که جدیدترین آن در ماه دسامبر اتفاق افتاده است.

در این پرونده آمریکا گفته اســت که یک زن ترکیه ای چندین 
شرکت پوششــی ایجاد کرده است تا تجهیزات آمریکایی مورد 
نیاز شــرکت هواپیمایی ماهان را بــرای آن خریداری کند. به 
این ترتیب به این شرکت هواپیمایی کمک شده است تا بتواند 
تحریم هــای بلندمدت آمریکا را دور بزند و تردیدهایی در مورد 
ایران در دولت ترامپ به وجــود بیاورد.افرادی در دولت ترامپ 
می توانند برای مقابله با اعطــای مجوز به بوئینگ برای فروش 
هواپیماهــای جدید به ایران، با این یافته ها پرونده ای تشــکیل 
دهند. بویئنگ پس از امضای توافق هســته ای در سال ۲۰۱۵ 
با تهران قــراردادی چند میلیارد دالری بــرای فروش هواپیما 
امضا کرده است. این یافته ها خریدهای انجام شده برای شرکت 
هواپیمایی ماهان را از ســپتامبر ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۱۷ ثبت 
کرده اند.حــاال دولت ترامــپ درحال تصمیم گیــری برای این 

اســت که به بوئینگ برای فروش هواپیماهای خود به شرکت 
هواپیمایی دیگر ایران، ایران ایر، مجوز بدهد یا خیر؟ این درحالی 
انجام می شود که دولت آمریکا راهکاری سخت گیرانه تر در مورد 
ایران در پیش  گرفته اســت و تحریم ها را هم شــدت بخشیده 
است.مقامات دولت آمریکا نگران هســتند که توافق هسته ای 
کافی نباشــد و رشــد تاثیرگذاری ایران در منطقه باعث دامن 
زدن به جنــگ و نظامی گری شــود. همچنین آمریــکا ایران 
را متهم کرده اســت که ممنوعیت هــای بین المللی را در مورد 
توسعه موشک های بالستیک زیر پا گذاشته است.هرچند توافق 

بوئینگ به نفع شــرکت های آمریکایی است اما برخی در دولت 
ترامپ در مورد پیامی که این قرارداد به تهران می دهد، احساس 
خوبی ندارند.در عین حــال بر هم زدن توافق بوئینگ می تواند 
عواقب بسیاری را هم برای توافق هسته ای و هم برای سازندگان 
هواپیماهای جت به دنبال داشــته باشد. بوئینگ و ایرباس که 
یک شــرکت اروپایی اســت که بعلت قطعات آمریکایی بسیار 
درون هواپیماهایش باید از آمریکا مجوز فروش بگیرد، اگر مجوز 
فروش به ایران رد شــود، در کنار هم حدود ۴۰ میلیارد دالر را 
از دســت خواهند داد.موافقان توافق هسته ای شامل افرادی در 
درون دولت ترامپ، نگران هســتند در صورتی که ایران نتواند 
فواید برداشته شــدن تحریم ها، شامل قرارداد خرید هواپیمای 
بوئینگ، را به دست آورد، این توافق از میان برود.منتقدان مجوز 
فــروش هواپیمای بوئینگ به ایران این بحث را مطرح می کنند 
کــه توافق بوئینگ با ایران ایر می تواند به طور غیرمســتقیم به 
سود هواپیمایی ماهان ایر باشــد. این منتقدان می گویند وقتی 
که ایران ایر ناوگان خود را با هواپیماهای جدید و قطعات جدید 
آپدیــت کند، برخی از هواپیماها و قطعــات قدیمی در اختیار 
ماهان ایــر قرار خواهنــد گرفت.درحالی کــه تحریم ها در مورد 
ایران ایر تســهیل شده اند، ماهان یک دهه است که همچنان در 
لیست تحریم های آمریکا باقی مانده است. آمریکا علت این امر 
را همکاری این شرکت هواپیمایی با سپاه پاسداران و همچنین 

انتقال رزمندگان، سالح و پول در منطقه، اعالم کرده است. 

بهانه جویی جدید آمریکا برای لغو قرارداد بوئینگ با ایران
سومین روز حادثه سقوط هواپیما؛ پیدا شدن الشه هواپیما؛

انتقال پیکرها امروزانجام می شود

مدیر عامــل جمعیت هالل احمر اصفهــان: گروهی 
چهار نفره از کوهنوردان متخصص امداد کوهستان به 

تعدادی جسد از جان باختگان دسترسی پیدا کردند.
به گزارش زمــان به نقل ازصداوســیما ، مدیر عامل 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از پیدا شــدن 
چند جســد خبر داد.وی گفت: گروهی چهار نفره از 
کوهنــوردان متخصص امداد کوهســتان به تعدادی 
جســد از جان باختگان دسترسی پیدا کردند.محسن 
مومنــی افزود: اکنون بالگرد در تــالش برای فرود در 
نقطه ای ایمن اســت تا بتوان جسد های کشف شده 
را به پایین کوه منتقل کرد.مدیرعامل جمعیت هالل 

احمر استان اصفهان گفت :طبق پیش بینی هواشناسی 
هوا در روزهای آینده نامساعد می شود و با تمام توان 

امدادگران برای انتقال جسدها تالش می کنند.
طبق برنامه ریزی های انجام شده، تا امروز پیکرهای 
جانباختگان هواپیمای مسافربری تهران- یاسوج برای 
انتقال آماده می شــود.با توجه بــه پیش بینی های 
هواشناســی و اینکه از امروزظهر جــو منطقه به هم 
ریخته و فعالیت مشکل خواهد شد، تالش امدادگران 
و نجاتگران بر این است که از زمان حداکثر استفاده را 
ببرند.اما با توجه به شرایط، پیش بینی شده کار انتقال 

پیکرها، تا آخر هفته طول بکشد.

زنگ خطر برای 
سالمت مردان ایرانی

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت، گفت: حاکمیت، دولت و نهادهای مدنی باید 
فضاهای بیشــتری ایجاد کنند که به ســالمت مردان 

کمک بیشتری کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دکتر ســیدحامد برکاتی 
در خصوص لزوم اهمیت دادن به مقوله سالمت مردان، 
افزود: ســالمت مردان به اندازه ســالمت زنان اهمیت 
دارد و اگر زنان عمود خانه باشــند و ســاختار منزل با 
مدیریت آنها اداره شود، مردان نیز عالوه بر نقش پدری 
و همسری، مدیریت خارج از منزل و اداره امور اقتصادی 
را برعهده دارند، بنابراین ایجــاب می کند، توجه ویژه 
ای به ســالمت هر دو جنس شود.وی ادامه داد: در هر 
دو گروه شــایع ترین علت بیمــاری و ناتوانی، بیماری 
های قلبی عروقی اســت، اما در مردان علت دوم به بعد 
متفاوت اســت که به ترتیب حوادث و سوانح غیرعمد، 
ســرطان ها و تومورها، بیماری های دســتگاه تنفسی، 
حوادث عمدی، بیماری هــای متابولیک، بیماری های 
دســتگاه گوارش، اختالالت تناسلی و ادراری و بیماری 
های اعصاب و روان را شــامل می شــود.برکاتی با بیان 
اینکه آمار مرگ و میر در مردان بیشــتر از زنان است، 

تصریح کرد: طبق تعریف ســازمان جهانی بهداشت از 
سالمتی، از دو منظر می توان به مسئله سالمتی مردان 
پرداخت، اول عوامل خطر و دوم بیماری ها اســت.وی 
ادامه داد: از منظر بیماری ها، دو دســته بیماری واگیر 
و غیرواگیر در کمین مردان اســت، بیماری های واگیر 
مانند ایدز، ماالریا و سل در مردان شیوع بیشتری دارد، 
چرا که مردان بیشــتر در فضای خارج از منزل به ســر 
مــی برند و کنش های اجتماعــی و رفتارهای پرخطر 
آنها بیشــتر اســت و همچنین بیماری های غیرواگیر 
ماننــد های بیمــاری های قلبی عروقی، ســرطان ها، 
بیماری های روانی، تنفسی، شغلی، بیماری عضالنی - 
اســکلتی و ســوانح و حوادث در مردان شایع تر است.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه توجه به عوامل خطر متابولیک 
از پیشــامد عوامل خطر اصلی و بیماری پیشگیری می 
کند، گفت: کنترل فشــارخون، چربی خون، قند خون، 
چاقــی و افزایش وزن می توانــد از بروز برخی بیماری 
ها بکاهد، لذا مردان باید امر پیشــگیری و غربالگری را 
جدی بگیرند، زیرا در مردان مصرف الکل و ســیگار در 
هم آمار بیشتری دارد.وی بیان کرد: مردان کمتر از زنان 
به عالئم و نشانه های خطر و بیماری زا توجه می کنند، 
به همین دلیل بیماری در آنها پیشــرفت می کند و یا 
اینکه مرگ و میر بیشــتری را به همراه دارد. با در نظر 
گرفتــن هفته ای با عنوان ســالمت مردان اهمیت این 
موضوع روشــن می شــود و زنگ خطری خواهد بود تا 
مردان این مقوله مهم را در نظر بگیرند.برکاتی با اشاره 

به اینکه برخی فاکتورهای سبک زندگی از جمله رژیم 
غذایی مناسب، فعالیت فیزیکی کافی، مدیریت استرس 
و کاهــش رفتارهای پرخطر بر طــول عمر مردان می 
افزاید، خاطرنشان کرد: خشونت در مردان بیشتر است 
و همین عامل سبب می شود که درگیری و نزاع در آنها 
افزایش پیدا کنــد، بنابراین باید این عامل نیز مدیریت 
و کنترل شــود.وی ادامه داد: شایع ترین سرطان ها در 
مردان به ترتیب ســرطان پوســت با شیوع ۱۴ درصد، 
سرطان معده با شیوع ۱۲ درصد، سرطان مثانه با شیوع 
٩ درصد، ســرطان پروستات با شیوع ٨ درصد، سرطان 
روده بزرگ با شــیوع ٨ درصد، ســرطان ریه و مری با 

شیوع ۶ درصد است.
مدیر کل دفتر ســالمت جمعیت، خانــواده و مدارس 
وزارت بهداشــت، در خصوص آمــار مرگ و میر مردان 
در سال گفت: می توان به گزارش های سال ٩۰ رجوع 
کرد، طبق آمار ســال ٩۰ میزان مــرگ و میر در گروه 
ســنی ٣۰ تا ۷۰ سال در مردان بیشــتر از زنان است، 
یعنــی مردان ۱.۷ برابر بیشــتر از زنان فوت می کنند.

وی ادامه داد: در ســال ٩۰، میــزان مرگ و میر مردان 
روســتایی، ۱۴ هزار نفر بوده، درحالیکه آمار مرگ زنان 
روســتایی ۱۰ هزار نفر بوده است؛ در شهر نیز مردان با 
آمار مرگ و میــر ۵۶ هزار نفری روبرو بوده و زنان آمار 
٣۲ هزارنفری مرگ را بــه خود اختصاص داده بودند و 
به طورکلی آمار مرگ و میر در گروه ســنی ٣۰ تا ۷۰ 
سال ۱۱۲هزار نفر در سال بوده که ۷۰ هزار مرگ برای 

مردان و ۴۰ هزار نفر برای زنان ثبت شده است.

شریعتمداری خبر داد: رشد ۱۰ درصدی صنایع سبز

تهیه استراتژی توسعه صنعتی کشور تا پایان سال جاری
وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشــد ۱۰ درصدی 
صنایع ســبز در کشور خبر داد و گفت: فهرستی از 
موارد حمایتی برای صنایع سبز تهیه کرده ایم که به 

زودی در هیات وزیران تصویب می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد شریعتمداری 
در همایش ملی صنعت و خدمات سبز که با حضور 
رییس ســازمان محیط زیســت برگزار شد، اظهار 
کرد: جایگاه و اهمیت اقتصاد سبز با توسعه صنعتی 
کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست. شرایط محیطی 
حاکم بر صنایع به نحوی در حال تغییر اســت که 
بدون برنامه ریزی برای محیط زیســت نمی توان در 
بلندمــدت صنعت را پیش برد. قطعا بدون توجه به 
محیط زیست بخش صنعت دچار مشکالتی خواهد 
شــد.وی با اشــاره به این که امروزه محیط زیست 

در بخش هــای مختلف توســعه ای در عرصه ملی 
و بین المللی نمود پیدا کرده اســت، گفت: توســعه 
صنعتی ســازگار با محیط هم از حیث مکان یابی و 
هم از حیث برنامه های توسعه صنعتی از مهم ترین 
توصیه های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد است. 
همچنین قوانیــن ناظر بر بازیافــت و انطباق بین 
ضایعــات صنایع بــا صنعت بازیافــت از مهم ترین 
اصول این ســازمان به شمار می رود که مورد تاکید 
صنعت کشور ما نیز اســت. افزون بر اینها استفاده 
از روش های حداقل کننده مصرف انرژی و انتشــار 
آالیندگی از اصول اصلی مورد توجه سازمان توسعه 
صنعتی ملل متحد است که وزارت صنعت نیز به این 

مفهوم پافشاری می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: این اصول 

و ســایر اصول فرعی حاکم بر محیط کســب وکار 
در حوزه صنعت نشــان می دهد که بدون پذیرش 
این مفروضات نمی توان در حــوزه صنعت در بلند 
مدت فعالیت کرد. به عبارت ســاده تر نمی توانیم در 
هر نقطه ای که خواســتیم هر صنعتی که دوســت 
داشتیم مستقر کنیم.شریعتمداری با اشاره به این که 
مدتی اســت که از این مهــم دور افتاده ایم، اظهار 
کرد: در ســال های گذشته به اشتباه هر صنعتی را 
در هــر نقطه ای پیاده کردیــم و امروز دچار تبعات 
آن هستیم. در نتیجه همین شرایط است که امروز 
کالن شهرها امکان مناسب برای زندگی بشر ندارند 
و در تهران در برخی از روزهای ســال زندگی برای 

مردم سخت و دشوار شده است.
ادامه در صفحه۲

پیدا شدن الشه هواپیما ؛
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دستگیری ۳۰۰ نفر از آشوب گران 

شهادت 5 تن در آشوب خیابان پاسداران
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نقش روسیه در تغییر الگوی خلیج فارس

 وزیر خارجه کشــورمان با اشــاره به نفوذ روسیه در منطقه تاکید کرد 
که روســیه می تواند در تغییر الگوی خلیج فارس نقش مهمی ایفا کند.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، محمد جواد ظریف با ابراز خرسندی از 
سخنرانی در کنفرانس  والدای روسیه در پیامی توییتری نوشت: با دیدگاه 
راهبردی روسیه و نفوذ روزافزون در غرب آسیا روسیه می  تواند یک نقش 
اساســی را در کمک به تغییر الگوی خلیج فارس بر پایه گفت و گو بازی 
کند.وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه این پیام توییتری نوشته است: 
وقتی کشــورهایی که مواضع غیرانســانی و نادرستی را اتخاذ کرده و با 
داعش همکاری داشــته اند، ایران و روسیه را متهم می کنند، این قبیل 

اتهام ها راه حل نیست، ما همواره خواستار راه حل های سیاسی بوده ایم.

 برکناری فرمانداران در صورت عدم سکونت
 در محل خدمت 

 سخنگوی وزارت کشــور با اشاره به دســتور جدید وزیر کشور گفت: 
فرماندارانی که در محل خدمت خود ســکونت نداشته باشند برکنار می 
شــوند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید ســلمان سامانی سخنگوی 
وزارت کشور از برگزاری نخســتین همایش فرمانداران دولت دوازدهم 
در اسفندماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این همایش به منظور 
تشریح برنامه ها، سیاست ها و اولویت های دولت در سال ٩۷ در عرصه 
های مختلف سیاســی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و عمرانی 
در محل وزارت کشور برگزار می شود.سخنگوی وزارت کشور همچنین 
از دستور رحمانی فضلی وزیر کشور به تمامی فرمانداران بر لزوم سکونت 
در محل خدمت خود پیرو تاکید رئیس جمهوری خبر داد و تصریح کرد: 
فرماندارانی که در محل خدمت خود ســکونت نداشته باشند برکنار می 
شوند.ســامانی افزود: در این خصوص به نهادهای نظارتی وزارت کشور 

ماموریت داده شد که بر تحقق این امر نظارت داشته باشند.

 دیدار روسای جمهور
 ایران، ترکیه و روسیه در آوریل

 کاخ کرملین اعالم کرد: روســای جمهور روسیه، ایران و ترکیه 
قرار است در ماه آوریل با یکدیگر در آنکارا دیدار کنند.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، دیمیتری پســکوف سخنگوی 
کاخ ریاســت جمهوری روســیه )کرملین( اعالم کــرد: مقدمات 
دیدار والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان 
رییس جمهــور ترکیــه و حســن روحانی رییس جمهــور ایران 
هم اکنون در حال انجام است.پســکوف همچنین گفت که دیدار 
روسای جمهور این سه کشور در ماه آوریل در ترکیه انجام خواهد 
شد.وزیران امور خارجه این سه کشور نیز قرار است طی دو هفته  
آینده در قزاقستان دیدار و زمینه برگزاری نشستی درباره سوریه 

را فراهم کنند.

با حضور رهبر انقالب؛
مراسم عزاداری شب شهادت 

حضرت فاطمه زهرا )س( برگزار شد

مراسم عزاداری شب شــهادت حضرت فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها، با حضور رهبر انقالب در حسینیه امام 
خمینی)ره( برگزار شد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه ی زهرا 
)سالم اهلل علیها(، با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی 
در حسینیه ی امام خمینی )رحمه اهلل( برگزار شد.در 
این مراســم که هزاران نفر از اقشار مختلف مردم و 
جمعی از مسئوالن حضور داشــتند، حجت االسالم 
والمســلمین رفیعی با تبیین علل افــول جوامع از 
ارزش ها، گفت: از دیدگاه ام االئمه وجود نفاق، دوری 
از قرآن، شکستن حرمت حضرت رسول اهلل، پیروی از 
شیطان و ایجاد تفرقه و اختالف، عوامل اصلی سقوط 

جامعه از ارزش های دینی هستند.

 خط و نشان کمیسیون اروپا 
برای تجارت با آمریکا

در پی اعالم طرح پیشــنهادی وزارت بازرگانی آمریکا 
بــرای اعمــال برخــی تعرفه های ســنگین گمرکی، 
»مارگاریتیس شــیناس« ســخنگوی کمیسیون اروپا 
روز ســه شنبه هشــدار داد که کشــورهای عضو این 
کمیسیون، هر اقدام تجاری بازدارنده ایاالت متحده را 
»فورا و به روش مقتضی« پاسخ خواهند داد.به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، پیشــنهاد وزارت بازرگانی آمریکا 
که باید به تایید »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری این 
کشور برســد، فرصت مناسبی برای او خواهد بود تا به 
وعده های تجاری خود در جریان رقابت های انتخاباتی 
جامه عمل بپوشــاند.بر این اســاس، هرگونــه اقدام 
نســنجیده برای بهبود وضعیت اشباع شده بازار جهانی 
فوالد و آلومینیوم که دغدغه امروز بازرگانان آمریکایی 

است، می تواند به یک جنگ تجاری منجر شود.

اخبار

خبر

کرم و جوانمردی بیش از 
خویشاوندی مهر می آورد

کالمامیر

معاون اول رئیــس جمهور توجه به انرژی های نو 
و تجدیدپذیر را ضروری دانســت و گفت: تبدیل 
نیروگاه های گازی به نیروگاه های سیکل ترکیبی 

از اولویت های دولت است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری 
در این جلســه، ســاخت نیروگاههای ســیکل 
ترکیبــی و نیــز تبدیل نیروگاههــای گازی به 
ســیکل ترکیبی را از سیاست ها و اولویت های 
کشور برشــمرد و گفت: دولت برای این منظور 
چارچوبی را در جهت حمایت و تشویق سرمایه 
گذاران بخش خصوصی تنظیم کرده و با وجود 
آنکه درآمد دولت در این بخش کاهش پیدا می 
کند اما موجب افزایش راندمان خواهد شد.معاون 
اول رییس جمهور افزود: الزم اســت برای رفع 
مشکالت بازپرداخت به سرمایه گذران این بخش 
تدبیری اندیشیده شــود زیرا سرمایه گذاران با 
اعتمــاد به دولت در این بخش ورود می کنند و 

ساز و کار و نحوه بازپرداخت مبلغ معادل میزان 
صرفه جویی انرژی به سرمایه گذاران و دستگاه 
مسئول در این زمینه تعیین شود.جهانگیری از 

رییس ســازمان برنامه و بودجه خواست جلسه 
ای با حضور نمایندگان دســتگاه های ذی ربط 
در این خصوص برگزار کند و برای تعیین ساز و 

کار بازپرداخت مبلغ معادل میزان صرفه جویی 
انرژی به سرمایه گذاران و دستگاهی که متولی 
پرداخت خواهد شــد تعیین تکلیف کند.معاون 
اول رییس جمهور همچنین با اشــاره به طرح 
موضوع هماهنگی بــرای صادرات برق و گاز در 
جلسه، خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که 
هم امکان صادرات گاز را داراست و هم ظرفیت 
تولید و صادرات برق را دارد که با توجه به تاکید 
رهبر معظم انقالب در سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی مبنی بر اینکه ایران باید تبدیل به هاب 
انرژی منطقه شــود، الزم است موضوع صادرات 
برق و گاز در جلسه ای کارشناسی به دقت مورد 
بررســی قرار گیرد و ضمن ارزیابی همه ابعاد و 
جوانب موضوع، سیاستی روشن و شفاف در این 
زمینه تدوین گردد.رییس ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی با تاکید بر ضرورت توجه به انرژی های 
نو و تجدیدپذیر و بخصوص انرژی خورشــیدی، 
از دبیرخانه شــورا خواست موضوع نحوه استفاده 
از انرژی های نو و تجدیدپذیر را در دســتور کار 
یکی از جلســات آتی شورا قرار دهد تا نسبت به 
 اتخاذ سیاســتگذاری هــای کالن در این زمینه 

تصمیم گیری شود.

