
افتتاح نخستین شعبه نمونه بانکداری اسالمی بانک انصار 
باگشایش شعبه نمونه بانکداری اسالمی تحت نظارت مشترک 
علمای شیعه وأهل سنت در ارومیه، استان آذربایجان غربی هم 
به شــبکه بانکداری نمونه اسالمی پیوست . در آیین افتتاح این 
شــعبه که با هدف ارائه خدمات بانکی به هموطنان أهل سنت 
استان آذربایجان غربی صورت گرفت،بر اعتمادآفرین بودن این 
حرکت بانک انصار و تسری آن به همه استان های دارای ساکنین 
أهل سنت تأکید شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی وتبلیغات، 
در نشســت آغازین این افتتاحیه که در سالن جلسات مجتمع 
حمزه استان آذربایجان غربی برپاشد، دکترابراهیمی، بانک انصار را 

بانکی معرفی کرد که قاعده سود حداکثری بانک های تجاری را 
به هرقیمتی تعقیب نمی کند و با اولویت دادن به مسئولیت های 
اجتماعی خود و با اتکال به خداوندبزرگ، شــاهد برکت افزایی 
التزام عملی به موازین شرعی در حوزه بانکداری بوده است. وی 
گفت: تأســیس بانک انصار با پیشینه صندوق قرض الحسنه و 
موسســه اعتباری، واکنش مسئوالن وقت به تحوالت محیطی، 
توسعه نیازهای مشتریان و احساس مسئولیت مبتنی بر مدیریت 

جهادی و استحکام بانکداری اسالمی بود.
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تیم ملی فوتســال ایران با غلبه بر ژاپن برای دوازدهمین بار 
عنــوان قهرمانی جام ملت های آســیا را از آن خود کرد تا از 

حیث قهرمانی در این رقابت ها همچنان رکورددار باشد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دیدار تیم های ملی فوتســال 
ایران و ژاپن در مرحله نهایی پانزدهمین دوره جام ملت های 
آسیا دیروز در چین تایپه برگزار شد. در این دیدار ملی پوشان 
فوتسال کشورمان با نتیجه 4 بر صفر حریف خود را شکست 
دادنــد و برای دوازدهمین بار عنوان قهرمانی آســیا را از آن 
خود کردند.تیم ملی فوتسال ایران در نیمه نخست دیدار برابر 
ژاپن با تک گل علی اصغر حسن زاده که در دقیقه پایانی این 
نیمه به ثمر رسید، صاحب برتری شد. این بازیکن در دقیقه ۹ 
نیمه دوم هم دومین گل خود و سومین گل تیم ایران در این 
بازی را به ثمر رساند. البته پیش از وی، دومین گل تیم ملی 
فوتسال ایران توســط فرهاد توکلی و در دقیقه دوم از نیمه 

دوم وارد دروازه حریف شد. چهارمین و آخرین گل تیم ملی 
فوتســال در دیدار فینال برابر ژاپن هم توسط حسین طیبی 
و در دقیقه پایانی به ثمر رســید.تیم ملی فوتسال در حالی 
عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات جام ملت های آسیا را از 
آن خود کرد که پیش از این و در ۱4 دوره گذشته این رقابت 
ها، ۱۱ بار موفق به کســب عنوان قهرمانی شــده بود. برای 
کسب این عنوان قهرمانی، ملی پوشان فوتسال کشورمان با 
هدایت سیدمحمد ناظم الشریعه در مرحله گروهی  میانمار، 
چین و عــراق را از پیش رو برداشــتند. آنها در مرحله یک 
چهارم نهایی هم تیم تایلند را شکست دادند سپس با از پیش 
رو برداشتن ازبکستان راهی فینال شدند. پیش از دیدار نهایی 
جام ملت های آسیا، تیم ملی فوتسال ازبکستان در دیدار رده 
بندی مقابل عراق موفق به کسب پیروزی شد و در رده سوم 

آسیا ایستاد.

دوازدهمین قهرمانی ایران در آسیا؛ سامورایی ها اسیر اقتدار ایران شدند

حماسه حضور ۹۶ ؛ ایران انقالبی، ایران یکپارچه

امروز همه با پای دل آمدند
پرچم رژیم صهیونیســتی و آمریکا در آتش خشم 
ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ســوخت.امروز 
همــه با پای دل آمدند تا بــرگ زرین دیگری را در 
تاریــخ ثبت کنند؛ امروز جای جــای ایران مملو از 

عاشقان وطن است؛ امروز، ایران تماشایی است.
به گــزارش زمان به نقل از صداوســیما، از گوشــه 
و کنار ایران، نغمه هاي عشــق به وطن شــنیده مي 
شــود. زن و مرد، پیر و جوان همه ســرود دلدادگي، 
اتحاد و همبســتگي سرودند.آسمان ایران را از هر جا 
مي نگریستي، موج خروشــان ملت را مي دیدي که 
براي تولد انقالب آمده بودند؛ تولدي به عظمت ایران، 
تولد 3۹ ســالگي انقالب.فارس، ترک، کرد، لر، عرب، 
بلــوچ، همه و همه آمدند براي اعتــالي ایران، براي 
عشــق به وطن. ایران نامت بلنــد آوازه، ایراني نامت 
جــاودان. راهپیمایی ۲۲ بهمن در یک هزار شــهر و 
شهرستان و 4 هزار روستای کشور برگزار  شد؛ بیش 
از ۶ هــزار خبرنگار، عکاس و فیلمبردار مراســم ۲۲ 
بهمن در سراسر کشور را پوشش خبری دادند که در 
تهران ۲۵۰ خبرنگار خارجی و ۲ هزار ۸۰۰ خبرنگار، 
عکاس و عوامل تصویر برداری و خبری داخلی وبیش 

از 3 هــزار خبرنگار، عکاس و تصویربردار در ســایر 
استان های کشور برای پوشش مراسم حضور داشتند.

