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گفت:  شهری  تاکسیرانی های  اتحادیه  سرپرست  زمان،  گزارش  به 
اپلیکشن itaxi  توسط سازمان تاکسیرانی طراحی شده است و عالوه 
بر اینکه در چند شهر قزوین، سنندج، همدان و شیراز در حال اجراست، 

5در سازمان تاکسیرانی دیگر شهرهای کشور نیز فعال شود.

 iTaxi ورود سامانه 

 به ناوگان تاکسیرانی کشور
ایران گفت: اسناد  مدیرعامل شرکت ملی نفت  به گزارش زمان، 
طرح های  دالری  میلیارد  پنج  حدود  بسته  به  مربوط  مناقصات 
نگهداشت و افزایش تولید این شرکت آماده شده است و برگزاری 

مناقصات از ابتدای سال آینده کلید می خورد.

به گزارش زمان، مدیــرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، 
بااشــاره به سیاست وزارت کار برای جبران فاصله حداقل دستمزد تا 
معیشــت گفت: افزایش حداقل دســتمزد چند درصد باالتر از تورم 

راهکار جبران فاصله است. 6

 برگزاری مناقصات

 ۵ میلیارد دالری نفت از سال۹۷

سیاست وزارت کار  برای جبران 

فاصله دستمزد تا معیشت 
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 خشونت اجتماعی
جزو پنج جرم اصلی در کشور
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با اعالم بانک مرکزی؛ مبادالت ارز الکترونیکی می شود

آغاز به کار سامانه جدید ارزی از امروز

سرمقاله

آیا در هر شرایطی باید 
قیمت ها را اصالح کرد؟

نگاه روز

 ارائه تسهیالت سفر به 
فرهنگیان با کارمزد ۲درصد

شکایت از جشنواره فجر برای 
داوری نکردن »التاری«

دو منبع بســیار مهم در اقتصاد به شدت 
تلف می شود؛ آب و انرژی. هر دوی این ها 
به لحاظ قیمت گذاری در کشور ما اشکال 
دارد. وقتی مالکیت منابع طبیعی منشــاء 
باشــد، بحث ســواری مجانی که اصطالح 
اقتصاددانان اســت پیش مــی آید که هر 
کسی می خواهد حداکثر استفاده را بکند. 
وقتی آب ارزان است، هر کسی می خواهد 
از آب با یک راندمان خیلی پایین حداکثر 
اســتفاده را بکند.آمارها نشان می دهد که 
۹۵ درصد آب کشور بخش کشاورزی است 
و راندمان آبیاری در کشــور خشکی مثل 
ایران که بارندگی یک ســوم جهان است، 
۳۵ درصد اســت.۳۸۰ دشــت ایران امروز 
بحرانی است و منابع زیرزمینی آب فروکش 

کرده است. 
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2 بهروز هادی زنوز / بخش نخست
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رئیس جمهور:

 عالوه بر قدرت دفاعی
 قدرت مذاکراتی باالیی داریم

 واکنش ایران به سخنان اخیر  
فرانسه جمهور  رئیس 

آگهی مناقصه

خرید میکروسکوپ نیروی اتمی دانشگاه محقق اردبیل
شرح در صفحه 2

دبیر علمی سمینار تصویربرداری زنان با اشاره به شیوع 
1۰ درصدی نازایی در کشــور، گفت: در زمینه نازایی 
باید به ســمت استفاده از سونوگرافی های سه و چهار 

بعدی برویم که کاربرد بیشتری دارند.
به گزارش پیام زمان، الهام کشاورز در حاشیه سمینار 
دو روزه تصویربرداری زنان، اظهار داشت: این سمینار 
با تمرکز بر روی تصویربرداری زنان آماده شــده است 
و همچنین موارد پزشکی قانونی که هر رادیولوژیست 
باید آنها را بداند، مورد بررسی قرار می گیرد.وی ادامه 
داد: استانداردســازی گزارش های رادیولوژی موضوع 
دیگری اســت که در این کنگره مطرح می شود؛ این 
استانداردســازی هم به نفع بیمار اســت و هم از نظر 

قانونــی به نفع رادیولوژیســت است.کشــاورز اظهار 
داشت: یک رادیولوژیســت باید بداند در زمان نازایی 
بیمــار، چه مواردی را گزارش کنــد و چه مواردی را 
در گزارش خــود نیاورد تا بیمار درمان مناســبی را 
دریافت کند.وی یادآور شــد: در زمینه نازایی، تمرکز 
باید بر روی ســونوگرافی های سه بعدی و چهار بعدی 
برود زیرا کاربرد بیشتری در فیلد نازایی دارند.کشاورز 
خاطرنشــان کرد: شــیوع نازایی در کشور حدود 1۰ 
درصد از زوجین است که میان خانم ها و آقایان تقریباً 
متوسط است؛ نازایی این طور تعریف می شود که در 
زوجین زیر ۳۵ سال، یک سال و در زوجین باالی ۳۵ 

سال، شش ماه تالش برای بارداری صورت گیرد.

شیوع 1۰ درصدی نازایی در کشور

رئیس جمهور با بیان اینکه به دنیا نشان دادیم عالوه بر قدرت دفاعی 
باال، قدرت مذاکراتی باالیی داریم، گفت: حاکم فعلی آمریکا بیش از 

یکسال است می خواهد برجام را از بین ببرد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
حجت االسالم حســن روحانی دیروز در شهر حیدرآباد و در دیدار 
با ایرانیان و دانشــجویان مقیم هند با بیان اینکه زبان فارســی مانع 
خودباختگی فرهنگی اســت و کرسی های زبان فارسی باید توسعه 
یابند، گفت: زبان شــیرین فارسی در دیار شبه قاره، بهتر از همه جا 
جلوه گر شده اســت و می تواند توسعه روابط ایران و هند را شتاب 
دهد.رئیس  جمهور با گرامیداشت ایام پیروزی انقالب اسالمی، اظهار 
داشــت: مردم در ۲۲ بهمن با شور و هیجان سال های اولیه انقالب 
بــه خیابان ها آمده و با تالش و اقدام پدران، برادران و یا خودشــان 
در ایام پیروزی انقالب اسالمی تجدید میثاق کردند.روحانی با بیان 
اینکه ملت ایران در سالهای اخیر قدم های بزرگی در احقاق حقوق 
خود برداشــت، خاطرنشان کرد: امروز شاهد تالش ملت بزرگ ایران 
برای تعالی و توسعه کشور هســتیم.رئیس جمهور در ادامه با بیان 
اینکه رابطه ایران با شــبه قاره هند و کشور هندوستان بسیار ویژه 
اســت، اظهار داشــت: فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا رابطه ای به 
این نزدیکی بین دو ملت و دو کشــور وجود داشــته باشــد. در این 
کشور، ایرانیان، قطب شاهیان و دیگر افراد به قدری نفوذ، محبوبیت 
و مدیریت داشــتند که توانســتند در این سرزمین حکمرانی کنند 
و این اقدامی بســیار ارزشــمند و مهم اســت که عده ای از ایران به 
هندوستان آمده و ترتیب شهرها و شیوه اداره و نحوه مدیریت جامعه 
را از سرزمین خود به این سرزمین آورده و تجربیات خود را به خوبی 

به مردم این کشــور منتقل کردند و این نشــان دهنده آن است که 
ایرانیان در عرصه های اقتصادی و فرهنگی بسیار فعال بودند.

روحانی با اشاره به اینکه زبان فارسی می تواند توسعه روابط ایران و 
هند را شتاب دهد، تصریح کرد: تاجران و بازرگانان تنها کاال مبادله 
نمی کنند، بلکه در جریان فعالیت های خود کاالی فرهنگی،  سیاسی 
و مدیریتی را نیز انتقال می دهند.رئیس جمهور گفت: در آثار تاریخی 
ارزشــمندی که در حیدرآباد وجود دارد، به خوبی فرهنگ اسالمی 
و ایرانی نمایان اســت و گذشــتگان به خوبی توانسته اند، فرهنگ، 
تمدن و اعتقادات ایرانی را به این سرزمین منتقل کنند و امروز هم 
باید با بهره گیــری از ظرفیت های بزرگ فرهنگی که ایرانیان از آن 
برخوردار هســتند، مسیر گذشته را طی کنیم.روحانی با بیان اینکه 
زبان فارســی و فرهنگ ایرانی نفوذ گسترده ای در کشورهای منطقه 
و شــبه قاره هند داشته اســت، گفت: زبان فارسی در عراق و حتی 
ترکیه و دربار عثمانی جایگاه ویژه ای داشــته است،   اما در دهه های 
اخیر فارســی زدایی صورت گرفته است. امروز در شرق ایران و شبه 
قاره هند، فرهنگ ایران جاری است. در هیچ سرزمین و دیاری مانند 
شبه قاره هند زمینه برای توسعه و گسترش زبان فارسی مهیا نبوده 
است و در این سرزمین حتی برای شعر فارسی سبک ویژه ای ایجاد 
کردند و این نشان دهنده ظرفیت باالیی است که برای فرهنگ و زبان 

فارسی در شبه قاره هند وجود دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه روابط ایران و هند باید بسیار نزدیک تر و 
صمیمانه تر باشد، گفت: مردم هند، از فرهنگ و آداب و رسوم خود، 
حتی در دیار غرب به خوبی صیانت کردند. البته ایرانیان هم در طول 
تاریخ اینچنین بودند ولــی انتظار می رود که بیش از دیگران حامل 
فرهنگ، رســوم و اعتقادات کشورمان در سرزمین های دیگر باشند 
و باید مراقبت داشــت تا خودباختگی فرهنگــی در زندگی ما نفوذ 
نکند.روحانی خاطر نشان کرد: باید کرسی های زبان فارسی را توسعه 
دهیم تا زبان فارســی در این دیار باقی بماند و بایســتی از ظرفیتی 
که در ســابقه تاریخی دو ملت وجود دارد برای ارتباط و نزدیکی هر 
چه بیشتر دو کشور استفاده کرد.رئیس جمهور گفت: ایرانیان مقیم 
خارج از کشــور، سفرای ایران محسوب می شوند که باید از فرهنگ 

ایرانی در این سرزمین ها صیانت کنند.
روحانــی با اشــاره به اینکه مطالبــات و درخواســتهای برخی از 
دانشــجویان و ایرانیان مقیم هند پیگیری می شود، اظهار داشت: 
از ســفیر کشورمان می خواهم که موارد مطرح شده را به مسئولین 
مربوطــه منتقل کنند، تــا اجرایی شــود.رئیس جمهور در بخش 
دیگری از ســخنان خود با بیــان اینکه ملت ایران در ســال های 
گذشته بویژه در سال های اخیر، اقدامات و تالش های بسیار بزرگ 
و ارزشــمندی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و احقاق 

حقوق خود انجام داده اســت، گفت: ملت ایران ســال ها از سوی 
دیگران تحت تحریم های ناحق و ظالمانه قرار گرفته بود که سابقه 
برخی از این تحریم ها به اوایل انقالب و برخی نیز به بعد از سال ۸۵ 
مربوط می شود. تحریم ها فشار زیادی بر مردم وارد می کند، لذا باید 
تالش کرد تا تحریم ها برطرف گردد. ملت ایران در ۴ سال گذشته 
اقدامات بسیار ارزشمندی در راســتای احقاق حقوق خود در این 

زمینه انجام داده است.
وی اضافــه کرد: بی تردید اگر از انتقال انرژی توســط کشــورمان 
جلوگیری شود، ارتباط ما با سایر کشورها تضعیف می گردد و امروز 
ملت ایران با تالش های خــود حداقل در این حوزه حقوق خود را 
بازپس گرفته و به اندازه ســال های قبل از ۸۴ نفت، تولید و صادر 
می کند و در بخش گاز و پتروشــیمی نیز شــاهد، رشد و توسعه 
هســتیم.رئیس جمهور با قدردانی از تالش هــای وزارت خارجه و 
دکتر ظریف در عرصه سیاست خارجی و احقاق حقوق ملت ایران 
گفت: به واســطه زحماتی که کشیده شــد، به خوبی نشان دادیم 
همانگونه که از قدرت دفاع در برابر متجاوز برخوردار هستیم، توان 
سیاســی و قدرت مذاکره نیز با جهانیان داریم و در این حوزه نیز 
جایگاه کشورمان در طول ســال های گذشته هر روز قوی تر شده 
اســت.روحانی گفت: امروز ایران از دیدگاه ســازمان ملل و حتی 
قدرت هایــی که رابطه خوبی با ملت ایران ندارند، قدرتی تأثیرگذار 
در منطقه است و هیچ کس در آن تردیدی ندارد. امروز برای آینده، 
سه کشــور ایران، روســیه و ترکیه کنار هم می نشینند تا ثبات و 
آرامــش به منطقه برگردد و هیچ کس تردیدی ندارد که در مبارزه 
با تروریسم که خطر بزرگی برای ملت های منطقه است، ملت ایران 
بود که در برابر این فاجعه بزرگ ایســتادگی کرد و آنها را به عقب 
راند. البته مردم عراق و ســوریه هم نقش مهمی در این زمینه ایفا 
کردند، اما هیچ کس در بزرگی و اهمیت نقش ایران در بازگشــت 
ثبات و امنیت به منطقــه تردیدی ندارد و این افتخار بزرگی برای 

ملت و دولت ایران است.
رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: امروز آقایی که در آمریکا روی کار 
آمده، بیش از یک سال است که تالش می کند، برجام را از بین ببرد 
و هر چند یکبار اعالم می کند که آخرین امضاء خود را در این زمینه 
می زند و اینکه یک ابرقدرت در برابر ایران یکســال است که تالش 
می کند کاری انجام دهد و تا امروز نتوانسته، افتخار بزرگی محسوب 
می شــود. آمریکایی ها در این مدت هر موقع که خواســتند در برابر 
برجام کاری انجام دهند، هیچ کس به جز یک رژیم اشغالگر و یکی دو 
کشور کوچولو به خواسته او پاسخ مثبت نداده است و همه کشورها 
حق را به ایران می دهند این نشان دهنده آن است که ملت ایران در 

مسیر پیشرفت و تعالی حرکت می کند.

روحانی: عالوه بر قدرت دفاعی، قدرت مذاکراتی باالیی داریم

مديريت محترم شرکت کوروش بزرگ البرز 
آقای مهرداد قدیمی

با نهایت تاثر و تالم مصيبت درگذشت والده مكرمه راتسليت عرض نموده و ازخداوند منان براي 
آنمرحومه غفران الهي و براي خاندان معزا صبر و اجر مسالت داریم.

خانواده هاي دلنواز،مهديخاني،حيدري

راه اندازی اینترنت کودکان در کشور 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه طرح 
این وزارتخانه برای راه انــدازی اینترنت کودکان به 

زودی محقق می شود تاکید کرد که نقش اپراتورهای 
مجازی در تمام مراحل این طرح دیده شده است.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، فضای مجازی به 
لحاظ ذاتی سبب ایجاد عدالتی نسبی در پیکره خود 
شده اســت، به این معنی که دیگر تفاوتی نمی کند 
که شما از چه طبقه یا صنفی باشید؛ بلکه به خودی 
خود و به صرف داشــتن یک اکانت حق اظهار نظر 
دارید، همانطور که دیگری دارد. در یک مورد خاص 
اما کودکان بهتر است به دلیل نداشتن بلوغ ذهنی و 
شخصیتی که دارند، حضورشان در این فضا کنترل 
شده باشد یا مجرایی مستقل برای ورود به این فضا 
برای استفاده از مزیت های آن ضمن محفوظ ماندن 
از آسیب هایش دارا باشند. این طرحی است که البته 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات در انجام آن 

برنامه هایی دارد.

پیشنهاد رتبه بندی کارت های بازرگانی 

رییس کل گمرک گفت: پیشنهاد می کنم کارت های بازرگانی برای 
کسانی صادر شود که توســط اتحادیه های مربوطه تایید شوند و 
یک ســقفی برای افرادی که در سال اول وارد حوزه تجار شده اند، 

در نظر گرفته شود.
به گزارش زمان به نقل ازپژوهشــکده پولی و بانکی، فرود عسگری 
رئیس کل گمرک ایران اظهارداشــت: به دنبال ایجاد پل ارتباطی 

قوی بین مدیران گمرک جمهوری اســالمی با اتاق های بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور است تا شاهد تسهیل در 
تجارت و بازرگانی کشور باشیم.عسگری اضافه کرد:: یکی از مباحث 
مهمی که بین گمرک و بخش هــای خدمات گیرنده وجود دارد؛ 
استفاده از نظرات پارلمان بخش خصوصی و فعاالن این حوزه است. 
به اعتقاد من در نشســت های مشترک هست که خیلی از موارد و 
چالش هایی که در حوزه تجارت وجود دارد مشخص خواهند شد 
و بازخورد مقررات و اجرای بخشنامه ها و آیین نامه های جدید را 
هم در جلسات با بخش خصوصی می توانیم متوجه شویم، زیرا در 

واقع این تجار هســتند که با این قوانین و ... سر و کار دارند و می 
توانند اعالم کنند که تغییرات صورت گرفته مفید بوده است یا خیر 
و ما را آگاه کننــد.وی ادامه داد: یعنی اتاق های بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی به عنوان پارلمــان بخش خصوصی می تواند 
نظرات کارشناسی دقیقی را به گمرک ازرائه دهد و یکی از مشاوران 
گمرک جمهوری اسالمی ایران باشد. بنابراین تعامالت بین گمرک 
و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در تدوین سیاست ها، 
برنامه های گمرک و نحوه ارائه خدمات گمرک به بخش خصوصی، 

می تواند بسیار مفید و تعیین کننده باشد.

به گزارش زمان، سامانه جدید ارزی از امروز به صورت آزمایشی آغاز به کار می کند و خریداران و فروشندگان ارز می توانند متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام کنند.  تداوم 
رشد نرخ ارز در بازار طی چند هفته گذشته دولت و بانک مرکزی را بر آن داشت تا اقدامات ویژه ای را برای کنترل بازار ارز انجام دهند. بر این اساس با همکاری و هماهنگی بین بانک مرکزی قوه قضائیه، نیروی انتظامی، 

سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های ذیربط نسبت به شناسایی سفته بازان و سوداگران بازار ارز اقدامات جدی انجام و بخش آثار التهابی از سوی سوداگران متوقف شده است.
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آیا در هر شرایطی باید قیمت ها را اصالح کرد؟
*بهروز هادی زنوز/ بخش نخست

دو منبع بسیار مهم در اقتصاد به شدت تلف می شود؛ آب و انرژی. 
هر دوی این ها به لحاظ قیمت گذاری در کشــور ما اشکال دارد. 
وقتی مالکیت منابع طبیعی منشاء باشد، بحث سواری مجانی که 
اصطالح اقتصاددانان اســت پیش می آید که هر کسی می خواهد 
حداکثر استفاده را بکند. وقتی آب ارزان است، هر کسی می خواهد 
از آب با یک راندمان خیلی پایین حداکثر اســتفاده را بکند.آمارها 
نشــان می دهد که ۹۵ درصد آب کشور بخش کشاورزی است و 
راندمان آبیاری در کشور خشکی مثل ایران که بارندگی یک سوم 
جهان است، ۳۵ درصد است.۳۸۰ دشت ایران امروز بحرانی است 
و منابع زیرزمینی آب فروکش کرده اســت. ناسا پیش بینی کرده 
که در ۲۰ سال آینده 1۰ درصد به خشکسالی ایران افزوده خواهد 
شــد. مناطقی از ایران لم یزرع و غیرقابل ســکونت خواهند بود، 
امــا راجع به این بحران ها هیــچ کاری نمی کنیم.دریاچه ارومیه 
خشکیده اســت و بسیاری از دریاچه ها و آبگیرها و تاالبها از بین 
رفته اند. آبها شور می شــوند و کیفیت آبها از دست می روند. در 
خوزستان که بزرگترین منابعی آبی کشور وجود دارد، در رودخانه 
کرخه ســد زدهایم که زیر آن کوه نمک است و آب آن تلخ شده 
است. آب شــیرین را باز کردیم تا مزارع شور را بشوریم، رودخانه 
کارون را از بین بردیم و از حیز انتفاع خارج کردیم و بخش زیادی 
از زمین های خوزستان را به شورهزار تبدیل کردیم.سوءمدیریت 
در منابع آب ناشــی از ابهام در حقوق مالکیت آب و قیمت گذاری 
نادرســت منابع آن و مدیریت غیر اصولی و غیر سالم وزارت نیرو 
و وزارت کشاورزی بر کل این منابع است. با مقدار زیادی سرمایه 
گذاری ســد ساخته ایم، کانالهای درجه دو و سه را افتتاح نکردیم 
و آب را ســر مزرعه نبردیم. در مواردی هم که آب را ســر مزرعه 
بــرده ایم، به تلف کردن آب انجامیده اســت. در بخش انرژی هم 
شدت بسیار زیاد و تلفات انرژی باال است.در اینجا دو بحث مطرح 
است؛ تکنولوژی و قیمت. البته می توان استدالل کرد که بین این 
دو رابطــه وجود دارد. بدین صورت که اگر قیمت را اصالح کنیم، 
تکنولوژی نیز اصالح خواهد شد ولی مساله این است که در کوتاه 
مدت به صرف افزایش قیمت ها نمی توانیم مصرف را کنترل کنیم. 
علت این اســت که گزینه های تکنولوژی وجود ندارند. بنابراین 
در بحث هدفمندســازی راه حل هایی وجود دارد که به نظرم راه 
حل های قیمتی و غیرقیمتی در کنار هم باید قرار گیرد.کشــش 
مصرفی تقاضا در اقتصاد ایران برای انرژی 1۴ درصد اســت. اگر 
1۰۰ درصــد قیمت منابــع انرژی را باال ببریــم در کوتاه مدت 
1۴درصد مصرف پایین خواهد آمد. کافی اســت اوکتاین بنزین 
را در ایران باال ببریم، ۳۰ درصد مصرف بنزین و آلودگی ناشــی 
از آن کم خواهد شــد.دنیا به سمت تولید خودروهای هیبریدی 
و برقی رفته اســت. در این زمینه ســرمایه گذاری انجام نداده 
ایم و اســتانداردهای مصرف ما در خودروها، عقب مانده اســت. 
باید تولیدکننده را ملزم کنیم که خودروی کم مصرف بســازد.

اگــر به تاریخچه تحوالت نگاه کنید مــی بینید که اولین بار در 
ایالت کالیفرنیا مقررات بســیار شدیدی برای خودروها گذاشتند 

و خودروسازان آمریکایی خود را با شرایط جدید تطبیق دادند. 
Albrz.payam@gmail.com

فضای مجازی،باالترین فرصت 
تربیتی آموزش و پرورش

معاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و پرورش: فضای 
مجــازی می تواند باالترین فرصــت تربیتی آموزش و 
پرورش باشد اگر چه فضای مجازی آسیب هایی دارد اما 
به عنوان فرصت به آن نگاه می کنیم.به گزارش زمان به 
نقل ازصداوسیما ، کاظمی در پاسخ به این پرسش که با 
توجه به اهمیت فضای مجازی که مقام معظم رهبری 
نیز بر آن تاکید دارند چه اقداماتی فرهنگی متناسب با 
دین در آموزش و پرورش صورت گرفته است ؟ افزود: 
امروز نهادهــای زیادی در حوزه تربیت نقش دارند که 
اگر به موازات هم حرکت کننــد می توانیم به اهداف 
تربیتی که در سند تحول بنیادی دنبال کردیم، برسیم.

وی گفت: فضای مجازی نقش بســیار مهمی در حوزه 
تعلیم و تربیت دارد به هر حال بخش زیادی از زندگی 
روزمره مردم و نقش زیادی در الگوهای زندگی مردم را 

فضای مجازی می تواند در بر بگیرد. 

بیانیه ستاد حقوق بشر درباره 
خودکشی سید امامی

ستاد حقوق بشــر در پاسخ به آنچه 'فضاسازی  های 
وسیع، غیرمســتند و خصمانه درخصوص خودکشی 
کاووس ســید امامی علیه جمهوری اســالمی ایران' 
خواند و همچنین برای اطالع رسانی صحیح و تنویر 
افکارعمومــی بیانیه ای صادر کرد.به گزارش زمان به 
نقــل ازایرنا، در این بیانیه آمده اســت: پیرو اقدام به 
خودکشی کاووس سید امامی که به اتهام جاسوسی 
تحت پوشــش فعالیت های محیط زیستی در زندان 
بســر می بُرد، آقای ' اریک سولهایم' معاون دبیر کل 
سازمان ملل و رئیس نهاد محیط زیست این سازمان 
) یونپ- UNEP( ضمن اظهار نگرانی از این حادثه 
اشــاره می نماید که فعالیت در حوزه محیط زیست 
بخشــی از حقوق بشــر اســت و لذا همه موظف به 
پاسداری از این حق هستند.وی همچنین تأکید می 
نماید که ، مدافعان محیط زیســت ایران و سرتاسر 

جهان باید حمایت و احترام شوند.

اخبار

سرمقاله

 کرم و جوانمردی بیش از 
خویشاوندی مهر می آورد

کالم  امير

ســیدمحمد بطحایی در دیدار با روسای مجامع خیرین مدرسه   ساز 
سراســر کشور گفت: هر آجری که توسط خیرین در ساخت مدرسه 
استفاده می شود، ساختمان یک مدرســه را نمی سازد بلکه فرهنگ 
آینده یک کشور را می  سازد و تمدن یک مملکت را به وجود می   آورد.

وی افزود: هرچند ممکن اســت تالش های خیرین از دید مسئوالن 
پنهــان بماند اما اجر اخروی آن همواره نــزد خدای متعال محفوظ 

خواهــد بود.  به گزارش زمان به نقــل ازایلنا، وزیر آموزش و پرورش 
اضافه کرد: وقتی صحبت از تحول در یک جامعه می   شود منظور فقط 
معنای آکادمیک و مدیریتی آن نیست؛ بلکه منظور تطابق فعالیت های 
جامعه با نیازهای روز جامعه است و اگر جامعه  ای این انطباق را انجام 
ندهــد با نیازهایش فاصله می  گیرد و این دردی اســت که آموزش و 
پرورش ما به آن دچار اســت و شدیدا نیازمند تحول است. بطحایی 
ادامه داد: متأسفانه یکی از سازمان   هایی که افراد در مقابل تحوالتش 
مقاومت می  کننْد آموزش وپرورش اســت اخیرا با هدف ایجاد نشاط 
در دانش  آموزان ابتدایی قدم بســیار کوچکی در زمینه حذف آزمون 
برداشتیم؛ اما متاسفانه با هجمه ای عظیم در این زمینه مواجه شدیم. 
هرچند اینجانب با تمام وجود جلوی فشارها ایستادگی خواهم کرد. 
وی افــزود: در جامعه امروزی مشــاهده می کنیم برخــی جوانان با 
کوچکترین مشــکل اقدام به خودزنی می   کنند یا در زندگی مشترک 
سریعا سراغ طالق می روند. این ناشی از آن است که افراد در مدرسه 
مهارت صبر و تحمل و حل مســائل زندگی را فرانگرفته اند. امروز ما 
با تحول و تغییر دنبال آمــوزش مهارت های زندگی به دانش  آموزان 

هستیم. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ما امروز مخالف جداسازی 
بچه هــا با معیارهایی همچون پولدار و بی   پــول و فرزندان مقامات و 
افراد عادی هســتیم و خواهان سبک شدن کیف بچه ها از کتاب  های 
کمک درسی هستیم. بنابراین آزمون را از دوره ابتدایی حذف کردیم 
تا نشاط و سرزندگی را به مدارس هدیه دهیم. وزیر آموزش و پرورش 
یادآور شد: تحول در فضای مدارس نیز باید انجام شود و خیرین جوان 
نیز به مجامع خیرین مدرسه  ساز بپیوندند و این تالش بیش از پیش، 
اعضای مجامع را می طلبد تا فرهنگ مدرسه  سازی و خیری در جامعه 
نهادینه شــود. بطحایی اجرای طرح  هایی مانند خواهرخوانده در امر 
مدرسه  سازی را به خیرین پیشنهاد کرد و اظهار داشت: چقدر خوب 
اســت دانش آموزان ناحیه۳ شیراز مدرســه  ای در یکی از روستاهای 
سرباز سیستان و بلوچستان بسازند تا فرهنگ مدرسه  سازی در جامعه 
ارتقا یابد. وی از اختصاصی شــدن منابع درآمدی آموزش و پرورش 
در ســال ۹۷ خبر داد و تصریح کرد: تاکنون اگر ملکی در آموزش و 
پرورش فروخته می  شد پولش به خزانه واریز می  شد اما از سال آینده 

پس از دو هفته این مبلغ می تواند در همان استان هزینه شود.