جهانگیری در جلسه شورای عالی انرژی کشور:

توجه به انرژی های نو و تجدیدپذیر ضروری است

ادامه از صفحه۱
وی با بیان این که در مناطق مختلف کشــور بی توجهی ها در انتقال 
تاسیســات و صنایع آب بر به منابع خشک مشکالتی را ایجاد کرده 
است، گفت: متاسفانه ایجاد صنایعی که نیاز به زیربناهای برق و گاز 
دارد در نقاطی که با کمبود این منابع مواجه هســتند مشکالتی را 
پیش آورده است. برخی از این طرح ها که به غلط جانمایی شده در 
مراحل پایانی هستند و تا بیش از ٩۰ درصد طرح اجرایی شده است 
و در شرایط حاضر نمی توانیم این سرمایه  گذاری ها را معطل کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفــت: معدن را نمی توان به کنار آب 
منتقل کرد اما صنایع معدنی وابسته به آب به ویژه فوالد را می توان 
به کنار آب انتقال داد. متاسفانه به دلیل استقرار صنایع گسترده در 
فالت مرکزی مجبوریم حجم قابل مالحظه ای از آب را از خلیج فارس 
با صرف هزینه های قابل مالحظه به فالت مرکزی منتقل کنیم. اینها 
همگی اشــتباهاتی اســت که در دوره های گذشته در حوزه توسعه 
صنعتی کشور رخ داده است.شریعتمداری تاکید کرد: استقرار اشتباه 
صنایع در برخی مناطق کشــور نه تنها مشــکل اقتصادی و محیط 
زیستی، بلکه مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ایجاد کرده است. بنابراین 
باید از این راه برگردیم و توســعه صنعتی را براساس عقل و منطق 

و علم پیش ببریم.وی در ادامه عدم برخورداری از اســتراتژی توسعه 
صنعتی کشــور مبتنی بر طرح آمایش سرزمین را یکی از مهم ترین 
ضعف های صنعت کشور دانست و گفت: در سال های ۱٣٨۰ و ۱٣٨۱ 
ســند توسعه صنعتی تدوین شد، اما این سند در سال های بعد کنار 
گذاشته شده و مورد بی توجهی قرار گرفت که امیدواریم با همکاری 
مشــترک صاحبنظران صنعتی و کارشناسان محیط زیست و بخش 
خصوصی بتوانیم تا پایان سال جاری استراتژی توسعه صنعتی کشور 
را براســاس آمایش سرزمین و مالحظات زیست محیطی تهیه و به 
جامعه صنعتی کشور ابالغ کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه 
داد: کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، کاهش شــدت انرژی و 
کاهش استفاده از منابع طبیعی در حوزه صنعت باید مورد توجه قرار 
گیرد. همچنین افزایش بهره وری منابع طبیعی، کاهش آالیندگی ها 
براساس گسترش فناوری های نو و هوشمندسازی تولید و توزیع در 

کشور باید مورد توجه و اهتمام بخش کشور قرار گیرد.
ثبت جهانی 10 محصول استراتژیک صادراتی ایران

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از ثبت جهانــی ۱۰ محصول 
اســتراتژیک صادراتی ایران بر اساس توافقنامه لیسبون در سازمان 
جهانی مالکیت فکری )WIPO( خبر داد.به گزارش زمان به نقل 

ازوزارت صنعت، »محمد شــریعتمداری« افــزود: این محصوالت 
شــامل زعفران خراسان، عسل ســبالن، خرمای ربی سیستان و 
بلوچستان، خرمای استعمران خوزستان، خرمای کبکاب دشتستان 
و تنگســتان، خرمای پیارم حاجی آباد هرمــزگان، خرمای زاهدی 
طالیی دشتســتان، نارنگی سیاهو، زرشک جنوب خراسان و عناب 
بیرجند اســت که بر اساس توافقنامه »لیسبون« )تصویب شده در 
سال ۱٣٨٣ در مجلس شورای اسالمی( در سازمان جهانی مالکیت 

فکری )WIPO( به ثبت جهانی رسید.

هتیه اسرتاتژی توسعه صنعیت کشور ات اپیان سال جاری
شریعتمداری خبر داد: رشد ۱۰ درصدی صنایع سبز

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شماره  خدادادبه  فرزند  مکوندی  امیری  سیمین  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
کامپیوتر-نرم  رشته  پیوسته  کاردانی  مقطع  باغملک  از  ۴٨۱۰۲۶٨۵٨۶صادره  ملی 
افزارکامپیوترصادره ازدانشگاه آزاد اسالمی واحد باغملک به شماره ۲٣۱۵۰۶۱مفقود گردیده 
وازدرجه اعتبارساقط می باشد.نوبت اول:٩۶/۱۱/٣-نوبت دوم:٩۶/۱۱/۱۷-نوبت سوم:٩۶/۱۲/۱
شهرستان باغملک

آگهی  فقدان مدرک 
تحصیلی مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حمیدرضا شعبانی اسرمی  فرزند رجبعلی به 
شماره شناسنامه ۱۴ صادره از نکا  در مقطع کارشناسی رشته آموزش زبان انگلیسی 
صادره از واحد دانشگاهی آزاد نکا با شماره ٨۵/۲٩۲۶مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا به نشانی 

نکا روبروی  روستای. کلت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکاارسال نماید

مفقودی
با   ٨۲ ایران  ج٩۴   ٩۶۱ پالک  شماره  با   ٩۶ مدل  پژو۴۰۵  سواری  کمپانی  سند   
 NAAm٣۱fE۴Hk۰۷۲٣۵٩ شاسی  وشماره   ۱۶۴B۰۱۴٣٨۴۶ موتور  شماره 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باسد
 بابل

مفقودی
ج٩۴   ٩۶۱ پالک  شماره.  ٩۶با  ۴۰۵مدل  پژو  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  و   ۱۶۴B۰۱۴٣٨۴۶ موتور  شماره  با   ٨۲ ایران 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   NAAm٣۱fE۴Hk۰۷۲٣۵٩

می باشد 
بابل
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حدود اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی
*بهمن کشاورز

طبق قانون اساسی، اجرای قانون اساسی جز در مواردی که در وظایف اختیارات 
رهبری است با رئیس جمهور است. نکته ای که وجود دارد این است که با توجه 
به تفکیک قوا و اینکه قانون اساسی مشتمل بر اختیارات و وظایف هر سه قوه 
اســت این معنا را چگونه باید تعریف کرد؟ یعنی آیا اجرای قانون اساســی در 
زمینه هایی که خارج از حیطه قوه مجریه است به تفکیک قوا لطمه نمی زند؟ 
پاسخ این است، آن چه در اختیارات ریاست جمهوری است »اجرا شدن« قانون 
اساسی است نه »اجرا کردن« قانون اساسی. به این معنا که هر بار رییس جمهور 
مشاهده کند در یکی از  قوای قضائیه و مقننه اصلی از قانون اساسی بالاجرا و 
معطل مانده است، می تواند - و باید - از ابزارهایی که در قانون اختیارات ریاست 
جمهوری مصوب ۱٣۶۴ برای او مقرر شده است، استفاده و به مسوول مربوط 
در قوه - به ویژه رئیس قوه مربوطه - تذکر دهد یا اخطار کند و این اقدام می 
تواند مسبوق به بررسی و بازرسی و تحقیق باشد.البته تا آنجا که بنده به خاطر 
می آورم تا کنون از این اختیار در زمان دولت حاضر استفاده جدی نشده است. 
در زمان ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی هیاتی برای پیگیری این موارد 
تشکیل شده بود که تا جایی که به یاد دارم اقداماتی هم کرد.رییس جمهور در 
پایان هر سال به موجب همان قانون اختیارات باید گزارشی از عملکرد خود را 
در این خصوص به مجلس تقدیم کند. بدیهی است انتشار این گزارش از نظر 
شفاف سازی و روشن کردن اذهان مردم می تواند بسیار مفید باشد.ثانیا درمورد 
اصل ۵٩ و رفراندوم که اخیرا باعث بحث و مناقشــه بسیار شده است به گمان 
بنده - اگر درست متوجه شده باشم )که شاید هم نشده باشم (- قضیه خیلی 
پیچیده نیســت: اگر دولت احساس کند درموردی نیاز به انجام رفراندوم دارد 
و همچنین اگر مجلسیان نیاز مشابهی را احساس کنند، َحَسب مورد الیحه یا 
طرح رفراندوم را با رعایت ضوابط مربوط به لوایح و طرح ها تقدیم مجلس می 
کند. پس از اعالم وصول بر حسب اینکه طرح یا الیحه عادی یا مقید به فوریت 
باشد در دستور قرار می گیرد، چاپ و تکثیر می شود تا نمایندگان از مفاد آن 
آگاه شوند. سپس این الیحه یا طرح در مجلس مطرح می شود. در این مرحله 
باید دو ســوم از کل نمایندگان با آن موافقت کنند. اگر چنین شد و الیحه یا 
طرح مورد تصویب قرار گرفت طبق ضوابط به شورای نگهبان ارجاع می شود. 
شــورا در مدت مقرر نظر خود را اعالم می کنــد. اگر این نظر مبنی بر تایید 
نظر مجلس باشــد موضوع برای اجرا به دولت ابالغ می شود و در این مرحله 
مقام معظم رهبری  فرمان همه پرسی را صادر می فرمایند.اگر شورای نگهبان 
طرح یا الیحه را تایید نکند و مجلس بر نظر خود باقی و مصر باشد موضوع به 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارجاع و طبق نظر مرجع مذکور اقدام خواهد 
شــد. بنابراین واقعیت این است که قضیه به قول یزدی ها "اینقدر َگف ندارد".

بدیهی است این ابزاری نیست که هر روز مورد استفاده قرار گیرد اما منعی هم 
برای اســتفاده از آن وجود ندارد. کشور سوییس که ما آن را از جهات مختلف 
نمونه می دانیم، بسیاری از امور مهم را با رفراندوم حل و فصل می کند. آخرین 
موردی که من به خاطر دارم رفراندومی بود برای دادن یارانه سرانه به همه اتباع 

سوییس که نتیجه رفراندوم مخالفت مردم سوییس با این اقدام بود.
Albrz.payam@gmail.com

 آغاز رسیدگی به احکام بودجه
 در شورای نگهبان 

سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه امروز شورای 
نگهبان را تشریح کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
عباســعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
شورای نگهبان در جلســه امروز رسیدگی به احکام 
بودجه را آغاز خواهد کرد، البته هنوز مصوبه مجلس 
به شکل رسمی واصل نشده است، لیکن جهت سرعت 

در کار این رسیدگی انجام خواهد شد.

وزیر راه در ۵ محور استیضاح می شود

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
گفت: و زیر راه در پنج محور از جمله ســوءمدیریت 
در ســوانح ریلی و هوایی، بحران برف و... اســتیضاح 
می شــود.به گزارش زمــان به نقل ازمهــر، صدیف 
بدری در پاســخ به این ســؤال که آیا این حوادث از 
دالیل اســتیضاح وزیر راه و شهرســازی است، ادامه 
داد: ســانحه هوایی یاســوج از جمله دالیلی بود که 
اســتیضاح وزیر راه و شهرســازی را کلید زده است.

بدری متذکر شد: خودداری از ارائه توضیحات کافی 
به مــردم و نمایندگان در خصــوص حوادث و نحوه 
مدیریت آن و همچنیــن بی توجهی به تعهداتی که 
وزیر در هنــگام اخذ رأی مطرح کــرده بود، از علل 
استیضاح است.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس 
با بیان اینکه بخشــی از تعهدات وزیر راه در خصوص 
ناوگان حمل ونقل عمومی هنوز به اجرا درنیامده است، 
ادامه داد: هفته آینده موضوع استیضاح را در مجلس 
بررسی خواهیم کرد.وی همچنین به تشکیل جلسه 
در کمیسیون عمران مجلس در امروز با حضور وزیر 
راه اشاره کرد و افزود: در این جلسه ابعاد حادثه هوایی 
یاسوج را بررســی خواهد شد.سخنگوی کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی با ابراز تأسف از سقوط 
هواپیما در مسیر تهران - یاسوج متذکر شد: بررسی ها 
نشان می دهد عمر این هواپیما ۲۵ سال بوده است.به 
گفته بدری بخشی از مشکالت بحرانی به وجود آمده 
در سوانح ریلی، برف و سوانح هوایی به سوءمدیریت ها 
مرتبط اســت و هر چند مشکل زیرساخت داریم اما 
نباید از تأثیر ســوءمدیریت ها در بــروز و ظهور این 

حوادث چشم پوشید.

سرمقالهخبر

ســخنگوی وزارت امور خارجه، ابراز نگرانی وزرای 
خارجه فرانسه و انگلستان از برنامه دفاع موشکی 
ایران را موضوعی بی دلیل و بدون هرگونه توجیه 

منطقی خواند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی اظهار 
کرد: همان طور کــه بارها اعالم کردیم جمهوری 
اســالمی ایران بر اساس دکترین نظامی و تجارب 
گرانسنگ بدســت آمده از جنگ تحمیلی ٨ ساله 
علیه مردم بی دفاع ایران و حمایت سخاوتمندانه 
برخــی کشــورها از دیکتاتور متجــاوز بعثی به 
سرزمین و مردم بزرگ ایران، برنامه دفاع موشکی 
خود را به منظور پیشگیری و بازدارندگی از تجاوز 
مجدد دیگر زیاده خواهان طراحی کرده اســت و 
در این مســیر روشــن و کامال منطبق با موازین 
بین المللی، هرگز دخالت دیگر کشورها را نپذیرفته 
و اتخاذ این نوع مواضع غیر اصولی را غیر مسئوالنه 

و ابهام برانگیز دانســته و شدیدا آن را مردود می 
داند.قاســمی همچنین با رد ادعای ارسال موشک 

توســط ایران به یمن افزود: به این ادعاهای واهی، 
بی اساس و غیر مستند بارها پاسخ داده شده است 

اما در عیــن حال تأکید می کنیم اساســا ارتش 
و نیروهــای مردمی یمن نیازی بــه کمک های 
تسلیحاتی خارجی ندارند و هر آنچه باعث شکست 
و ناکامی متجاوزین به این کشور شده است، همانا 
دفاع مردم این کشــور از حیثیت و کیان سرزمین 
شــان با حداقل امکانات خود است.وی همچنین 
خاطرنشــان کرد: همگان و این کشورها به خوبی 
می دانند با توجه به محاصره شــدید مردم یمن 
که در قحطی و تنگناهای معیشتی و انواع بیماری 
های مزمن به سر می برند و در برابر بمباران روزانه 
ســعودی و ائتالف جنگ افروزان مقاومت کرده و 
حتی از دریافــت مایحتاج اولیه زندگی و دارو نیز 
محروم شــده اند، ادعای ارســال موشک به مردم 
یمن، ســناریو پردازی کودکانه، ناشــیانه و کذبی 
است که هرگز نمی تواند کمکی به تطهیر جنایات 
متجاوزین بنماید.قاســمی در پایان خواستار قطع 
فوری فروش تسلیحات نظامی اروپایی و آمریکایی 
به عربستان و دیگر متجاوزین و جنگ طلبانی شد 
که با این تسلیحات ارسالی و اهدایی روزانه دهها 
مــرد و زن و کودک بی دفــاع و بی گناه یمنی به 
خاک و خون در غلتیده و مرگ، فقر و ناامنی را هر 

روز بیش از پیش تجربه می کنند.

قاسمی: ادعای ارسال موشک به یمن کذب است

برنامه موشکی ایران دفاعی و بازدارنده است

 شهادت 5 تن
 در آشوب خیابان پاسداران

 قطع یارانه افراد پردرآمد
 از سال آینده 

با دستگیری ٣۰۰ نفر از آشوب گران و شهادت 
٣ پلیس و ۲ بســیجی ناآرامی هــا در خیابان 
پاسداران به پایان رسید.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، سردار منتظرالمهدی در این باره گفت: 
عوامل خرافه پرســت و فریب خورده دراویش 
گنابــادی و مخالن نظــم و امنیــت در ادامه 
تجمعات اخیر خودشــان در خیابان پاسداران 
در تهران، در عمــل مذبوحانه و خباثت آمیز ، 
با اســتفاده از یک دســتگاه اتوبوس ،سه تن از 

دالور مردان سبز پوش و حافظان نظم و امنیت 
نیروی انتظامی را که برای سامان بخشی امنیت 
و در تعاقــب مطالبات مردمی ،در منطقه حاضر 
شدند ، به شــهادت رساندند. سخنگوی نیروی 
انتظامــی همچنین افزود: همچنیــن در ادامه 
ناآرامی ها دو نفر از عزیزان بسیجی توسط فرقه 
خرافه پرست به شــهادت رسیدند که یک نفر 
آنان توسط خودروی سمند زیرگرفته و نفر دیگر 
باضربات سالح سرد به شــهادات رسید. سردار 
منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی با بیان 
اینکه تالش مضاعف برای مذاکره با سردمداران 
این آشــوب بمنظور جمع کردن معترضین از 
پشت بام منازل مردم و خیابانها تا پاسی از شب 
جواب نداد، پلیس برای متفرق شدن دراویش و 
عدم مزاحمت برای ساکنین محل ضرب االجل 

صادر کرد.

سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه ۱٣٩۷ کل 
کشــور، از پرداخت یارانه نقــدی به ۵۵ میلیون 
ایرانی در سال آینده خبر داد.علی اصغر یوسف نژاد 
از پرداخــت یارانه نقدی به ۵۵ میلیون ایرانی در 
ســال آینده خبر داد و اظهار داشــت: دولت در 
الیحه بودجه ســال ٩۷ پیشنهاد داده بود که ۲٣ 
هزار میلیارد تومــان برای یارانه های نقدی و غیر 
نقدی به خانوارها اختصــاص یابد، البته کل رقم 
هدفمندی یارانه ها در بخش پرداخت های نقدی 
٣۷ هزار میلیارد تومان بوده اســت، از این مقدار، 
۲٣ هزار میلیــارد تومان برای خانــوار و ۷ هزار 
میلیارد تومان برای کمیته امداد و ٣ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان نیز به بخش ســالمت و ٣ هزار و 
٣۰۰ میلیارد تومان نیز برای نان و خرید تضمینی 
گندم بوده است.وی افزود: اگر مجلس با پیشنهاد 
دولت در زمینه پرداخت های نقدی، یعنی با رقم 

٣۲ هزار میلیارد تومان موافقــت می کرد، یارانه 
نقــدی ٣٣ میلیون ایرانی در ســال آینده حذف 
می شد، اما ما در مجلس تعداد حذفی ها از یارانه 
نقــدی را کاهش دادیم.وی اظهار داشــت: طبق 
تصمیم مجلــس ۷ هزار میلیــارد تومان به رقم 
۲٣ هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت های 
نقدی یارانه ها در سال آینده اضافه کردیم که در 
مجموع به ۴۴ هزار میلیارد تومان رســید و رقم 

یارانه نقدی هم ٣۰ هزار میلیارد تومان شد.

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

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

سند رسمی
برابر رای شماره ۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۰٩۰۰۲۴۱٩ - ٩۶/۱۰/۰۴ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه 
مصطفائی فرزند هادی بشماره شناسنامه ۴۷۷ ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۲۵۰ مترمربع مفروز از پالک ۲۰۴٩ فرعی از ۱۵۴ اصلی واقع در حسن آباد 
خریداری از مالک رسمی آقای محرمعلی ولی لو به طور قولنامه ای که مالکیت نامبرده 
در صفحه ٣۰٩ دفتر ۱۲۵۵ محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

٩۶/۱۱۵٩۴/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱٣٩۶/۱۱/۱۷ تاریخ انتشارنوبت دوم :۱٣٩۶/۱۲/۲

عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران 96/15

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت جهت تکمیل عملیات اجرایی پروژه پلی کلینیک خرمکوشک واقع 
در شهر اهواز به شرح ذیل، نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران دارای صالحیت حداقل رتبه 3 رشته 
ابنیه و ساختمان، رشته 3 تاسیسات و تجهیزات و دارای سابقه احداث پروژه های درمانی هستند، دعوت 
بعمل می آید تا با ارائه معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی حداکثر ظرف مدت 2هفته از تاریخ 
به  انتشار آگهی به محل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به آدرس تهران، خیابان کریمخان خیابان 

آفرین پالک 26 واحد مدیریت مهندسی و ساختمان مراجعه نمایند. 
موضوع تکمیل پلی کلینیک خرمکوشک اهواز 

مساحت حدود 4000 مترمربع در سه طبقه 
وضعیت فعلی پروژه، اسکلت بتنی نیمه کاره 

مبلغ برآورد عملیات باقیمانده : حدود 150 میلیارد ریال 
محل پروژه : اهواز کوی فدائیان اسالم )خرمکوشک(

روابط عمومی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شماره مجوز 139605441 
www.shana.ir

 نوبت دوم

شرکت ملی نفت ایران
سازمان بهداشت 

ودرمان صنعت نفت

آگهی مناقصه  
شهرداری جویبار در نظر داردبرابر بند 3 صورتجلسه شماره 26 مورخه 96/11/17شورای شهر جهت تامین 

نیروی خدماتی خود از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای برگه صالحیت از اداره کار با شرایط زیر 
واگذار نماید: 

الف( محل دریافت پیشنهادها: استان مازندران- شهرستان جویبار- شهرداری جویبار واحد مالی
ب( نحوه تنظیم اسناد مناقصه:  تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2/150/000/000ریال) دومیلیاردو یکصدو پنجاه میلیون ریال( به 
صورت ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار 3 ماهه از تاریخ آگهی ویا فیش واریزی به حساب جاری 3100000662003نزد بانک ملی جویبار 

بنام سپرده شهرداری جویبار در پاکت الف
اسناد مناقصه ومدارک شامل ) مدارک شناسایی مدیر عامل ) فتوکپی شناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت( دعوتنامه، پیش 
قرارداد، اساسنامه، آگهی روزنامه ، کد کاربری از پایگاه ملی مناقصات، کد اقتصادی، برگه صالحیت پیمانکاری از اداره کار، گواهی 

صالحیت ایمنی، مفاصاحساب از تامین اجتماعی سال 95( تماما به مهر وامضا مدیران شرکت رسیده باشد.در پاکت ب
برابراصل کردن کلیه مدارک شرکت الزامی می باشد.             برگه پیشنهاد قیمت در پاکت )ج(ارائه و ارسال گردد.

پ(محل گشایش پیشنهادها : شهرداری جویبار
*حضور مدیر عامل شرکت یا نماینده شرکت با معرفی نامه کتبی در هنگام بازگشایی پاکتهای قیمت)ج( بالمانع می باشد.

سایر موارد:  -به پیشنهادها و قیمتهای مشروط ، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

- تاریخ دریافت اسنادمناقصه در ساعات اداری از 96/12/5الی 96/12/10میباشد.
- مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 96/12/15ساعت 14:15میباشد.