بازتاب راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن در 
رسانه های جهان

راهپیمایی شــکوهمند یوم اهلل ۲۲ بهمن در ایران 
بازتاب گسترده ای در جهان داشت به طوری که این 
موضوع در صدر اخبار رســانه های دنیا قرار داشت.

راهپیمایی جشن ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
مانند هر ســال در رســانه های بین المللی بازتاب 
گسترده ای داشته اســت.با آغاز مراسم راهپیمایی 
یوم اهلل ۲۲ بهمن بســیاری از نشریات آمریکایی از 
جمله فاکس نیوز، آسوشیتدپرس و ای بی سی نیوز 
با انتشــار گزارشــی واحد از این مراسم با شکوه به 
حضــور پر رنگ مردم ایران اســالمی در خیابان ها 
و دفــاع از نظام مقدس جمهوری اســالمی اعتراف 
کردند.خبرنگار آسوشیتدپرس در گزارش خود می 
نویســد: با وجود موج اعتراضات اخیــر در ایران به 
وضعیت اقتصادی در این کشــور، صدها هزار نفر از 
مردم ایران در میدان آزادی، جایی که حسن روحانی 

در آنجا سخنرانی کرد جمع شده اند.

رییس جمهــوری با تاکید بر این که همه را باید دوباره به ســوار 
شدن به قطار موفقیت و پیروزی انقالب دعوت کنیم، گفت:ما همه 
یک ملت هســتیم و یک آرمان داریم و در پی عظمت ایران بزرگ 
و تفوق فرهنگ اســالم و هویت ایرانی – اســالمی در دل جوانان 

عزیز هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانی دیروز در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن مراســم سی و نهمین 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی در میدان آزادی با تبریک سالگرد 
پیروزی انقالب عظیم اســالمی ایران اظهار داشت: بسیار خرسندم 
که در ســی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب به عنوان نماینده ملت 
ایران به همه شما مردم فداکار و انقالبی تبریک می گویم و از خداوند 
بزرگ عظمت و درود فراوان برای روح امام راحل و ارواح طیبه همه 
شهیدان که با نثار جان خود انقالب بزرگ این سرزمین را به پیروزی 
رســاندند، خواهانم. وی افزود: راهپیمایی امسال ویژگی دیگری دارد 
و آن این اســت که وارد چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی می 
شویم، سال آینده که چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی است 

باید به معنای واقعی کلمه سال بلوغ این انقالب است و در این سال 
باید اتحاد ملی را بیش از گذشــته شــاهد باشیم. رییس قوه مجریه 
تاکید کــرد: دولت، بخش خصوصی، نهادهــای عمومی باید تالش 
مضاعف انجام دهند و ما باید در فجر سال آینده شاهد هزاران افتتاح 
طرح و پروژه مهم در سراســر کشور باشیم.روحانی افزود: این که در 
همین روزها شــاهد بودیم در یک روز و در یک اســتان پروژه هایی 
توســط دولت و بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد 
تومان افتتاح شــد و این به معنای آن اســت که ملت ایران بیش از 
گذشــته برای آبادانی و عظمت کشور امید دارد.وی همچنین گفت: 
زمانی که انقالب ما پیروز شــد همه با هم بودیــم، در قطار انقالب 
مســافران فراوانی بودند، حاال به طور طبیعی برخی خود خواسته از 
آن پیاده شــدند، برخی را هم از قطار انقــالب پیاده کردیم که می 
توانستیم پیاده نکنیم. وی با تاکید بر این که همه را امروز باید دوباره 
به سوار شدن به قطار موفقیت و پیروزی انقالب دعوت کنیم، تصریح 
کرد: ما همه یک ملت هســتیم و یک آرمان داریم و در پی عظمت 
ایران بزرگ و تفوق فرهنگ اســالم و هویت ایرانی – اسالمی در دل 
جوانان عزیزمان هســتیم.روحانی تصریح کرد: برای توسعه و آبادانی 
ایران اسالمی به همه اصولگرایان ، اصالح طلبان ، اعتدال گرایان و به 
همه کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اعتقاد دارند 
، نیاز داریم.وی یادآور شــد: تمام اقوام ایرانی، پیروان مذاهب تشیع، 
اهل سنت و تمام ادیان و هر کس که این قانون اساسی را قبول دارد، 
انقالبی هستند.وی همچنین به شکست توطئه اخیر آمریکا در ایران 
اســالمی پرداخت و افزود: آمریکایی ها می خواستند در امور داخلی 
ایــران دخالت کنند اما مردم ما به آنها جواب رد دادند و با وحدت ، 
اتحاد و ایستادگی خود ،توطئه آمریکایی ها را خنثی کردند.وی ادامه 
داد: آمریکایی ها به شورای امنیت سازمان ملل رفتند و می خواستند 
علیه ملت ایران توطئه کنند اما خوشبختانه اعضای شورای امنیت به 