بطحايي تاکید کرد:

آموزش و پرورش شدیدا نیازمند تحول است

آگهی مناقصه
خرید میکروسکوپ نیروی اتمی دانشگاه محقق اردبیل

موضوع آگهی مناقصه: 
خرید ميكروسكوپ نيروی اتمی )AFM( مدل Core AFM با قابليت تصویربرداری در مدهای تماسی و غير 

تماسی و در محيط مایع، همراه با ميز ساخت کمپانی Nanosurf سوئيس با مشخصات فنی 
-1

Maximum scan range :100 µm
Maximum Z-range :12 µm
Detector noise)RMS(:typ.   60 pm 
Sensor noise )Z,RMS(: typ.   180 pm
Static force mode
Dynamic mode
Phase imaging mode
Lateral force mode
Standard liquid Mode
 Bt03775Cantilever Tap190AL-G   )10PCS)S1 
 Bt0377GCantilever ContAl-G   )10PCS)S1

Static Fore Kit -2 یک عدد
Daynamic Kit -3 یک عدد

Phase imaging Kit -4 یک عدد
Liquid Kit -5 یک عدد

Bt03775Cantilever Tap190AL-G   )10PCS)S1  -6   دو عدد
Bt0377GCantilever ContAl-G   )10PCS)S1  -7  یک عدد

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی                   

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 شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۰۰۰۷۲۰1 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 سید مهدی حسینی فرزند حبیب 
اله به شماره شناسنامه ۹۳۷ صادره از کرج در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۲۲1/۷۰ مترمربع پالک 1۷ فرعی از 16۴ اصلی 
واقع در مشکین دشت خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۵۰۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/11/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/1۲/1۳
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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 شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۰۰۰۰۷۲۰۰ 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 سید مرتضی حسینی فرزند 
حبیب اله به شماره شناسنامه 1۹  صادره از کرج در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۲۲1/۷۰ متر مربع پالک 1۷ فرعی از 16۴ 
اصلی واقع در مشکین دشت خریداری از مالک رسمی خود متقاضی  محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۵۰6
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/11/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/1۲/1۳
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در خصوص پرونده اجرائی۹۵۰۲۹۴ الف م صادره از شعبه اول دادگاه اول  دادگاه عمومی 
روانسر به سود خداداداحمدی ف کاکه علی و به زیان آقایان و خانمها:علیداد،اقبال،ع

ادل،شرافت،لیال،سرگل،سهیال، شهال همگی احمدی فرزندان کاکا علی و خانم آفتاب 
قلعه شاخانی دایر بر محکومیت محکوم علیهم به فروش ماترک و تقسیم حصه آن بین 
وراث.اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در نظر مال غیرمنقول موصوف در زیر را 
مطابق ماده 1۳۷ قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند..مشخصات مال غیرمنقول:1-

ملک متعلق به ورثه مرحوم کاکا علی احمدی می باشد ۲-محل وقوع ملک:شهرستان 
روانسر-خ سراب –کوی سوم پشت بانک ملی می باشد. ۳-بنابه اظهارات محکوم له ملک 
مذکوز فاقد سند مالکیت می باشد  ۴-ملک در اجاره مستاجرین می باشد. ۵-ملک یک 
دستگاه ساختمان مسکونی در دو طبقه با واحد مستقل و با عرصه ۹۲/66 مترمربع می 
باشد 6-منافع آن به هیچ شخص ثالث دیگری واگذار نشده است. ۷-مزایده از قیمت 
۴۷1/۵۷6/۰۰۰ تومان شروع می شود. ۸-ساعت و روز و محل مزایده:1۳۹6/1۲/16 
راست ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر ضمنا مال توسط 
کارشناس رسمی ارزیابی شده است. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا واقع در روانسر-میدان اورامان دادگستری مراجعه تا ترتیب مالحظه 
آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده 
مکلف است 1۰ درصد  بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده 
دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب مزبور واریز کند.در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر 
مطابق ماده 1۲۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده 

به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
شکری مدير اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

شماره: 1۳۲/۲/۹6 تاریخ :۹6/11/۲۳ وقت رسیدگی: ۹۷/1/۲۲ خواهان:خانم طلعت سلطا 
نعلی  خوانده: آقای ابوالفضل ابراهیمی  خواسته:محکومیت خوانده به پرداخت خسارت

خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشودتا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه به دفتر شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خوانده خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررباال جهت رسیدگی حضور 
بهم رسانید چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود ./ج ۸۸۸۵   )م الف ۲۴۲۴(
مدير دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف رباط کريم

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده: ۵/۹6ش/۷۷۵  وقت رسیدگی:سه شنبه ۹۷/1/1۴ ساعت ۸/۳۰
خواهان:علیرضا کوروش انور  خوانده:رضا محمدی  خواسته: فک پالک

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه ۵ شورای حل اختالف 
ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود  تا خوانده از تاریخ نشر 
اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفترحوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم 
رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود .
م الف1748خ–دبیر حوزه 5شورای حل اختالف ورامین

اداره کل ثبت اسنادو امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طالقان

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

اگهی موضوع ماده3 قانون
 و ماده 13 ائین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
1.برابر رای شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۳۰۰1۰۴۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقذ سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابوالحسن زارعی فرزند ابولقاسم 
1۰۲۷1/۵۸سهم  از  مشاع  6۰۹۴/۵۴سهم  در  طالقان  از  1صادره  شناسنامه  شماره 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت1۰۲۷1/۵۸متر مربع پالک ۲۳۵۲فرعی 
از ۳۳اصلی واقع در زیدشت خریداری از مالک رسمی اقای کربالئی حسین اقا محرز 

گردیده است
۲.برابر رای شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۳۰۰1۰۴6هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرامرز غرقی فرزند میرزا بابا بشماره 
شناسنامه۷صادره از طالقان در۴1۷۷/۰۴سهم مشاع از 1۰۲۷1/۵۸سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 1۰۲۷1/۵۸متر مربع پالک ۲۳۵۲فرعی از۳۳ اصلی 
واقع در زیدشت خریداری از ملک رسمی اقای کربالئی حسین اقا محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله1۵روز اگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی  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 

مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف:۴۵۰۸
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹6/11/۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹6/11/۲۸

 رسول مالمیر   کفیل ثبت اسناد و امالک طالقان

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸661۳1۰1۰۸۰ در خصوص شکایت آقای محمد رئوف بهاری 
فرزند عبدالناصر علیه سرپرست قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در پروژه آزاد راه اراک –

خرم آباد آقای نوربخش مالکی زاده دائر بر عدم رعایت موازین فنی و دولتی منتهی به 
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده 
1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹۲ نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف 
۳۰ روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
شعبه يازدهم دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

آگهي مزایده اموال منقول- نوبت دوم
به موجب پرونده کالسه۹661۸6 و دادنامه و اجراییه صادره از شعبه1۸دادگاه عمومی 
حقوقی مبنی بر تقسیم ماترک اموال غیرمنقول مرحومین نوشیروان اسبقی¬پور و 
رفیقه روحی از طریق فروش اموال. با توجه به اینکه اجراییه به وراث ابالغ گردیده 
و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم 
له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه¬های اجرایی متعلق به از سوی این اجرا 
ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و 
مقرر گردیده در مورخ ۹6/1۲/1۹از ساعت ۹ الی 1۰ در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده پالک ثبتی که در ذیل اشاره 
شده طبق نظریه کارشناس قیمت شش دانگ ملک طبق نظر کارشناس و مزایده از 
قیمت اعالمی کارشناس آغاز و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه 
نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس 
از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد 
شد. در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وي 
پس از کسر هزینه-هاي مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مي¬گردد کلیه 
پرداخت  فروش  از محل  که  است.  علیه  بعهده محکوم  انتقال  و  نقل  هزینه¬هاي 
به  نسبت  مزایده  تاریخ  از  هفته  یک  مدت  ظرف  مي¬توانند  طرفین  شد.  خواهد 
نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگي به اعتراض از سوي 
دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین بشرکت در مزایده 
می¬توانند ظرف ۵ روزقبل از مزایده با اطالع از مال مورد مزایده بازدید نمایند. مال 

مزایده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است :
الف- ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در کرج رجائی شهر فاز ۳ خیابان 
دوم غربی پالک 1۰ واقع در طبقه سوم سمت شمالی فاقد آسانسور به مساحت ۸۲/۴۲ 
مترمربع بانضمام یک واحد پارکینگ قطعه پنج تفکیکی در یک واحد انباری قطعه پنج 
تفکیکی دارای پالک ثبتی 1۵1/1۴۰1۹ با قدمت بیش از چهارده سال بانضمام یک 
خط تلفن ثابت در حال حاضر با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی به مبلغ 

1/1۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصد و نوزده میلیون تومان قیمت و ارزیابی گردید.
ب- ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در کرج رجائی شهر فاز ۳ خیابان 
متر  دو  مقدار  که  مترمربع   1۰۹/۷6 مساحت  به  اول  طبقه   1۰ پالک  غربی  دوم 
یک  بانضمام  تفکیکی  دوم  قطعه  است  مسقف  بالکن  آن  مربع  دسیمتر  بیست  و 
واحد پارکینگ قطعه ۲ تفکیکی و یک واحد انباری قطعه دو تفکیکی پالک ثبتی 
1۵1/1۴۰1۷ با قدمت بیش از چهارده سال بانضمام یک خط تلفن ثابت در حال 
حاضر با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی به مبلغ 1/۸6۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال معادل یکصد و هشتاد و شش میلیون تومان تعیین قیمت ارزیابی گردید.
چهارم  طبقه  در  واقع  فوق  بنشانی  مسکونی  آپارتمان  یکدستگاه  ششدانگ  پ- 
شمالی بمساحت ۸۲/۴۳ مترمربع که مقدار یک متر و پنجاه دسیمتر مربع آن تراس 
مسقف است قطعه یک تفکیکی بانضمام یک واحد پارکینگ قطعه یک تفکیکی و 
بانضمام یک خط  انباری قطعه یک تفکیکی پالک ثبتی 1۵1/1۴۰۲۰  یک واحد 
تلفن ثابت در حال حاضر با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی به مبلغ 
1/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصد و هفت میلیون تومان تعیین و ارزیابی گردید.

ت- ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی بنشانی باال واقع در طبقه دوم بمساحت 
چهار  قطعه  است  مسقف  بالکن  آن  مترمربع   ۲/۲۰ مقدار  که  مترمربع   1۰۹/۲6
چهار  قطعه  انباری  باب  یک  و  چهار  قطعه  پارکینگ  واحد  یک  بانضمام  تفکیکی 
تفکیکی پالک ثبتی 1۵1/1۴۰1۸ بانضمام یک خط تلفن ثابت در حال حاضر با در 
نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی به مبلغ 1/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل 

یکصد و هشتاد و دو میلیون تومان تعیین قیمت و ارزیابی گردید.
ث- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول شمالی به مساحت 
۸۲/۴۳ مترمربع که مقدار یک متر و پنجاه دسیمتر مربع آن تراس مسقف است 
واحد  یک  و  تفکیکی  یک  قطعه  پارکینگ  واحد  یک  بانضمام  تفکیکی  یک  قطعه 
انباری قطعه یک تفکیکی پالک ثبتی 1۵1/1۴۰16 بانضمام یک خط تلفن ثابت در 
حال حاضر با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی به مبلغ 1/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال معادل یکصد و سی و دو میلیون تومان تعیین قیمت و ارزیابی گردید.
)استان  نیر  شهرستان  بنشانی  ویالیی  خانه  یکباب  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ج- 
اردبیل( روبروی فرمانداری کوچه بوستان بمساحت ۲6۵/۴۸ مترمربع پالک ثبتی 
با در نظر گرفتن جمیع  ۲۷۰/1۸۵۳ بانضمام یک خط تلفن ثابت در حال حاضر 
بیست  و  یکصد  معادل  ریال   1/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  ارزیابی  در  موثر  جهات 

میلیون تومان تعیین قیمت و ارزیابی گردید.
چ- ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی در شهرستان نیر استان اردبیل بنشانی 
مسکن  تعاوی  ساختمان¬های  شهاب  کوچه  فرمانداری  روبروی  اصلی  خیابان 
بلوک ۹ واحد طبقه سوم شرقی بمساحت حدودا۷۵ مترمربع  واقع در  فرمانداری 
نظر گرفتن  در  با  ثابت در حال حاضر  تلفن  بانضمام یک خط  مالکیت  فاقد سند 
میلیون   ۴۵ معادل  ریال   ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  ارزیابی  در  موثر  جهات  جمیع 

تومان تعیین قیمت و ارزیابی گردید. 
دادورز اجرای احکام مدنی کرج 

امریکا عمال از منطقه بیرون رانده 
شده است

 واکنش ایران به سخنان اخیر
 رئیس جمهور فرانسه

دبیر شــورای عالی امنیت ملــی با تاکید بر اینکه 
دشــمنان به ویژه امریکا و رژیم صهیونیستی در 
منطقه شکســت خورده اند، گفت: امریکا عمال از 
منطقه بیرون رانده شده است.به گزارش زمان به 
نقل ازصدا وسیما،امیر دریابان شمخانی با تاکید بر 
اینکه دشمنان به ویژه امریکا و رژیم صهیونیستی 
در منطقه شکســت خورده انــد و امریکا عمال از 
منطقه بیرون رانده شــده است گفت: پس از این 
شکســت دشــمنان به دنبال ایجاد بازاری وانفسا 
در ام القرای جهان اســالم یعنی ایران اســالمی 
هستند و مطمئنا این سیاست خصمانه نیز راهی 
جز شکست ندارد.وی بازار وانفسایی را که امریکا 
و ایــادی آن پس از شکســت در منطقه به دنبال 
آن هســتند بازار شــایعه، دروغ، تهمت، اختالف 
افکنی میان مســئوالن مذاهب و اقوام با استفاده 
از فضــای مجازی و برخی عناصــر داخلی خواند 
و تاکید کــرد: حفظ آرمان شــهدا و دور ریختن 
اختالف هــا و رهروی از راه انقالب این سیاســت 
خبیثانه امریــکا را نیز شکســت خواهد داد.وی 
گفت: اگر بخواهیم عملکرد رزمندگان و شــهدای 
دفاع مقدس را با رزمندگان و شهدای مدافع حرم 

قیاس کنیم هر دو مسیری عاشقانه و بسیار سخت 
را برای ســرافرازی اسالم انقالب و ایران پیمودند.

امیر دریابان شمخانی افزود: در زمان دفاع مقدس 
جوانان این مرز و بوم با کمبود تجهیزات و تنها با 
اراده ای خدایی به پیکار با دشــمنان رفتند و راه 
سرخ شهادت و آسمانی شدن را به نسل های بعدی 
آموختند که این کار بسیار سخت بود و امروز نیز 
مدافعان حرم با رهروی از آرمان های شــهدا این 
مسیر خدایی را می پیمایند.وی تاکید کرد:، اما باید 
بدانیم امروز که در کشور عزیز ما صدای انفجار و 
بمبی نمی آید رفتن به کارزار کاری بســیار سخت 

است و عقیده ای پوالدین می خواهد.

ســخنگوی وزات خارجــه گفت: ایــران هرگز 
اجــازه نخواهد داد دیگــران در جهت کاهش 
توان دفاعــی و بازدارندگی صلح جویانه تالش 
کنند و همزمان کشــورهای منطقه را به سالح 
های مرگبار تجهیز کنند.بــه گزارش زمان به 
نقل ازمهر، بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت 
امورخارجه کشــورمان در واکنش به ســخنان 
اخیــر رئیس جمهور فرانســه اظهار داشــت: 
جمهــوری اســالمی ایران خواســتار تحقق و 
تحکیم صلــح و امنیت همســایگان و منطقه 
حساس و پر التهاب خاورمیانه است و در این راه 
و با در نظر داشــت اصول ثابت خود که تقویت 

ثبات و امنیت برای خود و همه منطقه اســت، 
تمامی تالش و توان خــود را در جهت مبارزه 
با تهدیدات امنیتی و بی ثبات ســاز گروه های 
تروریســتی به کار گرفته است.قاســمی افزود: 
اقدامات جمهوری اســالمی ایران در مبارزه با 
داعش و تروریسم تکفیری به درخواست برخی 
دولت ها و با همکاری و مشــارکت دیگر دولت 
های منطقه انجام شده است و این اقدامات نه 
تنها مغایرتی با موازین بین المللی نداشته بلکه 
در ایجاد امنیت در منطقه و حفظ یکپارچگی و 
حاکمیت ملی دولت هایی که در معرض تهدید 
تروریســم داعشــی بودند  و هم چنین صلح و 
امنیت جهانــی و حفاظت از دیگر مردم بیگناه 
در سایر کشورها از جمله کشور فرانسه مفید و 
موثر واقع شده است. بی شک این کشورها باید 
قدردان این تالش مهم جمهوری اسالمی ایران 
باشند.ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین 
گفت: اظهــارات اخیر رئیس جمهور فرانســه 
مبتنی بر نوعی پیشداوری و نگاه غیر واقع بینانه 
به تحوالت منطقه است. داشتن چنین رویکرد 
جانبدارانه کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. 
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چهار مانع اصلِی جذب سرمایه گذاری خارجی

عضو هیــات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران، 
محیط نامساعد کسب و کار، روان نبودن روابط بانکی، معرفی نشدن ظرفیت 
هــا و همچنین ضعف و ابهام در قوانین و مقررات را چهار مانع اصلی جذب 
ســرمایه گذاری خارجی بیان کرد.به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، »عباس 
آرگون« اضافه کرد: محیط کسب و کار نامساعد منجر به افزایش هزینه های 
عملکــردی بنگاه های اقتصادی و از بین رفتن انگیزه برای حضور ســرمایه 
گذاران خارجی می شود.منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد 
واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دســتگاه های حاکمیــت، ثبات قوانین 
ومقررات، کیفیت زیرساخت هاســت که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات 
و قدرت مدیران بنگاههای اقتصادی است.به گفته آرگون، مانع دیگر جذب 
ســرمایه گذاری خارجی، روان نبودن روابط بانکی است.وی در این ارتباط 
افزود: فشارهای سیاسی سال های گذشته، منجر به نوعی عقب ماندگی در 
نظام بانکی شــده و باعث شده است که نظام بانکی ما با استانداردهای بین 
المللی فاصله بگیرد.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: هم اکنون 
بانک های درجه یک که ســرمایه گذاران را حمایت می کنند، با بانک های 
ایرانی ارتباط ندارند و به همین دلیل، ســرمایه گذاران خارجی نمی توانند 
در ایران از روابط بانکی رایج خود برخوردار شــوند.آرگون در مورد سومین 
مانع بزرگ جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت: ما اطالعاتی جامع 
و مدون از ظرفیت های جذب سرمایه گذاری خود به دنیا معرفی نکرده ایم و 
به طبع، آنها نیز از بخش های مزیت دار اقتصادی کشور ما اطالعاتی ندارند.

وی افزود: ما باید اولویت های جذب سرمایه گذاری را مشخص کنیم و این 
اولویت ها را در دیپلماســی های اقتصادی خود به سرمایه گذاران خارجی 
معرفی کنیم تا آنها برای حضور در کشــور تشویق شوند.وی وجود ابهام در 
قوانیــن و مقرراتی مانند قانون کار، مالیات و بیمــه را از دیگر موانع جذب 
ســرمایه گذاری خارجی ذکر کرد و گفت: شــفاف نبودن قوانین و مقررات، 
ذهنیت خوبی به ســرمایه گذاران نمی دهد و از آنجا که اصطالحا گفته می 
شود »سرمایه ترسو است«، در چنین شرایطی سرمایه گذار ترجیح می دهد 
منابع مالی خود را به چنین بازاری وارد نکند.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود، با اشاره به دولتی بودن اقتصاد ایران، سهم بخش خصوصی داخلی در 
اقتصــاد را محدود توصیف کرد و گفت: از آنجا که بخش خصوصی ســهم 
چندانی در اقتصاد ایران ندارد، مشارکت چندانی نیز در جذب سرمایه گذار 
خارجی نمی تواند داشــته باشد؛ به همین سبب شاهدیم که بیشتر سرمایه 
گذاری های خارجی در سالهای اخیر با مشارکت بخش های اقتصادی دولتی 
و نیمه دولتی انجام شده است.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مزیت ها 
و ظرفیت های گسترده ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و 
گفت: حوزه هایی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، معدن، گردشگری و ترانزیت 
از ظرفیت های قابل توجه ورود ســرمایه خارجی است که اقتصاد ایران می 
تواند از این ظرفیت ها استفاده کند؛ البته به شرطی که فضا را برای فعالیت 

سرمایه گذاران فراهم کنیم.

تدبیر جدید دهلی برای سرمایه گذاری در ایران
یک منبع آگاه هندی اعالم کرد که دولت هند به سرمایه گذاران این کشور 
این اجازه را می دهد که به جای استفاده از دالر و یورو برای سرمایه گذاری 
در ایران، از روپیه اســتفاده کنند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، یک منبع 
آگاه در مورد تصمیمات اقتصادی دولت هند در ارتباط با برخی از اقدمات 
دولت این کشور در راســتای تسهیل امور اقتصادی با ایران گفت: هند در 
حال اجازه دادن به تجار خود برای ســرمایه گذاری در ایران به روپیه است 
و این یک اقدام بزرگ برای خروج از قوانینی اســت که به سرمایه گذاران 
هندی اجازه می دهد که فقط به ارز خارجی در خارج از هند سرمایه گذاری 
کنند.این منبع آگاه گفت: تا به حال مجوز ســرمایه گذاری به رویپه برای 
هندی ها در خارج از این کشــور فقط در نپال و بوتان صادر شــده است و 
اکنون به دلیل یکسری محدودیت هایی که بر روی ایران اعمال شده، اجازه 
ســرمایه گذاری در ایران به روپیه به میان آمده است و سرمایه گذاری در 

ایران توسط تجار هندی به دالر و یورو کنار گذاشته می شود.

تشریح مصوبات محیط زیستی 
مجلس در بودجه ۹۷

رئیس فراکســیون محیط زیســت مجلس شــورای 
اسالمی مصوبات مجلس در بودجه ۹۷ درباره محیط 

زیست را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، محمدرضا تابشاظهار 
کرد: در یکی از مصوبات روز چهارشــنبه مجلس مقرر 
شــد هزار میلیارد تومان از عوارض زیست محیطی از 
محل مالیات نیم درصدی فروش کاالهایی که مصرف 
آنها موجب تبدیل پســماند مخرب زیســت محیطی 
می شود، کسر شــود و برای تبدیل منطقه ای پسماند 
به مــواد و انرژی با مشــارکت بخــش خصوصی، در 
اختیار ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد.

وی افزود: مثال در اســتان مازنــدران که دفع فاضالب 
با مشکل مواجه است، کارخانه ای که تولیدش پسماند 
مخرب زیســت محیطی ایجاد می کنــد نیم درصد از 
فروشش را کسر می کنند و این مبلغ در اختیار سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد تا با مشارکت 
بخش خصوصی، این پســماند به برق تبدیل شود.این 
نماینده مجلس ادامه داد: همچنین در بخش هزینه ای 
پیشــنهادی برای توسعه و تشویق ســرمایه گذاری در 
ایجاد کارخانه پسماند پیش بینی شده که خوراک گاز 
ارزان برای آن تامین شــود. ایــن موقعیت خوبی برای 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی است.تابش همچنین 
یــادآور شــد: بحث دیگر ایجاد شــبکه و تاسیســات 
فاضالب با مشــارکت بخش خصوصــی و تعهد خرید 
تضمینی پســاب از سوی دولت اســت که هزینه آن 
صرف طرح های فاضالب می شود. اگر این مصوبه ها به 
درستی اجرا شود دو سه میلیارد دالر از منابع صندوق 
توسعه ملی پول به سمت سرمایه گذاری در ایجاد شبکه 
و تاسیسات فاضالب و پساب ســوق داده می شود.این 
نماینده مجلس یادآور شــد: متاسفانه دو میلیارد دالر 
از محل صندوق توســعه برای ساماندهی پسماندها و 
اقداماتی که مســتقیم یا غیرمستقیم مرتبط با محیط 
زیست بودند در الیحه تقدیمی پیش بینی شده بود که 
به دلیل محدودیت های صندوق و شرایط کشور این دو 
میلیارد دالر کم شــد اما مجددا اقدامات جبرانی انجام 
شد از جمله تصویب اختصاص 1۵۰ میلیون دالر برای 
مقابلــه و مهار ریزگردها کــه اذن رهبری نیز برای آن 
کسب گردید و اقداماتی که توضیح داده شد. امیدوارم 
مجموعه این منابع و فرصتهای فراهم شده بتواند حال 

محیط زیست شکننده کشور را کمی بهبود بخشد.

 عرضه گسترده ارز پتروشیمی ها 
تا پایان امسال 

یک مسوول ارشد صنعت پتروشیمی گفت: قیمت ارز 
آزاد را در هفته های پایانی امســال با عرضه گسترده 
ارز مربوط به صادرات محصوالت پتروشیمی پایین می 
آوریم.به گزارش زمان به نقل ازایرنا،عادل نژاد سلیم، 
اظهار داشــت: به طور مرتــب ارز صادراتی خود را در 
بازار به فروش می رسانیم و مشکلی نداریم.مدیرعامل 
هلدینگ خلیج فارس افزود: مــا ۵۰ درصد از درآمد 
ارزی خود را در بازار ارز عرضه می کنیم که امسال به 

۲.۵ تا سه میلیارد دالر می رسد.