- تاریخ بازگشایی اسنادمناقصه 12:30ساعت روز پنج شنبه 96/12/17میباشد.
علی یاری سراجی شهردارجویبار- هزینه آگهی روزنامه به عهده شرکت برنده میباشد.)7940(

شماره20138     

آگهی نوبتی حاوی تحدید حدود سه 
ماهه سوم

 سال ۱٣٩۶ حوزه ثبتی شهرستان بابل 
 ۱۲ ۱٣۱۷/۷/۱۰(و  )اصالحی   ۱۱ مواد  براساس 
)اصالحی۱٣۲۲/٣/۱۰ (قانون ثبت و ماده ۵٩ آیین 
نامه اجرایی قانون مذکور امالکی که در سه ماهه سوم 
سال ۱٣٩۶ پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین 
امالکی که به موجب تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت و 
مطابق رای هیئت نظارت نیاز به تجدید آگهی دارد و 
امالک که طبق ماده ۱٣ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آئین 
نامه مربوطه در هیات حل اختالف منجر به صدور رای 

می گردد به شرح ذیل آگهی می گردد 
امالک واقع در حمزه کال به شماره ۲٣۲۶ اصلی بخش 

دوم غربی بابل
 پالک ۱۰۱۱٨ فرعی مفروض و مجزا شده از ۱۰۵ 
فرعی به نام آقای کاظم پور رزاق رکنی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن مساحت 
هادی  آقای  از  بالواسطه  خریداری  ٩۱/۵۰مترمربع 
-۱٣٩۶۶۰٣۱۰۰۰۴۰۰۴۴٣۵ شماره  برای  قاسمی 

٩۶/٣/۲۵هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اصلی  شماره ۴۵۷٨  به  کال  امیر  در  واقع  امالک   
بخش دو غرب بابل پالک ۴ فرعی به نام آقای حمید 
حاجی باقری امیری ششدانگ یک باب ساختمان 

واسطه   بال  خریداری  ٣۴/٨٣مترمربع  مساحت  به 
شماره  رای  طبق  امیری  باقری  حاجی  محمود  از 
قانون  ۱٣٩۶۶۰٣۱۰۰۰۴۰۰۴۰٣۶-٩۶/٣/۲۰هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
اصلی   ۴۷۵٩ شماره  به  کال  امیر  در  واقع  امالک 
آقای  نام  به  فرعی   ۱ پالک  بابل  غرب  دو  بخش 
محمدتقی قاسمیان امیری نسبت  به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
محمدرضا  از  بالواسطه  خریداری  ٣٣۲/۶۵مترمربع 
قاسمیان امیری شماره ۱٣٩۶۶۰٣۱۰۰۰۴۰۰٩٨۶٩ 
-٩۶/٨/۱۵هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
امالک واقع در دیوکال به شماره ۴٨۶۲ اصلی بخش 
و مجزا  بابل پالک ۱٣۴٩ فرعی مفروض  دو غرب 
شده از ۱٩۱ فرعی به نام آقای  نقی علیزاده نسبت 
به ششدانگ یک  قطعه زمین با  بنای احداثی در 
بال  خریداری  ۱۱۱/۷۰مترمربع  مساحت  به  آن 
واسطه از آقای رضا عباسی کرانی  طبق رای شماره 
قانون  ۱٣٩۶۶۰٣۱۰۰۰۴۰۰٨۶٨۰-٩۶/۶/۲۷هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
پالک ۱٣۵۰ فرعی مفروض و مجزا شده از ۱۷٩ فری 
به نام آقای حسن خورشیدی نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۶٩/۲۲مترمربع خریداری 

بالواسطه از آقای اکبر صادق تبار  طبق رای شماره 
قانون  ۱٣٩۶۶۰٣۱۰۰۰۴۰۰٨۶٩۶-٩۶/۶/۲٨هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
پالک ۱٣۵۲ فرعی مفروض و مجزی شده از ۵٣٩ 
به شش  نسبت  زواری   حسن  آقای  نام  به  فرعی 
به  احداثی  در آن  بنای  با  دانگ یک قطعه زمین 
بالواسطه  خریداری  ۵۱۶/۰۰مترمربع  مساحت 
شماره  رای   طبق  شجاعی  محمد  سید  آقای  از 
قانون  ۱٣٩۶۶۰٣۱۰۰۰۴۰۰٩۱۶۶-٩۶/۷/۱۷هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
به شماره ۴٨۶٣  الدین کال  واقع در شهاب  امالک 

اصلی بخش ۲ غرب بابل 
 ۱۶۰ از  شده  مجزا  و  مفروض  فرعی   ۶۵۰ پالک 
فرعی  به نام آقای جعفر قائمی فرنسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای  احداثی  در آن به 
بالواسطه  خریداری  ۱۰۰/۰٣مترمربع  مساحت 
شماره  رای  طبق  امیری  دباغیان  صابر  آقای  از 
قانون  ۱٣٩۶۶۰٣۱۰۰۰۴۰۰٩۱٨۴-٩۶/۷/۱٨هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
به   ۱۶۰ شده  مجزا  و  مفروض  فرعی   ۷۶۱ پالک 
شش  به  نسبت  حاجی  زاده  اسداهلل  آذر  خانم  نام 
به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
بالواسطه  خریداری  ۱٣۲/۰۰۰مترمربع  مساحت 

از آقای زهرا و ناهید سلیم آبادی طبق رای شماره 
تعیین  قانون  ۱٣٩۶۶۰٣۱۰۰۰۴۰۰٨٣٩٣هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
اصلی  به شماره ۴٨۶۵  کال   بندار  در  واقع  امالک 
بخش ۲ غرب بابل پالک ٣۱۷٨ فرعی به نام آقای 
ابراهیم کریمی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن به مساحت ۲۲٣/۷۰مترمربع 
کریمی  زین العابدین  آقای  از  واسطه  بال  خریداری 
-۱٣٩۶۶۰٣۱۰۰۰۴۰۰۴۲۲۴ شماره  رای   طبق 

٩۶/٣/۲۲هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

پالک ٣۱۷٩ فرعی به نام خانم لیال علی پور منصور 
بنای  با   زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به  نسبت 
احداثی در آن به مساحت ۲٩٨/۵۰مترمربع خریداری 
بالواسطه از آقای ابراهیم کریمی طبق رای شماره 
قانون  ۱٣٩۶۶۰٣۱۰۰۰۴۰۰۴۲۲۵-٩۶/٣/۲۲هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
 ۱۲ از  شده  مجزا  و  مفروض  فرعی   ٣۲۴۲ پالک 
فرعی به نام آقای ابراهیم فالح پور نسبت به شش 
دانگ یک قطعه    زمین با بنای احداثی در آن به 
از  بالواسطه  خریداری  ۵۴۲/٨۲مترمربع  مساحت 
آقای محمد اسماعیل فالح پور  طبق رای شماره 
قانون  ۱٣٩۶۶۰٣۱۰۰۰۴۰۰٨۶۶٨-٩۶/۶/۲۷هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
لذا  اشخاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت 
باشند  داشته  اعتراضی  آگهی  این  در  مندرج  شده 
می توانند به استناد ماده ۱۶ قانون ثبت از تاریخ اولین 
انتشار آگهی ظرف مدت ٩۰ روز درخواست واخواهی  
خود را به دبیرخانه اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند 
انتشار  از  قبل  دیگری  و  تقاضاکننده  بین  و هرگاه 
این آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شده باشد 
معترض  باید گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید این آگهی در دو نوبت به فاصله ٣۰ روز 
منتشر خواهد شد آگهی تحدید حدود امالک مذکور 
مطابق ماده ۱۴ قانون ثبت و آگهی دیگری به عمل 
خواهد آمد مدت اعتراض به آگهی نوبتی تجدیدی 
از تاریخ انتشار نوبت اول به مدت ٣۰ روز میباشد 
همچنین امالکی که در اجرای ماده ۱٣ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی آگهی گردید تحدید حدود آن همزمان انجام 

می شودم. الف ۲۷۷٨٩۶۱ 
تاریخ انتشار نوبت اول :٩۶/۱۱/۱
تاریخ انتشار نوبت دوم ٩۶/۱۲/۱

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد و امالک  شهرستان بابل

مفقودی
شهربانی  شماره  ۴۰۵GLX-XU۷به  پژو  خودرو  مالک  محمدی  طاهر  اینجانب 
شماره  بدنهNAAM۰۱CE۶FH۲۵۱۰۷٣و  شماره  و   ۲٩ ایران   ۲۲۶ ل   ٣۷
موتور ۱۲۴K۰۷۲۷۴۱۰به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند 
کمپانیخودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد رضا رستمی فرزند سعدی به شرح دادخواست به کالسه ٩۶/۱۱۲۲ از این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سعدی رستمی فرزند قلی به شماره شناسنامه ۱  صادره از نوردر تاریخ ٩۶/۱۱/۲۱ اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان نور بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

۱- رقیه وحیدیان فرزند هادی به شماره ش ش ٣۴۱ صادره از نور زوجه متوفی
۲- محمدرضا رستمی فرزند سعدی به شماره ش ملی ۲۲۲۰۱۰۰٩٣۶ صادره از نور پسر 

متوفی
٣- فاطمه رستمی فرزند سعدی به شماره ش ملی ۲۲۲۰۱۴۷۴٣۶ صادره از نور دختر 

متوفی
۴- حنانه رستمی فرزند سعدی به شماره ش ملی ۲۲۲۰۱۴۷۴۴۴ صادره از نور دختر 

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

ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف:96/751 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور

آگهی فقدان مدرک
ابراهیم  این جانب هدی  عاشوری فرزند محمد   تحصیلی مدرک  فارغ تحصیلی 
رشته  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  ساری  از  صادره   ۱۷۷۷ شناسنامه  شماره  به 
روانشناسی بالینی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی ساری با  شماره دانشجویی 
٩۲۰۱۵٩۷۶۵مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود. اصل 
مدرک را به  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری به نشانی ساری کیلومتر ۷ جاده دریا 

مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری فارغ التحصیالن ارسال نماید

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سعید حیدری فرزند پاشا 

خواهان خانم معصومه رضا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سعید حیدری به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه ٩۶۰٩٩٨۲٩۲٩٣۰۰۱۷۲ شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
۱٣٩۷/۰۱/۱٩  ساعت ٩:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷٣  قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 و استماع گواهی گواهان در دادگاه حاضر گردد. م/الف ۲۱٩٨ 
دفتر شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به      کالسه پرونده : ٩۶/۶/٨۱٩

وقت رسیدگی :  در روز    تاریخ  ٩۷/۲/۲    ساعت  ٩/٣۰  خواهان: محمدرضا اکبری               خوانده : یگانه بختیاری             خواسته:  مطالبه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده ۷٣ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یکماه  به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 
دریافت نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی ، حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز 

شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان شهریارخواهد بود.م.الف :٣۱۰۶۵

 نوبت دوم
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افتتاح پروژه شش کالسه  امام رضا)ع( شفت

منکویی- رشت: مدرسه شش کالسه امام رضا)ع(
استان  مدارس  نوسازی  کل  مدیر  حضور  با  شفت 
گیالن،معاون فنی اداره کل نوسازی،فرماندار شهرستان 
و نماینده مردم فهیم شهرستان در مجلس شورای 
اسالمی و برخی از مسئولین استانی و شهرستانی 
افتتاح و به بهره برداری رسید.  مقدم مدیر کل نوسازی 
مدارس استان گیالن در این مراسم از رویکرد جدیدی 
در فضاهای آموزشی استان سخن گفت و اظهار داشت: 
ایجاد کتابخانه مستقل و محله محور در فضاهای 
آموزشی که در معابر اصلی قرار دارند از جمله رویکرد 
جدیدی است که استان گیالن در چند سال اخیر به 
آن پرداخته است. وی با بیان اینکه در ساعات اداری 
دانش آموزان ازاین کتابخانه ها و در زمان غیر اداری 
هم عموم مردم از آن بهره مند می شوند،خاطرنشان 
کرد:امروز شاهد بهره برداری از دومین کتابخانه محله 
محور در سطح استان در شهرستان شفت هستیم. 
مهندس مقدم با بیان اینکه نیروی انسانی کارآمد می 
تواند در جامعه تحول ایجاد کنند ،تصریح نمود:یکی از 
شاخصه های جامعه پویا داشتن نیروی انسانی کارآمد 
و خالق است برای رسیدن به این مهم باید به فضاهای 
آموزشی توجهی خاص  شود. گفتنی است این پروژه 
با ٩۰۰مترمربع با هزینه بالغ بر ۱٣میلیارد ریال طی 

مراسمی تحویل دانش آموزان  شد.

خبر

مدیرکل تعاون کار گلستان خبر داد:

 ثبت نام ۵6۵ نفر در جشنواره امتنان
 از جامعه کار و تولید 

سلیمانی- گلستان: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از 
ثبت نام ۵۶۵ گلستانی در جشنواره امتنان از الگوهای برتر جامعه 

کار تولید خبر داد.
سعید مازندرانی اظهار کرد: جشنواره امتنان از الگوهای برتر جامعه 
کار و تولید همه ساله به منظور شناسایی، انتخاب و تجلیل از اندیشه 
ها و فعالیت های ارزشمند و خالقانه کارگران و کارفرمایان متعهد 

ودلسوز در سطح استان برگزار می شود.
وی افزود: در مرحله مقدماتی این جشنواره که از ۲۵ آذر تا ۲۵ دی 
ماه بود، ۵۶۵ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد، ۲٣٩ نفر در بخش 
صنعت، ۱۰۵ در بخش کشاورزی، ۱۷۶ نفر در بخش خدمات و ۴۵ 

نفر در بخش واحد نمونه هستند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان اذعان داشت: در مرحله 
از بررسی طرح ها  ارزیابی و داوری، پس  با تشکیل کمیته  استانی 
و مستندات الزم، تعداد ۵ پرونده شامل کارگر، گروه کارگر و واحد 
ملی  جشنواره  در  شرکت  جهت  استانی  منتخب  عنوان  به  نمونه 

معرفی شدند.
موجب  چنینی  این  های  جشنواره  برگزاری  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر نیروی انسانی و بروز استعدادها و 

خالقیت آنان در محیط کار خواهد شد.

خبر

 آگهی مزایده 
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   10 بند  باستناد  دارد 
نشست شماره 12 شورای محترم اسالمی 
تفکیک  و  آوری  جمع  به  نسبت   شهر 
و  مهر  مسکن  ناحیه   – شهر  های  زباله 
عمومی  مزایده  طریق  از  صنعتی  شهرک 

اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
امور  واحد  به  و  مزایده  برگه  دریافت  و 

قراردادها مراجعه نمایند. 
پایان تحویل مدارک : 1396/12/13

محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت دوم

 آگهی مناقصه 
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   14 بند  باستناد  دارد 
اسالمی  محترم  شورای   9 شماره  نشست 
پمپاژ  و  آوری  جمع  طرح  به  نسبت  شهر 
عمومی  مناقصه  طریق  از  پساب  معکوس 

اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
امور  واحد  به  و  مناقصه  برگه  دریافت  و 

قراردادها مراجعه نمایند. 
مبلغ مناقصه : 15/000/000/000 ریال 
پایان تحویل مدارک : 1396/12/13

محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت دوم

 آگهی مزایده 
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   3 بند  باستناد  دارد 
نشست شماره 13 شورای محترم اسالمی 
قطعه   2 تعداد  فروش  به  نسبت   شهر 
زمین های خیابان کمربند جنوبی شهر با 
کاربری مسکونی از طریق مزایده عمومی 

اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
امالک  واحد  به  و  مزایده  برگه  دریافت  و 

مراجعه نمایند. 
پایان تحویل مدارک : 1396/12/13

محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت دوم

 آگهی مزایده 
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   10 بند  باستناد  دارد 
اسالمی  محترم  شورای   9 شماره  نشست 
شهر نسبت به فروش ضایعات موجود در 
اقدام  عمومی  مزایده  طریق  از  شهرداری 

نماید.
لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
امور  واحد  به  و  مزایده  برگه  دریافت  و 

قراردادها مراجعه نمایند. 
پایان تحویل مدارک : 1396/12/13

محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت دوم

استاندار خوزستان در آیین افتتاح مدرسه دعبل خزاعی مطرح کرد:

ساخت مدارس مجهز توسط توسعه نیشکر

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 شماره۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۱۰۰۰۷٣۶٣ 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 برهان مهرابخانی فرزند نوراهلل به 
شماره شناسنامه ٩ صادره از تاکستان در یک باب خانه به مساحت ۱۴۱/۷٩متر مربع پالک 
۲٣۶۶ فرعی از ۱۶٣ اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای محمود صیادی 
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 ۲۵۷۰
تاریخ انتشار نوبت اول:٩۶/۱۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:٩۶/۱۲/۱۶

 محمد سلیمانی   رئیس 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 شماره۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۱۰۰۰۷۵۲۶ 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 حمداله امجدی دیزناب فرزند فرامرز به 
شماره شناسنامه ٨٣٩  کد ملی ۱۷۱۷۷۶۴۲۶۶ صادره از بستان آباد در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۶٨/٨۵ متر مربع پالک ۱۱٨۱ فرعی از ۱۶٣ اصلی واقع در 
فردیس- خیابان سرحدی - گلستان هفتم - پالک ۱٣ خریداری از مالک رسمی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۵۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول:٩۶/۱۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:٩۶/۱۲/۱۶

 محمد سلیمانی   رئیس 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/دوم  هیات  شماره۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۱۰۰۰۷۵٩۶  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا بخشایش فرزند مجتبی به شماره 
شناسنامه ۴۶ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲٣٩/۷٩ متر 
مربع از پالک ۲٨۲ فرعی از ۱۶٣ اصلی واقع در فردیس خریداری از مالکین رسمی: خود 
متقاضی- حاج نصراله نوری -عبدالرضا قبائی و رمضانعلی اختری 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 ۲۵۷۴   تاریخ انتشار نوبت اول:٩۶/۱۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:٩۶/۱۲/۱۶
 محمد سلیمانی   رئیس 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 شماره۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۱۰۰۰۷۶۲٩ 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 حسینیان فرزند احمد به 
شماره شناسنامه ۱۰٩  صادره از شهرری در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۵٣۶/٩۰ مترمربع پالک ۲۶۰ فرعی از ۱۶٣ اصلی واقع در فردیس خریداری از 
مالک رسمی آقایان: نصراله سمیعی زفرقندی، حسین سمیعی زفرقندی و محمد هدای 
پورخامه 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 ۲۵۷۱
تاریخ انتشار نوبت اول:٩۶/۱۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:٩۶/۱۲/۱۶

 محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس                                                

آگهی فقدان سند مالکیت 
) موضوع ماده ی 120(

خانم سمیرا سبز علی طبق وکالتنامه شماره ۶٣۰۲ و ۵٩۰٨ مورخ ۱٣٩۲/۱۱/۲۴ و 
۱٣٩٣/۴/۲٩ دفتر ٣٨ اسالمشهر و طبق تقاضای شماره ۲٣۱۶۵ مورخ ۱٣٩۶/۱۰/۱۶ وکیل 
مالک با تسلیم یک برگ استشهادیه و در خواست شماره ۲٣۱۶۵ مورخ  ۱٣٩۶/۱۰/۱۶ 
اعالم داشته سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول  بمساحت 
۵۶/۵۵  متر مربع که مساحت ٣/٨۴ متر مربع آن بصورت بالکن است قطعه اول تفکیکی 
بانضمام یک واحد انباری بمساحت ٣/٨۴ متر مربع واقع در همکف قطعه ۱ و یک واحد 
پارکینگ واقع در طبقه همکف بمساحت ۱۰/٨۰ متر مربع قطعه ۱ پالک ۱۷٣۵٣ فرعی 
از ۵۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ٩٣۲۷   فرعی از اصلی مذکور واقع در شهرستان 
اسالمشهر بخش ۱۲ تهران که سند مالکیت آن ذیل ثبت ٩۷٣٣۴ و ٩۷٣٣۶   صفحه ۲۱۱ 
و ۲۱۴   دفتر ۷۰۰  بنام علی و محمد کرم پور  ثبت و سند چاپی ٣۰٨٩٨۱ و ٣۰٨٩٨۲  
صادر و تسلیم شده است سپس طبق سندقطعی شماره ۱٩۲٨  مورخ ۱٣٩۱/۱۰/۱۱ دفتر 
به امیر بیگدلو انتقال یافته است و طبق سند رهنی شماره ۱٩۲٩ مورخ ۱٣٩۱/۱۰/۱۱ دفتر 
در رهن میباشد حسب االظهار بعلت نقل و انتقال مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی  را نموده است در همین راستا وفق مقررات ماده ۱۲۰ آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت مصوب ۱٣٨۰/۱۱/٨ مراتب در یک نوبت آگهی می گردد  تا چنانچه 
کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف  
مدت ۱۰ روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض 
خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا 
عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله  سند المثنی  پالک مذکور طبق مقررات صادر 

و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.م/الف ۲۱۰٣
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

دادنامه
پرونده کالسه  ٩۶۰٩٩٨۲٩۶۲٣۰۰۷۲۴      شماره بایگانی:٩۶۰٨۶۱   

شاکی:  خانم فریده فرجام فرزند عزیز به نشانی استان تهران- شهرستان اسالمشهر- شهرک 
چهاردانگه- شهرک مطهری- ک عباسپور پ ٩۱ 

متهم: آقای اکبر عبادالهی بریس فرزند خیراله - مجهول المکان 
اتهام ها : سرقت مستوجب تعزیر

گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال  تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به این شعبه 
ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آیین دادرسی در 
وقت فوق العاده/ مقرر شورا بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیرمبادرت به صدور قرار می نماید: 
قرار دادگاه: در خصوص شکایت خانم فریده فرجام فرزند عزیز علیه آقای اکبر عبادالهی 
بریس فرزند خیراله دائر بر سرقت خودروی پراید به شماره انتظامی ۲۴ د ۱۲۱ ایران ٩٩ 
با تمام اسناد و مدارک مربوطه نظر به اینکه شاکیه در جلسه تحقیق دادگاه صراحتا اظهار 
داشته که قادر به ارائه ادله اثباتی و معرفی شهود نمی باشد و محل مورد نظر نیز فاقد دوربین 
مدار بسته بوده و با مداقه در جامع محتویات اوراق پرونده نیز دلیل کافی بر احراز وقوع بزه 
معنونه و انتساب آن مشتکی عنه موجود نمی باشد  لذا با عنایت به مراتب مذکور دادگاه به 
استناد ماده ۴ و ۲۶۵ قانون آیین  دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعالم می نماید. 
قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید 