آمریکا پاسخ منفی دادند. رییس دولت تدبیر و امید خاطر نشان کرد: 
در مسأله برجام نیز آمریکایی ها تاکنون چند نوبت برای از بین بردن 
این توافق مهم منطقه ای و بین المللی تالش کردند اما تا امروز ناموفق 
بوده اند.روحانــی ادامه داد، اعالم می کنم ملت ما به عهد خودش تا 
روزی پایبند اســت که طرف مقابل ما هم به عهد خود پایبند باشد 
و مجــددا تأکید می کنم اگر بخواهند از پیمانی خارج شــوند، ضرر 
آن را خیلــی زود خواهند دید.روحانی بــه توطئه آمریکایی ها علیه 
قدس، فلسطین و مردم منطقه اشاره کرد و گفت: آنها می خواستند 
بیت  المقــدس را به عنوان پایتخت صهیونیســت ها اعالم کنند اما 
جهان در برابر این توطئه ایســتاد و نه تنها کشورهای اسالمی بلکه 
به جز چند کشــور همه کشورها با این توطئه آمریکایی ها در مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد مخالفت کردند.وی تاکید کرد: اکنون 
ما شاهد ثبات بیشــتر منطقه، تضعیف بیشتر آمریکا و صهیونیسم 
و شور و نشــاط بیشــتر ملت ایران برای تعالی و پیشرفت هستیم. 
روحانی به حضور گســترده تروریست ها و اقدامات وحشیانه آنها در 
برخی کشــورهای منطقه اشاره کرد و گفت: همین تروریست ها در 
قدم های اول خود که خواســتند وارد مرزهای ایران اسالمی شوند با 
نیروهای امنیتی و سپاه مواجه شده و یا اسیر و یا کشته شدند و این 
به معنای پیشــرفت دفاعی کشور است.وی تصریح کرد: کشور امروز 
در زمینه ساخت ناوچه، بالگرد، هواپیما، تانک، موشک، رادار، موشک 
ضدهوایی و ماهواره و ماهواره بر خودکفا شــده است. در سطح جهان 
اعالم کردیم، توانمند و قدرتمندیم و روی پای خود ایســتادیم و در 
مسیر درست حرکت می کنیم.رییس قوه مجریه با بیان این که کشور 
به رغم دستاوردهای گسترده باکاستی هایی نیز مواجه است، گفت: 
در 3۹ ســال در بسیاری از زمینه ها پیشرفت کردیم و موفق و پیروز 
شــدیم اما در عین حال در زمینه هایی هم کاســتی ها و تأخیرهایی 
داشتیم و موفقیت های ما به اندازه کافی نبود و در تصمیم گیری شاید 
تأخیر کردیم و شاید در بیان واقعیت با شفافیت با مردم خود صحبت 
نکردیم. ما در زمینــه بانک، مالیات، بودجه ریزی، عقب ماندگی هایی 
داریم و باید عقب ماندگی و کاســتی ها را جبران کنیم.روحانی یکی 
از اهداف بلند دولت دوازدهم را ایستادگی در برابر فشارهای مختلف 
خارجی یا داخلی برای اصالح ســاختاری اقتصاد کشــور برشمرد و 

گفت: ساختار اقتصاد کشور را باید اصالح کنیم.
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روحانی: ساختار اقتصاد کشور را باید اصالح کنیم

همه را سوار قطار موفقیت انقالب کنیم

۸ میلیارد دالر عقب ماندگی صادراتی در ایران
 آمارهــای ۹ ماهه گویای آن اســت کــه در تحقق اهداف 
صادراتی کشــور بیش از هشــت میلیارد دالر عقب ماندگی 
وجود دارد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تحقق برنامه های 
مرتبط با صادرات کاال به طور معمول رخ نداده و هر ســال 
بخشی از این اهداف عملیاتی نمی شود.طبق اهداف از پیش 
تعیین شــده برای صادرات در سال جاری چشم اندازی ۵3 
میلیارد دالری درنظر گرفته شد و حال در شرایطی که حدود 
۱۱ ماه از سال گذشته، گمرک که مسئولیت انتشار آمارهای 
تجاری را برعهده دارد قســمت مربوط به آمارهای ماهانه را 
حذف کرده و دسترسی به عملکرد تجاری کشور در ماه های 
مختلف امکان پذیر نیست.با این وجود به گفته مدیران سازمان 
توســعه تجارت، حجم صادرات کشــور در ۱۰ ماه اول سال 
حدود 37 میلیارد دالر بوده است؛ رقمی که با احتساب آن به 

نظر می رسد امسال هم شاهد تحقق اهداف صادراتی کشور 
نخواهیم بود.حال اگرچه روی سایت گمرک امکان دسترسی 
بــه  آمارهای ماهانه وجود ندارد، اما طبق آنچه روی ســایت 
سازمان توسعه تجارت بارگذاری شده، کلیاتی که در آمارهای 
ماهانه گمرک مورد اشاره قرار می گرفت در معرض دید قرار 
داده شده است که البته این آمارها هم تنها تا پایان نهمین ماه 
سال را در بر می گیرد.طبق این اطالعات با توجه به اهداف از 
پیش تعیین شده، صادرات ایران در ۹ ماه اول سال می بایست 
عــددی معادل 3۹ میلیارد و 7۵۰ میلیون دالر بوده باشــد 
اما در نهایت آنچه محقق شــده 3۱ میلیارد و ۶4۰ میلیون 
دالر است.به عبارت دیگر در این مدت بالغ بر هشت میلیارد 
و ۱۱۰ میلیون دالر عقب ماندگی در تحقق اهداف صادراتی 

مشاهده می شود.

همه با پای دل آمدند
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سردار سلیمانی: ملت کم نظیری داریم

سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت: ما از جنس همین 
مردم هســتیم و از وفا،  ایمان و اعتقاد به اصول این ملت متحیریم؛ انسان 