روزنهخبر خطیب جمعه تهران گفت: از یک مقام مسئول در 
نظام جمهوری اســالمی انتظار می رود سخنانش 
متقن، مســتحکم، مستدل و مبتنی بر اصول باشد 

تا دلها را به هم نزدیک کند.
به گزارش زمــان به نقل ازمهر، حجت االســالم 
محمد حســن ابوترابی فرد در خطبــه اول نماز 
جمعه تهران اظهار داشــت: امیدوارم آنچه را که 
تاکنون در دانشــگاه و حــوزه آموخته ام بتوانم در 
خدمت نمازگــزاران بگذارم و بــا هدایت الهی و 
یاری حق و با زبان دانشــگاه و حوزه با شما سخن 
بگویم که زبان علم، برهان، استدالل و ادب است.

خطیب نمازجمعه تهران با اشــاره به حضور مردم 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت:  این حرکت عظیم، 
تــداوم رحمت و عنایت خدا به ملت بزرگوار ایران 
اســت. این رحمت خدا بود کــه در بیش از هزار 
شهر و پنج هزار روستا تجلی یافت. باید این نعمت 
گرانبها را با ایمان، تقوا و عمل صالح پاس بداریم.

وی پیام این راهپیمایــی افتخارآفرین را تحکیم 
پیوند اســتوار امت با امام خویش نام برد و گفت: 
این مهم در پرتو شناخت رهبر صالح و فهم درست 
رهنمود و پیام او و التــزام عملی به رهنمودهای 
معظم له تحقق یافته اســت که این نعمت گرانبها 

رمز اقتدار ملت است.
ابوترابی فرد با بیان اینکه پیام ۲۲ بهمن در واقع 
پیام تحکیم پیوند امت با امام، رهبری و مقتدای 
خویش اســت، افزود: کدام ملتی توانســته بدون 
رهبــری صالح قله های رفیع قــدرت را فتح کند 
و کدام ملتی بدون شــناخت و اطاعت از رهبری 
صالح به چنین وحدت و انســجامی دست یافته 
است؟ کدام ملت بدون فرماندهی مقتدر به جبهه 
واحد متحد در برابر همه دنیای اســتکبار تبدیل 
شده است.خطیب جمعه تهران بیان داشت: پیام 
ســوم راهپیمایی عظیم مردم برای مســئولین و 
مدیران ارشــد و میانی کشور است. چرا مردم در 
صف مقدم قــرار دارند؟ چرا مردم در فهم وظیفه 
و انجام شایســته آن گوی سبقت را از مسئولین 
یا جمع قابل توجهی از آنها ربوده اند؟ پاســخ این 
است که ملت در ســایه اطاعت از رهبری به این 
پیروزی دســت یافته و اگر مسئولین می خواهند 
در این مســیر قله های موفقیت را فتح کنند باید 
نقشه راه ارائه شــده از سوی رهبر معظم انقالب 
اسالمی را نقشــه راه خود قرار دهند.ابوترابی فرد 
با اشــاره به سیاســت های کلی ابالغی از سوی 

رهبر انقالب، اظهار داشــت: این سیاست ها پس 
از ســاعت ها بحث و بررسی با مدیران با تجربه و 
کار آزموده و نخبگان دانشــگاهی کشور مبدل به 
سیاست های کلی کشور می شود که رهبر انقالب 
بر آن مهر تاییــد زده و ابالغ می کنند.وی با بیان 
اینکه در مقــام عمل زاویه جــدی در مجلس و 
دولت با سیاست های کلی ابالغی مشاهده می شود 
که به اختالف نظرهای سیاســی و حزبی هم بر 
نمی گردد، گفت:  این ویژگی تمام نهادها و قوا در 
فراز و نشیب های مدیران کشور است.امام جمعه 
موقت تهران خاطرنشــان کرد: سکان دار انقالب 
بــرای خلق قدرت سیاســی، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و دفاعی برای ملت چشــم انداز ۲۰ساله 
را تدوین کردند، سیاســت های کلــی با نگاه به 
دســتیابی به چشم انداز تدوین می شود و آینده را 
می بیند و این اقتضاعاتی دارد اما در تدوین الیحه 
بودجه ۹۷ نگاه به سال ۹۷ است. در مجلس هم با 
نگاه به سال ۹۷ بودجه را تصویب می کنند و این 
نگاه کوتاه مدت و روزمره روز به روز بر مشــکالت 
کشور خواهد افزود.ابوترابی  فرد ادامه داد: مطالبه 
ملت فهــم سیاســت های کلی ابالغــی رهبری 
معظــم و برنامه ریزی برای تبدیــل آن به قانون 

اســت و ملت آماده است برای رسیدن به هدف با 
مشکالت دست و پنجه نرم کند. ملتی که تا امروز 
ایســتاده تا ایران را در قله اقتدار ببیند در صورت 
اجرای درســت سیاست های ابالغی آماده است تا 
مشکالت را برای رسیدن به قدرت در فردا تحمل 
کند.وی گفت: این شــعار برآمده از شعور، دانش ، 
عقالنیت، اندیشه و ایمان این اقتدار بزرگ سیاسی 
را رقم زده اســت و جبهه مقاومت اسالمی را در 
برابر همه دنیای کفر به قدرتی بالنده و افتخارآمیز 
و پیــروز مبدل کــرده اســت.خطیب نمازجمعه 
تهــران در خطبه دوم نمازجمعه تهران، گفت: در 
این خطبه با الهــام از آیات نورانی قرآن کریم به 
تبیین اصولی می پردازم که از اصلی ترین ارکان 
دعوت انبیاءالهی و آموزه های وحیانی اســت.وی  
با اشــاره به اصولی که تنها در سایه التزام به آن 
جامعه به راه ســعادت می رسد، ادامه داد: حیات 
واقعی در سایه فهم آموزه های دین، ایمان به آن 
آموزه ها و عمل به آن به دســت می آید. حیات 
دستاورد ایمان و عمل صالح است. این اصلی ترین 
پیام انبیا الهی است که پیام میعادگاه نمازجمعه 
است.ابوترابی فرد افزود: حیات سیاسی، فرهنگی 
و اقتصــادی و در همــه عرصه ها در ســایه فهم 

صحیح از دین بدســت می آید.امام جمعه موقت 
تهران ادامه داد: انســان زانو زده در مدرسه قرآن 
یک قدم بدون دانش بر نمی داردو دولت محترم، 
مدیران دلسوز، مسئولین ارشد دستگاهای قضایی 
و همکارانم در مجلس اگر این پیام قرآنی شنیده 
شود مشکالت به ســرعت حل خواهد شد.وی با 
بیان اینکه باید سیاســت ها باید سیاســت های 
دانش بنیاد باشــد، گفت: این سیاست ها باید بر 
اساس دانش و علم و بر اساس چالش های جامعه 
باشــد و باید دانش و علم مسیر حرکت خانواده و 
جامعــه را تدوین کند. هرگام و هر ســخن بدون 
پشتوانه علمی و کارشناسی یک گناه بزرگ است.

ابوترابی فرد با اشــاره به اصل شایسته ساالری 
گفت: اگر مســئولیتی به فردی که شایســتگی 
ایمانی و رفتاری آنرا ندارد ســپرده شود خیانت 
به دین اســت.خطیب نمازجمعه تهــران افزود: 
مدیران کشور مراقب ســخنان خود باشید. چرا 
سخنانی بگوییم که دارای محمل های مختلفی 
اســت تا این ســخنان را نقد کنند و بعد به نقد 
آنان اعتراض کنیم و بگوییم این منظور ما نبود. 
از یک مقام مســئول انتظار می رود ســخنانش 
محکم، مســتدل، متقن و مبتنی بر اصول باشد 
تا دلهــا را نزدیک کند. قول باید ســدید و لین 
باشــد تا دلها قبول کنند.وی با اشــاره به لزوم 
اســتقامت و ایستادگی بر اصول اضافه کرد: باید 
در جبهه داخلی صابر و اســتوار باشیم و در برابر 
دشــمن مقاوم  و ایستاده باشــیم و این ویژگی 
جامعه اسالمی اســت.ابوترابی فرد افزود: اسالم 
تنها دینی است که اساس آیین خود را بر اساس 
اجتماع قرار داده است. اسالم مردم را از هرگونه 
پراکندگی بدور داشته است، جامعه مورد توجه 
آموزه های دینی اســت و یکی از اساسی ترین 
ویژگی ها و ارکان یک جامعه اســالمی وحدت 
اســت و امروز اقتدار ما دستاورد وحدت ماست. 
اما باید بر صفوف امت اســالم بیفزاییم و وحدت 
کلمه را ارتقا بخشیم و همه و همه در چارچوب 
اصول و مبانی دینی و انقالبی در کنار هم در یک 
صف واحد در خدمت انقالب حرکت کنیم تا امت 
اسالمی طعم پیروزی را احساس کند.امام جمعه 
موقت تهران با بیان اینکه جامعه اسالمی باید در 
برابر دشمن مقتدر و ایستاده باشد، گفت: جامعه 
اسالمی باید یک جبهه متحد با دلهای گره شده ، 

دشمن شناس و رصدکننده تهدیدها باشد.

ابوترابی: اقتدار ما دستاورد وحدت ماست

سخنان مسئوالن متقن و مستدل باشد

مفقودی
ملی  کد  با  عزیزی  شیخی  مهدی  نام  به  فشنگ  و  باروت  حمل  مهمات  دفترچه   
۴۹۸۹۴۵۸۳11و شماره شناسه ۲۲۲۵6۲۳1۰۲6۳اسلحه ساچمه زنی دو لول ته پر 
کوسه با شماره سالح ۸۷۰ts/۴۹۴۹sو شماره سریال 1۵۵۰۷۷۹مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقودی
کارت ماشین وانت پیکان به شماره پالک ۵۵6ح۹۴ ایران ۳1 مدل 1۳۸۵ به شماره 
موتور 11۲۸۵۰۴۴۰۵6 و شماره شاسی 1۳1۰1۵۰۷ به نام محمد شرفی فرزند حسن 

به شماره شناسنامه ۳۵1۷۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
لرستان –کوهدشت 

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۰۰۰۷116  برابررأی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
عذرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
حسینی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 6 صادره از کرج در یک دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۷۳۲/۴۵ مترمربع پالک 1۷ 
فرعی از 16۴ اصلی واقع در مشکین دشت خریداری از مالک رسمی خود متقاضی 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف ۲۵۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/11/۲۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/1۲/1۳

محمد سلیمانی   کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فرديس                                                          

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل 1۳۸۴ به شماره شهربانی ۷۲-۸۸۹ج۲۵ و شماره 
اله شکری  نام همت  به   S1۴1۲۲۸۴۵۳۹۴۲۰ و شماره شاسی موتور ۰11۷۷۳۳۷ 

کشتلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

ابالغ 
بدینوسیله در خصوص پرونده کالسه ۹6۰۰۲6/ د ۴  اتهامی آقای جعفر موسی زاده  دایر 
بر خیانت در امانت با توجه به متواری بودن متهم جهت احضار و تفهیم اتهام و دفاع از 
اتهام انتسابی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشاردرج تا در شعبه ۴ دادیاری حضور یابد. 

تاریخ ابالغ ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی می باشد.م/الف ۲16۳
گرگانی- داديار شعبه 4 دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 

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 شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۰۰۰۴۳۲۷ مورخ 1۳۹6/۸/۴ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
فرزاد رجبعلی زادگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۸۵/۳۰ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از ۲۰۳۸ فرعی از 16۳ اصلی واقع در سرحدآباد خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی حسن قانعی و پریچهر پیرزاده  محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت دو 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 ۲۵۰1
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/11/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/1۲/1۳

محمد سلیمانی   کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فرديس                                                          

آگهی دادنامه
کالسه پرونده ۵/1۰۷/۹6           شماره دادنامه:۹6/۷/۳-۵6۷ 

خواهان: صباح عباسی با وکالت ایمان آقاجانی دالور – بادرس: ساری خ فرهنگ روبروی 
ورزشگاه سید رسول حسینی س کوالنیان ط ۳ 

خوانده: حمیدرضا مقیم نژاد مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه 

رای قاضی شورا – در خصوص دعوی آقای صباح عباسی با وکالت ایمان آقجانی دالور 
بطرفیت حمیدرضا مقیم نژاد بخواسته مطالبه وجه مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باستناد 
چک شماره 1۳۵۳/61۷1۲۰/1۳ بانک ملت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال الیه 
نظر به مقاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین 
بمیزان و مبلغ خواسته برعهده خوانده داشته و بقاء اصول و مستندات مذکور در ید 
خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب مزبور و استمرار دین ذمه خوانده دارد و خوانده 
نیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابرازی دفاع و ایراد موجه بعمل نیاورده است 
لذا شورا با تمسک به اصل استصحاب و به استناد مواد 1۹۸و۵1۵و۵1۹و۵۲۲ قانون 
آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و خوانده را به پرداخت 
مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته مبلغ ۴6۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 
از باب تسبیب در حق خواهان دعوی محکوم می نماید و نیز خوانده بپرداخت مبلغی 
بات خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان محکوم که دائره اجرای احکام موظف به محاسبه و وصول از 
محکوم علیه میباشد این رای غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
شورا و پس از گذشت مدت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 

بابل می باشد.
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل- 

اجراییه 
مشخصات محکوم له خسرو عبدی فرزند رمضان به نشانی مازندران نور چمستان جلیکان 

علیا کوچه هزار و یکم منزل شخصی
 مشخصات محکوم علیه ابراهیم محبی کاشانی فرزند جعفر به نشانی مازندران نور 

چمستان خطیب کال فعاًل المکان 
محکوم به به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره۹61۰۰۹1۹۸۸۴۰116۰ 
و شماره دادنامه مربوطه ۹6۰۹۹۷1۹۸۸۴۰۰۸۰1حکم به احراز و تنفیذ انواع انفساخ 
مبایعنامه مورخ ۹۳/1۲/۲۰فیمابین  خواهان و خوانده و استرداد مبیع موضوع مبایعنامه 
موصوف و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲/1۸۵/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان و به پرداخت نیم عشر دیوانی  در حق دولت در اجرای احکام محاسبه می 
گردد با توجه به غیابی بودن دادنامه اجرای حکم منوط به  ابالغ واقعی اجراییه  یا اخذ 

ضامن می باشد 
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد)ماده ۳۴ قانون اجراي احکام مدني(۲- ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.۳- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاي مذکور و کلیه اموالي 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 دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید 
واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود)مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي 1۳۹۴(.۴- خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي 
حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده ۳۴ قانون اجراي احکام مدني و ماده 
۲۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1۳۹۴( ۵- انتقال مال به دیگري 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي 
نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مي شود. )ماده ۲1 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1۳۹۴(. 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1ماده ۳ قانون نحوه 

اجراي محکومیت مالي 1۳۹۴(م. الف ۹6/۷۳۹
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش چمستان

آگهی  حصر وراثت 
اقای  احمد غالم پور حقانی به شماره شناسنامه۳۰۴۲1 به استشهاد شهادت نامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه بررسی درخواست به شماره ۴/11۵۷/۹6تقدیم این 
دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علی اصغر غالم رضا پور حقانی به 
شناسنامه 1۳۰۹۳در تاریخ در رقابت های دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت 

عبارتند از
شناسنامه  شماره  به  حکیمه  و  اصغر  علی  فرزند  حقانی  غالمرضاپور  اکبر  علی   -1

۲۷۹۳۰متولد 1۳۳۳ صادره از بابل فرزند متوفی 
۲-غالمرضا غالمرضاپور حقانی فرزند علی اصغر و حکیمه به شماره شناسنامه ۵۳۸ متولد 

1۳۳۵ صادره از بابل پسر متوفی 
۳-علیرضا غالمرضاپور حقانی فرزند علی اصغر و حکیمه به شماره شناسنامه ۵۴۳ متولد 

1۳۴1 صادره از بابل فرزند متوفی 
۴-احمد غالمرضاپور حقانی فرزند علی اصغر و حکیمه  به شماره شناسنامه ۳۰۴۲1متولد 

1۳۴۵ صادره از بابل پسر متوفی 
۵-محمد غالمپور حقانی فرزند علی اصغر و حکیمه و شماره شناسنامه ۳۰۴۲۰ متولد 

1۳۴۳ صادره از بابل فرزند متوفی
6- محمود غالمپور حقانی فرزند علی اصغر و حکیمه به شماره شناسنامه ۳۴۲ متولد 

1۳۴۸ صادره از بابل پسر متوفی
۷- ملیحه غالمپور حقانی فرزند علی اصغر و حکیمه و شناسنامه ۸۲۲ متولد 1۳۳۸  

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

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای حبیب اهلل مشایخی فرزند حسین به شرح درخواستی که به شماره ۹6/۹1۹که 
این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت 
که شادروان فضه رمضان پور فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه ۴۰1 صادره از نور در 
تاریخ ۹6/11/1۴ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده ورثه وی حین الفوت 

عبارتنداز 
1-آقای مظاهر مشایخی فرزند حسین به شماره شناسنامه 1۸ صادره از نور پسر متوفی 
۲-حبیب اهلل مشایخی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۳۰ صادره از نوشهر  پسر متوفی 

۳-تکذبان مشایخی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۴6 صادره از نور دختر  متوفی 
۴-مریم مشایخی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۹61 صادره از نور دختر  متوفی 
۵-آسیه مشایخی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۴۰ صادره از نور دختر  متوفی 

6-معصومه مشایخی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۲۳ صادره از نور دختر متوفی 
دختر   نور  از  صادره  شناسنامه 1۰۳۳  شماره  به  فرزند حسین  مشایخی  ۷-سکینه 

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف ۹6/۷۲۵
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
 اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه اجرایی 
در پرونده اجرایی کالس ۹۵۰۴۲۸ دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه فعاًل با 
کاربری خرید و فروش جو و گندم و سبوس و غیره به مساحت 6۲/6۴مترمربع متعلق به 
محکوم علیه آقای علیرضا تقی پور واقع در بابل جاده جدید آمل سپاه دانش ورودی قریه 
سپاه دانش را در روز سه شنبه تاریخ ۹6/1۲/1۵ ساعت 1۰ صبح در دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده به فروش برساند کارشناس قیمت کل ششدانگ 
مغازه را به مبلغ 1/۲۵۲/۸۰۰/۰۰۰ریال دودانگ۴1۷/6۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده است 
که مزایده از قیمت پایه اعالم شده کارشناسی و شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی 
فروخته خواهد شد برنده مزایده 1۰ درصد مبلغ را فی المجلس و باقیمانده را باید ظرف 
یک ماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت و با انصراف از مزایده 

1۰درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد 
مدير اجرای احکام مدنی دادگستری بابل اصغر آردی

مفقودی
 کارت هوشمند راننده به شماره1۲6۳1۰۹ به نام محمد اسعدی زرندینی  کد ملی 

۴۹۹۹۷۹۲۸۰1مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

آگهی مفقودی
 کارت هوشمند خودرو شماره۴1۹۵۵66 کامیون ولوو باری ان 1۰ شماره شهربانی 
۳۴۴ع ۸۵ایران 6۲ و اسناد خودرو از قبیل معاینه فنی و بیمه نامه و کارت سوخت و 
کارت هوشمند راننده به شماره 1۷6۸۷۲6وگواهینامه پایه یکم به شماره ۹۳۸11۸۷۹۲و 
کد ملی۴۹۹۹6۲۷۵۴1 به نام مجتبی رستگار پل گردنی مفقود گردیده و درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
ملی  کد  با  فر  حسنی  رجبعلی  نام  به  شماره۲۵۴1۳۴۳  به  راننده  هوشمند  کارت   

۴۹۹۹6۷۴۲۵۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
نکا 

برگزاری اجالس سران 
شانگهای با حضور ايران

ســخنگوی وزارت خارجــه چین گفت این کشــور تمامی 
تمهیدات الزم را برای برگزاری موفق اجالس سران سازمان 
همکاری شــانگهای با حضور کشورهای عضو از جمله ایران 
اندیشیده است.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 'گینگ شوانگ' 
در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران داخلی و خارجی خاطر 
نشــان کرد با توجه به اقدامات صورت گرفته امیدواریم این 
اجالس دســتاوردهای مثبتی داشته باشد.تارنمای یی سی 
چین گزارش کرده اســت این اجالس بر اساس برنامه اعالم 
شده در ماه ژوئن امسال در 'چینگ دایو' واقع در شرق چین 

برگزار خواهد شد.ســخنگوی وزارت خارجه چین گفت این 
کشور در حال ارتباط با دیگر اعضای سازمان برای برگزاری 
اجالس سران است و امیدوار است نیروی تازه ای به همکاری 
های منطقه و توسعه کشورهای مرتبط با این سازمان تزریق 
شود.وی روسیه را یکی از مهمترین اعضای سازمان همکاری 
شانگهای دانست و از شرکت رییس جمهور آینده این کشور 
در اجالس مذکور اســتقبال کرد.او در مورد اینکه چه کسی 
از روســیه در این اجالس شــرکت می کند، گفت چین و 
روســیه دو کشور با روابط بسیار نزدیک هستند که از طرق 
مختلف با یکدیگر در ارتباط و مراوده می باشند.پیش از این 
نیز مســئوالن چین، ضمن دعــوت از دکتر روحانی رییس 
جمهور اسالمی ایران، از حضور وی در این اجالس استقبال 
کرده بودند.سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان 
بیــن دولتی منطقه ای بــرای همکاری هــای چند جانبه 
امنیتی و اقتصادی، در سال 1۳۸۵ تاسیس شد.این سازمان 

شامل چین، هند، پاکستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، 
تاجیکستان و ازبکســتان در برگیرنده معادل ۳۰ میلیون و 
1۸۹ هزار کیلومتر مربع مساحت، سه پنجم گستره آسیا و 
حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت )نزدیک ۲۵ 
درصد جمعیت کره زمین( است.افغانستان، بالروس، ایران و 
مغولستان به عنوان کشورهای ناظر و آذربایجان، ارمنستان، 
کامبوج، نپال، ترکیه و سریالنکا نیز اعضای شریک سازمان 
همکاری شانگهای هســتند.این سازمان با افزایش جمعیت 
به ســه میلیارد نفر و پهنه سرزمینی به ۳۵ میلیون و ۹۷۲ 
هزار کیلومتر مربع به یکی از بزرگ ترین قدرت های منطقه 
ای جهان تبدیل شده است که منافع دو جانبه و چندجانبه 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای اعضا و شرکای 
اقتصادی غیر عضو دارد.تجارت منطقه ای، مبارزه با تروریسم 
و قاچاق مواد مخدر، مقابله با افراط گرایی و انشــعاب طلبی 

از اهم وظایف آن است.
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بهادری-اصفهان: بي تردید حفاظت محیط زیست یکي از 
بشمار  بشري  کنوني  جوامع  نگراني هاي  و  مشغولي ها  دل 
منابع  از  غیر معقول  بهره برداري  جمعیت  افزایش  مي آید 
، تخریب و دگرگوني کاهش یابنده تنوع زیستي ،  طبیعي 
 ، هوا  مختلف  انحاء  به  که  آلودگي ها  افزون  روز  گسترش 
خاک و آبهاي جهان را تحت تأثیر زیانبار قرار داده است 
و باالخره تنزل کیفیت زندگي طبیعي انسان ها در نتیجه 
تناسب محیط زیست موجب شده  و  تعادل  برهم خوردن 
از  جلوگیري  جهت  مجامع  و  سازمان ها   ، دولتها  تا  است 
آلودگي و تخریب محیط زیست حساسیت ویژه بخرج داده 
بتدریج  الزام آور زیست محیطي  قواعد  و  اصول  تدوین  با  و 
و  ملي  ابعاد  در  چه  زیست محیطي  حقوق  توسعه  موجب 
زیست  الزامات  امروزه  و  گردند  بین المللي  سطوح  در  چه 
محیط  مدیریت  عوامل  و  ابزار  مهمترین  از  یکي  محیطي 
از منابع آن محسوب مي گردند هرچند  زیست و حفاظت 
دراین ارتباط نباید نقش عوامل دیگر از قبیل آگاه سازي 
و تنویر افکار عمومي و نهادینه کردن این مقوله در فرهنگ 

و رفتارهاي اجتماعي را از نظر دور داشت .
یکي  عنوان  به  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  علي  ایحال 
کننده  تولید  و  خام  نفت  پاالیش  بزرگ  شرکت هاي  از 
فرآورده هاي نفتي کشور ، باعنایت به اصل پنجاهم قانون 
اساسي و تعهدات ایران نسبت به کنوانسیون ها و پروتکل 
هاي بین المللي و در راستاي توسعه پایدار ، توسعه اي که 
نیازهاي زمان حال را بدون آنکه توانایي نسل هاي آینده 
به  نسبت  اندازد  مخاطره  به  نیازمندیهایشان  تأمین  در  را 
حفاظت از محیط زیست و رعایت الزامات همت گماشته و 
پیشگیري و کاهش آلودگیهاي زیست محیطي را سرلوحه 

و خط مشي سیاست کاري خویش قرار داده است.
اهم فعاليت هاي زیست محيطي شرکت :

مدیریت پسماند:
•مدیریت ضایعات و  پسماند هاي عادي ، صنعتي و ویژه

خاک،  آلودگي  و  منابع  اتالف  از  جلوگیري  راستاي  در 
اجرا  به  شرکت  سطح  در  صنعتي  پسماندهاي  مدیریت 
از  مختلف  فنون  از  استفاده  با  آن  طي  که  شده  گذاشته 
جمله کاهش ضایعات در محل تولید ، تفکیک ضایعات از 
بازیابي و استفاده مجدد اقدام به کاهش آنها شده   ، مبداً 
انبار ضایعات در شرکت در  ارتباط  است. همچنین دراین 
نظر گرفته شده و نسبت به اخذ مجوزهاي الزم از سازمان 
غیرقابل  ضایعات  درخصوص   ، زیست  محیط  حفاظت 

استفاده ، اقدام بعمل مي آید .
به  آلوده  •انتقال، نگهداري و مدیریت لجن ها و خاکهاي 

مواد نفتي در سایت مخصوص
با عنایت به احتمال تولید مقدار اندکي خاک آلوده به مواد 
نگهداري موقت  تمهیدات جهت  لجن در شرکت،  و  نفتي 

استانداردهاي  رعایت  با  محلي  در  تکلیف(  تعین  از  )قبل 
زیست محیطي در نظر گرفته شده است.

بمنظور   N.E.S روش  به  خام  نفت  مخازن  •الیروبي 
کاهش لجن حاصل از الیروبي بروش سنتي

در راستاي مدیریت پسماند هاي صنعتي و ویژه و کاهش 
 N.E.S این نوع از پسماندها در مبدأ با بکارگیري روش
و حذف روش الیروبي سنتي ، لجن هاي نفتي موجود در 
 )Tar( استفاده  مورد  نفتي  در سیال  انحالل  با  خام  نفت 
خوراک  به  خروجي  جریان  نهایتا  که  شده  کاسته  بشدت 
واحدهاي عملیاتي اضافه خواهد شد، لذا معضل انبارش و 

امحاء لجن فوق تا حدودي مرتفع مي گردد. 
نگهداري  جهت  )سردخانه(  سرمایشي  سیستم  •نصب 

موقت و پیشگیري از فساد زباله و پسماند
جهت ممانعت و پیشگیري از تولید شیرابه هاي حاصل از 
زباله هاي رستوراني و همچنین ممانعت از فساد ضایعات 

موذي،  حیوانات  و  حشرات  تجمع  از  جلوگیري  و  غذایي 
بر  بالغ  اي  هزینه  با  زباله  نگهداشت  مخصوص  سردخانه 

۳۵۰ میلیون ریال نصب و راه اندازي گردیده است.