نظر استان تهران می باشد.م/الف ۲۱٣٩
محسن اعراب – رئیس  شعبه 103 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

 آگهی اجراییه
مشخصات محکوم له: حسین سفری فرزند محمد اسماعیل به نشانی تهران – 

خیابان قلعه مرغی روبروی داروخانه پالک ۲٩۱-۲٩٣ 
مشخصات محکوم علیه: زهرا نادری به نشانی تهران خیابان پاسداران افشاریه 

)ساقدوش( کوچه جعفری پالک ۷۷  طبقه سوم 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ٩۱۱۰۰٩۱٩٨٨۱۰۰۰۷٨ و 
شماره دادنامه ٩۰-۰٩٩۷۱۵۱۷۱۰۰۰٨۷ حکم به الزام خواندگان به انتقال رسمی 
مقدار ۵۰۰ متر مربع از سه دانگ مشاع از یک سهم از هفت سهم ششدانگ پالک 
ثبتی ٣٣۵ فرعی از ۵۷ اصلی واقع در چمستان بخش ۱۱ حوزه ثبتی نور بنا به 
خواهان و الزام به تحویل بیع و پرداخت مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل حسب تعرفه قانونی در حق خواهان و پرداخت نیم 
عشر دیوانی در حق دولت محترم جمهوری اسالمی ایران که محاسبه آن بر عهده 

اجرای احکام می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :

۱_ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ٣۴قانون اجرای احکام مدنی( 
۲_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد ٣_مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد همراه با مشخصات 
دقیق حسایهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 
٨ و ٣ قانون اجرای محکومیت مالی ۱٣٩۴(۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
٣۴ اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی 
مدنی مصوب ۷٩/۱/۲۱ و همچنینی مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 

۱۰ آبان ۱٣۷۷ توجه نمایید. 
م الف: 96/752 مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی )جزایی( بخش چمستان

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۶٩۶ رای شماره ٩۶٨۷  مورخه ٩۶/۱۰/۱۰ به تقاضای حوا بزن 
بیرانوند فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت ۱۴۲/۰۲ مترمربع مجزی شده 
از پالک ۲۴ فرعی از ۲۰٩۱اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( محمد حسین والیزاده معجزی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده ٣ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم 
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا 
بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۴٨۵۵ 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱٣٩۶/۱۲/۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٣٩۶/۱۲/۱۷ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
بشرح ذیل:  پرونده کالسه ٣۷۵ رای شماره ۱۰۱۱۴ مورخه ٩۶/۱۰/۱۷ به تقاضای سید عرب دارابی 
فرزند داراب نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت ۶٨/۷۰ مترمربع مجزی شده از پالک 
۱٩٨۶-۱٩۶۶ اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
محمد علی سالحورزی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ٣ قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد 
نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
م الف ۴۱۵۴٨۴۶    تاریخ انتشار نوبت اول : ۱٣٩۶/۱۲/۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٣٩۶/۱۲/۱۷ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ۱٣ ماده  و  قانون   ٣ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت 
۱٣٩۶۶۰٣۱۶۰۴۶۰۰۰۲٩۵  مورخ ۱۶ / ۱۰ / ٩۶ هیات موضوع قانون تعیین 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در  تکلیف وضعیت ثبتی 
حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بختیار 
کدملی  الماسبا  فرزند  روانسر  از  صادره   ٣٩۲ شناسنامه  شماره  به  پرموته 
۵٩۶٩۷٩٩٩٨۱  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور 
سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ٣۴ / ٩۵ تشکیل وبه 
هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق 
مستندا به ماده ٣ قانون وماده ۱٣ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند 
به  را  آن  به  متصل  و حیاط  خانه  باب  یک  از ششدانگ  دانگ  مالکیت سه 
مساحت  -٩۱/ ۱۱۶ مترمربع به نام آقای بختیار پرموته از پالک ... فرعی 
خیابان  روانسر  در  واقع  کرمانشاه   ۱۲ بخش  در  واقع  روانسر  اصلی  از۵٣  
کامیاران محله صالح آباد که از آقای کاکه احمد ویسی مع الواسطه از صالح 
ویسی فرزند زارع صاحب نسق فتحعلی پرمو)مالک رسمی( می باشد صادر 
نموده است)سه دانگ دیگر متعلق به بختیار مظفری می باشد( لذا مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت  صدور 
سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند تا 
به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم 
مقررات  اعتراض طبق  و عدم  وصول  انقضاء مدت مذکور  است درصورت  
از مراجعه متضرر  مانع  مالکیت  مالکیت صادر خواهد شد صدور سند  سند 

یداله کاظمی- رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسربه دادگاه نخواهد بود .
تاریخ انتشار اول  ۲ / ۱۲ /۱٣٩۶   تاریخ انتشار دوم ۲۰ /  ۱۲ /  ۱٣٩۶

آگهی نوبتی سه ماهه سوم
 سال ۱٣٩۶ حوزه ثبتی شهرستان بابل براساس مواد ۱۱ )اصالحی ۱٣۱۷/۷/۱۰(و ۱۲ 
)اصالحی۱٣۲۲/٣/۱۰ (قانون ثبت و ماده ۵٩ آیین نامه اجرایی قانون مذکور امالکی که 

در سه ماهه سوم سال ۱٣٩۶ پذیرش درخواست ثبت شده به شرح ذیل  آگهی می شود 
امالک واقع در اراضی بابل به شماره ۲٣٩۶ اصلی بخش یکشرق بابل 

پالک ۰ فرعی به نام آقای حسن قربانی گتابی  نسبت به یکدانگ  و ٣۲ سیر مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱٩۵/۰۰مترمربع لذا اشخاصی که نسبت به رقبات 
درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به استناد ماده 
۱۶ قانون ثبت از تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مدت ٩۰ روز درخواست واخواهی  خود 
را به دبیرخانه این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند و هرگاه بین تقاضا کننده و دیگری قبل 
از انتشار این آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شده باشد معترض باید گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکنند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید این آگهی در دو نوبت به فاصله ٣۰ روز منتشر خواهد شد آگهی 
تحدید حدود امالک مذکور مطابق ماده ۱۴ قانون ثبت آگهی دیگری به عمل خواهد آمد و 
مدت اعتراض به آگهی نوبتی تجدیدی از تاریخ انتشار نوبت اول مدت ٣۰ روز میباشدم. الف 

۲۷۷٨٩٩۶    تاریخ انتشار نوبت اول :٩۶/۱۱/۱تاریخ انتشار نوبت دوم ٩۶/۱۲/۱
 رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل شهرام خسروی
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 پرداخت عیدی معلمان 
حق التدریس تا پایان هفته

وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
آموزش و پرورش ضمن اعالم خبر واریز حقوق 
حق التدریسان آزاد گفت: عیدی این گروه نیز 

تا پایان هفته واریز خواهد شد.
مطلب  این  اعالم  ضمن  ترکمن   الهیار  علی 
اظهار کرد: خوشبختانه شب گذشته حقوق حق 
التدریسان آزاد را تا بهمن ماه پرداخت کردیم و 

از این بابت هیچ بدهی نداریم.
از  گروه  این  عیدی  واریز  زمان  درباره  وی 
فرهنگیان نیز گفت : عیدی این عزیزان هم به 
ساعات  نسبت  به  دولت  مصوبه   ٣ بند  استناد 
محاسبه شده  آن  دقیق  رقم  که  است  تدریس 
عملکرد  به  )بسته  پنجشنبه  یا  تا چهارشنبه  و 

خزانه( پرداخت خواهد شد.
به گفته وی ، مجموعه معاونت توسعه مدیریت و 
پشتیبانی آموزش و پرورش به ویژه دفتر بودجه 

مستمرا پیگیر موضوع هستند.

حقوق بهمن و عیدی بازنشستگان 
کشوری پرداخت شد

اعالم  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
عیدی  و  بازنشستگان  ماه  بهمن  حقوق  کرد: 

سال ٩۶ این عزیزان پرداخت شد.
بین  امور  و  عمومی  روابط  اداره کل  از  نقل  به 
جمشید  کشوری،  بازنشستگی  صندوق  الملل 
پیگیری  با  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  زاده  تقی 
های انجام شده از سوی این صندوق و تامین 
اعتبار الزم برای پرداخت حقوق بهمن و عیدی 
سال ٩۶ بازنشستگان کشوری از سوی سازمان 
به همراه عیدی  بهمن  بودجه، حقوق  و  برنامه 
آنها  حساب  به  کشوری،  بازنشستگان  تمامی 
واریز شد. وی افزود: بازنشستگان عزیز کشوری 
خودپرداز  های  دستگاه  طریق  از  توانند  می 
دریافت  به  نسبت  ها  روش  سایر  یا   ATM

حقوق بازنشستگی خود اقدام کنند.

خبر

مفقودی 
برگ سبز سواری رنو مدل ٩۶ با شماره پالک ۴۲٣ م۶۵ ایران ٨۲ با شماره موتور 
 NAALsRALDHA۲۶٩۵۴۶ شاسی  شماره  و   ۱۰۰۰۱٩۶۰۶RR۱٩۵۶۰۷

بنام زهرا راه خسروان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب شایان زاهدی فرزند هادی به شماره شناسنامه ۲۲۱۰۲۶۵٩۲۴ 
و شماره دانشجوئی ٩٣۱۲٨۰۱۶ دانشجویی رشته ی مهندسی عمران مقطع کارشناسی 

بهشهردانشگاه علم و فناوری واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عبداله بهرامی فرزندکریم، با ارائه ی درخواستی وارده به شماره ی ۴۴۰٨-

۱٣٩۶/۱۱/۲۶ منضم به دو برگ استشهادیه مصدق دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴ 
جوانرود،مدعی فقدان سند مالکیت شماره سریال٣۶٨۲۱۲الف٨۱ مربوط به پالک 
جابجایی  علت  به  کرمانشاه(   ۱٣ بخش  در  اصلیبیاشوش)واقع   ۶۲ از  ۱۲۵فرعی 

گردیده است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور،در دست اقدام است.
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  به  مذکور،متعق  مالکیت  که:سند  است  ذکر  به  الزم 
مساحت ۲۵٣/۲٣ متر مربع است و در تاریخ ۱٣٨۲/۱۰/۲٩ ذیل ثبت ٣۴٣۶ صفحه 
ی ۱۰۷ دفتر جلد ۱٣/۱٨ به نام آقای عبداله بهرامی فرزند کریم صادر و تسلیم 

گردیده است و در این تاریخ در قید بازداشت و وثیقه نمی باشد.
لذا مراتب ،در اجرای ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت و تبصره ی ذیل آن ،در یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت مزبور،نزد خود هستند،از تاریخ انتشار این آگهی،ظرف مدت ۱۰ روز 
اعتراض خود را ) ضمن ارائه اصل سند مالکیت( ، کتبا به این اداره تسلیم نمایند.

در غیر اینصورت المثنای سند مالکیت مزبور ، پس از انقضاء مهلت مذکور ، طبق 
مقررات به نام مشارالیه صادر و تسلیم خواهد شد .

رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی
تاریخ انتشار:۱٣٩۶/۱۲/۲

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده ٣  قانون و ماده ۱٣ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمیبرابر رای شماره ۱٣٩۶۶۰٣۱۶۰۴۶۰۰۰۲۶۲  مورخ 
۱۴ / ٨ / ٩۶ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
مالکانه  تصرفات  روانسر  شهرستان  ثبتی  حوزه  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
بالمعارض متقاضی آقای فرشید حیرانی به شماره شناسنامه ٣۲۰ صادره از روانسر 
مشاعی  رسمی  سند  به  رسیدگی  درخواست   ۵٩۶٩۵۲۶۷۶۲ کدملی  فتاح  فرزند 
خود را به مفروزه و سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ٣۷ / ٩٣ 
تشکیل وبه هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیئت پس از رسیدگی برابر رای 
فوق مستندا به ماده ٣ قانون وماده ۱٣ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند 
مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد ساختمان طرح گاوداری)پرواربندی( را 
به مساحت-۲۰۰٩/٣٩ مترمربع به نام آقای فرشید حیرانی از پالک ...فرعی از ۱۷ 
اصلی باباحیران در بخش ۱۲ کرمانشاه واقع در روانسرروستای باباحیران که خود 
دارای مالکیت مشاع  طبق سند رسمی شماره ٩٨٨٨۲ مورخ ٨۵/٣/٣۰ دفتر ٣٩ 
روانسر می باشد درخواست مفروزه نمودن سند مشاع را نموده که رای به نفع وی 
صادر گردیده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید دریافت 
نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم 
درصورت  انقضاء مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  ۲ / ۱۲ /۱٣٩۶   تاریخ انتشار دوم ۲۰ /  ۱۲/  ۱٣٩۶

اجرائیه
محل  نشانی  محمدی–  فریده  وکالت  به  مرادی-  له:فرحناز  محکوم  مشخصات 

اقامت:جوانرود میدان انقالب دفتر وکالت- شماره تماس ۰٩۱٨٩٩۶۰۱۶٣
مشخصات محکوم علیه: محمدکمانگر– نشانی محل اقامت: مجهول المکان

محکوم به/ به موجب دادنامه شماره  ۴۱۲  مورخ ٩۶/۷/۱٨ شورای حل اختالف 
دو  و  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   چهارم  شعبه  جوانرود 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصدوسی و شش هزار و پانصد تومان هزینه 
لغایت اجرای حکم% و هزینه  تاخیر ٩۵/۷/۱۰  از  تاخیرتادیه  ادرسی و خسارت  د 
انتشار روزنامه به مبلغ ۱۲۰۰/۰۰۰ ریال واخواست سفته و حق الوکاله وکیل برابر 
تمبر باطل شده در حق محوم له و مبلغ    ریال به دولت محکوم می باشد عنوان 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده ٣ قانون و ماده ۱٣ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱٣٩۶۶۰٣۱۶۰۴۶۰۰۰٣٣۲  مورخ ۲٣ 
/ ۱۱/ ٩۶  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای خسرو رضائی به شماره شناسنامه ۲۶۵ صادره از روانسر فرزند عبدالعلی باکدملی 
۵٩۶٩٨۴۶۱٩۲ درخواست رسیدگی به سند رسمی مشاعی خود را به مفروزه و صدور 
سندمالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ۱٨٩ / ٩٣ تشکیل وبه هیئت موضوع 
قانون فوق الذکر ارجاع وهیئت پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده ٣ قانون وماده 
۱٣ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد 
ساختمان پرورش بوقلمون را به مساحت- -/۷۰۰۰ مترمربع به نام آقای خسرو رضایی از 
پالک—فرعی از ۴۲ اصلی مکرر یک بانشله در بخش ۱۲ کرمانشاه واقع در روانسر روستای 
بانشله که خود دارای مالکیت مشاع طبق سند رسمی شماره ٩۰۶۶ و ۲۴٣۵۲ مورخ ۷ و 
٨٩/۶/٨ دفتر٣٩ روانسر می باشد درخواست مفروزه نمودن سند مشاع را نموده که رای به 
نفع وی صادر گردیده استلذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند تا 
به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضاء مدت 
مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  ۲ / ۱۲ /۱٣٩۶   تاریخ انتشار دوم ۲۰ /  ۱۲ /  ۱٣٩۶

آگهی نوبتی سه ماهه 
سوم 1396 اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان چمستان 

به استناد ماده ۱۲ قانون ثبت و موادی ۵٩ و ۵۲ آیین قانون ثبت پالک های مجهول 
المالک و پالک های که در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای رسمی 
تقاضای ثبت شده یا اینکه نیز به آگهی نوبتی طبق دستور هیئت نظارت دارد به 

شرح ذیل  اعالم می گردد بخش دو
 قریه واز پالک ۲٩۲ اصلی بخش دو 

۲۲۷ فرعی آقای محمد علی پور فرزند احمد شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۴۷۰/۵۱مترمربع 

بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  ناصر  فرزند  معزی  ناهید  خانم  فرعی   ۲۲٨
احداثی به مساحت ۱۶۵/۵۵مترمربع

 ۲۲٩ فرعی آقای رضا علی هادی زاده فرزند هادی  شش دانگ یک قطعه زمین و 
بنای احداثی به مساحت ۲۶۴/۵مترمربع

بنای  با   ۲٣۰ فرعی آقای حسن گلرد  فرزند قربان شش دانگ یک قطعه زمین 
احداثی به مساحت ۲٨٣/٨۷متر مربع

۲٣۱فرعی آقای سعید گلردی فرزند نوری ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۲۱٩/۶٣ متر مربع 

 ۲٣۲فرعی  آقای حجت نبی پور فرزند رحمت اهلل شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۴۵۲/٨۷مترمربع

 ۲٣٣ فری آقای ابراهیم نجفی فرد فرزند اکبر شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی مساحت ۲۷۷/۷۶مترمربع 

بخش نه 
 قریه ایزوا  با پالک ٣٨ اصلی بخشی نه 

٣ فرعی خانم بتول نائیجی فرزند حسین شش دانگ یک قطعه زمین برای احداث 
ای به مساحت ۲٣۵ متر مربع 

بخشی نه 
 قریه بهبنک  پالک ۶۱ اصلی بخش ٩

 ۲۷۰فرعی  آقای شاهرخ احمدی فرزند رمضان شش دانگ یک قطعه زمین با  بنای 
احداثی  به مساحت ۱۰۴٨مترمربع 

قریه کیا کالپالک ۷٩ اصلی بخش ٩
 ۴٣۰فرعی  آقای سید امیر خادم فرزند سید ناصر شش دانگ یک قطعه زمین به 

مساحت ۵۱۵/۶٨مترمربع
زمین  قطعه  یک  دانگ  ناصر شش  سید  فرزند  خادم  امیر  سید  آقای  فری   ۴٣۱  

مساحت ٩۱۵/۷۲متر مربع
 لذا طبق ماده ۱۶ قانون ثبت هر کسی نسبت به امالک فوق الذکر واخواهی  یا 
ادعای دارند از تاریخ اولین انتشار آگهی نوبتی ظرف  ٩۰ روز سه ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک چمستان تسلیم و رسید دریافت دارند هرگاه  قبال 
بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار آگهی نوبتی و در دادگاه طرح دعوی شده در 
جریان ثبت باشد طرف دعوا با رعایت ماده ۱۷ قانون ثبت بایستی ظرف مدت مذکور 
واخواهی الزم از دادگاه مشعر به طرح دعوی و به اداره  ثبت چمستان تسلیم  نمایند 
در غیر این صورت طبق ماده ۲۴ قانون ثبت ساقط خواهد شد اعتراض صاحبان 
امالک مجاورین  بر  حدود و حقوق ارتفاقی در موقع عملیات تحدید حدود  که نیاز 

به آگهی جداگانه خواهد داشت پذیرفته خواهد شدم. الف ٩۶/۷٨۱۱٣۷
تاریخ انتشار نوبت اول :٩۶/۱۱/۱تاریخ انتشار نوبت دوم ٩۶/۱۲/۱

 سید عباد  شانه دشتی رئیس ثبت اسناد و امالک چمستان

     اولویت شهرداری کرج
 توجه به خواسته های شهروندان 

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛  نشست مطبوعاتی قائم مقام شهردار کرج با 
محوریت ارائه گزارش عملکرد ۱۲۰ روزه این نهاد، روز گذشته در سالن 
کنفرانس شهدای شهرداری برگزار شد.محمدکریم شفیعی در ابتدای سخنان 
خود با اشاره به برنامه راهبردی-عملیاتی شهردار کرج که اخیرا به تصویب 
اعضای شورای شهر رسید، گفت: استراتژی اساسی این برنامه بر پایه توسعه 
پایدار و محیط زیست، شفاف سازی و ارائه اطالعات به شهروندان و رعایت 

حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع و خدمت به مردم است.
وی با بیان اینکه شهرداری کرج، اولویت اقدام خود را بر اساس درخواست 
ها و مشکالت مردم قرار داده است، گفت: طی بازدید از محالت و مساجد و 
صحبت با معتمدان و بزرگان محل و هم چنین اصحاب رسانه متوجه شدیم 
که درخواست های مردمی فاصله بسیاری با عملکرد شهرداری طی سال 
های اخیر داشته است و درصدد رفع این مشکل برآمدیم.  شفیعی هم چنین 
نظرات ارسالی شهروندان به سامانه ۱٣۷ را نیز یکی از مراجع اولویت بندی 
مشکالت کرج دانست و گفت: طبق بررسی ها، بر اساس زیرساخت های 
موجود، بافت اجتماعی محالت و تفاوت های فرهنگی، مشکالت محالت 
مختلف دسته بندی و اولویت بندی شد تا بتوان با برنامه ای دقیق به رفع آن 
ها پرداخت که تا به حال سعی کرده ایم رضایت مندی شهروندان را جلب 
کنیم اما راه زیادی باقی مانده است. قائم مقام شهردار کرج با اشاره به کاهش 
هزینه و انضباط مالی به عنوان یکی از استراتژی های مد نظر شهرداری کرج 
نیز گفت: در این راستا می توان به تولید هر تن آسفالت به مبلغ ۶۰ هزار 
تومان در کارخانه آسفالت کرج که یکی از بهترین کارخانه های کشور است 
اشاره کرد که نسبت به قبل هزینه آسفالت در این کالنشهر را حدود یک سوم 
کاهش داده است.وی در ادامه به تاخیر دو ساله طرح جامع و تفصیلی کرج 
اشاره کرد و گفت: تاخیر در اجرای طرح تفصیلی کرج سبب عدم تحقق طرح 
های باالدستی شد که برخی نواقص موجود در کالنشهر کرج ناشی از همین 
امر است.  شفیعی هم چنین با بیان اینکه سیستم جامع شهرسازی شهرداری 
کرج، تمام پرونده های شهرسازی و درآمدی را در اختیار شهروندان قرار می 
دهد، گفت: شهروندان کرجی می توانند با ورود به سیستم شماره پالک و 

پرونده خود را وارد کرده و نحوه محاسبه عوارض را مشاهده کنند.
قائم مقام شهردار کرج کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز را نیز یکی از 
مهم ترین موضوعات تحت پیگیری شهرداری کرج دانست.او با اشاره به لزوم 
حداکثر دسترسی شهروندان به ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، گفت: هر 
شهروند باید در شعاع ٣۵۰ متری، به یکی از امکانات حمل و نقل عمومی 
دسترسی داشته باشد.شفیعی ادامه داد: هوشمندسازی و مهندسی حمل و 
نقل و ترافیک شهری با مشارکت پلیس راهور و شهرداری از طریق فعالسازی 
مرکز کنترل ترافیک شهرداری کرج انجام شده است. هم چنین تمام تقاطع 
ها و مسیرها توسط دوربین ها پایش و محدوده طرح زوج و فرد به صورت 
مکانیزه کنترل و اعمال قانون می شود. امید است در سال آینده بزرگراه ها 
و شریان های اصلی و درجه دو به نظارت تصویری مجهز می شوند.شفیعی 
در پایان گفت: ایجاد پل های عابر پیاده مکانیزه با مشارکت بخش خصوصی،  
پیش بینی فضاهای مناسب برای ایجاد مبادی ورودی شهر،  مناسب سازی 
راه های شهری و پایانه ها برای حرکت و دسترسی آسان معلوالن و افراد 
کم توان،  تعدیل تقاضای سفر از طریق ساماندهی و ارائه خدمات عمومی 
در مراکز شهری و بهبود پایانه ها و ایستگاه های خطوط ریلی )مترو( از 
دیگر موارد ارتقای خدمت رسانی در حوزه حمل و نقل عمومی به شهروندان 
است که در سال آینده شهرداری اهتمام بیشتری را در این خصوص اعمال 

خواهد کرد.