می ماند چگونه می توان حق این ملت را ادا کرد؛ این ملت، کم نظیر است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی دیروز در 
آئین گرامیداشت ۲۲ بهمن ماه در جمع مردم کرمان افزود: امروز ملت ایران 
به عنوان حامی ملتهای مظلوم پیروز شده و به اقرار دوست و دشمن در جان 
ها جا گرفته است. وی اظهار کرد: ملت ایران در ۸ تا ۹ مقطع اساسی ناجی 
نظام بوده و اولین آن در پیروزی انقالب بوده اســت و ملت پشــت امام راه 
افتاد و مانند خورشیدی که در تاریکی طلوع می کند به سرعت پیش رفت و 
در شرایط محالی به موفقیت و سرانجام رسید.سردار سلیمانی تصریح کرد: 
پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز مردم بالفاصله در تثبیت این نظام با رای 
باالی خود اقدام کرد.وی ادامه داد: ملت ایران در فتنه ها نیز به ویژه در فتنه 
های لیبرال ها، منافقین، جنگ های خیابانی و ..... به خوبی ظاهر شد.سردار 
سرلشکر سلیمانی به جنگ هشت ســاله تحمیلی اشاره و بیان کرد: ملت 
ایران در این جنگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر از فرزندان خود را فدا کرد و برای 
اولین بار در تاریخ ایران، در یک جنگ نابرابر یک دشمنی که شرق و غرب 
تماما از آن حمایت می کردند را شکست داد.وی عنوان کرد: ملت ایران در 
حادثــه جانگذار ارتحال امام که یک خوف و نگرانی عمیقی همه جان های 
این ملت را فرا گرفته بود نیز با تشخیص راه درست و با پیدا کردن راه دقیق 
دور وجود امام جدید جامعه چرخید و دل و جان و قلب خود را در اختیار او 
قرار داد و نظام را تثبیت کرده و خود را از یک خطر بزرگ نجات داد.فرمانده 
سپاه قدس ادامه داد: ملت ایران توطئه ها و فتنه های داخلی در سال های 
بعد به ویژه در فتنه ۸۸ و نیز آخرین فتنه ای که ضد انقالب از برخی نگرانی 
ها سوء استفاده کرد را نیز با هوش، ذکاوت و بصیرت خنثی کرد و باید کف 
پای این ملت را بوسید و وقتی که این ملت راه می رود خاک کف پای این 
ملت را به چشــم کشــید زیرا این ملت، ملتی بزرگ و وفادار است. سردار 
ســلیمانی به مشخصات و مختصات خط امام اشاره کرد و گفت: امام راحل 
مشخصات بسیار زیادی دارد و اگر کسی بخواهد ویژگی های امام را مطرح 
کند ده ها جلد کتاب می شود و خیلی جای بحث دارد و بحث زیادی می 
طلبد.وی همچنین گفت: اینکه برخی دشمنان می گویند ایران منطقه را 
بلعیده اســت را قبول ندارم بلکه بصیرت و مبارزه عالمی را ایجاد کرده و بر 
همین اســاس امروز ده ها سازمان مقاومت در دیگر کشورها چه اسالمی و 
چه غیر اسالمی در مقابل استکبار و صهیونیست شکل گرفته است.فرمانده 
ســپاه قدس نیز گفت : اگر هجمه و آسیبی به کشور وارد شود ، قطعا همه 

اقشار جامعه آسیب می بینند.

سقوط هواپیمای مسافربری روسی در مسکو 

شبکه اینترفاکس گزارش داد که یک فروند هواپیمای مسافربری روسی با 7۱ 
سرنشــین دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه مسکو سقوط کرد.به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، هواپیمای »آنتونوف AN-۱4۸« متعلق به خطوط هوایی 
»ساراتوف« نزدیک روستای »آرگونوو« در نزدیکی مسکو سقوط کرده است.

رسانه ها گزارش دادند که الشه این هواپیما پیدا شده است.این هواپیما از سال 
۲۰۱۰ وارد خدمت شــده بوده و پیش بینی می شود که همه سرنشینان آن 

کشته شده باشند این هواپیما ۶۵ مسافر و ۶ خدمه داشته است .

ادامه شعار کلیدی "مرگ بر آمریکا" 

معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: شعار 
کلیدی "مرگ بر آمریکا " همچنان ادامه دارد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا ، سید عباس عراقچی در 
جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن شهرستان چالوس با اشاره به 
حضور حماسی و میلیونی مردم سراسر کشور در راهپیمایی 
۲۲ بهمن امسال اظهار کرد: انقالب اسالمی ما آرمان های 
زیادی داشت اما یکی از مهم ترین آرمان ها استقالل واقعی 
بود.وی با بیان اینکه ایران در طول تاریخ همواره کشوری 
مســتقلی بود اما رفتارهایی موجب انقالب توسط مردم 
و به رهبری امام راحل شــد، افزود: کشور ایران جوالنگاه 
کشورهای خارجی و به ویژه آمریکا بود که بر همه شئونات 
کشــور حکمرانی و دخالت مــی کردند و به همین دلیل 
یکی از شعارهای اصلی استقالل بود، اینکه خودمان برای 
خودمان تصمیم بگیریم و هیچ اجنبی در کارمان دخالت 
نکند، هیچ  بیگانه ای به ما و رهبران ما دستور ندهد.معاون 
وزیر امور خارجه ۲۲ بهمن را پایانی بر دخالت ده ها ساله 
بیگانگان بر این کشــور دانست و گفت: این انقالب پایانی 
بــر جهالت اجنبی ها و به خصــوص دخالت آمریکایی ها 
بود و مردم ایران با انقالب شکوهمند خود این پایان را بر 

جهالت های آمریکا رقم زدند. 

بررسی برنامه های اقتصادی دولت 
در نشست استانداران سراسر کشور

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت 
کشــور ، از بررســی آخرین وضعیت اجرای برنامه های 
اقتصادی دولت، در نشست دو روزه هفته جاری استانداران 
سراسر کشور خبر داد.به گزارش زمان از پایگاه اطالع رسانی 
وزارت کشور، بابک دین پرست افزود: بر اساس تدابیر وزیر 
کشــور و در یک هماهنگی بسیار مناســب و سازنده با 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، امروز، دو کار گروه بسیار مهم، روند اجرای طرح 
هــا و برنامه های اولویــت دار دولت را در حوزه های مهم 
اقتصادی از جمله تولید، تجارت و توسعه اشتغال پایدار ، در 

وزارت کشور مورد بررسی قرار خواهند داد.