•پروژه تفکیک عایقهاي حرارتي مستعمل بر اساس آنالیز 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران

بر اساس نتایج آنالیز انواع عایقهاي موجود توسط دانشکده 
عایق  انواع  تهران،تفکیک  پزشکي  علوم  دانشگاه  بهداشت 
از یکدیگر و نگهداری در محلهای  هاي حرارتی مستعمل 
همچنین  و  بازیافت  شرکتهای  به  واگذاری  جهت  ایزوله 
داراي  حرارتي  عایقهاي  از  استفاده  و  خرید  ممنوعیت 

آزبست در شرکت صورت پذیرفت.
•استقرار و بهره گیري از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداري 
جهت کاهش مصرف کاغذ در شرکت از سال ۸۳ با خرید 

نرم افزارهای مربوطه
مدیریت پساب:

RO استمرار بهره برداري از واحد تصفیه پساب به روش•
از  بهینه  استفاده  و  منابع  اتالف  از  جلوگیري  منظور  به 
 Reverse واحد   ، باال در شرکت  امالح  با  آلوده  آبهاي 

مترمکعب   ۴۰۰ بازگرداني  و  تصفیه  جهت   Osmosis
مورد  صنعتي  فاضالب  از  شده  استحصال  آب  برساعت 
افزایش  بمنظور  . همچنین  است  قرار گرفته  برداري  بهره 

از  بهینه  استفاده  حتي  و  ظرفیت 
بنام  دیگري  واحد  واحد،  این  پساب 
مترمکعب   ۵۰ ظرفیت  با   RO۵
برداري  بهره  به  و  طراحي  برساعت 

رسیده است . 
جهت   UV دستگاه  از  •استفاده 

گندزدایي فاضالب بهداشتي
سیستم  جایگزیني  و  هزینه  صرف  با 
هاي  روش  جاي  به  جدید  هاي 
بوسیله  گندزدایي  سیستم  قدیمي، 
جایگزین  و  حذف  کلره  ترکیبات 
 UV محیط  با  سازگار  سیستم  آن 
جهت گندزدایي آب خروجي از واحد 
و  نصب  بهداشتي  فاضالب  بازیافت 

مورد بهره برداري قرار گرفت.
•نصب سیستمهاي الکترونیکي کنترل 

و کاهش مصرف آب
این شرکت با بهره گیري از تکنولوژي 
در  جویي  صرفه  جهت  موجود  هاي 
عدد   1۰۰ نصب  از  اعم  آب  مصرف 
شیر آب داراي سنسور قطع و وصل و 
باراني  آبیاري قطره اي و  سیستمهاي 
و همچنین فرهنگ سازي پرسنل گام 
آب  بهینه  مصرف  راستاي  در  مهمي 

نموده است.
 RO۵ از  واحد جدید برداري  •بهره 

RO جهت استفاده از پساب واحد
با ساخت این واحد پساب خروجي از 
واحد RO فعلي مجددا مورد استفاده 
از  حاصل  پساب  میزان  و  گرفته  قرار 
فرایند اسمز معکوس از ۵۰ متر مکعب 

در ساعت به ۲۵ متر مکعب در ساعت تنزل یافته است.
سیستم  نصب  توسط  آب  بازیافت  واحد  سازي  •بهینه 

:UF کالریفایر و
 RO1 با توجه به بهره برداري از واحد هاي تصفیه پساب
افزایش بازدهي این سیستم ها جهت  نیاز به  تا RO۵ و 
کاهش دور ریز و استفاده حداکثري از آب موجود ، طرح 
بهینه سازي واحد بازیافت با نصب سیستم هاي کالریفایر 
برداري  بهره  به  و  اجرا   )UF )Ultra Filtration و 

رسید.
•عقد قرارداد با شرکتهاي معتمد سازمان حفاظت محیط 

زیست جهت پایش آالینده هاي آب
به  صنایع  الزام  و  کشور  توسعه  چهارم  برنامه  اساس  بر 
طرح خود اظهاري عالوه بر اندازه گیري و کنترل آالینده 

هاي خروجي توسط آزمایشگاه و ادارات مرتبط در شرکت 
سازمان  معتمد  شرکتهاي  موردي،  و  اي  دوره  بصورت 
به  اقدام  قرارداد  عقد  از  پس  نیز  زیست  محیط  حفاظت 
اندازه گیري و حصول اطمینان از در محدوده مجاز بودن 
حفاطت  سازمان  به  ارائه  و  هوا  و  آب  هاي  آالینده  کلیه 
مراجعات  کلیه  است  ذکر  شایان  مینمایند.  زیست  محیط 
اتفاقي  اندازه گیري ها بدون هماهنگي قبلي و بصورت  و 

توسط شرکتهاي مربوطه صورت میپذیرد.
پساب  ساعت  در  مکعب  متر   ۳۲۰ بازگرداني  و  •تصفیه 

واحد هاي عملیاتي در تصفیه خانه صنعتي
پساب  ساعت  در  مکعب  متر   ۴۰۰ بازگرداني  و  •تصفیه 

RO بویلرها و برجهاي خنک کننده در واحد
و  بهداشتي  فاضالب  ساعت  در  مکعب  متر   ۴۰ •تصفیه 

استفاده جهت آبیاري فضاي سبز

شرکت پاالیش نفت اصفهان، پیشگام در حفظ محیط زیست

آگهي مناقصه عمومي
دارد  نظر  در  کردستان  استان  شهري  فاضالب  و  آب  شرکت 
به  اي  مرحله  مناقصه عمومي یک  از طریق  را   ذیل  پروژه  پنج 

پيمانكاران و تامين کنندگان واجد صالحيت واگذار نماید.

از شرکتها ي واجد صالحيت دعوت بعمل مي آید ضمن اعالم آمادگي به صورت مكتوب جهت دریافت ، تكميل و 
عودت اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام نمایند :

-مهلت دریافت ، تكميل و عودت اسناد مناقصه  : ساعت 13 روز  یكشنبه مورخ 96/12/13 
- بازگشایي پاکات مناقصه : روز دوشنبه مورخ 96/12/14

- اسناد مناقصه یا از طریق سایت شرکت تحت عنوان www.abfa-kurdistan.ir  بخش مناقصات و مزایدات 
یا به صورت حضوري با مراجعه به امور قراردادهاي

شرکت دریافت و پس از مطالعه و بررسي و تكميل به همراه سایر مدارك تا قبل از اتمام مهلت مقرر تحویل گردد.
- محل دریافت و عودت اسناد ارزیابي  : سنندج بلوار شبلي ، پایين تر از ميدان امام شافعي شرکت آب و فاضالب 

شهري کردستان _ امور قراردادها _ تلفكس  08733280732
روابط عمومي شرکت آب و فاضالب شهري استان کردستان

شرکت آب و فاضالب 
شهري استان کردستان

شرکت آب و فاضالب 
شهري استان کردستان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن شماره 3 کارکنان آموزش و وپرورش 

ناحیه یک کرج
به اطالع کليه اعضاء محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند  بدینوسيله 
قانون بخش تعاون جمهوری  به عمل آمده در  انجام اصالحات  به  با توجه 
اسالمی ایران مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این شرکت راس ساعت 
،شهرستان  البرز  استان  نشانی  96/12/14در  مورخ  دوشنبه  روز  صبح   10
22،دبيرستان  شرقی،پالك  بهتویی  استقالل،کوچه  کرج،عظيميه،یلوار 
ميهن  بر گزار می گردد. از کليه اعضاء محترم دعوت می گردد تا در جلسه 
مذکور حضور بهم رسانيده و یا نمایندگان تام االختيار خود را به صورت 
دو  با حضور  مجمع  این  می شود  آوری  یاد  نمایندو ضمنًا  معرفی  مكتوب 
این  در  که  تصميماتی  و  یابد  می  رسميت  تعاونی  اعضاء شرکت  کل  سوم 
مجمع اتخاذ می شود برای کليه اعضاء )اعم از غائب و مخالف (نافذ و معتبر 

خواهد بود.
دستور جلسه : 1-تغيير آدرس تعاونی مسكن شماره 3 کارکنان آموزش و 

پرورش ناحيه یک کرج 
2-تمدید مدت فعاليت تعاونی تا سه سال آینده

3-اصالح شرایط عضویت اعضاء.
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )دوم(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان و بازنشستگان اداره کل امور مالیاتی 

استان البرز
بدینوسيله به استحضار کليه اعضای محترم شرکت تعاونی مسكن کارکنان و 
بازنشستگان اداره کل امور مالياتی استان البرز می رساند با توجه به عدم حصول  
حد نصاب قانونی جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در تاریخ 96/11/26 
رسميت پيدا نكرد. لذا جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
راس ساعت 15 روز پنجشنبه 96/12/10 واقع در سالن اجتماعات اداره کل مالياتی 
استان البرز واقع در کرج- بلوار جمهوری- ميدان والفجر ساختمان شماره یک 

سالن اجتماعات برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
ضمنا اعضایی که نمی توانند در مجمع شرکت کنند می توانند به یكی از اعضا 
تعاونی مسكن وکالت دهند و تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر 
شخص غير عضو فقط یک رای خواهد داشت و بابت دریافت وکالت نامه با حضور 

طرفين به هيئت مدیره مراجعه شود.
یادآور می گردد: حضور توام عضو و نماینده در مجمع ممنوع می باشد )مصوب 

87/3/9 وزارت تعاون(
دستور جلسه:

1-تمدید ماده 6 اساسنامه )مدت فعاليت تعاونی(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان و بازنشستگان اداره کل امور مالیاتی استان البرز

اگهی مزایده اموال توقیفی مرحله دوم
بموجب دادنامه شماره ۹6۰۹۹۷1۹۸۲6۰۰۹۴۹-۹6/6/1۳ صادره از شعبه اول دادگاه 
فریدونکنار و پرونده کالسه ۹6۰۵6۵ احکام مدنی آقای جواد یوسفی فرزند غالمعلی به 
نشانی فریدونکنار- روستای فرم محکوم است به پرداخت 1/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴/۵۵۲/6۹6 ریال بابت تاخیر تادیه و مبلغ ۵۸/۸۷۰/۰۰۰ 
ریال هزینه دادرسی در حق آقای اکبر بابانتاج و پرداخت مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه محکوم له یک باب منزل مسکونی و دو 
دهنه مغازه معرفی نموده است که منزل مسکونی توقیف شده حدود 1۰۰۰ متر مربع که 
حدود ۷۵۰ متر بصورت باغ و 1۰۰ متر مربع منزل مسکونی در کنار خیبان اصلی روستا 
بصورتی که از جنوب به خیابان اصلی و از غرب به کوچه فرعی مجاور رودخانه و از شمال 
و شرق به زمین کشاورزی مجاور شامل عرصه و اعیانی است که اعیانی آن یک بنای 
کلنگی در یک طبقه با کف کرسی به مساحت تقریبی ۹۰ متر مربع دارای بام شیروانی از 
آژبست سیمانی )ایرانیت( و نمای رنگ کاری شده و عرصه شامل دو حساط یکی حیاط 
جنوبی و دیگری حیاط پشتی و در ضلع کناری اعیانی واقع بوده و تقریبا تماما بصورت 
باغ مرکبات بوده و درب ورودی فرعی که به کوچه فرعی باز می شود را شامل می شود 
با توجه به اینکه باغ مشجر دارای درب ورودی از کوچه فرعی می باشد کاربری این باغ 
از بنای مسکونی و حیاط جلوی ملک بوده باشد و محل وقوع مغازه شامل دو دهانه در 
کنار هم که شمال بطول 1۰/1۰ متر به ملک عیسی جعفری و شرق بطول ۹۰/۷۰ به 
ملک غالمعلی یوسفی و جنوب بطول 1۰/1۰ به ملک غالمعلی یوسفی و غرب بطول 
۹/۷۰ به کوچه هشت متری و دارای دربهای کرکره ای برقی و سیستم دوربینهای مدار 
بسته و نسبتا نوساز می باشد را معرفی و توسط کارشناس منتخب دادگاه منزل مسکونی 
و باغ را به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مغازه را مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت 
گذاری گردیده که در تاریخ ۹6/1۲/1۳ ساعت ۹:۴۵ الی1۰:1۵ صبح در احکام دادگاه 
فریدونکنار به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند 
باید ۵ روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را 
ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ده درصد را 

به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد.
مدير اجرای احکام مدنی دادگستری فريدونکنار- قناد

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

آقای حسن امینی فرزندمحمدحسین درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک1۵1 و 1۵۵فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف بهزمین 
پهلوی آبادیکه از آقایانحسین کاکایی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه۹۳-۸۳تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رای شماره 1۳۹66۰۳16۰۰۷۰۰۰۷۵۹ مورخ ۹6/6/۲۲حکم به 
صدور سند مالکیت یک باب ساختمانبه مساحت ۲1۸/۴۸ متر مربع به نام آقای حسن 
امینیصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمدعلی و کیخسرو امینی 
و غیرهمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدتدو ماه 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت  محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا بنام آقای 
حسن امینیصادرخواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزيزی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در خصوص پرونده اجرائی۹۵۰۲۴۹ الف م صادره از شعبه اول دادگاه اول  دادگاه عمومی 
روانسر به سود خداداداحمدی ف کاکه علی و به زیان آقایان و خانمها:علیداد،اقبال،عاد

ل،شرافت،لیال،سرگل،سهیال، شهال همگی احمدی فرزندان کاکا علی و خانم آفتاب قلعه 
شاخانی دایر بر محکومیت محکوم علیهم به فروش ماترک و تقسیم حصه آن بین وراث.

اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در نظر مال غیرمنقول موصوف در زیر را مطابق 
ماده 1۳۷ قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند..مشخصات مال غیرمنقول:1-ملک 
متعلق به ورثه مرحوم کاکا علی احمدی می باشد ۲-محل وقوع ملک:شهرستان روانسر-

روستای ده باوکه می باشد. ۳-ملک ثبت شده است. ۴-ملک در اجاره نمی باشد. ۵-ملک 
مشاع و به مساحت ۷/۲۵۹۲ در ۵ قطعه و دیم می باشد 6-منافع آن به هیچ شخص 
ثالث دیگری واگذار نشده است. ۷-مزایده از قیمت 61/۲۳6/۷۰۰ تومان شروع می شود. 
۸-ساعت و روز و محل مزایده:1۳۹6/1۲/16 راست ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام 
حقوقی شهرستان روانسر ضمنا مال توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده است. طالبین 
و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در روانسر-میدان 
اورامان دادگستری مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده 
مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 1۰ درصد بهای پیشنهادی را فی 
المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده 
آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند.در صورت 
عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 1۲۹ قانون اجرای احکام مدنی 

سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
شکری مدير اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده: 6/۹6ش/1۰۴۰  وقت رسیدگی:۹۷/1/1۹ساعت۹صبح 
خواهان:بانک مهر اقتصاد  خوانده:اسماعیل مهدی و فاطمه محمدی خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 6 شورای حل اختالف 
ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود  تا خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف 
یک ماه به دفترحوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم 
رادریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی 

به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
م الف1751خ–دبیر حوزه 6شورای حل اختالف ورامین

آگهی حصروراثت
بانوپری جان بزرگمهرنام پدرعلی بازبشناسنامه1۰۹صادره ازرامهرمزدرخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحوم حسین بزرگمهربشناسنامه 
1۹۰۰۰۸۸۷6۲صادره رامهرمزدرتاریخ۹6/11/۴دراهوازاقامتگاه غیردائمی اش فوت ورثه اش 
عبارتنداز1-متقاضی1-پری جان بزرگمهرفرزندعلی بازبشناسنامه1۰۹وکدملی1۹1۰۸۰1۸

۷۹متولد 1۳۴1/۷/۳صادره ازرامهرمز. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری 
ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.          شماره م الف)1۲/6۹6(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 11۵ قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای محمد 
شاه ویسی  فرزند* به اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی و تخریب عمدی آقای 
حمید میرزایی در پرونده کالسه  ۹6۰۸66  شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی 
ابالغ می گردد تا وقت رسیدگی که برای مورخ ساعت تعیین گردیده در این شعبه حاضر 
شوید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در 
حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر 
می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف ۲1۳۴

مدير دفتر شعبه 2  بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 



اجتماعیشنبه 28 بهمن 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 53699

 iTaxi ورود سامانه 
 به ناوگان تاکسیرانی کشور

  itaxi سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شــهری گفت: اپلیکشن
توسط ســازمان تاکسیرانی طراحی شده است و عالوه بر اینکه در 
چند شهر قزوین، ســنندج، همدان و شیراز در حال اجراست، در 

سازمان تاکسیرانی دیگر شهرهای کشور نیز فعال شود.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، مرتضی ضامنی بــا بیان اینکه 
اســتفاده از نرم افزارهای نوین و برخط در هر حرفه و کســب وکار 
نیاز اســت،اظهار کرد: فعالین هر عرصه باید خود را به نرم افزارهای 
برخط و نوین تجهیز کنند تا بتوانند نیازهای جامعه را پاسخ  دهند.

اما باید بپذیریم در کشور قوانینی وجود دارد که بر طبق آن وظایفی 
به دستگاه ها واگذار شده اســت.وی ادامه داد: هر نوع ارائه خدمات 
در حوزه حمل و نقل شــهری اعم از اســتارت آپ ها، خدمات نوین 
و ســنتی باید در یک چارچوبی زیر نظر شــهرداری شــهر مربوطه 
ساماندهی شوند. اگر این ساماندهی وجود نداشته باشد شاید بتوان 
گفت این استارت  آپ ها با مسافربری های شخصی غیرمجاز تفاوتی 
نخواهند داشــت و فقط نوع فراخوان آنها برای ســوار کردن مسافر 
تغییر کرده است.سرپرســت اتحادیه تاکسیرانی های شهری اضافه 
کرد: از نابسامانی در حوزه مســافربری های شهری آسیب دیده ایم 
و در گذشته نیز شاهد حوادث بسیاری در این حوزه بودیم.بنابراین 
این استارت آپ ها باید تحت نظارت شهرداری ها ارائه خدمات کنند 
و شــهرداریها و سازمان های ایرانی هم باید به عنوان متولی این امر 
خود را مجهز به این نرم افزارهای برخط و نوین نمایند.وی در ادامه 
صحبت هایش به ســامانه itaxi اشاره کرد و گفت: به همین منظور 
قصد داریم این سامانه را در سازمان تاکسیرانی فعال کنیم.اپلیکشن 
itaxi  توســط سازمان تاکسیرانی طراحی شــده است و بنا است 
در ســازمان تاکسیرانی شهرهای کشــور فعال شود.ضامنی تشریح 
کرد:itaxi اپلیکشن درخواست ماشین توسط مسافر است و مسافر و 
راننده را بدون استفاده از ابزارهای سنتی به هم می رساند. بنابراین 
زیرساخت های آن را در تمام سازمان های تاکسیرانی و شهرداری هایی 
که تحت پوشش اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور هستند به صورت 
رایگان فراهم کردیم.همچنین این ســامانه هم اکنون در شهرهای 
قزوین، سنندج، همدان و شــیراز فعالیت خود را آغاز کرده است و 
امیدواریم در شهرهای دیگر نیز بتوانیم این خدمات را به شهروندان 
ارائه دهیم.وی ادامه داد: این نرم افزار حدود ۲۰ روز است که فعالیت 
خــود را آغاز کرده وکلیه قوانین و مقررات حمل و نقل شــهری در 
آن لحاظ شــده اســت. همچنین رانندگانی مجاز به فعالیت در این 
سامانه هستند که  مورد تایید  سازمان تاکسیرانی و شهرداری شهر 
مربوطه باشند؛ زیرا اسنپ و باقی استارت آپ های موجود فارغ از تمام 
دستگاه هایی که متولی امر مربوطه هستند ، خودشان اقدام به جذب 
راننده  می کنند و هر راننده را نیز در مجموعه خودشــان می پذیرند 
اما در این سامانه احتمال دارد در شهری هم راننده های ماشین های 
شهری به این جمع بپیوندند اماحتما باید استعالم های مربوطه را این 
راننده داشــته باشد و  دارای تأیید صالحیت جهت فعالیت در حوزه 

تاکسیرانی باشد.

خبر

ارائه تسهیالت سفربه فرهنگیان 
با کارمزد ۲درصد

مدیر عامل شــرکت خدمات مسافرتی زاگرس 
متعلق به صنــدوق ذخیره فرهنگیــان از ارائه 
تسهیالت ســفر عتبات به خانواده فرهنگیان تا 
ســقف ۹ میلیون تومان با کارمزد ۲ درصد خبر 
داد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سیدریاض 
الدیــن طباطبایی در این بــاره اظهار کرد: طی 
چند ماه گذشــته با همت مدیــران آموزش و 
پرورش،صندوق ذخیره فرهنگیان و این شرکت 
ســتاد عتبات فرهنگیان راه اندازی و سامانه ای 
تحت عنــوان MOOKEB.IR برای ثبت نام 
فرهنگیان کشــور ایجاد شده اســت.وی ادامه 
داد: از ابتــدای فعالیت این ســامانه تاکنون 1۲ 
کاروان بــه عتبات مشــرف شــدند و این روند 
تا پایان ســال نیــز ادامه خواهد داشــت.مدیر 
عامل شرکت خدمات مســافرتی زاگرس افزود: 
جامعه هدف زاگــرس خانواده بزرگ فرهنگیان 
و ســایر مخاطبان است در تالشیم فعالیت های 
این شــرکت را از طریق 1۳ نمایندگی استانی 
صندوق ذخیره فرهنگیان به کل کشــور تعمیم 
و گســترش دهیم. در همین راستا زیر ساخت  
it ایجاد شــده و در حال تکمیل آن هستیم تا 
خدمات به صورت آنالین در اختیار مســافرین 
قرار گیرد.طباطبایی بسته های گردشگری ویژه 
فرهنگیان را معرفی کرد و گفت: تورهای داخلی 
شامل کیش، مشهد، اصفهان، شیراز، یزد و غیره 
اســت که امکان اســتفاده از آن به صورت ۴۰ 
درصد نقد و 6۰ درصد اقساط شش ماهه فراهم 
است. تورهای خارجی نیز شامل روسیه، ترکیه، 
اروپا، چین، هند، مالزی و ... اســت که مبلغ کل 
تور به صورت  ۴۰ درصد نقد و 6۰ درصد اقساط 
ده ماهه از  فرهنگیان اخذ می شــود.وی با اشاره 
به تسهیالت سفر عتبات افزود: در همین راستا 
تفاهم نامه ای با بانک قرض الحســنه رســالت 
امضــاء و مبلــغ 1۲ میلیارد تومان برای ســال 
تحصیلی 96_ ۹۷ پیش بینی شده که بر اساس 
آن به هر فرهنگی و خانواده آنها اعم از همســر، 
فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر مبلغ یک میلیون 
تومــان با کارمزد ۲ درصد تعلق خواهد گرفت و 
برای ایام نوروز تا تابســتان ۹۷ این مبلغ به یک 
و نیم میلیون تومان بــرای هر نفر افزایش پیدا 
خواهد کرد. خوشــبختانه در حال حاضر دوازده 
کاروان نیز اعزام شده است و در تالشیم همین 

روال به سایر تورها نیز تعمیم داده شود.

خبر

امیررضاصادقــی- خبرنگار زمان، طی حکمی از ســوی 
اســتاندار تهــران، نوراله طاهــری به ســمت فرماندار 
شهرستان شهریار منصوب شد. در آئین تکریم و معارفه 
فرماندار  شــهریار که با حضورمعاون سیاســی استاندار 
تهران، نماینده مردم شهرســتان های شــهریار،قدس و 
مالرد و ائمه جمعه برگزار گردید، هریک از ســخنرانان 
ضمن تببین جایگاه مدیریت در نظام اســالمی، درباب 
اهمیت تالش صادقانه و به دور از حاشیه درمسیر تحقق 
خواســته های به حق مردم تاکید کردند.فرماندارجدید 
شهرستان شــهریار نیز پس از دریافت حکم خود، طی 
ســخنانی، تعامل، قانون مداری، برنامه محوری و دوری 
از اختالفات و حواشــی را رمز گشایش مشکالت امروز 
و دســت یابی به مطالبات مردم دانسته و اظهارداشت: 
خوشــبختانه در برنامه دولت  تدبیر و امید مجموعه ای 
از تحوالت در بخش های مختلف ازجمله اشتغال و تولید 
طرح شده اســت که در واقع دغدغه اصلی مقام معظم 
رهبری درحوزه اقتصاد مقاومتی بوده و بایستی در راس 
برنامه ریزی های شهرســتانی قرار گیرد.نوراله طاهری 
توجه به اسناد باالدستی و برنامه های تعیین شده توسط 
استاندار تهران را از جمله اولویت های مطرح، برشمرده 

و گفت: در شهرستان شهریار مباحث کشوری،استانی و 
شهرستانی به صورت یک دســت و کامال هماهنگ در 
راســتای تامین منافع و مطالبات مردم تاحصول نتیجه 
مطلوب،  پیگیری خواهد شد. وی تصریح کرد: اختالفات 
تا زمانی بد نیستند که در تضاد با منافع مردم نباشند.آن 
دسته اختالفاتی که برسرنحوه تامین مصالح مردم باشد 
به طور قطع درسایه خرد جمعی و تعامل، مسیر خود را به 

سوی گشایش مشکالت و تامین خواسته عامه مردم پیدا 
کرده و به صورت هدفمند قابل هدایت هستند.فرماندار 
شهریار با تاکید براین نکته که قانون همواره محور بوده 
و برنامه های ســند چشــم انداز نیز براساس نیاز کشور 
ومردم  مشخص شــده است، افزود: در این شرایط هیچ 
عذر و بهانه ای برای بروز اختالف، قابل پذیرش نیســت.