خبر 

گزارش ۱6 هزار کودک آزاری به اورژانس اجتماعی
 رئیــس اورژانــس اجتماعی کشــور از گــزارش ۱۶ هــزار مورد 
کودک آزاری به اورژانس اجتماعی کشور در ۶ ماهه نخست امسال 

خبر داد.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا، رضــا جعفری در ســمینار 
»کودک آزاری در مناطق حاشیه  نشین« با بیان اینکه حدود ٣۰۰ 
پایگاه خدمات اجتماعی در مناطق حاشــیه نشین و ۲۵۰۰ نیروی 
مدکار و روانشــناس در این مراکز فعال هســتند، گفت: تا کنون 
۲۷۵۰۰ مورد کودک آزاری از انواع کودک آزاری جنسی، جسمی، 
عاطفــی و غفلت به اورژانس اجتماعی اطالع داده شــده اســت. 
همچنین تا کنون ۱۴ هزار و ۵٩٩ مورد همســر آزاری به اورژانس 
اجتماعی ارجاع داده شــده  است.وی با تاکید بر اینکه هر قدر سن 
کودک پایین تر باشد، به لحاظ جسمانی وابسته تر و وضعیت کودک 
حادتر است، افزود:  ٣٨ درصد از این کودکان در سن دبستان و زیر 

دبستان و ۱۲ درصد راهنمایی بوده اند. ۲٩ درصد از آزارها جسمی 
و ٣ درصد جنسی بوده است، چرا که بسیاری از خانواده ها از ترس 
امنیت و آبرو خیلی ازاین موارد را گزارش نمی کنند.رئیس اورژانس 
اجتماعی کشــور با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد ۱۲ درصد 
از مــوارد کودک آزاری چند روز بعد از کودک آزاری و  ۴.۵ درصد 
یک هفته بعد از آن گزارش شــده اند، تصریح کرد: در بسیاری از 
موارد، همسایه ها متوجه کودک آزاری می شوند ولی آن را گزارش 
نمی دهند و حتی جرأت نمی کنند با ۱۲٣ تماس بگیرند، درحالیکه 
این یک بحث مسئولیت پذیری اجتماعی است.جعفری با اشاره به 
اینکه کودک آزاری به چارچوب خانه و خانواده منتهی نمی شــود، 
اضافه کرد: مســایل و مشکالت فرهنگی بســیاری در این زمینه 
وجود دارد. مردم باید مســئولیت پذیری اجتماعی داشته باشند. 
در بعضی موارد دیده شــده که کودک ماه ها مورد آزار قرار گرفته 

و همســایه ها با وجود اطالع از این موضوع حاضر به ارایه گزارش 
بــه اورژانس اجتماعی نبودند.وی با اشــاره به چهار فعالیت اصلی 
اورژانس اجتماعی توضیح داد: اورژانس اجتماعی  با شماره ۱۲٣ به 
صورت شبانه روزی پاسخگوی مردم است. همچنین روان شناسانی 
در اورژانس اجتماعی حضور دارند که بررسی های اولیه هر گزارش 
را انجام می دهند و  اگر نیاز باشد به همراه نیروی انتظامی و با حکم 
قضایی به موارد تماس گرفته شده مراجعه می کنند.رئیس اورژانس 
اجتماعی کشور با اشاره به اینکه موارد کودک آزاری یا به شکل خود 
معرف و یا ارجاعی بررسی می شوند، افزود: بعد از مراجعه اورژانس 
اجتماعی، افراد آســیب دیده به مراکز بازپروری می روند. رویکرد 
ما در اورژانس اجتماعی اجتماع محور است. به همین دلیل سعی 
می کنیم اشخاص کلیدی و پایگاههای مشارکت اجتماعی را درگیر 

کرده و با سازمان های دیگر همکاری کنیم.

صالحیت های  سنجش  برنامه ریزی  اداره  رئیس 
از  پرورش  و  آموزش  وزارت  انسانی  منابع  حرفه ای 
اجرای آزمایشی نظام سنجش صالحیت حرفه ای تا 

پایان اسفند امسال خبر داد.
نظام  استقرار  روند  به  اشاره  با  صادقی   حسین 
بر  کرد:  اظهار  معلمان  حرفه ای  سنجش صالحیت 
هیچ کس پوشیده نیست که شاکله اصلی هر سازمان 

را منابع انسانی آن سازمان ترسیم می کند.
دستگاه های  و  سازمان ها  میان  در  افزود:  وی 
اجرایی کشور، وزارت آموزش و پرورش بزرگ ترین 
دستگاهی است که با نزدیک به یک میلیون پرسنل، 
بیشترین منابع انسانی کشور را در اختیار دارد. بدون 
و  نگهداشت  نوین جذب،  به شیوه های  توجه  شک 
ارتقای این سرمایه عظیم، نقش ویژه ای در توسعه 
پایدار کشور خواهد داشت؛ بالطبع بی توجهی به آن 
بر دوش جامعه  را  غیرقابل جبرانی  نیز هزینه های 

خواهد گذاشت.
و  تعلیم  نظام  در  تحول  است که  واضح  افزود:  وی 
برنامه های  اجرای  و  استقرار  مستلزم  کشور  تربیت 
تحولی و ایجاد انگیزه و تقویت فرهنگ تحول خواهی 
و تحول آفرینی در میان کارکنان آموزش و پرورش 
است. از آنجایی که معلمان نقش بنیادین در ارتقای 
کیفیت و کارایی درونی و بیرونی نظام تعلیم و تربیت 
دارند، برنامه ریزی  و ارائه سازوکارهای عملیاتی برای 
ارتقای آنان از طریق روزآمد ساختن دانش و مهارت 
های  پیشرفت  با  متناسب  شغلی،  نیاز  مورد  های 
ناپذیر  اجتناب  امری  به  را  دنیا  فناوری  و  علمی 
سنجش  برنامه ریزی  اداره  رئیس  می کند.   تبدیل 
صالحیت های حرفه ای منابع انسانی وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه بدیهی است که هرچه معلمان 
شایستگی  و  صالحیت  از  دستگاه،  یک  مدیران  و 
بیشتری برخوردار باشند، سهم بیشتری در ارتقای 
جایگاه آن دستگاه خواهند داشت  به ایسنا گفت: 
توجه به این مهم و توسعه دانش، نگرش و مهارت 
منابع انسانی، ما را به سمت حرفه ای شدن تدریجی 

پیش خواهد برد، اما نباید فراموش کرد که این هدف 
محقق نخواهد شد مگر آن که زیرساخت های الزم 

برای این منظور فراهم شده باشد.
صادقی افزود: یکی از راهبردهای مناسب برای این 
منظور و جذب و نگهداشت نیروی انسانی توانمند 
از  بهره گیری  پرورش،  و  آموزش  در  انگیزه  با  و 
ظرفیت های قانونی موجود در اسناد باالدستی، بویژه 
عملیاتی  و  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند 
بر  مبنی   ۱۱-٣ راهکار  در  مندرج  اهداف  کردن 
ایجاد ساز و کارهای الزم برای جذب و نگهداشت 
صالحیت های  از  برخوردار  و  برتر  استعدادهای 
اجرای  بر  تأکید  و  معلمی  شغل  برای  گوناگون 
سنجش  نظام  »استقرار  بر  مبنی   ۱۰-۲ راهکار 
تعیین  وحرفه ای،  تخصصی  عمومی،  صالحیت های 
و  علمی  بندی(  رتبه  )نظام  ارزیابی  مالک های 

در  شغلی  ارتقای  انگیزه  تقویت  و  معلمان  تربیتی 
رئیس  است.   اسالمی«  معیار  نظام  براساس  آنان 
حرفه ای  صالحیت های  سنجش  برنامه ریزی  اداره 
منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش افزود: وجود 
این پشتوانه ها و مستندات قانونی و اسناد باالدستی، 
بر آن داشته است  را  مسئوالن آموزش و  پرورش 
که گام های استواری در جهت ارتقای شأن و منزلت 
اجتماعی کارکنان خود بردارد. گام هایی که اگر به 
پایان  و  ساختار  اصالح  به  شود،  برداشته  درستی 

دغدغه های دیرین معلمان منتهی خواهد شد.
این  تدوین  و  طراحی  آغاز  زمان  از  داد:  ادامه  وی 
نظام در مرکز برنامه ریزی، تاکنون بیش از ۲۵ جلسه 
تربیت  تعلیم و  با حضور خبرگان نظام  کارشناسی 
و  آموزش  مناطق  و  مدارس  مدیران  از  منتخبی  و 
قابل  نتایج  و  تشکیل  مختلف،  استان های  پرورش 

توجهی به دست آمده است و در حال حاضر گام های 
تا  می رود  انتظار  و  می کند  سپری  را  خود  نهایی 
پایان اسفندماه سال جاری، بستر الزم برای اجرای 

آزمایشی آن فراهم آید.
صالحیت های  سنجش  برنامه ریزی  اداره  رئیس 
حرفه ای منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه آنچه از پیش نویس این طرح بر می آید، این 
است که مدیران مدارس از سه منظر شایستگی ها و 
حرفه ای)تخصصی(  و  پایه  عمومی،  صالحیت های 
مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته در صورت کسب 
امتیاز الزم، گواهینامه شایستگی در سطوح مختلف 
را دریافت خواهند کرد که مبنای رتبه بندی آنها قرار 
خواهد گرفت گفت: شایستگی هایی که مورد انتظار 
وظایف  »شرح  از  برگرفته  است  نظام  این  طراحان 
پست مدیر مدرسه در دوره های مختلف تحصیلی«، 
»برنامه درسی ملی«، »سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش«، »آیین نامه های آموزشی، مالی،تربیتی و 
اجرایی مدارس« و دیگر اسناد تحولی بوده است به 
گفته صادقی توجه به تنوع مدارس، شرایط اقلیمی 
و بومی و منطقه ای و واقعیت های موجود آموزش و 
پرورش را نیز می توان از دیگر استلزامات طراحی این 
نظام برشمرد. وی با اشاره به اینکه اغلب همکاران 
ما، مرزی میان نظام سنجش صالحیت های حرفه ای 
منابع انسانی و دیگر نظام های وابسته به این طرح 
است  نکته ضروری  این  یادآوری  لذا  نیستند؛  قائل 
که نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و نظام پرداخت 
یا جبران خدمات، نظاماتی متفاوت از نظام سنجش 
صالحیت های حرفه ای و به عبارتی هریک، نتایجی 
از استقرار این نظام اند اظهار کرد: به عبارتی نظام 
سنجش صالحیت های حرفه ای مدیران،  مجموعه ای 
سازوار، شامل ساختار، تشکیالت، قوانین و مقررات، 
مالک ها و معیارها و فرآیندهای مدون و مرتبط است 
تدوین شده،  مستندات  و  شواهد  گردآوری  با  که  
گوناگون  ابعاد  از  را  مدیران  شایستگی های  مراتب 

مورد سنجش و تأیید قرار می دهد.

 سنجش صالحیت حرفه ای فرهنگیان
 تا پایان اسفند
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افزایش صدور نفت ایران به »اساراویل« هند 

آمار به دســت آمده از رصد نفتکش ها نشان می دهد که شرکت اسار اویل هند، 
در نخســتین ماه میالدی- ژانویه، واردات نفت خود را از ایران نسبت به ماه پیش 
از آن حدود ۵۲ درصد افزایش داده است.اساراویل در ماه ژانویه ۲۰۴ هزار و ۵۰۰ 
بشــکه در روز نفت از ایران وارد کرد، این رقم در ماه دســامبر، حدود ۱٣۵ هزار 

بشکه در روز بوده است.

 همکاری روسیه با ایران
 در توسعه میدان نفتی سوسنگرد 

براســاس تفاهم نامه ای که به امضای »شرکت توسعه صنایع نفت و گاز گسترش 
ایرانیان« )ایدرو اویل( و »زاروبژنفت« روسیه رسید، قرار است یک گروه تخصصی از 
دو شرکت، توسعه میدان نفتی سوسنگرد در جنوب ایران را مطالعه و ارزیابی کنند و 
در صورت نهایی شدن توافق، برای مذاکرات و تصمیم گیری های نهایی اقدام شود.

این قرارداد شامل پشتیبانی فنی و مطالعه میدان نفتی سوسنگرد بوده و قرار است 
ظرف مدت ۶ ماه انجام شود.برآورد اولیه از میزان سرمایه گذاری در این میدان نفتی 
٩۰۰ میلیون دالر اعالم شــده است.میدان نفتی سوسنگرد، در ۴۵ کیلومتری اهواز 
و از جمله میدان های اکتشــافی جدید است که بر اساس برآوردهای اولیه ظرفیت 

تولید حدود ٣۰ هزار بشکه در روز را در دو فاز توسعه خواهد داشت.

قیمت نفت کاهش یافت 

قیمت هر بشــکه نفت برنت دیروز با ۴۴ ســنت، معادل ۰.۷ درصد کاهش به ۶۵ 
دالر و ۲٣ ســنت رســید.در حالی که کاهش صادرات نفت کانادا قیمت نفت خام 
آمریکا را افزایش داده، قیمت نفت برنت دیروز با کاهش مواجه بود.بر اســاس این 
گزارش، قیمت هر بشــکه نفت خام آمریکا دیروز با ۴٨ ســنت معادل ۰.٨ درصد 
افزایش به ۶۲ دالر و ۱۶ سنت رسید.تجار گفتند، افزایش قیمت نفت وست تگزاس 
اینترمدییت ناشــی از کاهش ارسال نفت از خط لوله کی استون کانادا بوده که از 
اواخر سال گذشته تاکنون به دلیل بروز نشتی با حداکثر ظرفیت خود فعالیت نمی 
کند و این موجب کاهش صادرات نفت کانادا به آمریکا شــده اســت. در خارج از 
آمریکای شمالی، قیمت نفت برنت به دلیل کاهش ارزش سهام در بازارهای آسیایی 
و تقویت ارزش دالر کاهش داشت. قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۴۴ سنت، 
معادل ۰.۷ درصد کاهش به ۶۵ دالر و ۲٣ سنت رسید. به رغم این کاهش قیمت، 
به دلیل محدودیت تولید نفت اوپک و متحدانش که از ابتدای ســال گذشته آغاز 
شده، بازار نفت همچنان از حمایت برخوردار است. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک 
گفته، اوپک در ماه ژانویه ۱٣٣ درصد به توافق کاهش تولید پایبند بوده است. وی 
همچنین میزان پایبندی به توافق در سال گذشته را ۱۰۷ درصد اعالم کرد. ویلیام 
او الفلین، تحلیلگر سرمایه گذاری در موه ریوکین سکیوریتیز استرالیا گفت: »اوپک 
و روسیه به حمایت از توافق کاهش تولید که قرار است اواخر امسال منقضی شود 
ادامه می دهند و بــه بازارهای اطمینان می دهند که بعد از انقضای مدت توافق، 

تولید خود را به صورتی منظم افزایش خواهند داد.« 

نفت در جهان

تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی از طریق 
نیروگاه های پاک تا پایان سال

معــاون وزیــر نیرو در امــور برق و انــرژی گفت: برای 
نخســتین بار در کشور، تا پایان امســال ۵۰۰ مگاوات 
انرژی از طریق نیروگاه های خورشــیدی و بادی تولید 
می شود.به گزارش زمان به نقل از ایرنا، همایون حائری 
اظهار کرد: تا پایان دولت دوازدهم)تا ســه سال آینده( 
چهار هزار مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی در سراسر 
کشور احداث می شــود که هم اکنون در برخی استان 
ها برنامه ریزی و اجرایی شــده و تــا حد زیادی به رفع 
بحران تولید انرژی در کشور کمک می کند. وی افزود:با 
توجه به محدودیت موجــود در تولید نیروگاه های برق 
آبی به دلیل خشکســالی، راهکار های مختلفی در نظر 
گرفته شــده تا بتوانیم خدمات مناســبی را در تابستان 
به هموطنــان ارائه دهیم.معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انــرژی درباره حضور ورود بخش خصوصی به حوزه برق 
گفــت: بخش خصوصی در بیــش از ۵۰ درصد نیروگاه 
های کشــور حضور فعــال دارد. وی در ادامه اظهارکرد: 
در بحث گرد و غبار اقدامات خوبی از سوی شرکت های 
برق صورت گرفته ولی باید شرایط را به جایی رساند که 
تجهیزات شبکه برق بتوان در این فضا استقامت الزم را 
داشته باشــند بنابراین برنامه بلندمدت وزارت نیرو این 
است که در کنار تعویض عایق ها، استفاده از پست های 
جــی آی اس و بحث زمینی کردن خطــوط برق را به 
منظــور تاثیر حداقلی گرد و غبــار و دیگر آالینده ها بر 
آنها داشته باشیم. حائری ادامه داد: برنامه ریزی شده تا 
پســت های جی آی اس در سراسر کشور ساخته شوند 
تا با زیرزمینی شــدن خطوط برق، شبکه برق کشور در 
برابر تغییــر اقلیم و دیگر خطــرات احتمالی با حداقل 
مشــکل روبه رو شــود. معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی درخصوص مشکل تامین برق خوزستان و احتمال 
خاموشی در تابستان آینده نیز گفت: وزارت نیرو از شبکه 
سراسری به تامین برق خوزستان کمک می کند ولی نه 
هر میزان و در هر زمانی؛ بنابراین الزم است که تمهیدات 
جدی تری در این زمینه اندیشیده شود. وی با بیان اینکه 
وزارت نیرو تمام توان خود را گذاشته تا خوزستان دچار 
مشکل نشود، اظهارکرد: برنامه هایی در خوزستان برای 
اتکای کمتر به واحدهای برق آبی اندیشــیده شده و بر 
همین اســاس امیدواریم واحدهــای نیروگاهی حرارتی 
هرچه زودتر وارد مدار شوند.  حائری ادامه داد: هم اکنون 
نیروگاه های حرارتی خوزستان با پیگیری صورت گرفته 
در وضعیت مناسبی هستند و انتظار می رود که نیروگاه 

های جدید از ابتدای اردیبهشت ماه وارد مدار شوند.

احمد مهــدوی درباره آخریــن وضعیت صادرات کوتاه از انرژی
محصــوالت پتروشــیمی و انتقــال ارز حاصل از 
فروش و صادرات پتروشــیمی به داخل کشور، از 
صادرات ٩ میلیارد و ۶٩۰ میلیون دالر محصوالت 
پتروشیمی در ۱۰ ماه نخست سال خبر داد و گفت: 
صادرات پتروشــیمی رو به افزایش است و به طور 
متوســط حدود ۷۲ درصد از ارز حاصل از صادرات 

محصوالت پتروشیمی وارد کشور می شود.
بــه گــزارش زمان بــه نقــل از انجمــن صنفی 
کارفرمایــی صنعت پتروشــیمید، دبیرکل انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی با اشاره به 
هماهنگی شرکت های پتروشیمی و بانک مرکزی 
بــرای عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشــیمی از 
افزایش عرضه ارز پتروشیمی ها در روزهای پایانی 
امسال خبر داد و گفت: از ابتدای سال ٩۶ تاکنون 
پتروشــیمی ها ماهانه یک میلیارد دالر ارز در بازار 
تزریق کرده اند.دبیــرکل انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پتروشــیمی با اشــاره به اینکــه هر هفته 
طی گزارش هایــی به بانک مرکــزی، پیش بینی 
حجم ارزی که به بازار تزریق خواهد شــد را اعالم 
می کنیم، تصریح کرد: ۲٨ درصد باقی مانده از ارز 
حاصل از فروش پتروشیمی، صرف خرید تجهیزات، 
کاتالیســت، مواد شیمیایی، قطعات یدکی و ... می 
شود و برخی پتروشیمی ها هم از قبل فاینانس هایی 
داشــتند که هم اکنون بدهی هایشان را پرداخت 
می کنند.وی با تاکید بر اینکه امســال دو میلیارد 
دالر بیشتر از ســال گذشته صادرات خواهیم کرد 

که این ارز هم وارد کشــور می شود، اظهار داشت: 
پس از دریافت ارز حاصــل از صادرات محصوالت 
پتروشــیمی ها، این ارز به صرافی ها داده می شود 
و صرافی هــا آن را بــه واردکنندگانی می دهند که 
کاالهای مورد نیاز کشــور را مطابــق مجوزهایی 
که دارند، وارد می کنند.به گفته این مقام مســئول 
پتروشیمی ها مهمترین نقش را برای کمک کردن 

به اقتصاد کشور، در بازار ارز ایفا می کنند. 
این در حالی اســت که گفته می شود ۴۰ میلیارد 

دالر صنایع غیر نفتی داریــم ولی نمی دانیم این 
حجم از منابع ارزی چگونه وارد می شــود و شاید 
بیشتر خودشان استفاده می کنند. ولی ما خودمان 
همــه این مقدار را نیاز نداریــم، بنابراین به عنوان 
پشــتوانه ارزی کشــور وارد می کنیم تا بخشی از 
نیاز ارزی کشــور را برطرف کند و خودمان هم به 
ریال آن برای امورات شــرکتهای پتروشیمی نیاز 
داریم.مهدوی در ادامه افــزود : بنابراین عرضه ارز 
شرکت های پتروشیمی امســال حدود ۲۰ درصد 

نســبت به سال گذشته بیشتر شده و با هماهنگی 
انجام شــده با بانــک مرکزی احتمــاال عرضه ما 
افزایش پیدا کند. وی عرضه ارز حاصل از صادرات 
محصوالت پتروشیمی در ســال ٩۶ را حدود یک 
میلیارد دالر در ماه دانست و خاطرنشان کرد: حدود 
۷۲ درصد آن به بازار عرضه شــده اســت. در این 
راســتا، بانک مرکزی هیچ محدودیتی برای عرضه 
ارز مــا به بازار ندارد و بانــک مرکزی هم با عرضه 
هرجه بیشــتر ارز موافق است. صنعت پتروشیمی 
بزرگتریــن صادرکننده غیر نفتی بــوده و ارز را با 
هماهنگی بانک مرکــزی به بازار می دهد.دبیرکل 
انجمــن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی با 
بیــان اینکه تامین نیاز ارز کشــور از نفت و گاز و 
پتروشیمی کافی است، بیان کرد: ولی ارز به سمتی 
می رود که مانند یک کاال می شــود و برخی فکر 
می کنند باید بخرند و در خانه نگهداری کنند که 
این کار به بــازار ارز ضربه می زند وگرنه نیاز بازار 
با ارز نفت و گاز و پتروشــیمی تامین می شود.وی 
درخصوص نوســانات بازار ارز هم اعالم کرد: باید 
منابــع ریالی و نقدینگی را به ســمت تولید ببریم 
و این کار هنوز کامال عملیاتی نشــده اســت. اگر 
نقدینگی به سمت تولید برود و تولید سودآور شود، 
دیگر افراد تمایلی به احتــکار ارز در منزل ندارند. 
اگر دولت منابع قابــل توجهی را تعریف کند و به 
تولیدکننــده وام ارزان قیمت دهد تا تولید از نظر 
اقتصادی به صرفه شــود، آنگاه همه این مشکالت 

برطرف خواهد شد. 