اخبار

خبر

خود پسندی آدمی یکی از 
حسودان عقل اوست.

کالمامیر

ادامه از صفحه۱
 در بودجــه ســال ۹7 قدم هایــی در این زمینه 
برداشــتیم و این گام های اصالحی تداوم خواهد 
یافت. در زمینه محیط زیست کاستی هایی داریم، 
کالن شــهرها از لحاظ هوا آلوده اســت. شــدت 
انرژی و مصرف انرژی  ما قابل قبول نیست اینکه 
ما در روز، ۵.۵ میلیون بشــکه نفت یا گاز معادل 
را مصرف می کنیم قابل قبول نیســت.وی یادآور 
شــد: با برنامه ریزی ظرف چند سال ،یک میلیون 
بشکه در میزان مصرف صرفه جویی خواهیم کرد 
و این بــه معنای ۲۲ میلیارد دالر صرفه جویی در 
سال است. برای تداوم طرح های صرفه جویی در 
مصرف انرژی باید خودروهای فرســوده را از رده 
خارج و به ســمت تولید اســتاندارد نوع بنزین و 
گازوئیل گام بزرگ تری برداریم.رییس جمهوری 
افزود: تصمیم دولت خارج کردن تمام خودروهای 
سنگین و نیمه سنگین فرسوده است و همانطور 
که اعالم کردم هر کســی کــه اتوبوس، کامیون 
فرســوده، ســنگین و نیمه ســنگین و کامیونت 
فرســوده خــود را بدهد، کامیون نــو را به نصف 

قیمــت خواهد گرفت و نصــف قیمت را دولت از 
مســیر صرفه جویی در سوخت به عهده می گیرد 
و این تحولی بزرگ اســت و حاضریم ســالی 7۰ 
هزار خودرو فرسوده ســنگین و نیمه سنگین را 

از رده خارج کنیم.روحانــی با بیان این که ۲۰۲ 
هزار کامیون ســنگین و نیمه سنگین فرسوده در 
کشــور وجود دارد، افزود: طی 3 سال می توانیم 
این خودروهای فرســوده را از رده خارج کنیم به 

شــرط اینکه تولید داخلی ما این توان را داشــته 
باشــد .وی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
بیان این که ســال آینده، سال نشاط و امید برای 
ملت ایران اســت و باید دشمن را مأیوس کنیم، 
تصریح کرد: از اصولگــرا، اصالح طلب، اعتدالگرا، 
همه احزاب و تشکل ها و همه مردم خواهش می 
کنم بیایید با هم باشــیم. هزار دوست کم است و 
یک دشمن بسیار زیاد است، با هم دوستی کنیم 
و قدر همدیگر را بدانیم. کینه ها را رها کنیم. چند 
سال کینه، چند سال سخن ناروا گفتن. ما برادریم 
و همه ایرانی و مسلمانیم و منافع مشترک داریم. 
مســایل کوچک را رها کنیم ، متحد شویم و در 
کنار هم قرار بگیریم.رییس جمهوری در موضوع 
اشــتغال نیز تاکید کرد: در سال قبل 7۰۰ هزار 
شغل درست کردیم. امسال تا پایان سال امیدوارم 
بیش از این باشــد و ما در عین حال در این حوزه 
عقب هســتیم. برای سال آینده طرح های متعدد 
برای اشــتغال داریم بویــژه اینکه جمعیت ۱۵ تا 
34 ساله ای کشور 4۰ درصد جمعیت را تشکیل 

می دهند. 

روحانی: ساختار اقتصاد کشور را باید اصالح کنیم

همه را سوار قطار موفقیت انقالب کنیم

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۶۵۰۰۲۲3 شعبه ۱۵ شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
آقای   : نهایی شماره ۹۶۰۹۹7۶۶۵۶۵۰۰۲۵۱ خواهان  آباد تصمیم  شهرستان خرم 
غالمرضا عادلی فرزند شیراحمد به نشانی لرستان – خرم آباد خ انقالب کوچه 4آراسته 
پالک ۱۶ –خوانده : خانم سارینا آزادی به نشانی مجهول المکان –خواسته :تامین 

خواسته مطالبه طلب 
رای شورا : در خصوص دادخواست غالمرضا عادلی فرزند شیر احمد به طرفیت سارینا 
آزادی به مطالبه تامین خواسته یک میلیون تومان نظر به اینکه به شرح صورتجلسه 
مورخ ۹۶/۹/۲۸ خواهان دادخواست تامین خواسته خود را مسترد نمود توجها به ماده 
۱۰7 بند الف قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و 
اعالم میدارد قرارصادره ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد می باشد . 
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف خرم آباد – قوام آذر همایون . 

احضار متهم 
آقای سامان سیاهپوش فرزند حشمت اله در خصوص شکایت آقای محمد طوالبی نژاد 
فرزند محمود علیه شما دایر برایراد ضرب و جرح عمدی و توهین در شعبه ۶ بازپرسی 
دادسرای خرم آباد به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱7۰۰۹77 ظرف مهلت یک ماه از 
تاریخ نشر این آگهی مهلت دارید جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه حاضر در غیر 

اینصورت وفق مقررات در خصوص پرونده اتهامی شما اتخاذ تصمیم خواهد شد . 
مدیر دفتر شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱34۰۰۱4۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
:آقای  خواهان  شماره ۹۶۰۹۹7۶۶۱34۰۰3۱۹  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان 
حسینعلی دارابی فرزند محمد به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد شهر خرم 
آباد خ طیب پاکمهر ۱۶ درب هشتم سمت چپ –خواندگان : ۱- شازی بابایی فرزند 
جهان ۲- خیر بانی ناصری فرزند جهان 3-کرم جان بابایی فرزند جهان 4-نازی بابایی 
بابایی فرزند جهان 7-یحیی  بابایی فرزند جهان ۶-احمد  فرزند جهان ۵-دختربس 
بابایی فرزند جهان ۸-قزی بابایی فرزند جهان ۹-محمدشاه بابایی فرزند جهان ۱۰-تاج 
طال بابایی فرزند جهان ۱۱-سید نبی اله موسوی فرزند سید ابراهیم ۱۲-محسن بابایی 
فرزند جهان همگی به نشانی مجهول المکان –خواسته ها : ۱-الزام به تنظیم سند 