طاهری، گسترش روحیه تعامل بین آحاد جامعه و به ویژه 

مسؤالن را ازجمله ضرورت های امروز ذکر کرده و ادامه 
داد: اینجانب از بدو تصدی مسؤلیت های گوناگون همواره 
با تاکید بر اصل تعامل گرایی، ســعی بر اجرای سیاست 
های کلی و جزئی نظام جمهوری اســالمی ایران داشته 
وهمچنان به آن معتقدم .وی، ایجاد زمینه های الزم برای 
جذب بیش از پیش ســرمایه گذاران، رفع موانع تولید، 
تالش برای راه اندازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال 
و ارتقای سطح اشتغال درشهرستان را از جمله مواردی 
برشــمرد که همراه با دیگر اولویت هــای خود درصدد 
تحقق آنها برخواهد آمد. فرماندارهمچنین ازُحسن اعتماد 
اســتاندار تهران و مجموعه استانداری، تشکر و قدردانی 
نمود.فعالیت درنهادهای مختلف انقالب اسالمی ازجمله 
جهاد ســازندگی، کمیتــه انقالب، آمــوزش و پرورش، 
شــهردار شــهرهای مختلف کشــور، همچنین تصدی 
سمت های بخشدار، معاون فرماندار و فرماندار به ترتیب 
درشهرســتان های قدس، بهارستان وفیروزکوه همراه با 
کسب عنوان فرماندار نمونه استان تهران از جمله سوابق 
مدیریتی،اجرایی و سیاســی نوراله طاهــری از دهه 6۰ 
تاکنون می باشد. الزم به ذکر است در این مراسم خانواده 
معظم شهدا، دادستان شــهریار، رئیس دادگستری این 
شهرستان، فرمانده انتظامی شهریار، فرمانداران واعضای 
شوراهای تامین شهرستان های همجوار به همراه خیل 
بسیاری از شهرداران و دیگرمسؤالن استانی و شهرستانی 
نیز حضور داشتند.همچنین از سعید ناجی،فرماندار سابق 

شهریار با تقدیم لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

 طی حکمی ازسوی استاندار تهران؛

نوراله طاهری فرماندار شهرستان شهریار شد

شرکت تعاونی مسکن شماره سه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک کرج
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول

بدينوسیله از کلیه اعضای محترم اين شرکت  دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 10 روزپنج شنبه مورخ 97/01/9   در محل 
تعاونی مسکن شماره 3 کارکنان آموزش و پرورش ناحیه يک کرج واقع در استان البرز 
،شهرستان کرج،عظیمیه،بلوار استقالل،کوچه بهتويی شرقی،پالک 22،دبیرستان میهن 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توجه :ا-در صورتیکه هر يک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور يابد می 
تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به يک نماينده 
تام االختیار واگذار کند تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر 
حاضر تنها يک رای خواهد بود. و در اين صورت تايید نمايندگی تام االختیار با امضاء 
بازرس/ اکثريت هیات مديره تعاونی خواهد بود.بدين منظور عضو متقاضی اعطای 
نمايندگی بايد حداکثر ظرف 7 روز از انتشار اين آگهی به همراه نماينده خود و با در 
دست داشتن مدرک مويد عضويت تعاونی و کارت شناسايی معتبر در محل دفتر شرکت 
تعاونی حاضر تا پس از احراز هويت طرفین ،عضويت متقاضی و اهلیت نماينده ،برگه 
نمايندگی مربوطه توسط مقام مذکور تايید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماينده 
صادر گردد. 2- اعضايی که در خواست کانديداتوری سمت هیات مديره و بازرسی 
تعاونی را دارند موظفند از تاريخ انتشار آگهی دعوت حداکثر به مدت يک هفته )7 
روز (فرم درخواست را تکمیل و مدارک مورد نیاز )کپی شناسنامه ،کارت ملی ،کارت 
پايان خدمت ،مدرک تحصیلی  و در قطعه عکس 3*4(را آماده و جهت ثبت نام در ايام 
اداری به دفتر تعاونی مراجعه نمايند. 3-اين مجمع عمومی با حضور حداقل نصف بعالوه 

يک کل اعضاء رسمیت خواهد داشت.
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیات مديره و بازرس 2-انتخاب اعضاء هیئت مديره 
3-تعیین بازرس اصلی و علی البدل 4-تصويب صورت های مالی و اتخاذ تصمیم درباره 
تراز نامه و حساب سود و زيان صورتهای مالی منتهی به سال 1395 و 1396  - 5-بررسی 
و تصويب بودجه پیشنهادی سال 1397 - 6- حذف اعضايی که آورده خود را به حد 
نصاب نرسانده اند طبق ماده 17 اساسنامه 7-تصمیم گیری در مورد شرايط برگشت 

اعضايی که در مجمع عمومی قبلی حذف شده اند. 

رعايت حريم خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می آورد

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره س – 96 -39 
8726۰۰32

1- موضوع مناقصه : »تعمیرات اساسی پنج دستگاه توربین زاريا مدل DU80 مطابق شرح پیمان «
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شیراز – بزرگراه امام خمینی )کمربندی احمدآباد(- حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان – جنب پمپ 

بنزين فالح زاده – منطقه پنج عملیات انتقال گاز – امور پیمانها
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار : مبلغ 10/520/000/000 )ده میلیارد و پانصد و بیست میلیون( ريال مطابق آيین نامه 

تضمین معامالت دولتی. 
4- مهلت اعالم آمادگی  دريافت اسناد مناقصه و کاربرگ فنی – بازرگانی و کاربرگ استعالم ارزيابی کیفی: از تاريخ درج آگهی نوبت اول 

لغايت پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/12/07 می باشد. 
5- مهلت عودت مدارک استعالم ارزيابی کیفی: حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1396/12/21 

6- گشايش پاکت مالی : پس از طی فرآيند ارزيابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صالحیت مراتب از طريق دعوتنامه اطالع رسانی شده و طی آن مهلت مکان و زمان 
تسلیم » تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار« » اسناد مناقصه و پیشنهاد فنی بازرگانی « و » پاکت پیشنهاد قیمت « اطالع رسانی خواهد شد. 

7-گواهی صالحیت مورد نیاز : گواهی صالحیت معتبر رتبه 3 نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه يا » گواهینامه معتبر تعمیرات اساسی و ماشین های دوار از معاونت مهندسی، 
پژوهشی و فناوری وزارت نفت در رشته گرايش و مدل توربین موضوع مناقصه « و عالوه بر ارائه يکی 2 گواهی ذکر شده »گواهی صالحیت معتبر ايمنی امور پیمانکاران از 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« الزامی می باشد.
8- مدارک مورد نیاز جهت تحويل اسناد : نامه اعالم آمادگی و معرفی نامه، يک نسخه برابر اصل از کلیه مدارک گواهی صالحیت معتبر، گواهی کد اقتصادی، شناسه ملی 
و گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تصوير اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرين تغییرات رسمی شرکت و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1395. 
مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر به پايگاه اطالع رسانی الکترونیکی منطقه به آدرس  ir. ا http://www.nigc-dist5  )بخش مناقصات( مراجعه و يا با شماره تلفن 

38132319-071 / 38132310-071 امور پیمانهای منطقه تماس حاصل فرمايید.  شماره مجوز : 139605434 
روابط عمومي منطقه پنج عملیات انتقال گاز نوبت اول : شنبه 1396/11/28  نوبت دوم : دوشنبه 1396/11/30 

شرکت انتقال گازایران
منطقه پنج عملیات انتقال گاز

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به   16۰۰i تیپ  پیکان  سواری  خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
11۲۸۴۰۲۰61۷ و شماره شاسی 11۰1۳۴1۷ و شماره پالک ایران ۷۲-۳۲۸ ل 1۹ 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر 

آگهی ابالغ
 دادخواست وضمائم وقت دادرسی

امام-کوچه  جایزان-خیابان  فرزندمحمدطاهرساکن  نسب  داوری  اقبال  آقای 
ابوذردادخواستی به خواسته احتشام بارانی به شماره۸۰۹/1/۹6به طرفیت احتشام بارانی 
فرزندفرامرزساکن مجهول المکان به این شعبه ارجاع وبه کالسه۸۰۹/1/۹6حقوقی ثبت 
خوانده  وچون  است  گردیده  وقت  تعیین  روزیکشنبه۹6/1۲/۲۷ساعت۹صبح  وبرای 
مجهول المکان می باشد بنابه درخواست خواهان تقاضانموده که به وسیله انتشارآگهی 
دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاروفق ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1۳۷1 
آگهی شودکه ازمفاددادخواست درروزوساعت معین رسیدگی خوانده مطلع گردد.ودراین 
شوراجهت رسیدگی حاضرشودودرصورت عدم حضوردرشوراغیابارسیدگی وصدورحکم 

مقتضی راصادرخواهد نمود. شماره م.الف)1۲/6۹۴(
قاضی شورای حل اختالف شعبه يک شهرستان رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی حصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه۲11۲۰صادره  پدرمهدی  نام  حربی  بانوصدیقه 
مرحوم  همسرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
خرمشهردرتاریخ۹6/۲/۲۳درقم  بشناسنامه1۰۵۲صادره  باوی  عبدالزهراء 
فوق  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش  اقامتگاه 
ئده  ۳-ما پسرمتوفی( ۲۹۵۰خرمشهر) مه سنا ناصربشنا -۲ لذکر)همسرمتوفی( ا
بشناسنامه6۹۷6خرمشهر۵- 1۸۲۰۲۸۳۷6۳خرمشهر۴-نرگس  بشناسنامه 
بشناسنامه۲۸۲۵شادگان۷- رضیه  بشناسنامه۲۰1۵۷خرمشهر6-  نصرت 
شادگان۹- بشناسنامه1۸۲۰1۸61۰۵خرمشهر۸-لیالبشناسنامه۸۳۴  فاطمه 

تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(والغیر.  ناهیدبشناسنامه۳۷۸خرمشهر)دختران 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت 
نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه 

اعتبارساقط است.      شماره م الف)۹/1۲۲۹(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمود نوری فرزند موسی 

خواهان آقای محمد حسین سبحانی چگنی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمود 
نوری به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹6۰۹۹۸661۲۰۰۰۵۸1 و بایگانی ۹6۰۵۸۴ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹6/1۲/1۹ ساعت۰۸:۳۰ 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد-حمید گوهری 

آگهی وقت
 رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقا/خانم ابوالفضل غنی زاده فرزند

شماره ابالغنامه :۹61۰1۰۲۲۹۰1۰۷۳61 شماره پرونده :۹6۰۹۹۸۲۲۹۰1۰۰۸61
شماره بایگانی شعبه :۹6۰۸۷۷ تاریخ تنظیم :1۳۹6/11/۲۳

خواهان سیاوش ارالو دادخواستی به طرفیت خوانده ابوالفضل غنی زاده به خواسته تنظیم 
سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالس ۹6۰۹۹۸۲۲۹۰1۰۰۸61 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  کریم  رباط  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه  شعبه 1 
1۳۹۷/۰۲/۰1 ساعت 11:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواستو ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. م الف   ۲۴۳۰
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کريم

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 11۵ قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
احمد افشاری  فرزند* به اتهام مشارکت در شروع به آدم ربایی و نگهداری غیر مجاز یک 
قبضه سالح گرم جنگی ) کلت( و ۹ عدد فشنگ آن در پرونده کالسه  ۲/۹6۰۲۷۴ ب   
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب 
طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا وقت رسیدگی که 
برای مورخ ساعت تعیین گردیده در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به 
صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ 

انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف ۲1۳۵
مدير دفتر شعبه 2  بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 

حصروراثت
آقای کرمعلی میرزاپور نورآبادی دارای  شناسنامه شماره ۳6۳۴۷ به شرح دادخواست به 
کالسه 1۳۷/1/۹6 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان شهناز زیدی خشک به شماره شناسنامه ۲۰در تاریخ 1۳۹6/1۰/۲۹در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- کرمعلی میرزاپور 
1۳۵۳/6/6همسر  متولد  شناسنامه ۴۰۷۰۳۵۹۹۴1  شماره  غالمعلی  فرزند  نورآبادی 
متوفی ۲- خاتون افرازی فرزند برات شماره شناسنامه ۲۳۸متولد 1۳11/۸/۹مادرمتوفی 
۳- روح اله میرزاپور نورآبادی فرزند کرمعلی شماره شناسنامه ۰۰۲۰۵۵۰۵۰۲متولد 
1۳۷6/۷/۲۸فرزند متوفی ۴- معصومه میرزاپور نورآبادی فرزند کرمعلی شماره شناسنامه 
۴۰616۳۵1۴1متولد 1۳۸۵/۷/۹فرزند متوفی ۵- غالمرضا میرززاپور نورآبادی  فرزند 

کرمعلی شماره شناسنامه ۰۰1۷۸۵۴۹۵۴متولد 1۳۷۳/1۲/۲۸فرزندمتوفی
و متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد

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

ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
حسن بابايی نسب رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان رومشکان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان 

آگهی موضوع ماده 1۰
 آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
برابر رای شماره ۲۲6  مورخ۹6/11/1۷ هئیت موضوع قانون فوق الذکر مستقر در واحد 
ثبتی پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای حسن محمودوند فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 1۰1 صادره از ویسیان در ششدانگ یکباب عمارت مسکونی به مساحت ۳۰۳  
متر مربع پالک ۲۰۷/۲۸  فرعی از ۲۸ اصلی واقع در شهر معموالن شهرستان پلدختر 
بخش ۸ خرم آباد از مالکیت رسمی آقای لطیف جمشیدی )محمودوند ( محرز گردیده 
است به منظور اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت ۲۰ روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 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.  

تاریخ انتشار :۹6/11/۲۸  
رئیس اداره ثبت و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت 

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

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

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

برابر رای شماره    1۳۹66۰۳۳1۰1۲۰۰۲۰۲۵- ۹6/1۰/۲۷جلسه  هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی حسین زمانی ابیانه فرزند عباسعلی 
به شماره شناسنامه ۲۴۵6صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت 
۳1۷/۵۹مترمربع از پالک 6۲۵۳فرعی از۸1اصلی سهمی محمد فیروز رنجبر ذیل ثبت 
صفحه ۳۹۴دفتر ۳۲۲محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی 
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از رسید ، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، در خواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف :6۳۸
محمد افخمی ريیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

تاریخ چاپ اول :۲۸ /۹6/11 تاریخ چاپ دوم :1۳ /۹6/1۲

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان 

آگهی موضوع ماده 1۰ 
آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
برابر رای شماره ۲۲۵ مورخ۹6/11/1۰ هئیت موضوع قانون فوق الذکر مستقر در واحد 
ثبتی پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمد رضا شاه کرمی فرزند نورعلی به شماره 
شناسنامه ۸۰ صادره از رومشکان در ششدانگ یکباب عمارت مسکونی به مساحت ۲۲۰ 
متر مربع پالک ۲۰۷/۲۸ فرعی از ۲۸ اصلی واقع در شهر معموالن شهرستان پلدختر بخش 
۸ خرم آباد از مالکیت رسمی آقای لطیف جمشیدی محرز گردیده است به منظور اطالع 
عموم در یک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
نامبرده اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۲۰ روز اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و 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.  تاریخ انتشار :۹6/11/۲۸  
رئیس اداره  ثبت و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رجب علی درویشی دارای  شناسنامه شماره 1۹6 به شرح دادخواست به کالسه 
۹6116۷ از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شیخعلی معروف به پنجعلی به شماره شناسنامه 161۸در تاریخ 1۳۸6/1۲/۲6در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
متولد   ۵۹۸۹۸۹۴۸۰۵ شناسنامه  شماره  منصور  فرزند  امرایی  بانو  عنبر   -1

1۳۲۷/1/۲همسر متوفی
۵۹۸۹۷۹۷۷۵۳متولد  شناسنامه  شماره  شیخعلی  فرزند  درویشی  ناصر   -۲

1۳۵۵/6/1۰فرزند متوفی
۵۹۸۹۷۹6۰۵6متولد  شناسنامه  شماره  شیخعلی  فرزند  درویشی  منتعلی   -۳

1۳۵۰/6/۲۲فرزند متوفی
۴1۹۹6۵6111متولد  شناسنامه  شماره  شیخعلی  فرزند  درویشی  نجات  علی   -۴

1۳61/۷/1فرزند متوفی
۵۹۸۹۷۹۷۷۴۵متولد  شناسنامه  شماره  شیخعلی  فرزند  درویشی   علی   -۵

1۳۵6/1۰/1۰فرزندمتوفی
۵۹۸۹۹۷۳۸61متولد  شناسنامه  شماره  شیخعلی  فرزند  درویشی   مریم   -6

1۳6۴/1۲/1فرزندمتوفی
۵۹۸۹۷۹۹1۴۴متولد  شناسنامه  شماره  شیخعلی  فرزند  درویشی   فرشته   -۷

1۳6۰/۸/1فرزندمتوفی
1۹6متولد  شناسنامه  شماره  شیخعلی)پنجعلی(  فرزند  درویشی   علی  رجب   -۸

1۳۴۲/1۰/۳فرزندمتوفی
و متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد

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

ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
حسن بابايی نسب رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان رومشکان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان 

آگهی موضوع ماده 1۰
آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
الذکر  فوق  قانون  موضوع  هئیت  مورخ۹6/11/1۷   )۹6/11/1۷( شماره ۲۲۷  رای  برابر 
مستقر در واحد ثبتی پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای منوچهر جودکی فرزند 
جواد به شماره شناسنامه ۳۷۷۴6 صادره از خرم آباد در ششدانگ یکباب عمارت مسکونی 
به مساحت 1۷6 متر مربع پالک ۰۳1۷/۲۸ فرعی از ۲۸ اصلی واقع در شهر معموالن 
شهرستان پلدختر بخش ۸ خرم آباد از مالکیت رسمی بنیاد مسکن انقالب اسالمی محرز 
گردیده است به منظور اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار آگهی 
به مدت ۲۰ روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 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.  تاریخ 

انتشار :۹6/11/۲۸  
رئیس اداره ثبت و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت 

 نوبت اول

 اقدامات وزارت بهداشت 
درباره آنفلوآنزای مرغی

 خشونت اجتماعی جزو
 پنج جرم اصلی در کشور

رئیس مرکز مدیریت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت اقدامات انجام شــده جهت کنترل و 
جلوگیری از انتقال ویروس آنفلوآنزای پرندگان به 
انسان را تشریح کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
دکتــر محمد مهدی گویا دربــاره نوع آنفلوآنزای 
مشاهده شــده در پرندگان دریاچه خلیج فارس 
تهران توضیح داد و گفت: نوع آنفلوآنزای پرندگان 
که در تهران گزارش شــده، H۵N۸ است که با 
موارد آنفلوآنــزای پرندگان گیالن، تفاوت دارد. با 
این حال نگرانی خاصی درباره سرایت آن به انسان 
وجود ندارد؛ چون تاکنون موردی از ابتالی انسان 
به این ویروس دیده نشده اســت.وی با اشاره به 
همکاری وزارت بهداشــت و سازمان دامپزشکی 
در این زمینه، ادامه داد: ویروس آنفلوآنزا می تواند 
بین همه انواع پرنــدگان از جمله طیوری که در 
مرغداری ها هســتند، دیده شود. عالوه بر آن این 

ویروس ها می توانند تغییر شــکل پیدا کنند.گویا 
درباره اقدامات پیشگیرانه دستگاه های مسئول در 
این زمینه برای کنترل شیوع این بیماری به انسان 
نیز توضیح داد و گفت:  ما تمام کسانی که با این 
پرندگان در ارتباط بوده اند را واکسینه کرده و به 
آنها داروی پیشــگیری داده ایم. عالوه بر آن برای 
اطمینان از اینکه آنها در خطر نیســتند 1۰ روز 

تحت مراقبت قرار می گیرند. 

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه 
قضاییه گفت: رفتارهای خشن برخی افراد حداقل 
جزو پنج جرم اصلی اســت، باید برای پیشگیری 
از آن، اقــدام هــای جدی با همــکاری مردم و 
دستگاه های مسئول انجام شود.محمد باقر الفت 
با اشــاره به برنامه های قوه قضاییه در پیشگیری 
از جرائم، افزود: در این ارتباط بر اساس آمارهای 
موجود جرم اول اهانت ، تحقیر و تهدید است که 

انجام می شــود. وی ادامه داد: وضعیت موجود از 
ناهنجاری و آسیب های اجتماعی خبر می دهد، 
باید برای حل و رفع آن نسبت به برنامه ریزی و 
اقدام های مناســب توسط مردم و دستگاه های 
مســوول تالش کرد. وی تصریح کرد: در دعاوی 
خانواده ها نیز متاســفانه با خشــونت خانگی و 
خانوادگی رو به رو هســتیم کــه منجر به بروز 
اختالف ، جدایی و طالق می شود .الفت در ادامه 
به علت بروز جرائم خشــن در جامعه اشاره کرد 
و یکی از مهمترین آنهــا را مهاجرت جمعیت از 
روستاها و گسترش حاشیه نشینی در شهرها ذکر 
کرد. معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه یادآور شد: برای پیشگیری و حل این 
معضل مهم، این قوه وظایــف خود را انجام می 
دهد، باید سایر متولیان فرهنگی و اجتماعی نیز 

اقدام و همراهی کنند. 



6 نفت و انرژیشنبه 28 بهمن 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3699

احتمال ورود به سانچی در عمق ۱۱۵ متری 

غواصان موفق شــدند با رســیدن به الشــه نفتکش، در کنترل نشت 
سوخت از آن اقداماتی را انجام دهند اما هنوز موفق به حضور در درون 
نفتکش نشــده اند، با این حال احتمال ورود به الشه سانچی در عمق 

11۵ متری دریا در روزهای آینده وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل از تســنیم، پیکر ۳ تن از خدمه نفتکش غرق 
شده سانچی به ایران رسید اما هنوز از سرنوشت پیکر ۲۹ تن از خدمه 
این نفتکش اطالعی در دســت نیست. شواهد و ظواهر امر و همچنین 
اطالعات بدســت آمده، حاکی از این است که به احتمال زیاد این ۲۹ 
پیکر در الشه نفتکش غرق شده هستند اما دسترسی به آنها به خاطر 
قرار گرفتن نفتکش در عمق 11۵ متری آبهای شــرقی چین، بســیار 
ســخت است.غواصان در روزهای اخیر برای نخستین بار از زمان غرق 
شدن نفتکش )۲۴ دی ماه( موفق شدند به الشه نفتکش در عمق آب 
دســت یابند. رسیدن غواصان به الشــه نفتکش در عمق 11۵ متری 
آب، امیدها را برای یافتن پیکر دیگر خدمه سانچی بیشتر کرده است 
با این حال مدیرعامل شرکت ملی نفتکش دست یابی به اجساد شهدا 
را بســیار سخت می داند.ســیروس کیان ارثی در این خصوص گفت: 
"به دلیل شــدت انفجار شکل ظاهری کشــتی دفورمه شده و تغییر 
شکل یافته، از اینرو ورود به آن را سخت کرده است. با این حال گروه 
غواصی در تالش هســتند تا اتاقک ها و کابین های سانچی را بررسی 
کنند تا ببینند آیا پیکر خدمه در این اتاقک ها هست یا خیر."غواصان 
موفق شدند با رسیدن به الشه نفتکش، در کنترل نشت سوخت از آن 
اقداماتی را انجام دهند اما هنوز موفق به حضور در درون نفتکش نشده 
اند، با این حال احتمال ورود به الشــه ســانچی در عمق 11۵ متری 
دریــا در روزهای آینده وجود دارد.در حالــی که هنوز ابهامات زیادی 
در خصوص نحوه بروز این حادثه و چرایی برخورد کشــتی چینی به 
نفتکش ایرانی وجود دارد و برخی نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
نیز با تأکید بر این ابهامات، پیگیر علت یابی حادثه هستند، بررسی ها 
در خصوص این حادثه توســط تیم هایی از کشورهای ایران و چین و 
همچنین نمایندگان شرکت های بیمه گر ادامه دارد.مدیرعامل شرکت 
ملی نفتکــش در این خصوص گفت: "هم شــرکت های بیمه گر دو 
کشتی ایرانی سانچی و چینی کریستال در حال بررسی سانحه هستند 
و هم چهار کشــور ذینفع این قضیه بر اساس تفاهم نامه ای که امضا 
کرده اند در حال رمزگشایی جعبه سیاه هستند."وی افزود: "در حال 
حاضر امکان پیش داوری در خصوص تعیین مقصر حادثه وجود ندارد 
و تا زمانی که اطالعات جعبه سیاه رمزگشایی نشود نمی توان مقصر را 
تعیین کرد. مشاوران بین المللی نیز در حال بررسی سانحه هستند و 

به محض اعالم نتایج اطالع رسانی خواهد شد."

کاهش ۱۰درصدی واردات نفت هند از ایران

طبق آمار منابع آگاه، واردات نفت هند از ایران در ژانویه نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته 1۰.۷ درصد کاهش یافت.بر اساس این گزارش، آمار 
منابع رهگیری کشتی و واحد تحقیقات و پیش بینی نفتی تامسون رویترز 
نشــان داد هند در ژانویه حدود ۴۹۵ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد 
کرد که در مقایســه با دســامبر حدود ۳.۴ درصد و در مقایسه با ژانویه 
سال میالدی گذشــته 1۰.۷ درصد کاهش داشته است.واردات نفت هند 
از ایران در فاصله آوریل تا ژانویه )1۰ ماه نخســت سال مالی جاری هند( 
1۷ درصد کاهش داشت و به حدود ۴۴۲ هزار و ۸۰۰ بشکه در روز رسید.

خبر

واردات نفت کره جنوبی از ایران 
۴۷ درصد کاهش یافت 

واردات نفت کره جنوبــی از ایران در ماه ژانویه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتی 
۴۷ درصدی داشته و به ۲۲۴ هزار و 6۳۲ بشکه 
در روز رسیده است.آمارهای گمرکی نشان می 
دهــد واردات نفت کره جنوبــی از ایران در ماه 
ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افتی ۴۷ درصدی داشــته و به ۹۵۰ هزار و 1۳ 
تــن، معــادل ۲۲۴ هزار و 6۳۲ بشــکه در روز 
رسیده است که پایین ترین رقم از اکتبر ۲۰16 
تاکنون اســت.یکی از دالیل کاهش خرید نفت 
کره جنوبی از ایران در ماه گذشته حادثه پیش 
آمده برای نفتکش سانچی است که حامل 1۳6 
هزار تن میعانات ایران به مقصد کره جنوبی بود.

ایــن محموله قرار بود به شــرکت هانوها توتال 
پتروچمیکال کره جنوبی تحویل داده شود.کره 
جنوبی، پنجمین وارد کننده بزرگ نفت جهان، 
میعانــات مورد نیاز خود را عمدتا از ایران تامین 
می کنــد و بعد از لغو تحریــم های غرب علیه 
ایران در سال ۲۰16 خریدهای خود از تهران را 
افزایش داده است.اما واردات نفت کره جنوبی از 
ایران از نوامبر ۲۰1۷ به این طرف رو به کاهش 
گذاشته که ناشی از افت صادرات میعانات ایران 
به دلیل یک مشکل فنی به وجود آمده در میدان 
پارس جنوبی بوده است.ایران قیمت رسمی نفت 
خــام خود را برای ماه فوریه کاهش داده و برای 
جذب مشــتریان آســیایی تخفیف قیمت نفت 
سنگین خود نســبت به نفت سنگین عربستان 

را بیشتر کرده است.