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:

صادرات پتروشیمی رو به افزایش است

تجدید آگهی مناقصه

درنظر  صفادشت  شهرداری 
دارد باستناد بند 5 مصوبه نشست شماره 
نسبت  شهر  اسالمی  محترم  شورای   13
وتجهیزات  آشپزخانه  وسایل  خرید  به 
عمومی  مناقصه  ازطریق  تاالر  پذیرایی 

اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
عمران  واحد  به  مناقصه  برگه  دریافت  و 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک : 1396/12/13

مبلغ اعتبار : 30/000/000/000
محمد علی کریمی - شهردار صفادشت

 نوبت دوم

تجدید آگهی مزایده

درنظر  صفادشت  شهرداری 
دارد باستناد بند 11 مصوبه نشست شماره 
محترم  شورای   63 جلسه   5 بند  84و 
از  قطعاتی  فروش  به  شهرنسبت  اسالمی 
شهر  جنوب  درکمربندی  واقع  زمینهای 

ازطریق مزایده عمومی اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
امالک  واحد  وبه  مزایده  برگه  ودریافت 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک : 1396/12/13

محمد علی کریمی - شهردار صفادشت

 نوبت دوم

تجدید آگهی مزایده

درنظر  صفادشت  شهرداری 
دارد باستناد بند 3 مصوبه نشست شماره 
12 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به 
روبروی مدرسه مزرعه  زمین های  فروش 

ازطریق مزایده عمومی اقدام نماید.
لذامتقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
امالک  واحد  وبه  مزایده  برگه  ودریافت 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک : 1396/12/13

محمد علی کریمی - شهردار صفادشت

 نوبت دوم

آگهی مزایده
شهرداری صفادشت درنظر دارد 
 16 شماره  نشست  مصوبه   12 بند  باستناد 
شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 
یک واحد سالن صنعتی واقع دریک قطعه 
زمین به مساحت 1552/24 مترمربع تحت 

مالکیت شهرداری صفادشت اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
ودریافت برگه مزایده و به واحد امالک مراجعه 

نمایند .
پایان تحویل مدارک : 1396/12/13

محمد علی کریمی - شهردار صفادشت

 نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیر را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

با مبلغ برآورد 43/360/316/027  – مریوان )قطعه مریوان- کاران(  1-پروژه تکمیل مسیر سنندج 
ریال در شهرستان مریوان با فهرست تجمیعی راه و باند سال 96 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
www. ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
ارایه فایل مدارک به صورت لوح فشرده به اداره نظارت راههای اصلی آقای مهندس مرادی الزامی است. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس – کردستان – سنندج- بلوار آزادگان – اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان – تلفن087-31802297

تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا 14 روز بعد از نشرآگهی 
هزینه چاپ کلیه آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد. )چاپ آگهی در دو نوبت(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده )نوبت دوم( نوبت دوم
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج 

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج می رساند که مجمع عمومی عادی ساالنه  به طور فوق العاده 
)نوبت دوم( شرکت تعاونی سهام عدالت  شهرستان کرج مورخ 96/12/17 روز پنج شنبه راس ساعت 16 در محل سالن اجتماعات اتاق 
تعاون استان البرز به آدرس کرج باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری جنب کانون کارشناسان رسمی دادگستری اتاق تعاون استان البرز 
با دستور جلسه به شرح ذیل برگزار می گردد. لذا بدینوسیله از واجدین شرایط شرکت در مجامع و یا نمایندگان تام االختیار آنان جهت 
حضور در مجمع فوق الذکر دعوت به عمل می آید شایان ذکر است هر عضو مجاز در صورت عدم امکان برای حضور در مجمع مذکور 
می تواند حق رای خود را بموجب وکالتنامه به دیگری منتقل نماید به منظور تایید وکالتنامه ها می بایست وکیل و موکل از تاریخ انتشار 
آگهی لغایت یک روز قبل از برگزاری مجمع به محل شرکت به آدرس : کرج بلوار هفت تیر چهارراه کارخانه قند جنب خشکبار رفسنجانی 

شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج مراجعه نمایند. 
توضیحات: مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده )نوبت دوم( با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد. 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده 1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 
سال 1396-3 – طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395- 4- انتخاب هیات مدیره و بازرسان 5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار اصلی 

و علی البدل جهت انتشار اطالعیه ها. 
رئیس هیئت مدیره

آگهی اصالحی
 موضوع قانون تعیین تکلیف 

پیرو آگهی های شمارگان ٣۱۲۶-٩۶/۵/۱۴ و ٣۱٣۷- ٩۶/۵/۲٩ و آگهی اصالحی شماره 
٣۱٨۰-٩۶/٨/۱ منتشره در روزنامه راه مردم که اشتباها پالک فرعی ٣۵۶۲۷ فرعی از ۴۲ 
اصلی به نام آقای علی کریم پور فرزند قدرت درج گردیده بود بدینوسیله به پالک ٣۶۶٩۲ 
فرعی از ۴۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۶٩۰ فرعی از اصلی مرقوم اصالح میگردد. 
بنابراین برابر تبصره ۱ ماده ۵٩ آئین نامه قانون ثبت یکبار منتشر میگردد لذا هر کس نسبت 
به تقاضای ملکی ثبت شده فوق اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض خود را بصورت 
کتبی با قید شماره ملک مورد نظر و مشخصات آن از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ٣۰ روز 

تمام با اخذ رسید به این اداره تسلیم نمایند.م/الف ۲۱٩٩
تاریخ انتشار: ٩۶/۱۲/۲ 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره ابالغنامه:٩۶۱۰۱۰۲۲٩۰۷۰۷۰۱۴

شماره پرونده:٩۶۰٩٩٨۲۲٩۲٩۰۰۱۲۰
شماره بایگانی شعبه:٩۶۱۷٩۴

تاریخ تنظیم:۱٣٩۶/۱۱/۲٨
حسب دستور رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو رباط کریم بدینوسیله به آقای 
محمد کاکائی چگنی ابالغ می شود در پرونده کالس ٩۶۱۷٩۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه 
کیفری دو رباط کریم بر اساس شکایت شاکی و محتویات پرونده به اتهام سرقت 
تحت تعقیب می باشد طبق ماده ٣۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ می شود 
در تاریخ رسیدگی مورخ ٩۷/۰۱/۲۷ ساعت ۰٨:٣۰ در این شعبه حاضر شده در غیر 

این صورت غیابا اتخاذ تصمیم بعمل خواهد آمد.م الف ۲۴۴۶
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم- بیات

آگهی وقت
 رسیدگی متهمین وفق ماده۱۷۴

بدینوسیله به آقایان۱-شاپورظفری شایان فرزندعلی حیدر۲-عبدالحسین عساکره معرف 
عماری)عامری(فرزندسعید۵- فرزنددایخ۴-عمارزاده  عساکره٣-محمدعبدوالی  علی  به 

صباح غریب زاده فرزندیابرومجهول المکان ابالغ واخطارمی شودحسب شکایت شرکت 
انتقال گازایران علیه شمادائر برسرقت لوله گازبه دفترشعبه اول دادگاه عمومی بندرامام 
خمینی)ره(تقدیم که به کالسه٩۱۱۲۱۲/ب ثبت شده است،۱٣٩۷/۲/۱٩ساعت۱۱صبح 
جهت اخذآخرین دفاع به تجویزماده۱۷۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب٩۲مراتب 
یک نوبت درجرایدکثیراالنتشاردرج،ازمتهمین فوق الذکردعوت می شوددرجلسه رسیدگی 
دادگاه حضوریابند،درغیراینصورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمود.          شماره 

م.الف)٨۲۲/۱۶(
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-اسدهاللی زاده

ابالغ داوری
مشخصات ابالغ شونده حقیقی

نام:علی    نام خانوادگی: حسینی    نام پدر: محمد حیدر
مهلت حضوراز تاریخ ابالغ: ۷ روز – محل حضور: استان تهران- شهرستان شهریار- 

بلوار شهید کلهر- شهرک اداری
در خصوص دعوی فاطمه نورمحمدی به طرفیت شما مبنی برطالق با توجه به صدور 
قرار ارجاع امر به داوری ظرف مهلت مقرر فوق احدی از بستگان خود را که بیش 
ازچهل سال سن وعدم اشتهار به فسق و فساد و آشنایی نسبی به مسائل شرعی و 
قانونی و اجتماعی داشته باشد ومسلمان و متاهل و متعهد باشد را به عنوان داور 
معرفی نمایید که درصورت امتناع  و یا عدم توانایی در معرفی داور دادگاه راسا از 

بین افراد واجدالشرایط مبادرت به تعیین داور خواهد نمود.م.الف: ٣۱۰۶۶
منشی شعبه 4 افالکی

 هدررفت آب شرب 
به 22 درصد می رسد

 در تولید بنزین به استاندارد
 یورو5 رسیدیم

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب 
و آبفای وزارت نیرو گفت: هدررفت آب شــرب کشور 
هم اینک حدود ۲۵ درصد اســت کــه تا پایان برنامه 
ششم توســعه به ۲۲ درصد خواهد رسید.به گزارش 
زمان به نقــل از وزارت نیرو، »رضا امانی« اضافه کرد: 
مصوبه ای از هیات وزیران باعنوان قانون توسعه بهینه 
ســازی آب شرب شهری و روســتایی وجود دارد که 
وزارت نیرو موظف است هرساله نسبت به کاهش یک 
درصدی هدر رفت آب کشــور اقدام کند.وی افزود: بر 
اساس برآوردهای انجام شده برای کاهش یک درصدی 
هدررفت آب کشور ساالنه به اعتباری بالغ بر یک هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا بتوان این مصوبه را 

اجرایی ساخت.وی پیرامون هدررفت ظاهری آب هم 
گفت: بیشــترین هدررفت مربوط به استان سمنان با 
٨.۶ درصد و کمترین میزان هدررفت مربوط به استان 
اصفهان با ۵.۴ درصد است.این مقام مسئول، بیشترین 
هدررفت آب واقعی کشور را مربوط به استان کرمانشاه 
بــا ۲۷ درصد و کمترین میزان هــدر رفت مربوط به 
استان کاشان با ۶.۲درصد اعالم کرد.امانی اضافه کرد: 
میزان هدرفت ظاهری آب در استان تهران حدود ۱۱.۱ 
درصد و هدررفت واقعی آن حدود ۱۰.۴ درصد اســت 
کــه این میزان هدر رفت کل آب تهران بجز آب بدون 
درآمد و برابر ۲۱.۵ درصد است که معادل ۲٨۰میلیون 

مترمکعب در طول سال خواهد شد.

نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلــس با بیان اینکه 
درتولید حامل های سوختی مانند بنزین به استاندارد 
یورو ۵ رســیده ایم، گفت: عامل اصلــی آلودگی هوا 
اســتاندارد نبودن خودروهای تولید داخل است.علی 
ادیانی در خصوص ضرورت بهینه ســازی ســوخت با 
استاندارد یورو ۴ و یورو ۵، بیان کرد: پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین با استاندارد 
یــورو ۵ تولید می کند و فاز دوم آن نیز خوشــبختانه 
راه اندازی شده است و امیدواریم بتوانیم هر چه سریعتر 
به تولید ۱۲ میلیون لیتر دیگر هم دســت یابیم. وی 
ادامه داد: پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس در سه مرحله 
باید ٣ تا ۱۲ میلیون لیتر تولید بنزین با استاندارد یورو 

۵ داشــته باشد که در مجموع ٣۶ میلیون لیتر در روز 
می شود که اگر این اتفاق بیفتد ما دیگر نیازی به واردات 
بنزین نخواهیم داشت.ادیانی در ادامه گفت: ما در سال 
٩۷ بنزین وارد نمی کنیم و وزارت نفت به سمتی رفته 
که در تولید بنزین مورد نیاز داخل کشور به خودکفایی 
رســیده ایم و این یک افتخار بزرگی است اگرچه آن را 
دیر به دســت آوردیم. وی اظهار داشــت: وزارت نفت 
خوشبختانه با تالش صنعتگران و دانشمندان داخلی 
به ویژه با فعالیت و همکاری قرارگاه خاتم االنبیای سپاه 
پاسداران که با افتخار این کار را به عنوان یک پاالیشگاه 
تولید بنزین ایرانی در مدار کار قرار داده است، در بحث 

تولید بنزین به خودکفایی رسیده  است.
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شناسایی خودروهای وارداتی غیرقانونی

وزارت صنعت، معدن و تجارت از شناســایی تمامی خودروهایی که از مبادی 
غیرقانونی و روش های نامتعارف ثبت سفارش شده اند خبرداد.به گزارش زمان 
به نقل ازایســنا، مرکز حراست وزارت صنعت، معدن وتجارت طی اطالعیه ای 
اعالم کرد که در راستای اجرایی کردن تدابیر دولت و دستور ویژه وزیر صنعت، 
معدن و تجارت برای مبارزه با فســاد و صیانــت از حقوق بیت المال، تمامی 
خودروهایی کــه در زمان ممنوعیت واردات خودرو )از هشــتم تیرماه ٩۶ ( 
از مبادی غیرقانونی و با روش های نامتعارف ثبت ســفارش شــده اند )اعم از 
خودروهایی که وارد کشــور شــده یا در گمرکات موجود هستند( شناسایی 
شــده اند.بر این اساس، طبق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز این خودروها به 

مراجع ذیربط برای برخورد با متخلفان منعکس شده است.

 مخالفت وزارت  جهاد
 با افزایش تعرفه واردات کنجاله

یک مقام مســئول بــا بیان اینکه آنفلوانــزای پرندگان باعث تعطیلی بســیاری از 
واحدهای پرورش طیور شــد،گفت:افزایش تعرفه واردات کنجاله با مخالفت وزارت 
جهاد روبروشد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، مجید موافق قدیری اظهارداشت: امروز 
میانگین قیمت کنجاله سویای داخلی و خارجی ۱۰٨۰ تومان است و باید اذعان کرد 
روند با ثباتی را در یک ماه قبل شــاهد نبودیم.  رییس انجمن صنایع خوراک دام، 
طیور و آبزیان ایران اضافه کرد: به نظر میرســد افت روغن کشی کارخانجات داخلی 
به دلیل کسری دانه سویا، کاهش میزان موجودی کنجاله سویا در بندر امام به ۱۵۰ 
هزار تن، حمل حداکثر ۴ کشتی دانه سویا به مقصد ایران، همچنین افزایش قیمت 
جهانی کنجاله ســویا از حدود ۲ ماه قبل و پیش بینی روند افزایش قیمت جهانی 

کنجاله سویا نشان  از افزایش قیمت کنجاله سویا در کشور دارد.

ثبت ۴۱ محصول راهبردی ایرانی در وایپو

مدیرکل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت: ۴۱ محصول راهبردی نظیر انواع فرش 
در ســازمان جهانی مالکیت فکری )وایپو( ثبت شــده است.به گزارش زمان، مهدی 
میرصالحی افزود: زعفران خراسان، عسل سبالن، خرمای ربی سیستان، خرمای پیارم 
هرمزگان، خرمای کبکاب، خرمای زاهدی طالیی تنگســتان و دشتســتان، خرمای 
اســتعمران خوزستان، نارنگی سیاهو، زرشک و عناب خراسان جنوبی و بیرجند ۱۰ 
محصولی است که اخیرا در وایپو )WIPO( از سازمانهای زیر مجموعه سازمان ملل 
متحد به ثبت رسیده است .وی گفت : ۲٩ محصول از ٣۱ محصولی که پیش از این 
به ثبت وایپو رســیده شامل فرش های دستبافی است که در ۲٩ استان و یا منطقه 
کشــور تولید می شود، انار ســاوه و رطب بم کرمان هم ۲ محصول دیگری است که 
پیش از این ثبت شــده اند.میرصالحی افزود: همچنین پرونده ۵ محصول بسیار مهم 
دیگر هم شــامل پسته دامغان، پسته رفسنجان، خاویار، سنگ مرمر کردستان و گچ 
ســمنان که از محصوالت صادراتی ایران است برای ثبت جهانی به وایپو ارسال شده 
است.وی با اشاره به تامین ٩۵ درصد از زعفران مصرفی دنیا در ایران گفت: باتوجه به 
شهرت جهانی بسیاری از محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی، ثبت مالکیت فکری 
عالوه بر جلوگیری از سوء استفاده دیگر کشورها در عرضه محصوالت خود با نام ایران 
موجب حفظ اصالت و حقوق مالکیت معنوی این محصوالت همچنین تقویت اعتبار و 

ارزش و افزایش نرخ آن در بازارهای جهانی کمک می کند.

خبر

رشد ۴۰درصدی صادرات آبزیان 
در ۱۰ ماهه امسال

رییس سازمان شیالت با بیان اینکه رشد ۴۰ درصدی 
صادرات آبزیان در ۱۰ ماهه امسال را شاهد هستیم، 
گفت: واردات ۱۰ درصد کم شــد.به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، حســن صالحی گفت: در دهه های اخیر 
روند توسعه شــیالت خوب بوده و توانستیم جایگاه 
مناســبی را در دنیا داشته باشــیم و امروز ایران در 
مجامع بین المللی حرف برای گفتن دارد و با استفاده 
از تجربیات کشــورهای پیشــرفته به وضعیت خوبی 
رسیده است.رییس سازمان شیالت افزود: در سال ٩۶ 
یک میلیون و ششصد هزار تن شیالت در کشور تولید 
شود و امروز ایران در صید تن ماهیان جایگاه خوبی 
دارد و در پرورش ماهــی و میگو، ماهی خاورمیانه و 
ماهیان در قفس ایران جایگاه خوبی دارد.وی تصریح 
کرد: مردم ایران حق دارند تا در زندگی مرفهی داشته 
باشــند و البته در زمینه مربوط بــه صادرات آبزیان 
وضعیت خوبی داریم و در ۱۰ ماهه امســال رشد ۴۰ 
درصدی نســبت به سال قبل داشــتیم و واردات نیز 
۱۰ درصد کاهش یافته است.به گفته صالحی، آبزیان 
نقش مهمی در ســالمت مردم دارد و باید در بخش 
مصرف آن مردم را تشــویق کرد؛ ضمن اینکه حضور 
ماهیان زینتی هم در سالمت خانواده ها نقش دارد و 
خوشبختانه می توان در کنار گیاهان زینتی به ماهیان 
زینتی هم فکر کرد.وی اظهار داشت:هر ظرفیتی که از 
امکانات ما نیاز باشد در خدمت فروشگاههای زنجیره 
ای خواهد بود و امروز در مقایسه با ۱۰ سال گذشته 
تنوع محصوالت آماده مصرف در فروشگاههای زنجیره 
ای بیشتر شده و عرضه می شود. البته در حوزه طعم 
دهنده ها باید بیشتر وارد شــده و از تجربیات سایر 

کشورها استفاده کرد .

کاهش ۱۰ درصدی هزینه 
فاینانس ها با ارتقای رتبه اعتباری

نایب رییس اتاق بازرگانــی ایران گفت: بهبود یک 
پله ای رتبه اعتباری ایــران، تقریبا تا ۱۰ درصد از 
مجمــوع هزینه هــای مالی در فرآیند اســتفاده از 
خطوط اعتباری یا منابع مالــی خارجی می کاهد.