رسمی ملک ۲-مطالبه خسارت دادرسی 
رای دادگاه : درخصوص دادخواست آقای حسینعلی دارابی فرزند محمد به طرفیت 
وراث جهان بابایی به اسامی ۱-محمد شاه۲-احمد 3-محسن 4-کرم جان۵- یحیی 
۶-خیربانو 7-دختربس ۸-تاج طال ۹-نازی ۱۰شازی ۱۱-قزی شهرت همگی بابایی 
۱۲سیدنبی اله موسوی فرزند سید ابراهیم به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به 
انضمام مطلق خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان از خوانده ردیف دوازدهم به 
واحد ساختمان تحت پالک  قرارداد شماره ۵۶۰34مورخ ۱377/۱۲/4 یک  موجب 
ثبتی ۶۰ فرعی از 4۲ اصلی واقع در بخش دو خرم آباد به مساحت ۱۶۲ متر مربع 
واقع در خ طیب پاکمهر ۱۶ درب ۸ سمت چپ خریداری نموده و ثمن آن را نقدا 
پرداخت کرده است مرحوم جهان بابایی عالوه بر تنظیم مبایعه نامه ،وکالتنامه ای 
جهت انتقال سند رسمی به ایشان داده )خوانده ردیف دوازدهم (و ملک بابت مبلغی 
وام در ترهین بانک رفاه قرارداشته حال اینجانب بدهی بانک را تسویه و به علت بطالن 
وکالتنامه به جهت فوت مرحوم جهان بابایی که خوانده ردیف ۱۲ از مورث خواندگان 
داشته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک ملک 
یاد شده را از دادگاه دارم . بنابراین دادگاه با توجه به استعالم شماره 4/۶7مورخه 
۹۶/۱۱/۸ از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد و با عنایت به گواهی حصر 
نشر  اینکه خواندگان علی رغم  و  به شماره ۱۲۶/۱۸/۸7 مورخه ۸7/۱۲/۲۱  وراثت 
آگهی و انتظار کافی در جلسه رسیدگی حضور به هم نرسانده اند و انکار و تردید و 
یا ادعایی جعلی نسبت به مبایعه نامه ابرازی تقدیم نداشته دادگاه ضمن احراز رابطه 
معاملی مورث خواندگان با خوانده ردیف ۱۲ و خواهان خواسته خواهان را مقرون به 
واقع تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و مواد ۲۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰و ۲۲۱ رای بر الزام 
خواندگان ردیف اول تا یازده )وراث مرحوم جهان بابایی (به تنظیم سند رسمی ملک 
یاد شده در حق خواهان فوق الذکر با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی صادر و 
اعالم می نماید در خصوص خوانده ردیف دوازدهم با توجه به اینکه سند رسمی به نام 
وی نبوده و الزام کسی که سند رسمی به نام وی در دفاتر امالک ثبت نگردیده است 
تکلیف ماالیطاق است لذا مستند به مواد ۸4 )بند 4(و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی به جهت عدم توجه دعوا صادر و اعالم می نماید در خصوص مطالبه 
مطلق خسارت دادرسی با توجه به اظهارات خواهان در شرح دادخواست تقدیمی و 
اینکه ملک موصوف در رهن بانک بوده و امکان تنظیم سند رسمی بدون توجه به 
بدهی بانک امکانپذیر نبوده بنابراین دادگاه ضمان و محکومیت خواندگان را در جبران 
خسارت دادرسی به جهت عدم احراز رابطه سببیت ثابت ندانسته فلذا مستندا به ماده 
۱۹7 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان در این قسمت از خواسته 
وی صادر و اعالم می نماید رای اصداری در شق اول )الزام به تنظیم سند رسمی (

غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف ۲۰ روز 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد در شق دوم 
)قراررد دعوی ( و شق سوم )حکم بی حقی (رای اصداری حضوری ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سید احمد موسوی . 

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

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

قانون تعیین  / دوم موضوع  اول  برابر رای شماره ۱3۹۶۶۰33۱۰۵7۰۰3۹۸۶هیات 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
محمدی قوچقار فرزند برجعلی بشماره شناسنامه ۱۱ صادره از میانه در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۲۵/۸۵ مترمربع پالک ۲۸۹ فرعی از 3۶۱ اصلی واقع در 
محمدشهر خریداری از مالک رسمی خانم سیمین منصور محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۵3۵ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۶۵۰۰۲۲3 شعبه ۱۵ شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
آقای   : نهایی شماره ۹۶۰۹۹7۶۶۵۶۵۰۰۲۵۱ خواهان  آباد تصمیم  شهرستان خرم 
غالمرضا عادلی فرزند شیراحمد به نشانی لرستان – خرم آباد خ انقالب کوچه 4آراسته 
پالک ۱۶ –خوانده : خانم سارینا آزادی به نشانی مجهول المکان –خواسته :تامین 

خواسته مطالبه طلب 
رای شورا : در خصوص دادخواست غالمرضا عادلی فرزند شیر احمد به طرفیت سارینا 
آزادی به مطالبه تامین خواسته یک میلیون تومان نظر به اینکه به شرح صورتجلسه 
مورخ ۹۶/۹/۲۸ خواهان دادخواست تامین خواسته خود را مسترد نمود توجها به ماده 
۱۰7 بند الف قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و 
اعالم میدارد قرارصادره ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد می باشد . 
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف خرم آباد – قوام آذر همایون .