موافقت پاکستان با خرید گاز مایع 
و سوخت از عمان و ایتالیا

کابینه دولت فدرال پاکســتان با خرید گاز مایع 
طبیعی -ال.ان.جی- و ســوخت از عمان و ایتالیا 
موافقــت کرد.به گــزارش زمان به نقــل از ایرنا، 
پاکســتان ســاالنه چهار و نیم میلیــون تن گاز 
مایع )ال-ان-جی( وارد مــی کند و قرار بود که 
این میزان تا پایان ســال میالدی گذشته به دو 
برابر افزایش یابد.میزان مصرف گاز در پاکســتان 
در نیمه دوم ســال که فصل سرما آغاز می شود، 
بیشتر است و فعال قطر، اصلی ترین صادر کننده 
گاز مایع به پاکســتان است.بررسی ها نشان می 
دهد میزان نیاز پاکســتان به گاز در ســال های 
آینده افزایش خواهد یافت.این کشــور ظرف سه 
سال آینده، ســاالنه به ۲۰ میلیون تن گاز مایع 
نیاز خواهد داشــت و پس از پنج سال، این رقم 

به ۳۰ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.

نفت در جهان

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

ثبتی چمستان
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ماده  موضوع  هیات  در  که  متقاضیانی  ۹۰/۹/۲۰امالک 
مورد  چمستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون   1
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای 
الزم صادر گردید جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 

می گردد
 مرحله ۲۴ سال ۹6

 بخش یک
 امالک متقاضیان واقع در قریه امیرآباد پالک ۸ اصلی 

بخش 1 
شش  به  نسبت  حداد  دهقان  وحید  آقای  فرعی   ۲۴۰
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲۲۸/۰۹مترمربع واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای 

مصطفی باقری مالک رسمی
 ۲۴1 فرعی آقای خسرو گروسی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۳۴/۰۰مترمربع 
ایرج محمودی   آقای  از  امیرآباد خریداری  قریه  واقع در 

مالک رسمی
به  نسبت  دره  نخود  سهرابی  حامد  آقای  فرعی   ۲۴۲  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۴۲/۵۵مترمربع واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای 

سید محمد رضا افتخارزاده مالک رسمی
به شش  نسبت  پور  نبی  اهلل  آقای حجت  فرعی   ۲۴۳ 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۳1۲/۲۴مترمربع واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای 

رحمت اهلل نبی پور مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه گیالنده پالک ۹ اصلی 

بخش 11
 ۳1۳ فرعی آقای قدرت اهلل مقصودی نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۵61/۸۵مترمربع واقع در قریه گیالنده خریداری از منیژه 

و خدیجه مقصودی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ولیرکان پالک 1۰ اصلی 

بخش 1
۷۹ فرعی آقای فرهاد محمدی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی و مساحت ۴۰۰/۹۰مترمربع 
واقع در قریه ولیرکان  خریداری از علی محمدی یزدی 

مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه حاجیکالپالک 1۲ اصلی 

بخش 1
61 فرعی آقای ایوب ابراهیمی وند  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۷۸/۳۸متر 
مربع که مقدار 1۵۲ سیرمشاع عرضه وقف می باشد واقع 
مالک  دهقان  علیرضا  از  خریداری  کال  حاجی  قلعه  در 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه تنه رز پالک 1۳ اصلی 

بخش 1
6 فرعی خانم فاطمه صفری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت مترمربع واقع در 
محمود  و  هاره  قاسمی  فاطمه  از  رز خریداری  قریهتنه 

اسدی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه گندیما پالک 16 اصلی 

بخش یک 
به  نسبت  هاشمی  آل  مهدی  سید  آقای  فرعی    ۴۰
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
از  خریداری  گندیما   قریه  در  واقع  ۲۵۷/۸۲مترمربع 

غالمرضا آدابی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کنسپا  پالک 1۷ اصلی 

بخش 1
۳۲ فرعی آقای محمدعلی حاجی نژاد متکی ششدانگ یک 
قطعه  زمین با بنای احداثی به مساحت 1۷6/۰۰مترمربع 
واقع در قریه کنسپا خریداری از یحیی کرد مالک رسمی 

به  نسبت  شالکوئی  کار  فطرت  سعیده  خانم  فرعی   ۳۳
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
1۹۵/۹۰مترمربع واقع در قریه کنسپا خریداری از یحیی 

کرد مالک رسمی
پالک 1۹  تجاسبکال   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   
اصلی بخش 1 11۵ فرعی خانم آذرنیک چهره نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
1۸۳/۲6مترمربع واقع در قریه تجاسبکالخریداری از فرزاد 

قربانی مالک رسمی 
باریکال پالک ۲۰ اصلی  امالک متقاضیان واقع در قریه 

بخش یک
1۲۹ فرعی خانم بهاره آقانجفی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۲۳۸/۲۵مترمربع 
مالک  از حمیداحسانی   باریکال خریداری  قریه  واقع در 

رسمی
 1۳۰فرعی  آقای سید عباس هاشمی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین  قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 
۳6۰/۵۳مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از سید 

سجاد حسینی مالک رسمی
شش  به  نسبت  شکراهلل  محمدرضا  آقای  فرعی   1۳1  
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۲۵۴/۳۷ 
رضا  سید  از  خریداری  باریکال  قریه  در  واقع  مترمربع 

حسینی مالک رسمی
شش  به  نسبت  اوره  آقانی  مرضیه  خانم  فرعی   1۳۲  
مساحت  به  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲۴۸/۸۳مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از خدیجه 

صفاری مالک رسمی
به  نسبت  فراهانی  واشقانی  فاطمه  خانم  فرعی   1۳۳  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۰۵/۲1مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از سید 

نقی حسینی مالک رسمی
شش  به  نسبت  حسینی  رضا  سید  آقای  فرعی   1۳۴  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۳1۰/66مترمربع واقع در قریه باریکال  خریداری از سید 

مرتضی حسینی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک ۲1 اصلی 

بخش یک
شش  به  نسبت  مهدوی  محمدرضا  آقای  فرعی   116
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۴۰۰/۲۴مترمربع واقع در قریه ورازده علیا  واگذاری از علی 

مهدوی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه تورانکال پالک ۲۳ اصلی 

بخش یک
۸۴ فرعی آقای مجید احسانی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۳۲/۵۵متر مربع 
که مقدار دو دانگ مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه 

تورانکاله خریداری از رضا اسماعیلی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه رزک  پالک ۲۴ اصلی 

بخش یک
 ۸6فرعی خانم مریم موسی خانی نسبت به سه دانگ 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  از ششدانگ یک  مشاع 
مساحت ۲۷۲/۹۰مترمربع که مقدار ۸۰ سیر مشاع عرصه 
وقف  می باشد واقع در قریه رزک خریداری از آقای کمیل 

خالقی مالک رسمی
 ۸6 فرعی آقای ابراهیم آقانبی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۷۲/۹۰متر مربع که مقدار ۸۰ سیرمشاع عرصه وقف می 
باشد واقع در قریه رزک خریداری از آقای کمیل خالقی 

مالک رسمی

 ۸۷ فرعی آقای همایون شاه حسینی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰/۰۰مترمربع که مقدار 
۸۰ سیر مشاع  عرصه وقت می باشد واقع در قریه رزک  

خریداری از آقای مسلم رنجبر مالک رسمی
نسبت  صالحی  محمدعلی خوشنودی  آقای  فرعی   ۸۸ 
به شش دانگ  قطعه زمین با  بنای احداثی به مساحت 
۲۲1/۹۴مترمربع که مقدار ۸۰ سیر مشاع عرصه وقف  می 
باشند واقع در قریه رزک خریداری از کاظم کیانی مالک 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه جلیکان  پالک ۲۵ اصلی 
بخش یک 6۰۵ فرعی آقای سید علی حسینی ساداتی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 16۴/۹۲مترمربع واقع درقریه جلیکان خریداری 

از اسماعیل عفتی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه قلعه کتی پالک ۳۵ اصلی 

بخش یک
۴6 فرعی خانم میترا رجائی زفره نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲61/۳۰مترمربع 
که مقدار ۵۴ سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در 
قریه قلعه کتی خریداری از مهر علی جعفری مالک رسمی

 بخش دو
 امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک 6 اصلی بخش 

۲
به  نسبت  مقدم  جوادی  نبی  محمد  آقای  فرعی   ۷۲
ششدانگ یک  قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۵۴۷/۷۳مترمربع واقع در قریه ایرکا خریداری از غالمرضا 

جوادی مقدم مالک رسمی
به  نسبت  مقدم  جوادی  فرزین  آقای  فرعی   ۷۳  
ششدانگ یک  قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 
۳1۲/۵۳مترمربع واقع در قریه ایرکا  خریداری از محمد 

نبی  جوادی مقدم مالک رسمی
 ۷۴ فرعی آقای اکبر محمدزاده نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۴۴/۰۴مترمربع 
از غالمحسن محمد زاده  ایرکا  خریداری  واقع در قریه 

مالک رسمی
 ۷۵ فرعی آقای صاحب روستائی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۹۲/۳۳مترمربع 
مالک  ذکریاپور  حسن  از  خریداری  ایرکا  قریه  در  واقع 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا پالک ۸ اصلی 

بخش ۲
۴۹ فرعی آقای اکبر عباسی متقی نسبت به  ششدانگ 
مساحت1۸۴/6۵  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مترمربع واقع در قریه همصفا خریداری از ناصر رحمانی 

مالک رسمی 
بخش یازده 

 ۸ پالک  علیا  سالده  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   
اصلی بخش 11 ۲۰۲فرعی خانم منیرسولقائی  نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
خریداری  علیا  سالده  قریه  در  واقع  ۴۳۹/۵۴مترمربع 

ازعاتکه محمدی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه اناده پالک 1۵ اصلی بخش 

 11
۲۵۸فرعی  آقای اسمعیل  درویش نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۳۰/۳۵مترمربع 
واقع در قریه اناده خریداری از میالد بیگلر بیگی مالک 

رسمی
به   نسبت  عباس زاده  مرتضی  آقای  ۲۵۹فرعی  
به مساحت  احداثی  بنای  با  زمین  ششدانگ یک قطعه 
۲۲۳/۸۴مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از علی اصغر 

رضایی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ چالک پالک 16 

اصلی بخش 11 

1۷۰ فرعی خانم فرخنده ترکیان عاشق آبادی نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 
۲۹1/۸6مترمربع واقع در قریه سنگ چالک خریداری از 

علی خسروی مالک رسمی
 1۷1 فرعی خانم منیژه مهدی دماوندی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۳۲/۵۰مترمربع واقع 
در قریه سنگ چالک خریداری از حسن حسین پور مالک 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده پالک 1۸ اصلی 

بخش 11
 ۹۰فرعی  خانم رویا بزرگمهر نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت61۸/6۴ متر مربع 
که مقدار ۴۸ سیر مشاع عرصه وقف  می باشند واقع در 

قریه مغانده خریداری از حسین اکبری مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال پالک 1۹ اصلی 

بخش 11
نسبت  دیلمانی   خدمتگزار  امید  آقای  فرعی   ۳۸۷  
ششدانگ یک قطعه زمین با  بنای احداثی به مساحت 
از  خریداری  چمازکال  قریه  در  واقع  ۳۳1/۸1مترمربع 

حسین اکبری مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سیاهکال پالک ۲1 اصلی 
به  نسبت  اسفندیار دهقان  آقای  فرعی  بخش 11 ۲۴۹ 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
1۴۵/۳۰متر مربع که مقدار ۲۰ سیر مشاع عرصه وقف  
می باشد واقع در قریه سیاهکال واگذاری از عباس دهقان 

مالک رسمی
 ۲۵۰ فرعی آقای تقی  ذبیحی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت ۲1۵/۳۲متر مربع 
که مقدار ۲۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه 

سیاهکال خریداری از عباس عزت پناه مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کلین خونی پالک ۲۷ 
اصلی بخش 11 ۸۸ فرعی خانم اختر فرازمند نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲1۰/۰۰مترمربع واقع در قریه کلین خونی خریداری از 

علی محمدی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه نصرت آباد پالک ۳1 اصلی 
بخش 11 1۳۵ فرعی خانم فرشته السادات رضوی شاد 
احداثی  بنای  با  زمین  دانگ یک قطعه  به شش  نسبت 
آباد  نصرت  قریه  در  واقع  ۲۴۴/1۰مترمربع  مساحت  به 

واگذاری از رضا رضوی شاد مالک رسمی
 1۳6 فرعی  خانم مینا السادات  رضوی شاد نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۲6/66متر مربع واقع در قریه نصرت آباد واگذاری از رضا 

رضوی شاد مالک رسمی
 1۳۷ فرعی خانم ملیحه السادات رضوی شاد نسبت به 
به مساحت  احداثی  بنای  با  زمین  ششدانگ یک قطعه 
۴۸۵/۸۴مترمربع واقع در قریه نصرت آباد واگذاری از رضا 

رضوی شاد مالک رسمی
 1۳۸ فرعی آقای محمد باقر منصوری نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲۳۳/۲۲مترمربع واقع در قریه نصرت آباد خریداری از گیتا 

گوراب مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه واتاشان پالک ۳۲ اصلی 

بخش 11
 ۳1 فرعی خانم احترام مالیری نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲1۴/۴6مترمربع 
احمد حسینی  از سید  واتاشان خریداری  قریه  در  واقع 

مالک رسمی
به  نسبت  اردهانی   زاده  ولی  رحیم  آقای  فرعی   ۳۲  
شش دانگ یک قطعه زمین با  بنای احداثی به مساحت 
۲۲۴/۵۲مترمربع واقع در قریه واتاشان خریداری از سید 

احمد حسینی مالک رسمی
۳۳فرعی  خانم مریم رامح نسبت به سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 
۲۵۴/6۲مترمربع واقع در قریه واتاشان خریداری از سید 

احمد حسینی مالک رسمی
۳۳فرعی  آقای محمد جعفر غفوری روزبهانی نسبت به 
بنای  با  از ششدانگ  یک قطعه زمین  سه دانگ مشاع 
احداثی به مساحت ۲۵۴/6۲مترمربع واقع در قریه واتاشان  

خریداری از سید احمد حسینی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کرد آباد پالک ۳۳ اصلی 
بخش 11 ۸۸۹ فرعی آقای محمدرضا هادی زاده نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۴۰۴/۵6مترمربع واقع در قریه کرد آباد خریداری از ولی 

اهلل کرد آبادی مالک رسمی
 ۸۹۰ فرعی آقای بابک قزوینیان نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۳۵/۳6مترمربع 
واقع در قریه کرد آباد خریداری از بابک  کوثری قانع  مالک 

رسمی
 ۸۹1 فرعی آقای عادل خلیل زاده نسبت به سه دانگ 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  از ششدانگ یک  مشاع 
مساحت ۲۲۰/۴۳مترمربع واقع در قریه کرد آباد خریداری 
از عبداله حیدرزاده  مالک رسمی ۸۹1 فرعی آقای سعید 
بیات نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۰/۴۳مترمربع واقع در 
قریه کرد آباد خریداری از عبداله حیدر زاده  مالک رسمی

 ۸۹۲ فرعی آقای حمید نظری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۰۲/۵۸مترمربع 
واقع در قریه کرد آباد خریداری از فاطمه خوش گام مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه نانواکال پالک ۳۸ اصلی 

بخش 11
۹۸ فرعی آقای قاسم بهبودی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 6۵۰/1۵مترمربع 
واقع در قریه نانواکال خریداری ازسیف اهلل خادمی مالک 

رسمی
 ۹۹ فرعی آقای خسرو رجبی دهزپری  نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲۵1/۰1مترمربع واقع در قریه نانواکال خریداری از رمضان 

خادمی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه طالب آباد پالک ۳۹ اصلی 
بخش 11 ۴۵ فرعی خانم افسانه مقصود ی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۴۰۲/۹۳مترمربع که مقدار 1۲۰ سیر مشاع 
عرصه وقف  می باشد واقع در قریه طالب آباد خریداری 

ازکبری  طهماسبی مالک رسمی
 ۴۵ فرعی  خانم پروین مقصودی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۴۰۲/۹۳مترمربع که مقدار 1۲۰ سیر مشاع عرصه وقف 
کبری  از  خریداری  آباد  طالب  قریه  در  واقع  باشد  می 

طهماسبی مالک رسمی 
شش  به  نسبت  مهریزی  ابونی  فاطمه  خانم  ۴6فرعی  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲۴۸/۰1مترمربع که مقدار 1۲۰ سیر مشاع عرصه وقف 
از رحمت  آباد خریداری  می باشد واقع در قریه  طالب 

قاسم پور مالک رسمی
 ۴۷ فرعی آقای سید ابوالقاسم ابونی مهریزی نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۳۸/۹۷مترمربع که مقدار 1۲۰ سیر مشاع عرصه وقف 
می باشد واقع در قریه طالب آباد خریداری از سید عقیل 

حسینی مالک رسمی
به  نسبت  مهریزی  ابونی  فاطمه  خانم  فرعی   ۴۸  
به مساحت  احداثی  بنای  با  زمین  ششدانگ یک قطعه 
۲۳۹/۰1مترمربع که  مقدار 1۲۰ سیر مشاع عرصه وقف 
می باشد واقع در قریه طالب آباد خریداری از تقی  قاسمی 

نیا مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده پالک ۴1 
اصلی بخش 11 ۲1۹ فرعی  خانم فروزان راجی درگه  
احداثی  بنای  با  به شش دانگ یک قطعه زمین  نسبت 
ده  سنگین  قریه  در  واقع  مساحت ۲6۳/۵۵مترمربع  به 
خریداری از علیرضا راجی درگه و نجات مالنی انکاسی 
۲۲۰ فرعی خانم شهال گودرزی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲1۲/۰۰مترمربع 
واقع در قریه سنگین ده خریداری از بهرام خواجوی مقدم 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه عبداهلل آباد پالک ۴۷ اصلی 
بخش 11 ۵۳۵ فرعی  آقای کریم مرادی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۸۷/6۳مترمربع واقع 

در قریه عبداهلل آباد خریداری از مالک رسمی
 ۵۵۰ فرعی خانم لعبت  آقا حیدر علی نقاش نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۷۴/۲۸مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از رضا 

عباس پور مالک رسمی
به  نسبت  قهی   نیکخواه  محمدی  آقای  فرعی   ۵6۵  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
از  آباد خریداری  ۲۹۲/۸۸مترمربع واقع در قریه عبداهلل 

محسن محمدی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد پالک 1۰۰اصلی  

بخش  11 
۴۰6 فرعی آقای محمد باقر نجار نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۲6۴/1۵مترمربع 
واقع در قریه نعمت آباد خریداری از زهره افخمی عقدا 

مالک رسمی
 ۴۰۷ فرعی خانم فاطمه سمیعی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
1۴۴۰/۳۳مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از 

قدرت سمیعی پور و یداهلل قاسمی مالک رسمی
۴۰۷ فرعی خانم زهرا  سمیعی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
1۴۴۰/۳۳مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از 

قدرت سمیعی پور و یداهلل قاسمی مالک رسمی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی و ماده 1۳ آئین نامه 
مربوط این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهر ها نتشر و در روستا 
به  تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  الصاق  ها رای هیات 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه  تسلیم 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بیهی 
است برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکوردر مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان با اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی 
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید 

م.الف ۷۸11۳۳/۹6
تاریخ انتشار نوبت اول :۹6/11/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹6/1۲/1۲

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
با بیان این مطلب که هم اکنون میانگین تولید روزانه کشور 
به حدود ۷۸ میلیون لیتر رســیده و فاصله تولید و مصرف 
بنزین به هم نزدیک شــده اســت، گفت:با تکمیل فاز دوم 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس تا پایان امسال، روزانه 1۲ 

میلیون لیتر بنزین یورو ۵ به تولید کشور افزوده می شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، علیرضا صادق آبادی، 
در نشســتی با حضور فریدون همتی، استاندار هرمزگان و 
شــماری از مدیران پروژه احداث پاالیشگاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس، گفت: با راه اندازی واحد تقطیر فاز دوم 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و تکمیل آن تا پایان امسال، 
1۲ میلیــون لیتر بنزین یــورو ۵ و ۸ میلیون لیتر نفت گاز 
یورو ۵ به سبد سوخت کشــور افزوده می شود.وی با بیان 
این که پارســال در همین ایام میانگین تولید روزانه بنزین 
6۰ میلیون لیتر بود، افزود: هم اکنون میانگین تولید روزانه 
کشــور به حدود ۷۸ میلیون لیتر رسیده و فاصله تولید و 
مصرف بنزین به هم نزدیک شــده است.مدیرعامل شرکت 
ملــی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتــی تصریح کرد: 

با تکمیل فاز دوم پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس تا پایان 
امسال، روزانه 1۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ به تولید کشور 
افزوده می شود.صادق آبادی با بیان این که پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس پیشانی دیگر پاالیشگاه های کشور است، گفت: 
ساخت پاالیشگاهی با ظرفیت تولید روزانه ۳6 میلیون لیتر 
بنزین یورو ۵ در دنیا بی نظیر اســت.وی با اظهار امیدواری 
به راه اندازی هرچه سریع تر فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس، عنوان کرد: دســتاوردهای زیســت محیطی پروژه 
ساخت پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس بسیار حائز اهمیت 
است و در عین حال افتخاری برای نظام جمهوری اسالمی 

ایران به شمار می آید.
مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخــش فرآورده های 
نفتی در ادامه از راه اندازی واحد ایزومریزاســیون پاالیشگاه 
بندرعباس تا پایان امســال خبــر داد و افزود: این واحد بر 
کیفیت 1۲ میلیون لیتر از تولید این پاالیشــگاه می افزاید 
و این مقدار با اکتان حدود ۹۲ تولید می شــود. با راه اندازی 
واحد تصفیه هیدروژنی این پاالیشــگاه در سال آینده، 1۲ 
میلیون لیتر نفت گاز یورو۴  در این پاالیشگاه تولید خواهد 

شــد.به گفته صادق آبادی، با احتساب تولید ۲ پاالیشگاه 
بندرعباس و ستاره خلیج فارس، استان هرمزگان هم اکنون 
تولید ۴۰ درصد بنزین کشــور را برعهــده دارد.مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در پایان 
از حمایت های کارکنان، مدیران و پیمانکاران پروژه احداث 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس و حمایت های وزیر نفت در 

تامین مالی این پروژه قدردانی کرد.

مديرعامل شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی:

فاصله تولید و مصرف بنزین به هم نزدیک شد

معاون امور انرژی کمیسیون اروپا گفت، 
اتحادیه اروپا آماده اســت تا در خصوص 
امــکان اتصال ایران بــه کوریدور گازی 

جنوبی مذاکره نماید.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، ماروس 
سفکوویچ، معاون امور انرژی کمیسیون 
اروپــا پس از چهارمین نشســت وزاری 
عضو شــورای مشــورتی کوریدور گازی 
جنوبی در کنفرانســی خبــری در باکو 
گفــت، اتحادیه اروپا آماده اســت تا در 
خصوص امکان اتصال ایران به کوریدور 
گازی جنوبی مذاکــره نماید.وی گفت، 
این به اســتراتژی ایران بستگی خواهد 
داشت زیرا این کشور عمدتا روی افزایش 
صادرات نفت خود متمرکز شــده است.

این مقام اروپایی افزود، ابراز عالقمندی 
کشــورهای مختلف بــه کوریدور گازی 
جنوبی یک بار دیگر نشان دهنده اهمیت 
این کوریدور به عنوان یک زیرســاخت 
اســتراتژیک است.ســفکوویچ گفت، به 
لطف این پــروژه، اروپا بــه یک منطقه 
غنی از نظر منابع انرژی دسترسی خواهد 

یافــت. وی افزود، طــرف اروپایی آماده 
بحــث در خصوص تمــام فرصت های 
بیشــتر مرتبط با کوریدور گازی جنوبی 
اســت.به گفته ســفکوویچ، این مسئله 
چندین نوبت با نماینــدگان ایران مورد 
قرار گرفته اســت.کوریدور گازی  بحث 
جنوبــی یکی از پروژه هــای اولویت دار 
برای اتحادیه اروپاســت که از طریق آن 
1۰ میلیارد متر مکعــب گاز آذربایجان 
از منطقــه خزر از طریق گرجســتان و 
ترکیه به اروپا منتقل می شود.در مرحله 
نخست، گازی که باید در فاز دوم توسعه 
میدان شــاه دنیز آذربایجان تولید شود، 
به عنــوان منبع اصلی پــروژه کوریدور 
گازی جنوبی در نظر گرفته شــده است. 
در مراحل بعــدی دیگر منابع گازی نیز 
می توانند به این پروژه متصل شــوند.در 
فاز دوم پروژه شاه دنیز، از طریق توسعه 
خــط لوله قفقاز جنوبی و ســاخت خط 
لوله انتقال گاز ترانــس آناتولی )تاناپ( 
و ترانس آدریاتیک )تــاپ( به بازارهای 

ترکیه و اروپا صادر خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: 
اســناد مناقصات مربوط به بســته حدود 
پنج میلیارد دالری طرح های نگهداشت و 
افزایش تولید این شرکت آماده شده است 
و برگزاری مناقصات از ابتدای سال آینده 

کلید می خورد.
بــه گزارش زمان به نقــل از وزارت نفت، 
علــی کاردر افزود: بر اســاس تاکید وزیر 
نفــت، مهمتریــن هدفی کــه از اجرای 
طرح های ذیل این بســته دنبال می شود، 
ایجاد تکاپو و رونق در میان فعاالن صنعت 
نفت و ایجــاد ارزش افزوده از محل عمق 
است. اقتصادی  فعالیت های  به  بخشیدن 

وی بــا بیان این کــه منابع اجــرای این 
طرح هــا از محل مــاده 1۲ قانــون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر تامین می  شــود، 
ادامه داد: مدل سازی مبنی بر بهره مندی 
از قابلیت هــای این ماده قانونــی، اقدام 
مطلوبــی بود که اگر در دســتور کار قرار 
نمی گرفت، نمی توانســتیم شاهد توسعه 
در میدان های پارس جنوبی و غرب کارون 
باشــیم.کاردر، بر ضرورت رعایت اصولی 

 )HSE( بهداشت، ایمنی و محیط زیست
در همه زیرمجموعه های شرکت ملی نفت 
ایران تاکید و تصریــح کرد: بودجه مورد 
نیاز حوزه HSE به طور کامل تخصیص 
داده شــده و هر گونه ناکارآمدی در این 
حوزه به بهانه نبود بودجه، مردود اســت.

وی بر الزام های دیگری از جمله مهندسی 
ساختار، مدیریت بیمه، مدیریت ریسک و 
بهره مندی بیشتر از توان جوانان و بانوان 
در شــرکت ملی نفت ایران تاکید کرد و 
یادآور شد: آمارها نشــان می دهد میزان 
بهره مندی از توان جوانان در ســمت های 
مدیریتی این شــرکت نسبت به سال ۹۳ 
با رشــد قابل توجهی همراه شــده است.

کاردر با اشــاره دوباره به محدودیت های 
شــرکت ملی نفت در مقوله تامین مالی، 
ابــراز امیــدواری کرد که افزایش ســهم 
شــرکت ملی نفت ایــران از فروش نفت 
به پاالیشــگاه های داخلی به عنوان یکی 
از ســناریوها برای افزایش درآمدهای این 
شرکت، با آرای مثبت نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی همراه شود.