به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، 
حسین سالح ورزی با اشــاره به ارتقای رتبه ایران 
اظهارداشــت: تالش های زیادی بــرای بهبود رتبه 
ریســک اعتباری ایران در رنکینگ بین المللی شده 
کــه می تواند باعث کاهش هزینه های اســتفاده از 

تسهیالت خارجی و خطوط اعتباری شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در خبر
مشاغل خانگی باید به سمت بهبود فضای کسب 
و کار برویم، بر لزوم شناســایی رسته های شغلی 

جدید و رفع موانع صدور مجوزها تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، علی ربیعی در 
جلسه ســتاد ســاماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی اظهار کرد: انتظار ما این است که در حوزه 
مشاغل خانگی به دستاوردهایی برسیم که فرضا 
در ســال ۱٣٩۷ بیش از ۵۰ هزار شغل در بخش 
مشاغل خانگی ایجاد کرده باشیم.وی افزود: زمانی 
مشاغل خانگی را جزو مشاغل کاذب می دانستند 
در حالی که امروز نگاه ها به این دســته شغل ها 
تغییر کــرده و طی ســال های ۱٣٩۵ و ۱٣٩۶ 
توسعه مشاغل خانگی با رویکرد جدیدی دنبال 
شده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه 
داد: برای اولین بار مقام معظم رهبری بودند که 
مســاله SME  )بنگاه های کوچک و متوسط( را 
مطرح کردند که در این زمینه بحث ســاماندهی 
بنگاه هــای کوچــک و کســب وکارهای خرد و 
متوسط مورد تاکید قرار گرفت.ربیعی خاطرنشان 
کرد: امروز باید به سمت بهبود فضای کسب وکار 
مشاغل خانگی برویم نباید تنها به وام دادن امید 
ببندیم و شــاخص ما تنها بانک باشد البته قبول 
داریــم که باید وام هم بدهیــم، ولی بیش از هر 
چیز بهبود فضای کســب وکار مهم است.وی  بر 
لزوم تغییر آیین نامه هــا و بازنگری در قوانین و 
مقررات مربوط به مشاغل خانگی تاکید کرد.وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از 
صحبت های خود ایجاد مرکز مطالعات مشــاغل 
خانگی را خواستار شــد و گفت: در حال حاضر 

بر روی روستاهای خوب در حال مطالعه هستیم 
اما نوع مشاغل خانگی در شهرها و روستاها گاها 

متفاوت است. در جغرافیای شهری مناطق خاصی 
را داریم که می توان در آنها مشاغل خانگی ایجاد 

کرد، لذا باید بدانیم در شهرها و روستاها چه نوع 
مشاغلی را به وجود بیاوریم.به گفته وی مشاغل 
خانگی از کار آرایشگری و لباس عروس در خانه 

و پرورش گل و گیاه تنوع دارد.
ربیعی با بیان این که سال ۱٣٩۷ را باید با نگاهی 
نو در حوزه مشــاغل خانگی شروع کنیم، افزود: 
اگر امروز ســند مشــاغل خانگی هشت استان 
را آماده کردیم باید هر ٣۰ اســتان را با الگوی 
مطالعــات تطبیــق بدهیم و طــرح را در همه 
اســتان ها فراگیر کنیم.  وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به سامانه مشاغل خانگی اظهار 
کرد: از نظر من این ســازمان سامانه آشنایی با 
مشــاغل خانگی نیست، بلکه سامانه وام است و 
نباید صرفا سامانه ای باشد که افراد در آن ثبت 
نام کنند بلکه افراد باید با مشاغل خانگی آشنا 
شوند و این ســامانه را ملی و استانی کنیم.وی 
تاکید کرد: مجری این طرح جهاد دانشــگاهی 
اســت، ولی به نظر می رسد که در هشت استان 
مورد نظر که طرح در آنها اجرا می شــود کسی 
نمی داند که جهاد مجری این طرح اســت و به 
آن مراجعه کند، لذا معتقدم خود دستگاه ها هم 
مثل صنایع دستی و ســازمان فنی و حرفه ای 
به عنوان مروج و تســهیلگر و پشــتیبان طرح 
وارد شــوند.ربیعی در پایان ایجاد شــرکت های 
بین المللی، بازاریابی خارجی و خدمات تجاری 
در حوزه مشاغل خانگی را خواستار شد و گفت: 
در بحث توسعه مشــاغل خانگی به ایجاد فضا 
برای فروش نهادهایی که این تولیدات را عرضه 
کنند نیاز داریم و باید نهاد تجاری سازی آنها را 

فعال کنیم.

وزیر تعاون تاکید کرد:

ضرورت شناسایی مشاغل جدید خانگی

آگهی مفقودی
)نوبت دوم(

شماره  ۱۲به  کالیبر  زنی  ساچمه  پرکوسه  ته  تکلول  سالح  مجوزحمل 
۱۱۷۰۴۲۷٣ساخت ایران به نام سهراب رضایی فرزند اکبرشماره شناسنامه۶٣٨محل 

صدورایذه مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
 شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
کارت باروت سالح ساچمه زنی تک سلولی به شماره سریال ۰٨۶٩۷٨ متعلق به اینجانب 

محمد زارع ریحان آبادی فرزند عزیز به شماره شناسنامه ۶ مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به زهرا نریمانی شورگل 

نریمانی  زهرا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فردکوردالو  رضائی  عارف  خواهان 
ارجاع و  این شعبه  به  به خواسته مطالبه وجه یک فقره سفته مطرح که  شورگل 
به شماره پرونده کالسه ٩۶۰٩٩٨۲۶۴۰۷۰۰۵۲۴ شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱٣٩۷/۰۲/۲٣ ساعت ۱۰/۰۰ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷٣ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتردادگاه 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:٣۰٣۷٨

منشی شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهرستان شهریار
استان تهران- شهرستان شهریار- بلوار شهیدکلهر- شهرک اداری

وقت رسیدگی

 ٩۷/۱/۲۱ساعت ۱۰  کالس ٩۶۰۲٨۷ خواهان  فرزاد نوری با وکالت آقای احمد 
طرفیت  به  دادخواستی  خواهان  وجه  مطالبه  خواسته  ریاحی  علی  خوانده   بابایی 
خوانده فوق تصمیم دادگاه عمومی میاندرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول 
ارجاع و وقت رسیدگی تعیین به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ۷٣ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
از تاریخ نشر  از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود که خوانده  نوبت در یکی 
آگهی ظرف مهلت فوق به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور در جلسه دادرسی دادگاه غیابی 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید 
متصدی واحد شعبه اول حکم شورای حل اختالف میاند رود

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۱۱۴۵  رای شماره ۱۰٣٣ مورخه 
٩۶/۱۰/۲٣ به تقاضای سردار دالوند فرزند میر برار نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  
به مساحت ٣۵۶/۰۲ مترمربع مجزی شده از پالک ۱۵ اصلی واقع در بخش ده خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( پنج شنبه دالوند رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ٣ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
اعتراض سند مالکیت  یا عدم وصول  و  انقضای مدت مذکور  از  دادخواست و پس 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۴٨۴٩ 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱٣٩۶/۱۲/۲  تاری خ انتشار نوبت دوم : ۱٣٩۶/۱۲/۱۷ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

خواهان: آقای نیما چراغی به وکالت از آقای محمدمعصومی 
خوانده/ خواندگان: آقای سید مصطفی سرداری

خواسته: مطالبه وجه چک
تشریفات  جری  و  پرونده  محتویات  به  توجه  وبا  پرونده  وصول  از  گردشکار:پس 
را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی، به شرح  قانونی،قاضی شورا بررسی 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای نیماچراغی به وکالت از آقای محمد معصومی به طرفیت 
آقای سید مصطفی سرداری به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت یک 
فقره چک به شماره ٨٣٨٩٣۵ مورخ ٩۵/۱۱/۱۰ در عهده بانک مسکن شعبه طالقانی 
شهریار انضمام خسارت وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات پرونده و 
مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف واقدامات به عمل آمده از سوی 
آن شورا،نظر به اینکه وجود اصل چک/چک ها در ید خواهان و صدور گواهی عدم 
پرداخت از بانک محال علیه، حکایت از استقرار دین به میزان خواسته و اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب درخواست خواهان وبه تجویزازماده ۷٣ قانون آیین دادرسی مدنی 
ابالغ  کثیراالنتشار  درروزنامه  نشرآگهی  ازطریق  رسیدگی  ووقت  دادخواست  مفاد 
یااداء دین  ابراء ذمه  بر  گردیده لیکن درجلسه شورا حاضرنگردیده ودلیلی مدلول 
ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین ومصون ماندن دعوی 
ومستندات خواهان ازهرگونه ایراد وخدشه دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی 
وبااختیارحاصله ازماده ٩ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ٩۴/٨/۱۰ مستندا به 
مواد ٣۱۰-٣۱٣ قانون تجارت و مواد ۱٩٨-۵۱٩ قانون آیین دادرسی دادگاههای 
به  قانون صدورچک حکم  به ماده ۲  الحاقی  وانقالب درامورمدنی وتبصره  عمومی 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 
یک میلیون و دویست و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ صدورچک لغایت وصول آن وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان 
صادرواعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف۲۰ روز قابل واخواهی درهمین حوزه 
وسپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم دادگستری شهرستان 

شهریار می باشد.م.الف:٣۱۰۶۷
سید عمارتاجیک - قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
رای شماره ٨۲۷۴  مورخه  پرونده کالسه ۴۰۲  آباد بشرح ذیل:   شهرستان خرم 
۱٣٩۶/٨/۲۵ به تقاضای مراد حقی اسد آباد فرزند بابامراد نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت  به مساحت ۱٣۷/۵۱مترمربع مجزی شده از پالک ۴ فرعی از ۵ اصلی واقع 
اله  اولیه )رسمی( روح  از مالکیت مالک  در بخش ۴ شهرستان خرم آباد خروجی 
هاشمی نژاد رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ٣ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
تقدیم دادخواست  اقدام و گواهی  به مراجع قضایی ذیصالح  تقدیم دادخواست  به 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۵۴٨۴٨ 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱٣٩۶/۱۲/۲  

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٣٩۶/۱۲/۱۷ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

خواهان: آقای نیما چراغی به وکالت از آقای محمدمعصومی نشانی وکیل- تهران خ 
ولیعصر تقاطع فاطمی نبش کوچه عبده پ ۵۷ واحد ۷

خوانده/ خواندگان: آقای مهدی محمدی  روناس ۲- خانم ساحل موسوی- مجهول 
المکان

خواسته: مطالبه وجه چک
تشریفات  جری  و  پرونده  محتویات  به  توجه  وبا  پرونده  وصول  از  گردشکار:پس 
را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی، به شرح  قانونی،قاضی شورا بررسی 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای نیماچراغی به وکالت از آقای محمد معصومی به طرفیت آقای 
مهدی محمدی روناس ۲- خانم ساحل موسوی به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون 
بانک  عهده  در   ۲۲۶/۶۰۴۰۰۵۱ )٩۵/۱۰/٩  ( شماره  به  فقره چک  یک  بابت  ریال 
توسعه تعاون  شعبه رزن بلوار امام خمینی انضمام خسارت وارده با توجه به عرضحال 
تسلیمی و مستندات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف 
واقدامات به عمل آمده از سوی آن شورا،نظر به اینکه وجود اصل چک/چک ها در ید 
خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه، حکایت از استقرار دین به 
میزان خواسته و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با 
توجه به مجهول المکان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان وبه تجویزازماده 
ازطریق نشرآگهی  قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست ووقت رسیدگی   ۷٣
درروزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن درجلسه شورا حاضرنگردیده ودلیلی مدلول 
بر ابراء ذمه یااداء دین ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین 
ومصون ماندن دعوی ومستندات خواهان ازهرگونه ایراد وخدشه دعوی مطروحه را 
محمول به صحت تلقی وبااختیارحاصله ازماده ٩ قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
آیین  قانون  قانون تجارت و مواد ۱٩٨-۵۱٩  به مواد ٣۱۰-٣۱٣  ٩۴/٨/۱۰ مستندا 
قانون  ماده ۲  به  الحاقی  وتبصره  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
میلیون  مبلغ هفتاد  پرداخت  به  به محکومیت تضامنی خواندگان  صدورچک حکم 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ یک میلیون و دویست و نود هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک لغایت وصول آن وحق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه درحق خواهان صادرواعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف۲۰ روز قابل 
واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم 

دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:٣۱۰۶٨
سید عمارتاجیک - قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

 و ماده ۱٣ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره ۱۰۲۲   مورخ ۱٣٩۶/۱۰/۲۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صید موسی فریدونی فرزند مثقالی 
بشماره شناسنامه ۲۲٣۶ صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت 
مسکونی به مساحت  ۲٩/٣۰ متر مربع پالک ۱فرعی از ۱۱۶ اصلی واقع در بخش ۷خرم 
آباد شهرستان پلدخترموسوم به کاوکالی خریداری از مالک رسمی آقای علی جودکی اصل 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱٣٩۶/۱۱/۱٨ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٣٩۶/۱۲/۲ 

توضیحات : ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲٩/٣۰ متر مربع الحاقی 
به پالک ٣۱۴ فرعی مجزی شده از پالک ۱فرعی از ۱۱۶ اصلی بخش ۷خرم آبادشهرستان 

پلدختر موسوم به کاوکالی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  نامه  آیین  و ماده ۱٣ 
اول موضوع  برابررای شماره ۱۰۰۲  مورخ ۱٣٩۶/۱۰/۱۷ هیات  فاقد سند رسمی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نجم 
الدین هدایتی نژاد  فرزند صید محمد بشماره شناسنامه ۱۲۲٣ صادره ازپلدختر در 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ٩۷متر مربع پالک 
۱فرعی از ۱۱۶ اصلی واقع در بخش ۷خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم به کاوکالی 
به  لذا  است  گردیده  محرز  پور  احمد حاجی  شاه  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱٣٩۶/۱۱/۱٨ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٣٩۶/۱۲/۲ 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

و ماده ۱٣ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره ۱۰٨۰  مورخ ۱٣٩۶/۱۱/٣ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  ایرج بهروز فرزند صید علی بشماره 
شناسنامه ۱٩۴۲۱  صادره ازخرم آباد  در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب انبار به مساحت  
۴۶۵ متر مربع پالک ۱فرعی از ٨ اصلی واقع در بخش ٨خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم 
به دره خشکه خریداری از مالک رسمی آقای والی اله حیدری محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 
نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱٣٩۶/۱۱/۱٨ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٣٩۶/۱۲/۲ 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
 و ماده ۱٣ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابررای شماره ٩۶۶   مورخ ۱٣٩۶/۱۰/۱۱ اصالحی پرونده کالسه 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    ۱٣٩٣۱۱۴۴۲۵۰۰٨۰۰۰۰٨۲
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت  
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  مهدی کرندی فرزند پیرکه 
باب  یک  اعیان  و  عرصه  در ششدانگ  ازپلدختر  بشماره شناسنامه ۱۴۴۶  صادره 
عمارت مسکونی به مساحت  ۲۱۵ متر مربع پالک ۱فرعی از ۱۱۶ اصلی واقع در 
رسمی  مالک  از  کاوکالی خریداری  به  پلدخترموسوم  آباد شهرستان  بخش ۷خرم 
به منظور اطالع عموم مراتب در  لذا  آقای علی جودکی اصل محرز گردیده است 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱٣٩۶/۱۱/۱٨ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٣٩۶/۱۲/۲ 
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افزایش سقف تسهیالت مشاغل خانگی 
رییس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی با اشاره به افزایش سقف تسهیالت مشاغل خانگی 
اظهار کرد: از مجموع ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده برای مشاغل خانگی 
۶۰۰۰ میلیارد ریال آن تاکنون ابالغ شده و ۱۰ درصد از تسهیالت اشتغال روستایی نیز 
به مشــاغل خرد و خانگی اختصاص یافته است.وی با اشاره به افزایش سقف تسهیالت 
مشاغل خانگی، گفت: تا قبل از این سقف وام و تسهیالت برای مشاغل خانگی به ازای 

رییــس کل بانک مرکزی، بــا تاکید بر مقابله 
با فعالیت افراد ناشــناس که در فضایی مبهم، 
فعالیت هایــی زیرزمینی انجام می دهند، گفت: 
در چنــد روز اخیــر، بازار ارز وضعیت نســبتا 

متعادلی داشت.
به گزارش زمان به نقل ازپژوهشــکده پولی و 
بانکی؛ ولی اهلل ســیف درباره وضعیت بازار ارز 
اظهار داشت: در چند روز اخیر وضعیت نسبتا 
متعادلی را در رابطه با بازار ارز داشــتیم و به 
نظر می رســد با این تعادل، شرایط مناسب و 
متعادلی ایجاد شده است.وی افزود: فعالیت ها 
و اقدامات ســوداگرانه در بازار نگرانی هایی را 
ایجاد کرده بود که توســط تعــدادی از افراد 
کــه مجاز به عملیات خرید فروش ارز نبودند، 

انجام می شد.سیف با بیان اینکه ضوابط و آیین 
نامه هایــی برای خرید و فروش ارز وجود دارد 
و صرافی هــای مجاز تعیین شــده اند، گفت: 
در همه کشــورها نیز این حساســیت وجود 
دارد و بــرای جلوگیــری از هرگونه اقداماتی 
که منجر به پولشــویی وعملیات مبهم مالی 
می شــود با افراد ناشناســی کــه در فضایی 
انجام می دهند  زیرزمینی  فعالیت هایی  مبهم 
مقابله می شود.رییس کل بانک مرکزی یادآور 
شد: بعد از بررســی هایی زیاد با انسجامی که 
در دســتگاه های مختلف ایجاد شــد، نیروی 
انتظامــی عملیــات انجــام داد و از فعالیت 
ایــن افراد ممانعت کرد چراکه اســتمرار این 

فعالیت ها منجر به اخالل در بازارمی شد.

وزیر ارتباطات با اعــالم اینکه در همان آغاز فاز 
پایش گوشــی ها و پیش از اینکــه هیچ برندی 
اعالم شود، یک  شبه هزینه گوشی ها ۲۰۰ هزار 
تومان باال رفت، علت این موضوع را ســودجویی 
مشــخصاً تعدادی از فروشــندگان بیان کرد.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، مبارزه با قاچاق کاال 
در مورد اقالمی که تولید داخلی آن وجود دارد، 
عالوه بر اینکه می تواند جلوی ایجاد بیکاری های 
گسترده را بگیرد، در رشــد و توسعه اقتصادی 
کشــور نیز اثرگذار است. این کاالها می توانند با 
پرداخت تعرفه تعیین شــده به سازمان گمرک 
از مسیری قانونی وارد شوند که از درآمد حاصل 
شــده از این تعرفه ها، منابع مالــی دولت برای 
ارائه خدمات عمومی به همه شــهروندان غنی تر 

می شــود.وی ادامه داد: در همان آغاز فاز پایش 
گوشی ها پیش از اینکه هیچ برندی اعالم شود، 
یک شبه هزینه گوشــی ها ۲۰۰ هزار تومان باال 
رفت. مشــخصاً تعدادی فروشنده در این زمینه 
سودجویی کردند زیرا ما نظام کنترل بازار دقیقی 
نداریم. از آنجایی که ما ابزاری برای کنترل بازار 
نداشتیم، مجبور شدیم از مردم بخواهیم به دلیل 
حباب افزایش قیمت گوشی نخرند تا نظام عرضه 
و تقاضا طبیعی شــود زیرا ما منفعت مردم را در 
نظر گرفتیــم. وی اما دلیل دیگر افزایش قیمت 
گوشی را افزایش نرخ ارز دانسته و می گوید زمان 
اجرای طرح نرخ ارز حدوداً ٣۶۰۰ تومان بود و در 
مرحله پایش نیز به ۴۱۰۰ تومان رسید و واردات 

این کاال نیز وابسته به ارز است. 

یرزمینی  مقابله با فعالیت های ز
 در بازار ارز

 دلیل گرانی های اخیر در بازار
 گوشی موبایل
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اوقات شرعی

نگاهی به فیلم کامیون 

* مرتضی کوه مسکن 
فیلم کامیون پیرامون مسئله داعش و مشکالتی 
است که برای مردم عراق پیش آمده است و 
داستان آوارگی کردهای ایزدی از شر داعش 
جنایتکار است و داستان زنی مظلوم از خانواده 
ای ایزدی از اهالی کردستان عراق که برای 
یافتن همسرش ) باروژ ( به همراه نوزاد ٩ ماهه 
خود و برادر شوهرش نوجوانش با یک راننده 
کامیون ایرانی ) بهروز کنگاوری ( با بازی سعید 
از  ایران می شوند و پس  آقاخانی وارد خاک 

رفتن به آدرسی که از همسر خود داشته متوجه می شود که همسر خود مدت هاست 
از آنجا رفته است و ... 

فیلم کامیون که قرار بود ده سال پیش به مسئله طالبان بپردازد و نقش بهروز کنگاوری 
را قرار بود بهروز وثوقی بازی کند و با این فیلم بازگشتی دوباره به سینمای ایران داشته 
باشد، خبری که از همان ابتدا امید چندانی به تحقق آن نمی شد داشت، با این حال 
سازنده فیلم تصمیم گرفته بود اینکار را بکند اما نهایتاً نیز وقتی کامبوزیا پرتوی به این 
نتیجه رسید که امکان گرفتن مجوز بازی برای وثوقی وجود ندارد پروژه خود را به شکل 
دیگری جلو برد و البته با طوالنی شدن زمان نوشتن فیلمنامه و فراهم نشدن امکان 
ساخت آن که بیش از ده سال طول کشید، به جای  اشاره به نیروهای افراط گرای آن 

روزگار که طالبان بودند، به جریان نو ظهورتر داعش در فیلم اشاره شده است.
نهمین ساخته کامبوزیا پرتوی همانند فیلم کافه ترانزیت او فیلمی جاده ای که ٩۰ 
درصد  فیلم درون کامیون اتفاق می افتد عالوه بر جاده ای بودن به علت تعدد لوکیشن 
و خارجی بودن جزء فیلمهای سخت محسوب می شود که در لوکیشن هایی واقع در 
مرزهای سوریه و عراق، در روستاهای اطراف منطقه سیلوانا در استان آذربایجان غربی، 
در شهرهای ارومیه و میانه و در نهایت در لوکیشن های مختلف در تهران فیلمبرداری 

شد و به تهران رسید.
فیلمنامه کامیون پر از اوج و فرود است و در یک سری دقایق آنقدر خوب است که عاشق 
فیلم شوی و در دقایق دیگر دلت میخواهد از روی صندلی بلند شوی و سالن را ترک 
کنی ، هرچند که نام کامبوزیا پرتوی در مقام تهیه کننده، نویسنده و کارگردان پروژه 
انتظارات را باال برده، فردی که ۱٣ سال بعد از فیلم بسیار موفق کافه ترانزیت مجدد 
سراغ فیلم  جاده ای می آید، فیلمی می سازد که به هیچ لحاظ قابل مقایسه با فیلم سابق 
خود نیست، هرچند که دکوپاژ و کارگردانی و تصاویر خوب و نماهای بسیار عالی و قاب 
های بکر تورج اصالنی بیننده را درگیر خود می کند اما در لحظاتی فیلم آنقدر احساسی 
و به اصطالح هندی می شود که از دیدنش پشیمان می شوی ؛ عالوه بر بازی ضعیف و 
بی حس نیکی کریمی در نقش خود که کمتر از ده دقیقه در فیلم حضور دارد پایان بی 
منطق فیلم نیز از ضعف های فیلم محسوب می شود و از فردی همانند کامبوزیا پرتوی 
بعید است چطور یکباره فردی که از ابتدا خود را مدیون اهالی آن شهر عراق میداند و 
پیشنهاد پول و کرایه را رد میکند یکبار تصمیم میگیرد بعد از پیدا نشدن باروژ ) همسر 
زن ایزدی ( خانه ای را برای زن و کودک ایزدی اجاره کند و به قصه فیلم پایان دهد، 
در صورتی که اگر قرار بر این بود خیلی زودتر میتوانست این کار را در ابتدای قصه انجام 
دهد ؛ در پایان به بازی خوب سعید آقاخانی که با گریمی متفاوت نقش یک پیرمرد کرد 
را به خوبی از خودش نشان داده است و مهارت تکلم وی به زبان و لهجه کردی اشاره 
کرد که نوع دیگری از بازی خود را به نمایش گذاشته است و از نقاط قوت فیلم محسوب 
می شود. این فیلم به کارگردان کامبوزیا پرتوی تهیه کنندگی و نویسندگی کامبوزیا 
پرتوی است در این فیلم بازیگرانی همچون سعید اقاخانی / نیکی کریمی / رامین راستاد 

/ تروسکا جوال /شایسته ایرانی /  نسرین مرادی / یعقوب پرسا و ...ایفا نقش کردند.