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

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3۹۶۶۰33۱۰۵7۰۰3۸۱۸هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صیاد عیوض 
زاده فرزند بیرامعلی بشماره شناسنامه ۱۸۹7 صادره از مشکین شهر در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۸۰/۱۹ مترمربع پالک 3۱ فرعی از 3۶۰ اصلی واقع در 
محمدشهر خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم اسداله قاضی وکیلی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۵3۶ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  ص۶3  پالک۹۲۹  شماره  با   ۸۵ مدل  پراید  سبز  برگ   
۱77۶۹3۶و شماره شاسی s۱4۱۲۲۸۵۹۹۲4۵3 به نام مالک عادل هدایتی مفقود 

 بابلگردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودي
 برگ سبز و  سند کمپاني موتورسیکلت هوکایدو رنگ زرد مدل ۱3۸7. با شماره پالک 3۱۱۲ 
ایران ۱۱ با شماره موتور 7۱۸4۲444و شماره شاسیNBp   ***۱۲۵B۸7۱۱۲۱۸ بنام 

 بابلاداره پست منطقه ۱4 تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بخش دولتی 
باید تسهیلگر و سیاستگذار باشد

 ایجاد ۲۰۰ هزار شغل 
در بخش ساخت و ساز کشور

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهــوری گفت: بخش دولتــی نباید بزرگ و 
حجیم بلکه باید تسهیلگر و سیاستگذار باشد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ســید ابوالفضل 
رضوی یکی از برجستگی های دولت کنونی را 
توجه به مهم ترین قشر جامعه یعنی روستائیان 
و عشــایر اعالم کرد و گفت: دولت با تدوین و 
اجرای برنامه های کارشناسی شده به دنبال آن 
است که روستاها کانون تولید و اشتغال شوند.

وی با اشــاره به توجه مبتنی بر برنامه و اقدام 
دولت حجت االســالم روحانی به جامعه مولد 
عشایری و روستایی گفت: این دولت برای اولین 
بار الیحه دو فوریتی اشتغال روستائیان و عشایر 
را به مجلس ابالغ کرده اســت.وی تصریح کرد: 
ما به دنبال تعیین بازار مصرف هســتیم و تنها 

به دنبال پرداخت وام نیســتیم زیرا ما خواهان 
ایجاد اشتغال و رشد درآمد هستیم نه پرداخت 
تسهیالت و انباشت بدهی. رضوی گفت: باید در 
حوزه اقتصادی نرخ مشــارکت مردم را افزایش 
دهیم و به خصوص روســتاها را بنا به فرموده 
مقام معظــم رهبری کانون تولید و اشــتغال 
کنیم.وی اضافه کرد: اقتصاد باید درونگرا باشد 
و تولیدکنندگان و کارآفرینان باید محصوالتی 
تولید کنند که دارای نوآوری و ابتکار باشــد تا 
خریداران خارجی نیز راغب به خرید و استفاده 
از آن محصوالت باشــند.وی ادامه داد: جایگاه 
مردم بسیار بزرگ است و خود مردم باید به این 
جایگاه خود پی ببرند و مطالبه گر باشــند و به 
دنبال دولت بزرگ نباشند بلکه خواهان دولت 

تسهیلگر و سیاستگذار باشند. 

معــاون اقتصادی رئیس جمهور بــا بیان این  که 
مسیر توسعه ایران اســالمی از دو مسیر ماندگار 
اســتقالل و آزادی می گذرد، گفت: فراهم کردن 
زمینه ایجاد ۲۰۰ هزار شــغل در بخش ساخت 
و ساز کشــور از جمله برنامه های در دستور کار 

دولت است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد نهاوندیان 
بــا بیان این که پیام امــروز ۲۲ بهمن مقاومت و 
ایثار اســت، اظهار کرد: مردم ایران مثل سال ۵7 
استقالل، آزدی و جمهوری اسالمی می خواهند.

وی افزود: مردم امروز در ۲۲ بهمن ۹۶ می خواهند 
این پیامشان که با جان و دل پای اسالمی، انقالب 
و رهبری ایستادند، برسد.وی با اشاره به ضرورت 
اتحاد و انســجام، گفت: مســئوالن باید سرعت 
را برای دســتیابی به آرمان های انقالب اسالمی 

بیشتر کنند.نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان 
خود خطاب به دشمنان نظام افزود: مسیر توسعه 
ایران اسالمی از دو مسیر ماندگار استقالل و آزادی 
می گذرد.نهاوندیان خاطرنشــان کرد: راه ما برای 
پیــروزی انقالب راه امیدواری، انســجام و تالش 
است و آنهایی که به دنبال پاشیدن بزر نا امیدی 
هستند فقط را در مسیر تباهی قرار دادند.وی در 
مورد اقدامات دولت برای برون رفت از مشکالت 
اقتصادی موجود، اظهار کرد: فراهم کردن زمینه 
ایجاد ۲۰۰ هزار شــغل در بخش ســاخت و ساز 
مسکن و اختصاص۱.۵ میلیارد دالر برای اشتغال 
روســتایی از جمله برنامه های دولت برای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی اســت. وی بیان کرد: این 
که ما بتوانیم با دنیا تعامل سازنده اقتصادی داشته 

باشیم نمایش اقتصاد مقاومتی است.