وپا آماده مذاکره   ار
برای واردات گاز ایران است 

 برگزاری مناقصات
 ۵ میلیارد دالری از سال۹۷
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رونمایی از ۴ محصول جدید بانک ملت 

چهار محصول جدید بانک ملت با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
به صورت رسمی رونمایی شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، سامانه 
های همراه پالس ملت، بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقیقی صاحب 
کسب و کار و مدیریت صندوق های قرض الحسنه محلی همچنین صراف 
الکترونیک در این مراســم به صورت عملیاتی از سوی هادی سپانلو مدیر 
امور طرح و برنامه، معرفی شدند.بر اساس این گزارش، سامانه همراه پالس 
ملت، امکان ارائه خدمات بانکی به دارندگان کارت های بانکی عضو شتاب 
را از طریق نرم افزار همراه بانک، فراهم می کند به عبارت دیگر اســتفاده 
از این ســامانه، تنها منحصر به دارندگان حساب نزد بانک ملت نیست و 
تمامی مشــتریان دارای کارت شــتابی می توانند از خدمات این سامانه 
بهره مند شــوند.این سامانه حداکثر تا یک هفته آینده به صورت عمومی 
در اختیار متقاضیــان قرار خواهد گرفت.در ســامانه بانکداری اینترنتی 
اشــخاص حقیقی صاحب کسب و کار هم عالوه بر خدمات قابل استفاده 
از سوی عموم مشــتریان حقیقی، خدمات ویژه ای در دسترس اشخاص 
حقیقی صاحبان کســب و کار قرار می گیرد.صراف الکترونیک چهارمین 
خدمت جدید بانک ملت است که به منظور پوشش نیازهای حاکم بر بازار 
گردشگری و مکانیزاســیون فرآیند خرید و فروش ارز، پیاده سازی شده 
است به این نحو که محصول مذکور تحت نشان و مالکیت شرکت صرافی 
اداره می شــود و بانک نیز به عنوان تسهیل کننده، خدماتی نظیر صدور 
کارت بانکی و ارتباطات الکترونیک دستگاه را در قبال کارمزدی مشخص 
بر عهده خواهد داشــت.دکتر محمد بیگدلــی، مدیرعامل بانک ملت در 
مراسم رونمایی از این محصوالت، اظهار داشت: این بانک در حوزه فناوری 
اطالعات و بانکداری الکترونیک همیشــه پیشــگام و پیشرو بوده و سعی 
کرده است که چند قدم جلوتر از بقیه حرکت کند.وی با اشاره به اعطای 
تندیس زرین خبرگی دیجیتال و جایــزه تحول دیجیتال به بانک ملت، 
افزود: خوشــبختانه مقدمات کار بانکداری دیجیتال در بانک ملت شروع 
شده و نقشه راه این نوع بانکداری در حال تدوین است و امیدوارم که این 
بانک به عنوان نخستین بانک کشور، بانکداری دیجیتال را راه اندازی کند.

 انتشار اوراق گواهي سپرده توسط
 بانک اقتصادنوین

پیرو اطالع رســاني قبلي در خصوص انتشــار اوراق گواهي سپرده 
مدت دار ویژه ســرمایه گذاري )عام( مرحله بیست و چهارم )مرحله 
ســوم ســال 1۳۹6(، در راســتاي همراهي با سیاست هاي بانک 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران فروش اوراق مذکور متوقف و از روز 
شــنبه مورخ 1۳۹6.11.۲۸ به مدت ۲ هفته اوراق گواهي سپرده 
با نرخ سود علي الحساب ۲۰ درصد ســاالنه عرضه مي گردد.اوراق 
گواهي سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاري )عام( بانک اقتصادنوین 
الکترونیکي و بانام و همراه با قابلیت بازخرید قبل از سررســید نزد 
شعب بانک اقتصادنوین با نرخ 1۴ درصد ساالنه مي باشد.همچنین 
مقاطع پرداخت سود علي الحساب این اوراق ماهانه بوده و تضمین 
پرداخت اصل و سودهاي علي الحساب آن توسط بانک اقتصادنوین 

صورت مي گیرد.

روزنه

 استقبال عراقی ها
 از خودروهای سایپا 

 محصوالت گــروه خودروســازی ســایپا در 
چهارمین دوره نمایشگاه اختصاصی جمهوری 
اســالمی ایران در بغداد مورد استقبال عراقی 
هــا قرار گرفت .به گزارش ســایپا نیوز؛ در این 
نمایشگاه سایپا با داشتن ۲۲۰ متر مربع غرفه، 
محصوالتــی چون تیبا ، تیبا ۲ ، آریو اتوماتیک 
، کوییــک ، ســاینا اتوماتیک ، ســایپا 1۳1 و 
پیکاپ ریچ و همچنیــن قطعات و لوازم تولید 
شــده در شرکت های گروه سایپا را در معرض 
دید بازدیدکنندگان قرار داد .در نمایشگاه بغداد 
خودروهای مدل ۲۰1۸ سایپا به صورت فروش 
ویــژه و با تخفیف های نمایشــگاهی با قیمت 
های ، ســایپا 1۳1 )پرایــد( 6۸۰۰ دالر ، آریو 
اتوماتیــک 11۸۰۰ دالر ، تیبــا ۷1۰۰ دالر ، 
ســاینا اتوماتیک 1۰۴۰۰ دالر ، ساینا ۸۲۰۰ 
دالر ، تیبــا دو ۸۲۰۰ دالر و کوییک 116۰۰ 
دالر عرضــه گردید که مورد اســتقبال عراقی 
ها واقع شــد .گفتنی است خودروهای سایپا به 
دلیل خدمات پس از فروش گسترده و مناسب 
،  قیمــت پاییــن قطعــات و همچنین قیمت 
اقتصادی خــودرو همواره مورد اقبال عراقی ها 
بوده اســت .الزم به ذکر است این نمایشگاه از 
۲۳ تا ۲6 بهمن ماه با حضور شرکت های ایرانی 

در شهر بغداد برگزار شد .

 عرضه اوراق گواهی سپرده
 ۲۰ درصدی در بانک انصار

بانــک انصار بــا مجوز صادره از ســوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، اوراق گواهی 
ســپرده مدت دار ریالی منتشر می نماید . به 
گــزارش روابط عمومی بانک انصار ، این اوراق 
یکســاله ، با سود ۲۰ درصد ســاالنه و معاف 
از مالیات اســت و ســود آن به صورت ماهیانه 
پرداخت می شــود. نرخ بازخرید این اوراق نیز 
1۴ درصد ســاالنه خواهد بود.هموطنان عزیز 
میتواننــد برای بهــره منــدی از این فرصت 
ســرمایه گذاری اســتثنایی از روز شنبه ۲۸ 
بهمن ماه ۹6 به مدت دو هفته به شعب بانک 
انصار در سراسر کشور مراجعه  و یا برای کسب 
اطالعات بیشــتر با مرکز خدمات مشتریان به  

شماره تلفن ۰۹6۳۰۰ تماس حاصل نمایند.

خبر

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

حوزه ثبتی چمستان 
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۹۰/۹/۲۰امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 1 قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی چمستان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردید جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
مرحله ۲۳ سال ۹6 

بخش 1 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیرآباد پالک ۸ اصلی بخش 

1
 ۲۳۲ فرعی آقای ربیع اهلل عظمی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۸/۳۷مترمربع 
واقع در قریه امین آباد خریداری از خانم فاطمه حبیبی 

مالک رسمی
 ۲۳۳ فرعی آقای احسان نوری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۸۰/۰۰مترمربع 
واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای مرتضی حبیبی و 

یاسر روزستان مالک رسمی
 ۲۳۴ فرعی خانم فاطمه بید خام  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۴1/۷۲مترمربع 
واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای رضا فتحی مالک 

رسمی
 ۲۳۵ فرعی آقای غالمعلی احمدی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۷۳/۰۳مترمربع 
واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای حسن چمن آرا مالک 

رسمی
 ۲۳6 فرعی خانم نرگس پورحیدری نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۳/۴۴مترمربع 
واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای افشین و خانم نادیا 

کرامتی مالک رسمی 
۲۳۷ فرعی آقای سید جمال احقانی  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۸۲/۲۷مترمربع 
واقع در قریه امیراباد خریداری از آقای رضا فتحی مالک 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ولیرکان پالک 1۰ اصلی 
بخش یک ۷۸فرعی آقای سید محسن فانی یزدی نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
1۷۸/۰۸مترمربع واقع در قریه ولیرکان خریداری از فاطمه 

معتمد مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه حاجیکال پالک 1۲ اصلی 
به  نسبت  شکریان  رحمت  آقای  6۰فرعی   یک  بخش 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۹۴۵/۸1متر مربع گه مقدار 1۵۲ سیرمشاع  عرصه  وقف 
می باشد واقع در قریه حاجیکال واگذاری از آقای رمضانعلی 

شکریان مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده پالک 1۵ اصلی بخش 
 1

1۹۵ فرعی خانم زهرا حیدری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت ۲۲۰/۰۰مترمربع مقدار ۴۰ سیر  
مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه کچلده  خریداری 

از آقای محمد رضا غالمپور مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کنسپا  پالک 1۷ اصلی 

بخش یک 
۳1 فرعی خانم ناهید قمری  نژاد فرد نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای  احداث ای به 
مساحت ۲۲6/۵۲مترمربع واقع در قریه کنسپا  خریداری از 

اردشیر حسین زاده مالک رسمی
 ۳1 فرعی خانم سیما قمری نژاد فرد نسبت به سه دانگ 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع 
مساحت ۲۲6/۵۲مترمربع واقع در قریه کنسپا  خریداری از 
اردشیر حسین زاده مالک رسمی امالک متقاضیان واقع در 

قریه کیابسر  پالک 1۸ اصلی بخش 1 
 ۹۲فرعی آقای مجتبی میثاقی پناه نسبت به سه دانگ 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع 
مساحت ۳1۲/1۲مترمربع واقع در قریه کیابسر خریداری 

از محمد نهاوندی مالک رسمی
 ۹۲ فرعی خانم فاطمه سلیمی نسبت به سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳1۲/1۲مترمربع واقع در قریه کیابسر  خریداری از محمد 

نهاوندی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه دارکال پالک ۲۲ اصلی بخش 

1
 1۵1 فرعی آقای حمزه توکلی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
1۰۳6/۰۸مترمربع واقع در قریه دار کال خریداری از سیده 

سکینه کاظمی مالک رسمی
 1۵1 فرعی آقای مسعود توکلی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
1۰۳6/۰۸مترمربع واقع در قریه دارکال خریداری از سیده 

سکینه کاظمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه رزک پالک ۲۴ اصلی بخش 

یک
 ۸۵ فرعی خانم شبنم رسولی خونساری نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۸۳/۷6مترمربع 
که مقدار ۸۰سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه 

رزک خریداری از آقای کاظم کیانی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی پالک ۲۸ اصلی بخش 

یک
1۷۲ فرعی خانم سکینه ملکی نسب شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲1۰/۸۸مترمربع واقع در 

قریه رمشی خریداری از اسماعیل بستان مالک رسمی
 1۷۳ فرعی خانم فاطمه امیدی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲66/۳۰مترمربع 

واقع در قریه رمشی خریداری از سید جلیل غمین  مالک 
رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه بلویج پالک ۳۰ اصلی بخش 
یک

 1۰۴ فرعی آقای ماشااهلل حسین زاده نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 6۸۴/1۹متر 
مربع  واقع در قریه بلویج  خریداری از مهرداد غیاثی و نوروز 

شهابی مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه قلعه کتی پالک ۳۵ اصلی 

بخش یک 
 ۴۵ فرعی  آقای مصطفی حق پرست نسبت به یک سهم 
مشاع از پنج سهم ششدانگ یک  قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۲۲۷/۳۴مترمربع به مقدار ۵۴ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد واقع در قریه قلعه کتی خریداری از مهرداد 

مهدی نژاد نوری مالک رسمی 
۴۵ فرعی خانم نوشین دختر بختیاری تربتی نسبت به یک 
سهم مشاع از پنج سهم  شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۲۲۷/۳۴مترمربع که مقدار ۵۴ سیر 
مشاع  عرضه وقت می باشد واقع در قریه قلعه کتی خریداری 

از مهرداد مهدی نژاد نوری مالک رسمی 
۴۵ فرعی  خانم مریم حق پرست نسبت به یک سهم مشاع 
ازپنج سهم ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی  به 
مساحت ۲۲۷/۳۴متر مربع که مقدار ۵۴ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد  واقع در قریه قلعه کتی خریداری از مهرداد 

مهدی نژاد نوری مالک رسمی 
۴۵فرعی  خانم سوسن پیله ور نسبت به یک سهم مشاع 
از پنج سهم  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۲۲۷/۳۴مترمربع مقدار ۵۴ سیر مشاع عرصه وقف  
می باشد واقع در قریه قلعه کتی خریداری از مهرداد مهدی 

نژاد نوری مالک رسمی 
۴۵ فرعی  هما حق پرست نسبت به یک سهم مشاع از پنج 
سهم ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۲۷/۳۴مترمربع به مقدار ۵۴ سیر مشاع عرصه وقف   می 
باشد و در قریه قلعه کتی خریداری از مهرداد مهدی نژاد 

نوری مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک 6 اصلی بخش دو 
۷۰ فرعی آقای قربانعلی ابراهیمی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۲۳۸/۲۰مترمربع 
واقع در قریه ایرکا  خریداری از رمضانعلی اسدی و محمد 

علی فرجی مالک رسمی 
۷1فرعی  آقای صمدی اعظمی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای  احداثی به مساحت ۳۲۵/6۳مترمربع 
واقع در قریه ایرکا خریداری از حمیدرضا جوادی مقدم مالک 

رسمی
 بخش 11 

امالک متقاضیان واقع در قریه کراتکتی  پالک ۲ اصلی 
روستایی  فاضالب  و  فرعی  شرکت آب  بخش 11 ۲۷6 
مازندران نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 

احداثی به مساحت ۵۸1/۳6مترمربع واقع در قریه کراتکتی 
به استناد استشهادیه محلی 

امالک متقاضیان واقع در قریه شهربند پالک ۷ اصلی بخش 
11

 ۳۳۴ فرعی آقای مجید حاجیلویی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۷/۰۵مترمربع 
واقع در قریه شهربند خریداری از محمد رفیعی پور مالک 

رسمی
 ۳۳۵ فرعی آقای براتعلی حسنی لیاری نسبت به شش 
مساحت  به   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۳6۴/6۸مترمربع واقع در قریه شهربند خریداری از مجتبی 

رستمی مالک رسمی
 ۳۳6 فرعی  خانم فاطمه یوسف نژاد نسبت به ششدانگ یک  
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۸6/6۵مترمربع 
واقع در قریه شهربندخریداری از ایمان اکبرزاده مالک رسمی

 ۳۳۷ فرعی خانم خدیجه اکبری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳6۴/6۸مترمربع 
واقع در قریه شهربندخریداری از قدرت ناییجی مالک رسمی

 ۳۳۸ فرعی  خانم شبنم مسعودی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳1۷/۰۰مترمربع 
واقع در قریه شهربند خریداری از ابراهیم ابراهیمی مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا پالک ۸ اصلی 
به  نسبت  امیری  اسمعیل  آقای  فرعی   1۹۸  11 بخش 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۴۷/1۲مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری از اکبر 

ابراهیمی مالک رسمی
 1۹۹ فرعی خانم الهام پور بافرانی نسبت به  شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۵1/6۸مترمربع 
واقع در قریه سالده علیا خریداری از داود رنجبر مالک رسمی

 ۲۰۰ فرعی خانم ربابه لطفی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۷۳/۹۰مترمربع واقع در 
قریه سالده علیا خریداری از محمد مهدی علیزاده مالک 

رسمی
به  نسبت  پیغمبری  الرضا  موسی  آقای  فرعی   ۲۰1  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۷۲/۰۰مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری از محمد 

مهدی علیزاده مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده پالک 1۸ اصلی بخش 

11
 ۸۹ فرعی آقای  مصطفی خندان نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۴۸/۸۹متر مربع 
که مقدار ۴۸ سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه 

مغانده خریداری از فرشید وطن خواه و مجید احسانی 
امالک متقاضیان واقع در قریه نصرت آباد پالک ۳1 اصلی 

بخش 11
1۲۷ فرعی خانم فاطمه رنجبر نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداث ای به مساحت ۲۸۸/۰۰مترمربع 

واقع در قریه نصرت آباد خریداری از مرتضی و محمد مهدی 
و حمید رضا رنجبر

 1۲۸ فرعی آقای حمیدرضا رنجبر نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمینبا بنای  احداثی به مساحت ۲۸۰/۰۰مترمربع واقع 
در قریه نصرت آباد خریداری از مرتضی و محمدمهدی رنجبر

 1۲۹ فرعی خانم مریم طهماسبی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۸۵/۰۰مترمربع 
واقع در قریه نصرت آباد خریداری از مرتضی و محمد مهدی 

و حمید رضا رنجبر
 1۳۰ فرعی آقای یاسین ابراهیمی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۹۰/۰۰مترمربع 

واقع در قریه نصرت آباد خریداری از آرش رشید
 1۳1 فرعی خانم مریم طهماسبی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۹۰/۰۰مترمربع 
واقع در قریه نصرت آباد خریداری از مرتضی و محمد مهدی 

و حمید رضا رنجبر
 1۳۲ فرعی  خانم سیما نباتی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۸۵/۰۰متر مربع 
واقع در قریه نصرت آباد خریداری از مرتضی و محمد مهدی 

و حمید رضا رنجبر
 1۳۳ فرعی  آقای مرتضی رنجبر نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۸۰/۰۰مترمربع 
واقع در قریه نصرت آباد خریداری از محمد مهدی و حمید 

رضا رنجبر
 1۳۴ فرعی آقای یاسین ابراهیمی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۲۸۵/۰۰ مترمربع 
واقع در قریه نصرت آباد خریداری از مرتضی و محمد مهدی 
و حمید رضا رنجبر امالک متقاضیان واقع در قریه کرد آباد 
پالک ۳۳ اصلی بخش 11 ۸۸۸ فرعی آقای عباس رزمی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۲۳۳/۲۳مترمربع واقع در قریه کرد آباد خریداری 

از تابان عباسی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سید کال پالک ۳۵ اصلی 
بخش 11 ۵۲۷ فرعی آقای مهرداد مقصودی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳1/۰۰مترمربع واقع در 

قریه سیدکال خریداری از علی اعظمی مالک رسمی 
 ۳6 پالک  علیکال  شیخ  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 
اصلی بخش 11 1۰۸ فرعی آقای امیر کثیری  نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۰۸/۰۰مترمربع واقع در قریه شیخ علیکال خریداری از 

احمد نوروزی مالک رسمی
 1۰۹ فرعی آقای هادی وحید اکبری نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۲۲۵/۴۰ مترمربع 
واقع در قریه شیخ علیکال خریداری از هوشنگ یحیی پور 

مالک رسمی 
 ۴1 پالک  ده  سنگین  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 
اصلی بخش 11 ۲۰۳ فرعی آقای رضا توکلی نسبت به 
با بنای احداثی به مساحت  ششدانگ یک  قطعه زمین 
از  خریداری  ده  سنگین  قریه  در  واقع  ۲۷۰/1۰مترمربع 

مصطفی و فریدون محمدی
 ۲1۸ فرعی خانم یاسمین توکلی اول نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴1۲/۷۰مترمربع 

واقع در قریه سنگین ده خریداری از عیسی شیخ 
 امالک متقاضیان واقع در شهر چمستان پالک ۵۷ اصلی 

بخش 11 
۲۰۲۷ فرعی آقای عین اهلل ناییجی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۷۸/۹۷مترمربع 
واقع در قریه چمستان خریداری از اسداهلل ابراهیمی مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد پالک 1۰۰ اصلی 
بخش 11 ۴۰۳ فرعی آقای نظام عاشوری قلمانی نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 
۲۷۳/۳۲مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از قدرت 

اهلل نصیری مالک رسمی
 ۴۰۴ فرعی آقای علیرضا حاتمی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۹۹/۴۷مترمربع 
واقع در قریه نعمت آباد خریداری از میران  قاسم زاده مالک 

رسمی
 ۴۰۵ فرعی  خانم لیال عباسی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۴۹/61مترمربع 
واقع در قریه نعمت آباد خریداری از بهنام محمدی و احمد 

قاسم زاده مالک رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد رسمی و ماده 1۳ آئین نامه مربوط این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه و 
محلی / کثیر االنتشار در شهر ها نتشر و در روستا ها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
بیهی است برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکوردر مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب 
را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان با 
اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 
فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید م.الف ۷۸11۲۲/۹6
تاریخ انتشار نوبت اول :۹6/11/1۴ تاریخ انتشار نوبت دوم ۹6/11/۲۸

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

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 شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۰۰۰۷11۴ 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 سید علی حسینی فرزند حبیب 
اله به شماره شناسنامه ۳۰۹ صادره از کرج در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 1۷۳۲/۴۵ مترمربع پالک 1۷ فرعی از 16۴ اصلی واقع 
در مشکین دشت خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۵11
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/11/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/1۲/1۳

محمد سلیمانی   کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فرديس                                                          

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 شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۰۰۰۷۲۰۵ 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 خانم اعظم السادات حسینی فرزند 
حبیب اله به شماره شناسنامه ۹۹۳۳ صادره از کرج در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۲۲1/۷۰ مترمربع پالک 1۷ فرعی از 16۴ 
اصلی واقع در مشکین دشت خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۵۰۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/11/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/1۲/1۳

محمد سلیمانی   کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فرديس                                                          

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 شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۰۰۰۷11۵ 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 خانم صغری حسینی فرزند حبیب اله 
به شماره شناسنامه ۲ صادره از کرج در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 1۷۳۲/۴۵ مترمربع پالک 1۷ فرعی از 16۴ اصلی واقع در 
مشکین دشت خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۵1۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/11/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/1۲/1۳

محمد سلیمانی   کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فرديس                                                          

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 شماره1۳۹66۰۳۳1۰1۰۰۰۷11۳ 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 سید محمد حسینی فرزند حبیب 
اله به شماره شناسنامه ۳۷۷ صادره از کرج دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 1۷۳۲/۴۵ مترمربع پالک 1۷ فرعی از 16۴ اصلی واقع در 
مشکین دشت خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۵1۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/11/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/1۲/1۳

محمد سلیمانی   کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فرديس

ســامانه جدید ارزی از امروز به صورت آزمایشی آغاز به کار 
می کند و خریداران و فروشــندگان ارز می توانند متناســب 

بــا نیازهای خود نســبت به انجام عملیــات ارزی در محیط 
الکترونیک اقدام کنند.

به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، تداوم رشد 
نرخ ارز در بازار طی چند هفته گذشته دولت و بانک مرکزی 
را بر آن داشــت تا اقدامات ویژه ای را بــرای کنترل بازار ارز 
انجام دهند. بر این اســاس با همکاری و هماهنگی بین بانک 
مرکزی قوه قضائیه، نیروی انتظامی، ســازمان امور مالیاتی و 
سایر دســتگاه های ذیربط نسبت به شناسایی سفته بازان و 
سوداگران بازار ارز اقدامات جدی انجام و بخش آثار التهابی از 
سوی سوداگران متوقف شده است.همچنین سه اقدام توسط 
شبکه بانکی شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ 
درصد، انتشــار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود 

۴ و ۴.۵ درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق 
شعب منتخب بانک ملی انجام می شود.

همزمان با این اقدامات سامانه جدید ارزی نیز از امروز آغاز به 
کار می کند. ولی اله ســیف رئیس کل بانک مرکزی با اعالم 
این خبر گفته است: ســامانه جدید ارزی از امروز به صورت 
آزمایشی شــروع به کار خواهد کرد. با استفاده از این سامانه 
خریداران و فروشــندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت 
به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می کنند. 
همچنین به تدریج صرافی ها و ســایر بازیگــران بازار ارز به 
این ســامانه متصل خواهند شد و این سامانه امکان کنترل و 
مدیریت بازار ارز برای سیاســتگذار و امکان فعالیت شفاف را 

برای متقاضیان ارز فراهم می کند.

با اعالم بانک مرکزی؛ مبادالت ارز الکترونیکی می شود

آغاز به کار سامانه جدید ارزی از امروز

 پنج میلیون خانه 
ظرف دهه آينده بايد ساخته شود

 اعالم سیاست وزارت کار
 برای جبران فاصله دستمزد تا معیشت 

معاون وزیر راه و شهرســازی نقش مسکن را در 
اقتصاد کالن تاثیرگذار دانســت و گفت: تا سال 
1۴۰۵ قرار بر این اســت کــه ۵ میلیون خانه 
جدید تولید شود. همچنین حدود ۳.۸ میلیون 

مسکن نیاز به نوسازی دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حامد مظاهریان 
گفت: سهم مسکن در اشتغالزایی بسیار باالست؛ 
بطوری که سهم مسکن در تشکیل سرمایه ثابت 
۳۰ درصد، در اشــتغال مستقیم 1۲ درصد، در 
سبد هزینه خانوار ۳۰ درصد و در تولید ناخالص 
داخلی هفت درصد است.وی با اشاره توان مردم 
در تهیه مسکن افزود: طبق اطالعات مرکز آمار 
در آخرین سرشماری  ۲۴ میلیون خانوار با بعد 
۳.۳ حدود ۲۷ میلیون مسکن وجود دارد که از 
این تعداد ۲.6 میلیون خانه خالی و دو میلیون 

خانه دوم اســت. خانه دوم برای اسکان مقطعی 
ســاخته شده است و تقریبا شش ماه از سال در 
آن ســکونت انجام می شود و شش ماه دیگر از 
آن استفاده نمی شود؛ اما مشکل اصلی در خانه 
هایی است که ساخته شده ولی خالی از سکنه 
اســت. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
رکود بازار مسکن اظهار کرد: تمام تالش دولت 
این بود که رونق بازار مســکن واقعی باشد. بعد 
خانــوار به ۳.۳ کاهش یافتــه و بنابراین نیاز به 
مســکن حداقلی با متراژ کمتر وجود دارد  که 
متناســب با توان خانوارهای ایرانی باشد.وی با 
اشــاره به طراحی ساز و کار مناسب برای پاسخ 
به نیاز تامین مالی مسکن اقشار متوسط افزود: 
با طراحی صندوق پس انداز مسکن یکم مختص 
خانه اولی ها اقدام مناســبی در جهت خانه دار 
شــدن و کمک به تامین مالی اقشار متعلق به 
گروه های درآمدی متوسط انجام شده است. به 
گفته مظاهریــان، دو دهک باالیی جامعه نیز با 
توجــه به توانی که دارند نیازی به حمایت های 
دولت نداشته و خودشان در این زمینه به تولید 
مسکن می پردازند. در بخش دهک های پائین 
هم باید دولت ورود کند و حمایت های الزم را 

انجام دهد.