نگاه

ابوالحسن داودی گفت: با تمام شدن مراحل 
شرایط  که  درصورتی  »هزارپا«  فیلم  فنی 
مناسب باشد، آن را برای اکران نوروزی ارائه 
می کنم. این کارگردان سینما که اخیرا فیلم 
»هزارپا« را ساخته ، اما متقاضی نمایش آن 
در جشنواره فیلم فجر نبود، درباره وضعیت 
مراحل  »هزارپا«  کرد:  بیان  فیلم  این  اکران 
نهایی خود را طی می کند و تقریبا تا دو هفته 

آینده صداگذاری و دیگر اقدامات فنی آن به 
پایان می رسد و درصورت مساعد بودن اوضاع 

آنرا برای اکران نوروزی ارائه خواهیم کرد.
در  خود  فیلم  ندادن  نمایش  درباره  داودی 
من  مشکل  گفت:  ایسنا   به  فجر  جشنواره 
رساندن فیلم به جشنواره نبود چون از ابتدا 
اعالم کرده بودم براساس تجربه و تشخیص 
خودم ترجیح می دهم »هزارپا« بدون نمایش 

در جشنواره فجر به اکران عمومی برسد؛ این 
در حالی است که بسیاری دیگر از فیلم هایم 
اکران  نیز  و  جشنواره  در  شرکت  زمان  در 
عمومی با استقبال مخاطبان روبرو شده است 
اما برای این فیلم به نظر بهتر بود بی واسطه 
عمومی  اکران  به  ساخت  از  پس  جشنواره  

برسد.
به  ارتباطی  هم  مسئله  این  داد:  ادامه  او 

خوب یا بد بودن جشنواره فجر ندارد چون 
جشنواره فیلم فجر به هر حال ویژگی هایی 
دارد که برای بعضی فیلم ها مفید است و برای 
برخی دیگر از فیلم ها مفید نیست. برای من 
براساس تجربه مستقیمی که داشتم و اینکه 
فیلم »زادبوم« با وجود چهار جایزه ای که از 
همین جشنواره گرفت، دچار حاشیه شد و 
چند سال در محاق توقیف قرار گرفت،  عقل 
حکم می کرد که از یک سوراخ دوبار گزیده 

نشوم.
»هزارپا«  فیلم  پخش کننده  درباره  داودی 
سرتیپی  آقای  اینکه  به  توجه  با  گفت:  هم 
در ساخت فیلم مشارکت داشته، مسئولیت 
پخش بر عهده ایشان قرار گرفته است. وی 
همچنین درباره برخی شایعات مبنی بر اینکه 
به  موفق  در جشنواره  که  فیلم هایی  بیشتر، 
اکران  نمایش در  امکان  کسب جایزه شدند 
به  بنا  کرد:  اظهار  می کنند،  پیدا  را  نوروزی 
تجربه و سابقه ای که در شورای صنفی نمایش 
دارم می گویم که ابراز چنین محدودیتی برای 
دیگر فیلم ها کامال  غیرقانونی است چرا که 
وقتی  نوروزی  اکران  جمله  از  زمانی  هر  در 
قرار است فیلمی اکران شود براساس عرضه 
و تقاضایی که میان صاحب فیلم و سینمادار 
وجود دارد کارها دنبال می شود و در این میان 
شورای صنفی نمایش حق دخالت ندارد بلکه 
فقط نظارت می کند؛ بنابراین چنین مسائل 
نیست  قاعده  و  قانون  براساس  اظهاراتی  و 
اعمال  و  فشارها،  براثر  یا  بیفتد  اتفاق  اگر  و 
نظرهای بیرونی و فراقانونی است و یا قاعده 
ای غیرقانونی بر اساس منافع که قابل بررسی 

و پیگیری است.

»هزارپا« به اکران نوروزی می رسد؟

ارزیابی  با  همزمان  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  گلستان  استان  گمرکات  کل  اداره 
در  واقع  گلستان  استان  گمرکات  کل  اداره  نگهبانی  و  سردر   ) )فشرده  کیفی 
فراخوان  شماره  به  آباد  قربان  روستای  روبروی  اقال  به  گرگان  جاده   6 کیلومتر 
 . نماید  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   200960252000003
مناقصه   پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
)ستاد(  دولت  الکترنیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکتها  بازگشایی  و   گران 
در  گران  مناقصه  است  الزم  و  شد  خواهد  انجام    www.setadiran.ir آدرس  به 
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند، تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  

تاریخ 96/11/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 19 روز جمعه تاریخ 96/12/4

مهلت زمانی ارسال پیشنهادتا ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 96/12/15

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 96/12/16

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکتهای الف 

  آدرس: استان گلستان - اداره کل گمرکات استان گلستان گمرک مرزی اینچه برون  

تلفن  017-33376234

تاریخ انتشارنوبت اول:96/11/30
تاریخ انتشار نوبت دوم:96/12/02

اداره کل  گمرکات استان گلستانشناسه آگهی:143652

 نوبت دوم

گمرک جمهوری 
اسالمی ایران

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی  ) فشرده ( 

  یک مرحله ای اداره کل  گمرکات استان گلستان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده ٣ قانون و ماده ۱٣ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱٣٩۶۶۰٣۱۶۰۴۶۰۰۰۲٩۴  مورخ ۱۶ / ۱۰ / ٩۶  هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بختیار مظفری به شماره 
شناسنامه ۲۴۰ صادره از روانسر فرزند عبدالهبا کدملی ۵٩۶٩۷٨٨۶۴٣  درخواست رسیدگی به 
قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ٣۵ 
/ ٩۵ تشکیل وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق 
مستندا به ماده ٣ قانون وماده ۱٣ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت سه دانگ 
از ششدانگ یک باب خانه و حیاط متصل به آن را به مساحت  -٩۱/ ۱۱۶ مترمربع به نام آقای 
بختیار مظفری از پالک ... فرعی از۵٣  اصلی روانسر واقع در بخش ۱۲ کرمانشاه واقع در روانسر 
خیابان کامیاران محله صالح آباد که از آقای کاکه احمد ویسی مع الواسطه از صالح ویسی فرزند 
زارع صاحب نسق فتحعلی پرمو)مالک رسمی(می باشد صادر نموده است)سه دانگ دیگر متعلق 
به بختیار پرموته می باشد( لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی 
که نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضاء مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود . تاریخ انتشار اول  ۲/ ۱٣٩۶/۱۲    تاریخ انتشار دوم ۲۰/  ۱۲ /  ۱٣٩۶
یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

با گذشت ۴ماه از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید در شرکت مدی تک سیس، مطالبات این شرکت 

محقق نشده است. 
به گزارش پیام زمان، استاندار البرز در جلسه کارگروه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که مهرماه امسال در 
شرکت مدی تک سیس تشکیل شد، این کارگروه را 
را در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی مهم 
استان و واحدهای  از صنایع  بازدید  دانست و گفت: 
تولیدی به صورت هفته ای در دستور کار است. دکتر 
نجفی در ادامه جلسه بر ضرورت تشویق و تقویت فعاالنه 
بخش خصوصی تاکید تأکید کرد و گفت: خرسندم امروز 
در شرکت صنایع پزشکی کنسرسیوم دیالیز ایران حضور 
دارم که مجموعه ای کامالً دانش  بنیان و افتخارآفرین 
است و ٨۵۰ نیروی جوان، باهوش و فارغ التحصیل مراکز 
دانشگاهی را جذب کرده است. در ابتدای این جلسه 
دکتر نوذر مرتضوی به نمایندگی از تولیدکنندگان برتر 
استان گفت: شرکت صنایع پزشکی فارمد به عنوان یکی 
از اعضای دانش بنیان کنسرسیوم دیالیز ایران توانمندی 
صادرات خط تولید و دانش فنی دیالیز به کشورهای 
دیگر را دارد و سال هاست که در زمینه تولید ملزومات 

دیالیز فعالیت دارد.
وی با اشاره به مطالبات کالن این مجموعه از وزارت 
بهداشت و تامین اجتماعی افزود: هم اکنون با فعالیت 
شرکت ثمین طب سروش در کنسرسیوم دیالیز ایران، 
توسعه مراکز درمان بیماران دیالیزی نیز در دستور کار 
قرار گرفته است و ٨ بخش دیالیز در سراسر کشور 
راه اندازی شده اند که منطبق با بهترین استاندارهای روز 

دنیا به درمان بیماران می پردازند. دبیر کنسرسیوم دیالیز 
ایران در ادامه به برخی چالش های موجود در عرصه تولید 
تجهیزات پزشکی پرداخت و گفت: تسهیالت بانکی گران 
قیمت یکی از چالش های توسعه این صنعت است؛ با نرخ 
باالی سود وام بانکی، نمی توان این صنعت را گسترش 
داد. کشورهای پیشرو برای صنایع ۱ تا ٣ درصد سود 
بانکی در نظر می گیرند، در حالی که در ایران ما به زحمت 
وام هایی با ۱٨ تا ۲۴ درصد سود بانکی دریافت می کنیم. 
این وضعیت رقابت با کاالی خارجی را دشوار می کند.  
وی به موضوع فقدان مشوق های صادراتی مؤثر اشاره کرد 
و افزود: ما در امر تولید معافیت  خاصی دریافت نمی کنیم 
و حتی مشوق های قانونی موجود هم به صنایع اختصاص 
پیدا نمی کند به طوری که از سال ٩٣ تاکنون موفق به 
دریافت هیچ یک از مشوق های مالیاتی صادرکنندگان 
نشده ایم. مرتضوی نرخ نامتوازن تعرفه های گمرکی برای 
واردکننده محصول کامل و مواد اولیه تولید را عامل دیگری 
برای شکست تولیدکننده داخلی دانست و گفت: در 
شرایطی که تعرفه گمرکی مواد اولیه دارو و لوازم پزشکی 
حتی باالتر از تعرفه محصول کامل است، گویی یارانه ای به 
واردکننده پرداخت می شود! اخذ مالیات بر ارزش افزوده از 
تولیدکننده دارو و لوازم پزشکی و معاف نمودن واردکننده 
مورد دیگری بود که دکتر مرتضوی بدان پرداخت: این 
مساله در صنایع پزشکی یکبار مصرف بسیار حیاتی شده 
است؛ تولید کنندگان مالیاتی را پرداخت می کنند که 
واردکنندة محصول کامل از پرداخت آن معاف است و 
این یعنی یارانه ٩ درصدی که در همان بدو کار به صورت 
نقدی به واردکننده تخفیف داده می شود. همه حمایت ها 

عمالً و قانوناً به واردکننده تعلق می گیرد. تخصیص ارز به 
نرخ مبادالتی برای کاالی پزشکی از دیگر درخواست های 
شرکت مدی تک سیس بود چرا که در حال حاضر مواد 
اولیه به صورت نرخ آزاد در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد، 
در حالی که واردکنندگان محصول کامل ارز مبادالتی 
دریافت می کنند. دکتر محمدعلی نجفی، استاندار البرز 
در این جلسه ضمن دانش بنیان و افتخارآفرین خواندن 
مدی تک سیس، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را در 
راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی مهم دانست 
و از بازدید صنایع استان و واحدهای تولیدی به صورت 
هفته ای خبر داد.   او همه بحث های مطرح شده توسط 
نماینده شرکت فارمد در بیان چالش  های پیش روی این 
مجموعه را صحیح دانست و گفت: کاهش سود بانکی 
در گرو عواملی همچون افزایش تولید، درآمد سرانه و 
... است اما جهت حرکت مثبت است و این جهت  ها 
امروز در حال شکل  گیری است، همین جلسه که امروز 
برگزارشده است، یعنی یک انگیزه، یعنی امروز صالح دید 
کشور این است که استاندار با همه قوای بخشی و مدیران 
استانی که می  توانند کمک کننده باشند، برای یک یا ۵ 
واحد تولیدی رفع مشکل کنند و این نمایی از اندیشه 
بزرگ دولت است که به این جهت  گیری رسیده است. 
به دستور استاندار البرز پیگیری مطالبات این مجموعه 
از وزارت بهداشت و تامین اجتماعی نیز در درستور کار 
مسووالن البرز قرار گرفت اما پس از گذشت ۴ماه سوال 
این است که تاکنون چند درصد از مصوبات این کارگروه 
درباره مدی تک سیس و سایر صنایع استان محقق شده 

است؟

خروجی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چیست؟

مدی تک سیس؛ یکی از بهترین تولیدکنندگان محصوالت پزشکی دنیا

آگهی حصر وراثت
آقای حسین فصیحی دمیرچی خرابه سی دارای شناسنامه بشماره ۶۱۵ به شرح پرونده 
کالسه ۱٨٣۲-٩۶ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عین اله فصیحی دمیرچی خرابه سی به شماره شناسنامه: ۱۴ در تاریخ ٩۶/۱۱/۲٣ 

در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
۱-حسین فصیحی دمیرچی خرابه سی به شماره شناسنامه ۶۱۵ فرزند عین اله پسر 
متوفی. ۲-حسن فصیحی دمیرچی خرابه سی فرزند عین اله به شماره شناسنامه ۷۰٣ 
پسر متوفی. ٣-مناره فصیحی دمیرچی خرابه سی فرزند عین اله به شماره شناسنامه ۶۱۶ 
دختر متوفی. ۴-اهلناز فصیحی دمیرچی خرابه سی فرزند عین اله به شماره شناسنامه 
۴۷٨ دختر متوفی. ۵-سودا فصیحی دمیرچی خرابه سی فرزند عین اله به شماره شناسنامه 
۱۶۱۰۲۶۱۱٣۵ دختر متوفی. ۶-فاطمه فصیحی دمیرچی خرابه سی فرزند عین اله به 
شماره شناسنامه ۱۲۵ دختر متوفی. ۷-الله فصیحی دمیرچی خرابه سی فرزند عین اله 
به شماره شناسنامه ۱۶۱۰۱۰٨۴۴۲ دختر متوفی. ٨-فرحناز فصیحی دمیرچی خرابه سی 
فرزند عین اله به شماره شناسنامه ۶۱٨ دختر متوفی. ٩-فریده فصیحی دمیرچی خرابه 
سی فرزند عین اله به شماره شناسنامه ٨۴۷ دختر متوفی. ۱۰-صراحی فصیحی دمیرچی 
خرابه سی فرزند عین اله به شماره شناسنامه ۶۱۷ دختر متوفی. ۱۱-اوصاندوق شایقان 

جدا فرزند قلی به شماره شناسنامه ۱۲۰ همسر متوفی.
   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری و رسمی که بعد 

از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- بدری

فیلم سینمایی »گیلدا« با دریافت پروانه نمایش در تابستان 
سال آینده اکران خواهد شد.

کیوان  مشترک  کارگردانی  به  »گیلدا«  سینمایی  فیلم 
علیمحمدی و امید بنکدار پس از دریافت پروانه نمایش قرار 
است در تابستان سال آینده روی پرده سینماهای سراسر 
کشور رود. بخش هایی از این فیلم به صورت انیمیشن است 
و ساخت آن چندی پیش توسط بزرگمهر حسین پور به 
پایان رسیده. مهناز افشار، سیاوش مفیدی، حمیدرضا پگاه، 
رضا شفیعی جم، هادی حجازی فر، فرخ نعمتی، مرتضی 
اسماعیل کاشی و حامد کمیلی، همراه با )هنرمند خردسال( 

مهدیار عزیزی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
»گیلدا« مضمونی اجتماعی دارد و در خالصه داستانش آمده: 
گیلدا، مالک رستوران سپید، سیاه ترین شب زندگی اش را 
پشت سر می گذارد. او برای نجات زندگی اش تا صبح فردا 
فرصت دارد… . فیلمبرداری این فیلم پاییز سال گذشته به 
طور کامل در تهران انجام شده است. به گزارش بانی فیلم 
ساخت موسیقی، طراحی صدا و صداگذاری این فیلم نیز 
برعهده بامداد افشار بوده است. علیمحمدی و بنکدار به طور 
مشترک تهیه کنندگی ساخته جدیدشان را برعهده داشته 
اند. این دو کارگردان ساخت فیلم های سینمایی »ارغوان«، 

»شبانه روز« و »شبانه« را در کارنامه خود دارند.

محل  در  مجزا  غرفه ای  با  هنری  حوزه  سینمایی  سازمان 
دوره  هشتمین  و  شصت   )MGB( فیلم  بازار  اختصاصی 

جشنواره بین المللی فیلم برلین حضور دارد.
سینمایی  سازمان  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
حوزه هنری، این سازمان با ۲ عنوان فیلم بلند، ۲ عنوان فیلم 
مستند و ٣ عنوان فیلم انیمشن و فیلم کوتاه در بازار فیلم 
جشنواره برلین حضور دارد. فیلم های بلند سینمایی »دایان« به 
کارگردانی بهروز نورانی پور، »قهرمانان کوچک« به کارگردانی 
حسین قناعت در بازار فیلم برلین توسط سازمان سینمایی 
حوزه هنری عرضه می شود. این سازمان همچنین با دو عنوان 
فیلم  مستند شامل »ادوارد« به کارگردانی محمدباقر شاهین، 
»راه دل« به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری، دو فیلم کوتاه 
»تحریف یک پیام« و »مردی که یادش می رفت نفس بکشه« 
و یک عنوان فیلم کوتاه انیمیشن »آقای گوزن« در این بازار 
بازار،  این  اول  روز  دو  در  است  گفتنی  است.  کرده   شرکت 
محصوالت حوزه هنری به خصوص انیمیشن »آقاي گوزن« 
با استقبال خوبی مواجه شده است و با خریدارانی از کشورهای 
یونان، چین، اسلواني و آمریکا مذاکراتي انجام شد و همچنین 
 ، با مدیران جشنواره هاي ویلنیوس، مسکو، سیاتل، کلکته 
لسانجلس و ایادولید و توزیع کنندگانی از کشورهای فرانسه، 

آلمان، کرواسی، کانادا و ... مالقات هایي انجام دادیم.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری از برپایی بیش از ۷۰۰ بازارچه موقت صنایع دستی 
ویژه نوروز ٩۷ خبر داد و گفت: پیش بینی می شود این بازارچه 

ها در هفت هزار غرفه برپا شود.
بهمن نامور مطلق به شاخص های بازارچه های نوروزی ویژه 
گردشگران اشاره کرد و افزود: سال گذشته نزدیک به ۷۰۰ 
بازارچه در ۶۰۰ غرفه را برای گردشگران نوروزی برگزار کردیم 
و امسال این تعداد بیشتر و با شکوه تر از گذشته برپا می شود.  
وی خاطرنشان کرد: برپایی بازارچه های نوروزی برای سومین 
سال متوالی در دستور کار معاونت صنایع دستی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته و اقداماتی نیز 
در این راستا بعمل آمده است. نامور مطلق با یادآوری اینکه این 
بازارچه ها در نوع خود به عنوان بزرگترین بازارچه های موقت 
دنیا برای گردشگران خارجی و داخلی به شمار می روند، تاکید 
کرد: تالش می کنیم از نظر کمی و کیفی، این نمایشگاه به 
بهترین شکل و شیوه ممکن برگزار شوند. معاون صنایع دستی 
با توجه  این است  افزود: تالش ما  سازمان میراث فرهنگی 
استقبال سال های گذشته، گام های موثری در جهت توسعه و 
گسترش آنها برداشته شود زیرا ایام نوروز بهترین فرصت برای 
فروش و عرضه محصوالت صنایع دستی کشور به گردشگران 

خارجی و داخلی است.

 »گیلدا« در تابستان ۹۷  
اکران می شود

حضور سازمان سینمایی 
حوزه هنری در بازار برلین

برپایی بیش از 700 بازارچه 
صنایع دستی در نوروز 97

نویسنده پرفروش باز هم 
صدرنشین شد 

جوجو مویز رمان نویس 
پرفروش که به تازگی 
با  جدیدیش  کتاب 
را  من«  »هنوز  عنوان 
راهی بازار کتاب کرد، 
با این کتاب در مکان 
جای  آمازون  سوم 

گرفت.
جوجو مویز کتاب سوم 
از سه گانه  پرفروشش را منتشر کرد. »هنوز من« که 
کتاب سوم از سه گانه ای شامل »من پیش از تو« در 
سال ۲۰۱۲ و »و پس از تو« در سال ۲۰۱۵ است، 

روانه بازار کتاب شد.
این کتاب که در دو چاپ با جلد کاغذی و جلد 
به  و  صفحه   ۴۰۰ در  شده  بازار  روانه  سخت 
بر پیشخان  ژانویه ۲۰۱٨  از ٣۰  قیمت ۲۷ دالر 

کتابفروشی ها جای گرفته است.
با کتاب اولش در راس فهرست  جوجو مویز که 
تایمز جای گرفت، کتاب  پرفروش های نیویورک 
جدیدیش را همچنان با تمرکز بر شخصیت لوییزا 

کالرک، قهرمان دو کتاب پیشین منتشر کرد.
در این کتاب لوییزا وارد نیویورک می شود تا زندگی 

جدیدی را شروع کند.
انتشار آن  از  تنها حدود دو هفته  این کتاب که 
در  بریتانیا  داستانی  ادبیات  بخش  در  می گذرد، 

سایت آمازون در مکان سوم جای گرفته است.
رمان های مختلف این نویسنده از جمله »من پیش 
از تو«، »خلیج نقره ای«، »آخرین نامه معشوق«، 
»پس از تو« و »ماه عسل در پاریس« با چندین 

ترجمه در بازار کتاب ایران منتشر شده است.

در دنیای کتاب