مدیرکل روابــط کار و جبــران خدمت وزارت 
کار، بااشــاره به سیاست وزارت کار برای جبران 
فاصله حداقل دستمزد تا معیشت گفت: افزایش 
حداقل دستمزد چند درصد باالتر از تورم راهکار 
جبران فاصله اســت.به گزارش زمــان به نقل 
ازمهر، اسماعیل ظریفی آزاد با بیان اینکه امروز 
با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت 
هزینه معیشــت خانوار برای سال ۹6 مشخص 
می شــود، درباره برنامه وزارت کار برای جبران 
فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت گفت: 
مــا چاره ای نداریم جز اینکــه این فاصله را به 
صورت تدریجــی کاهش دهیم؛ به این معنا که 
هر ســاله، حداقل دســتمزد به هزینه معیشت 
نزدیک شود.نماینده دولت در جلسات کارگروه 
دستمزد افزود: البته طی چند سال گذشته در 
جهت کاهش این فاصله تالش شده؛ به طوری 
که از سال 1۳۹۳ به بعد حداقل دستمزد ساالنه 
مجموعــا ۲6 درصد بیش از نــرخ تورم افزایش 
پیدا کرده که البته مسلما شکاف بین دستمزد 
تا معیشــت جبران نشده و همچنان این فاصله 
وجــود دارد؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند، در 
میــان مدت یا بلند مدت می توان این فاصله را 
جبران کرد.ظریفی آزاد با تاکید بر اینکه چاره ای 

جز پر کردن شــکاف بین حداقل دســتمزد تا 
هزینه معیشت به صورت تدریجی نداریم، ادامه 
داد: افزایــش ناگهانی دســتمزد تحقیقات غیر 
ممکن است و تبعاتی که از جمله رشد نرخ تورم 
ایجاد می کند، افزایش قــدرت خرید کارگران 
را مجــددا خنثی خواهد کــرد؛ بنابراین فاصله 
بین حداقل دســتمزد ساالنه با هزینه معیشت، 
باید تدریجی جبران شود.مدیرکل روابط کار و 
جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه پوشش هزینه معیشت از مطالبات 
بــه حق جامعه کارگری کشــور اســت، گفت: 
جامعه کارفرمایــی نیز تاکنون همراهی کردند؛ 
چراکه تصمیمات چند سال گذشته شورای عالی 
کار، با اجماع و توافق سه جانبه بین نمایندگان 

کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته شده است.



یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست 
 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

دل تنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مباد بر هیچ تنی
آن کز قلم چراغ تو بر جان من است

امروز با موالنا

داستان »جاسوس« پائولو کوئلیو 
به ایران رسید

کتاب داستانی »جاســوس« نوشته »پائولو 
کوئلیو« از سوی انتشارات مجید راهی بازار 
نشر شد.به گزارش  مهرداستان این کتاب از 
زبان »ماتا هاری«، زنی که به اتهام جاسوسی 
علیه فرانســه در برابر جوخه اعدام ایستاد و 
بیــش از یک قرن از مرگ ســوال برانگیز او 
می گذرد، روایت می شود.در بخشی از پشت 

جلد کتاب می خوانیم:
»در زمــان کودکی، پدر و مــادرم مجبورم 
کردنــد تا پیانو یاد بگیــرم؛ کاری که از آن 
متنفر بودم. زمانی که از خانواده جدا شــدم؛ 
همه آنچــه را که آموخته بــودم، فراموش 
کردم به جز یکی: اگر ســازت کوک نباشد، 
نواختــن اکثر ملودی هــای زیبای جهان به 
می شوند.زمانی  تبدیل  گوش خراش  آهنگی 
کــه در وین بودم و خدمــت نظام وظیفه را 
انجام می دادم، طی دو روز مرخصی که برای 
استراحت و تجدید قوا داشتم، پوستر دختری 
را دیــدم بدون این که خــودش را از نزدیک 
دیده باشم، فوراً چیزی را در وجودم احساس 
کردم که هیچ مردی نباید آن را تجربه کند، 
عشــق در نگاه اول«.کتاب »جاســوس« با 
ترجمه بهناز سلطانیه در 16۸ صفحه، ۵۰۰ 
نسخه و به قیمت 1۵ هزار تومان راهی بازار 

نشر شده است.
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اوقات شرعی

موزه لوور ۱۴اسفتد در تهران برگزارمي شود

محمدرضــا کارگر مدیــرکل موزه ها و امــوال منقول میراث فرهنگــی از برگزاری 
نمایشگاهی از آثار دوران قاجار در موزه لوور خبر داد و گفت: قرار است در فروردین ماه 
نمایشگاهی از آثار دوران قاجار در موزه لوور برگزار شود که تمامی هزینه های مالی 
آن نیز برعهــده موزه لوور خواهد بود.کارگر اظهار داشــت: حدود ۲۰ الی ۳۰ عدد 
شــیء از دوران قاجار در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.وی همچنین 
از برگزاری نمایشگاه »موزه لوور« در تهران خبرداد و گفت: همچنین برای اولین بار 
نمایشــگاهی از آثار موزه لوور، 1۴ اســفند در تهران برگزار خواهد شد.کارگر افزود: 
حدود ۵۰ اثر از آثار نفیس موزه لوور در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه تالش زیادی برای معرفی فرهنگ و هنر خود به کشــورهای دیگر 
داشــته ایم، ادامه داد: به همین منظور برای آشــنایی مردم کشــور با فرهنگ دیگر 
کشــورها، طی مذاکراتی با موزه لوور زمینه را برا ی  آشــنایی مردم با دیگر تمدن ها 
فراهم کرده ایم.مدیرکل موزه ها و اموال منقول میراث فرهنگی گفت: قرار اســت از 
هر تمدنی که در موزه لوور وجود دارد مانند روم، یونان، تمدن های آمریکای التین، 

ماناها، بین النهرین و چین آثاری برای نمایش در ایران آورده شود.

دوستداران بنگاه تئاترال ناکام شدند

اجرای نمایش بنگاه تئاترال نوشته علی نصیریان به کارگردانی هادی مرزبان پس از 
چند اجرا در پردیس تئاتر شهرزاد به دالیل نامعلومی متوقف شد

به گزارش خبرنگارســینما و تئاتر پیام زمان ، نمایش بنگاه تئاترال از نوشته های 
علی نصیریان که با کارگردانی هادی مرزبان تابســتان امســال در تاالر سنگلج با 
حدود شصت اجرا میزبان بیش از چهارده هزار مخاطب تئاتر بود، برای بار دوم در 
بهمن ماه  ۹6 در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت که پس ازچند شب اجرا به 
دالیل نامعلومی متوقف گردید. چهارشنبه ۲۵ بهمن سایت فروش این نمایش بسته 
شــد و ظاهراً تمام بلیطهای پیش خرید شده تماشاگران به آنها عودت داده شده 
و شواهد نشــانگر اینست که تعدادی از متقاضیان حضوری و عالقه مندان زیادی 
که از شهرســتانها برای دیدن نمایش آمده بودند نیز از تماشای نمایش ناکام شده 
و با ناراحتی بازگشــتند.تا کنون هیچ دلیلی برای توقف ناگهانی این نمایش ایرانی 
موفق که در دوره دوم اجرای خود نیز دســتخوش تغییرات به نظر حذفی زیادی 
نیز شــده بود، از سوی مجموعه پردیس شهرزاد و کارگردان نمایش هادی مرزبان 
اعالم نشده و سعی بر تماس با مسولین و کارگردان جهت دریافت پاسخ و علت این 
اتفاق ادامه دارد که متاســفانه هیچکدام در اینباره پاسخگو نیستند؛ اما این سوال 
ذهن را درگیر میکند که در این اوضاع نابسامان اخیر تئاتر ناشی از سومدیریت ها، 
آیا بنگاه تاترال هادی مرزبان هم ناگهان به سرنوشــت مشابه "روز عقیم" حسین 

کیانی دچار شده است؟
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آگهی مزایده شهرداری عنبران
4875-96

شورای  مورخه95/12/24  شماره247/ش  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  عنبران  شهرداری 
محترم اسالمی شهر عنبران تعداد 5 قطعه از قطعات تفكيكی شهرك محمد مبين با کاربری 
مسكونی به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقيقی یا حقوقی واگذار نماید.

-شرکت کنندگان در مزایده بایستی مبلغ12/500/000 ریال به تفكيک قطعه را که قصد شرکت در خرید آن را دارند 
به حساب شماره226332677 بانک کشاورزی  شعبه  عنبران  واریز و فيش مربوطه را به همراه درخواست و قيمت 
پيشنهادی ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخه  1396/12/14    به دبيرخانه شهرداری عنبران تحویل و در 

صورت لزوم رسيد دریافت نمایند.
- الزم به توضيح است مبلغ سپرده در پاکت الف –پيشنهاد قيمت در پاکت ب –و مجموع دو پاکت در پاکت ج که هر 3 

پاکت توسط دبيرخانه تحویل شرکت کننده داده خواهد شد.قرارداده شده و به دبيرخانه ارائه گردد.
-پيشنهادات واصله در تاریخ 1396/12/15 راس ساعت 12:00 ظهر با حضور اعضای محترم کميسيون معامالت شهرداری 

باز و قرائت خواهد شد ضمناً حضور شرکت کنندگان در کميسيون معامالت بالمانع می باشد.
-در صورت شرکت پيمانكاراني  که از شهرداری مطالبات قانونی دارنددرصورت برنده شدن تهاتر خواهد شد.

-سپرده نفرات دوم و سوم تا واریز کل مبلغ پيشنهادی توسط برنده نفر اول در مهلت اعطایی عودت داده نخواهد شد در 
صورت عدم واریز مبلغ پيشنهادی توسط برنده مزایده در مهلت اعطایی که برابر آئين نامه مالی شهرداریها حداکثر هفت 

روز خواهد بود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و هرگونه ادعای بعدی از جانب وی به هيچ وجه مسموع نخواهد بود.
-شهرداری در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.

-به پيشنهادات مخدوش ،مبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-زمينهای مورد مزایده با تنظيم قرارداد داخلی به برنده مزایده واگذار خواهد شد.

-هزینه آگهی وانتقال سند مالكيت رسمی و مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالك و یا دفترخانه اسناد رسمی  شهرستان 
نمين و انجام کارهای مربوط بر عهده برنده مزایده  بوده و شهرداری هيچ تعهدی درآن خصوص ندارد.

- کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می توانند جهت مالحظه موقعيت زمينها و اطالع از ابعاد آن به واحد امورفني 
شهرداري مراجعه و با شماره  04532374820 تماس حاصل  نمایند.

مهدی دوستدار-شهردارعنبران

شماره قطعه

83

84

85

86

87

مساحت قطعه به متر مربع

199/98

199/99

199/97

199/97

199/97

قیمت پایه  هر متر مربع به ریال

1/25۰/۰۰۰

1/25۰/۰۰۰

1/25۰/۰۰۰

1/25۰/۰۰۰

1/25۰/۰۰۰

ارزش کل قطعه به ریال

249/975/۰۰۰

249/987/5۰۰

249/962/5۰۰

249/962/5۰۰

249/962/5۰۰

پالک ثبتی

1119/1369از381 اصلی

1119/137۰/از 381اصلی

1119/1371/از 381اصلی

1119/1372/از 381اصلی

روشنایی 1119/1373/از 381اصلی رفیوژو  دوم  فاز  فجر  دهه  مناسبت  به    
آیین  بهره برداری رسید  به  امیرکال  امام)ره(  خیابان 
افتتاح این پروژه با حضور مهندس محمدی تاکامی 
علیزاده  مهندس  استانداری  شهری  امور  مدیرکل 
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل اسدی 
اعضای  کیانی مجد  االسالم  امیرکال حجت  شهردار 
شورای اسالمی شهر امیرکال و تعدادی از مسئولین 

شهری و شهروندان امیرکال برگزار شد 
ابتدای  در  بابل  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
خاطرات  یاد  و  فجر  دهه  گرامیداشت  با  مراسم 
کرد   بیان  انقالب  شهدای  خصوص  به   شهیدان 
خون  خاطر  به  داریم  اعتباری  و  عزت   اگر  امروز 
در  است  مردم  وحدت  و  رهبر  هدایت  شهیدان 
گرامیداشت  با  نیز  امیرکال  شهردار  مراسم  ادامه 
دهه فجر و خرسندی از افتتاح این طرح همزمان 
با شب پیروزی انقالب با اشاره به احداث رفیوژ در 
کاهش ترافیک خیابان امام گفت این خیابان یکی 
مشکالت  که  بود  شهر  ترافیک  پر  های  خیابان  از 
ترافیکی خاص خود را داشت عالوه بر آن دور زدن 
ترافیکی  بار  بر  نیز  ها  مغازه  معبر  و سد  خودروها 
جلوی  رفیوژ   دوم  فاز  ایجاد  با  که  افزود  می  آن 
بسیاری از ترافیک و سد معبر گرفته شد شهردار 
امیرکال با اشاره به دو برنامه این شهرداری تا پایان 
امسال اظهار داشت اولین برنامه بحث  ورودی شهر 
و  المان  بابل است که یک طرح  از سمت  امیرکال 
فضای سبز بسیار زیبایی در این زمینه طراحی شده 
است و بهره برداری پارک کودکان در بلوار ساحلی 
دیگر برنامه ما تا پایان امسال خواهد بود وی  ادامه 
داد سال آینده برنامه های متعددی از جمله احداث 

پارک بانوان در برنامه شهرداری امیرکال قرار دارد 
ضمن اینکه زمینی که قرار بود ساختمان شهرداری 
درآن  احداث گردد  به مزرعه گل شهرداری تبدیل 
خواهد شد در ادامه رئیس شورای شهر امیرکال نیز 
با بیان اینکه شورای دوره پنجم بنای فعالیتش را 
بر  آرامش و تعامالت درون سازمانی گذاشت اظهار 
هم  شهروندان  به  آرامش  این  خوشبختانه  داشت 
شبی  خوشحالیم  افزود  قائمی  محسن  شد  تزریق 
را برای ایجاد پروژه های این شهر جشن می گیریم 
از  تقدیر  با   وی  است  انقالب  پیروزی  شب  که 
شهرداری  انتخاب  جهت  به  شهر  شورای  اعضای 
فعالیت  شروع  از  افزود   جهادی  و  شایسته  جوان 
تحوالت  شاهد  جدید  شهردار  و  شورا  پنجم  دوره 
تحوالت  این  بودیم که شهروندان هم  چشمگیری 
قائمی  کردند  مختلف شهرحس   بخش های  در  را 
گفت  تالش ما این است تا عمران و آبادی را به 
همه جای امیرکال تزریق کنیم و گروه هدف ما همه 
و مردمی هستند که همیشه  شهروندان مسافرین 
حامی ما میباشند و ی خاطر نشان کرد  امیرکال 
همین  در  اما  نبود  برخوردار  متوازن  خدمات  از 
مدت کوتاه این امر به خوبی در حال تحقق است 
و بی شک این روند ادامه خواهد یافت و توازن در 
جای جای امیرکال ایجاد خواهد شد رئیس شورای 
اجتماعی  اشتراک  ضریب  بردن  باال  امیرکال  شهر 
زیبایی  و  کار در ضلع شمالی شهر  و  رونق کسب 
افتتاح رفیوژ و روشنایی  از اهداف  بصری  شهر را 
خیابان امام ذکر کرد قائمی  در پایان از همکاری 
و  اعضای شورای شهر تالش شهردار  و هماهنگی 
پرسنل زحمتکش شهرداری که پا به پای مدیران 

می کنند  تالش  شهر  آبادانی  و  توسعه  در  شهری 
شهر  شورای  اعضای  دیگر  سلیمانی  کرد  قدردانی 
امیرکال هم در ادامه مراسم با تبریک ایام دهه فجر 
گفت خدمات شهرداری در 6 ماهه اخیر واقعا بی 
نظیر بود اما یکی از جلوه های این خدمات روشنایی 
اندرکاران  دست  همه  تالش  از   است  شهر  سطح 
قدردانی می کنم وی ابراز امیدواری کردتا این امر 
در جاده ساحلی  نیز ادامه یابد در ادامه شجاعیان 
شهردار  خوشبختانه  افزود  امیرکال   اعضای  دیگر 
انجام  در  باالی  ریسک پذیری  و  شجاعت  جوان 
کارهای عمرانی و آبادانی شهردارد و تاکنون آنچه 
در توان داشته را در طبق اخالص گذاشته است در 
ادامه  مراسم حجت االسالم کیانی مجد  گفت علت 
امیرکالیی  عنوان شهروند  به  مراسم  این  در  حضور 
انقالب  از  بعد  که  عزیزانی  زحمات  از  تقدیر  اول  
برای این شهر  زحمت زیادی کشیدند وبه خصوص  
شهردار جوان  که پس از تصدی کوتاه مدتش  به 
عنوان شهردار منشاء اثرات مثبت زیادی بوده است 
وی افزود دومین دلیل حضور تقدیر از حسن انتخاب 
پرتالش  و  ادعا  بی  فعال  شهردار  انتخاب  در  شورا 
است حجت االسالم کیانی مجد ادامه داد در کشور 
ما حرف از جوانان زیاد زده می شود متاسفانه اعتماد 
به جوانان بسیار کم است اما خوشحالم که شورای 
مزد  و  کرده  اعتماد  جوان  یک  به  امیرکال  شهر 
اعتمادش را هم  گرفت در پایان مراسم به مناسبت 
برگزار  افشانی  نور  جشن  اسالمی  انقالب  پیروزی 
حضور  با  سپس   شد  پخش  انقالبی  سرودهای  و 
مسئولین و شهروندان رفیوژ  و روشنایی خیابان امام 

ره امیرکال  به بهره برداری رسید

با حضور مسولین استانی و شهرستانی 

فاز دوم رفیوژ و روشنایی خیابان امام )ره( امیر کال به بهره برداری رسید
 نوبت اول

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در دومین 
محفل شــب های شعر تهران گفت: لحظه 
های خاصی که انسان فکر می کند به پایان 
دنیا رسیده، با یک شعر یا یک بیت، دریچه 

های جدیدی برای زندگی پدید می آید.
به گزارش پیام زمان از مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی،»سید عباس صالحی« افزود: همه 
نجواهای عاشقانه وقتی اوج می گیرد، زبان 
شعر پیدا می کند. شعر فرصت عشق ورزی 

و بیان عاشقانه است.
وی ادامــه داد: جوهــره مدنیــت و تمدن 
فرهنگ و جوهره فرهنگ تفکرات اســت و 
فرهنگ و تمدن را در طول تاریخ شعر نگه 
داشته اســت. ایرانیت ما در طول تاریخ به 
شعر متصل است و همه جهان ما را به شعر 
و شاعرانمان می شناسند. بخش بزرگی از 

اتصال ما با جهان از طریق شعر است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی، ادامه داد: 
وقتی می خواهیم فرهنگ 1۴۰۰ ساله بعد 

از اسالم را پیدا کنیم، شعر بهترین وسیله 
اســت. عرفان، فلســفه، اخالق و تربیت و 
هر چیــزی که به حکمت و فرهنگ ایرانی 
مربوط است، در شعر جای می گیرد. شعر، 

دایره المعارف فرهنگ ایرانی است.
صالحی با اشاره به اینکه شعر برای ما سبک 
زندگی دارد، افزود: با شــعر حتی نیایش و 
پرســتش می کنیم. در نیمه شــب ها که 

انسان با نجوا زمین را به آسمان متصل می 
کند، در کنار مفاتیــح و صحیفه و ادعیه، 
با زبان شــعر راهی از زمین به ملکوت می 
گشاید. با شعر جشن و عزا می گیریم. شعر 
ترنم تربیتی ماســت و با آن خود را صیقل 
تربیتی مــی کنیم.وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اظهار کرد: شــعر فرصت عشق 
ورزی و بیان عاشقانه است. از طبیعت برای 
شــعر الهام می گیریم و با شعر به طبیعت 
کمک می کنیم. شــعر جوالنگاه عشــق 
مادرانه، عشق پاک زن به مرد و مرد به زن 
است. همه نجواهای عاشقانه وقتی اوج می 

گیرد، زبان شعر پیدا می کند.
وی افزود: شعر برای ما نوا و فضای حماسه 
و مقاومت اســت. وقتی بــرای عزت خود، 
وجبی از خاک خود را تســلیم نمی کنیم، 
این حماســه را با شــعر نشان می دهیم و 
حفظ می کنیم. شعر، برای همه ما زندگی 
اســت.دومین محفل شب های شعر تهران 
در قالب برنامه های دوازدهمین جشنواره 
بین المللی شعر فجر، شامگاه پنجشنبه ۲6 
بهمن ماه، با حضور سید عباس صالحی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، مسئوالن اجرایی 
جشنواره و جمعی از شاعران پیشکسوت و 

جوان در تاالر محراب برگزار شد.

وزير فرهنگ وارشاد اسالمی:

شعر دریچه های جدیدی برای زندگی پدید می آورد

انجمــن جلوه های ویژه تصویری فیلم »جنگ برای ســیاره 
میمون ها«  را به عنــوان برنده بزرگ خــود انتخاب کرد.به 
گزارش از هالیوود ریپورتر، »جنگ برای سیاره میمون ها« با 
دریافت چهار جایزه از جمله جایزه اصلی از انجمن جلوه های 
ویژه )VES(، برنده بزرگ شــب جوایز این انجمن بود.این 
فیلم ضمن این که جایزه اصلی دستاورد فوق العاده جلوه های 
ویژه را برد ســه جایزه دیگر نیز برای شبیه سازی، ترکیب و 
شخصیت انیمیشــنی را از شانزدهمین مراسم اهدای جوایز 
انجمن جلوه های ویژه دریافت کرد.این مراسم که سه شنبه 
شــب به وقت محلی در هتل بورلی هیلتون برگزار شد، این 
ســوال را به وجود می آورد که آیا این فیلم سرانجام موفق به 
کســب جایزه اسکار می شود؟ این فیلم که یکی از فیلم های 
ســه گانه مت ریوس اســت، گــروه بازیگرانــی دارد که از 
میمون های کامپیوتری تشکیل شده اند.»جنگ برای سیاره 
میمون ها« در کنار »بلید رانر ۲۰۴۹«، »محافظان کهکشان 
۲«، »کونگ: جزیره جمجمه« و »جنگ ســتارگان: آخرین 
جدای« نامزد اسکار ۲۰1۸ است. همین فیلم ها نامزد انجمن 
جلوه های ویژه نیز بودند.در این مراســم »بلید رانر ۲۰۴۹« 
نیز ۲ جایزه برد و »محافظان کهکشان« نیز جایزه سینمای 
مجازی را از آن خود کرد.۲ فیلم قبلی »سیاره میمون ها«  در 
ســال ۲۰11 با عنوان »ظهور میمون ها« و ۲۰1۴ با عنوان 
»سپیده دم سیاره میمون ها« نمایش داده شدند. این ۲ فیلم 
نیز از انجمن جلوه های ویژه جایزه بردند و نامزد اسکار بودند 

اما در هر ۲ مورد اسکار را به دست نیاوردند.

انجمن جلوه های ویژه آمریکا 
برندگانش را شناخت

صاحبان فیلم ســینمایی »التاری« ســاخته محمدحســین 
مهدویان نسبت به داوری نشدن بخش های مختلف فیلمشان 
به دلیل اینکه داوران قصه اثر را دوســت نداشته اند، واکنش 
نشــان دادند.پس از برگزاری آیین اختتامیه سی و ششمین 
جشنواره ملی فیلم فجر، رســول صدرعاملی از اعضای هیات 
داوران در برنامــه »هفــت« حضور پیدا کــرد و درباره نامزد 
نشدن فیلم سینمایی »التاری« ساخته محمدحسین مهدویان 
در بخش هــای مختلف توضیحاتی ارایــه داد.وی بیان کرد: 
»التاری« آزارمان داد. همه هیــات داوران را به خاطر قصه و 
تِــم اش آزار داد. در »التاری« وقتی قصه به اینجا می رســد 
که منجی فرض می کند که ریشــه مشکالت بیرون از کشور 
است اشتباه است اول از همه فیلم باید به دل بنشیند. من در 
درجــه اول مثل یک کودک فیلم را می بینم و فیلم که تاثیر 
گذاشت بعد می بینم فیلمبرداری اش چطور می شود و جدی 
می شوم.«پس از این اتفاق حمید فرخ نژاد از بازیگران این اثر 
نسبت به صحبت های صدرعاملی واکنش نشان داد و خواستار 
ارایه توضیحات از ســوی ابراهیم داروغه زاده دبیر این رویداد 
هنری شد.حاال سیدمحمود رضوی تهیه کننده »التاری« هم 
در توییتی عنوان کرده اســت: »بعد از صحبت های ۲ نفر از 
داوران عزیز جشنواره فیلم فجر در خصوص ممیزی محتوا به 
جای داوری و پست آقای حمید فرخ نژاد، یک تیم حقوقی به 
من اعالم کردند بر اســاس بند ب جز 1 ماده 1۰ قانون دیوان 
عدالت اداری و اصل 1۷۳ شکایت از دبیرخانه جشنواره قطعا 

قابل طرح در دیوان است و قصد پیگیری دارند.«

شکایت از جشنواره فیلم فجر 
برای داوری نکردن »التاری«

در آیین افتتاح گالری »قباد شیوا« فرزاد ادیب، قباد شیوا را 
طاووس گرافیک ایران دانست که برای دیدن آثارش مخاطب 
باید جور هندوستان بکشــد هرچند که مکان پردیس تئاتر 
تهران به دوری و سختی هندوستان نیست.به گزارش  پیان 
زمان از رســانه خبری ســازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران، آیین افتتاح نگارخانه »استاد قباد شیوا« به مناسبت 
هفتــاد و هفتمیــن زادروز این هنرمند بــا حضور محمود 
صالحی رییس، امیرعبدالحســینی معاون هنری ســازمان 
فرهنگــی هنری و هنرمندانی همچــون؛ کامبیز درمبخش، 
بهزاد شیشه گران، علی خسروی، فرزاد ادیبی، ساعد مشکی، 
مجید بلوچ، علی خورشیدپور و اونیش امین الهی پنجشنبه 

۲6 بهمن در پردیس تئاتر تهران برگزار شد. 
محمود صالحی رییس ســازمان فرهنگی هنر در این مراسم 
ی گفت: مجموعه هایی که برای فرهنگ و هنر در شهر تهران 
توسط شهرداری ساخته شد برای خود اهالی فرهنگ و هنر 
و مردم تهران اســت. در این ســال ها پنج پردیس سینمایی 
ســاختیم؛ ملت، راگا، تماشــا، رازی و آزادی. همچنین دو 
پردیس تئاتر ساختیم که یکی از آن ها در خیابان ملک است 
و مراحل نهایی خــود را می گذراند و دیگری همین پردیس 
تئاتر تهران است که پارسال افتتاح شد. البته سالن های جدا 
هم ساختیم. مثال در باغ کتاب تهران ۸ سالن سینما و تئاتر 
وجود دارد که امســال در جشنواره فیلم فجر افتتاح شد. در 
فرهنگ سراهایی هم که فضا داشتیم سالن سینمایی و سالن 

تئاتر ساختیم و این اتفاق رو به توسعه است.

 قباد شیوا 
طاووس گرافیک ایران است