دوشنبه ۲3 بهمن 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 33695
اخبار

 رمز پایندگی انقالب
*غالمرضا ظریفیان

انقالب اســالمی ایران یکی از مردمی ترین و بزرگ ترین انقالب های نیمه دوم قرن 
بیستم میالدی است که تحقق آن حاصل گفت وگوی ملی بود. نظام پهلوی علی رغم 
داشــتن منابع بسیار، پشتوانه های خارجی فراوان و سرزمینی پهناور به فرصت های 
طالیی خود توجه نکرد و بجای اســتفاده از عقل جمعی، ظرفیت ها و استعدادهای 
بی شــماری که در جوانان ایرانی بود؛ مســیر را به سمت تک صدایی برد. درست در 
شرایطی که جامعه ما با جهان پیرامون خود آشنا شده بود آن را به تک حزبی کامال 
فانتزی فراخواند و با تحقیر گفت یا به حزب رستاخیز بپیوندید و یا پاسپورت خود را 
گرفته و از جایی که هزاران سال اجدادتان می زیستند، بیرون روید! حتی در حالیکه 
استعدادهای زیادی در جامعه ما بود، بخش مهمی از امورات امنیتی و ارتش و بخش 
زیادی از صنایع ما در اختیار مهندسان و مستشاران غربی قرار داشت. شاه این روح 
بلند را درک نکرد و با جامعه به گفتگو ننشست و تکیه گاه خود را در داخل کشور بر 
مجموعه محدودی از نخبگان سیاسی قرار داد.شاه صدای مردم ایران را زمانی شنید 
که دیگر کار از کار گذشته بود و مردم در آن دیوان ساالری نظام پهلوی؛ آرزویی تحقق 
یافتنی نداشتند. در یک چنین فرآیندی حاصل نشنیدن صدای ملت ایران این شد که 
امام با مردم گفتگو و آنها را به تعامل با هم دعوت کند. این صدا توسط مردم شنیده 
شد. گفت وگوی امام با ملت به رسمیت شناخته شد و مردم ما در یک فضای همدلی 
عمومــی و هم صدایی در یک بازه زمانی نه چندان طوالنی در کنار هم قرار گرفتند.

انقالب اسالمی با پیام هایی که در آن زمان نیاز عمیق جامعه ایرانی بود، رخ داد. نیاز 
به آزادی و آزادگی، اســتقالل و روی پای خود ایستادن، کاهش فاصله طبقاتی، نیاز 
به دیده شــدن، نیاز به اینکه در سرنوشت خود سهیم بودن و در تصمیم سازی ها و 
تصمیم گیری ها نقش ایفا کردن، نیاز به اینکه با دست خودشان و البته با بهره گیری از 
تجارب بشری جامعه خود را ساختن؛ همه و همه با عنایت ویژه الهی دست به دست 
هم دادند تا انقالب اسالمی به پیروزی برسد. در این 4۰ سال شاهد بودیم که مردم 
در دفاع مقدس و بعد از آن در صحنه های مختلف بخصوص تحقق مردمســاالری 
دینی چه هزینه های بزرگی را دادند تا آن خواســت تاریخی به ثمر بنشیند.طبیعتا 
به ثمر رساندن عوامل ایجاد انقالب، علت تداوم این انقالب هم خواهد بود. ما اگر از 
دالیل ایجاد انقالب فاصله بگیریم با مشکالت و تگناهای جدی روبه رو خواهیم شد. 
ما در نقطه کانونی تحقق انقالب اسالمی نوعی از خودگذشتگی جامعه و نخبگان را 
دیدیم. همه از خود گذشــتند تا یک امر باالتر و برتر تحقق پیدا کند. حال اگر این 
نظام و انقالب بخواهد به راه خود ادامه دهد این روحیه باید در جامعه ما تقویت  شود، 
خصوصا میان تاثیرگذاران، نخبگان و دولتمردان تا این انقالب بتواند پاینده بماند.  به 
میزانــی که این فداکاری به فردیــت و خودخواهی ها بازگردد، در نوع خود می تواند 
استبداد و خودکامگی را بازتولید کند. هرچقدر باب گفتگوی ملی کاهش یابد و افراد 
به جای تفاهم به تنازع بپردازند، بجای درک همدیگر به سوتفاهم ها تن بدهند، بجای 
مدارا، باب نفرت و خشونت را گسترش دهند، بجای از خودگذشتگی، منفعت گرایی و 
فردگرایی را تقویت کنند، حاضر نشوند صداهای منطقی جامعه و نیازهای واقعی مردم 
را بشنوند، بجای اتکای به تصمیم سازی و تصمیم گیری مردم به سمت تمرکز قدرت 
بروند، بجای احترام و کرامت نوعی تحقیر در دیوانساالری و نظام مناسبات فرهنگی و 
اجتماعی را نشان دهند حتما به بن بست خواهند رسید.پس باید در چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب همه دولتمردان، نخبگان و جوانان را متوجه ارزش های بنیادین سازیم. 
آنها باید بدانند که اگر بخواهیم انقالب بماند راهی جز حرمت گذاشــتن به آزادی و 
آزادگی، توزیع عادالنه ثروت، قدرت، کرامت و تقویت امید و اعتماد عمومی و گفتگوی 
جدی ملی برای حل چالش ها و مشکالت کشور و مقابله با مشکالت و موانع چه در 

داخل و چه در نظام بین الملل وجود ندارد.
Albrz.payam@gmail.com

 خنثی سازی برخی تحرکات
 در مرزهای کشور

 فرمانــده ناجا اعالم کرد کــه راهپیمایی ۲۲ 
بهمن ماه در سراسر کشور در امنیت کامل در 

حال برگزاری است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســردار حسین 
اشتری در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
ماه در میدان انقالب تهران اظهار کرد: باید به مردم 
عزیز کشورمان سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و 
این حضور پرشورشان در جشن پیروزی انقالب را 
تبریک گفت.اشتری ادامه داد: به حمدهلل وضعیت 
امنیتی بســیار خوبی در تهران و دیگر شــهرها و 
محل های برگزاری راهپیمایی داشتیم و راهپیمایی 
با نظم خاصی آغاز شــده و در حال ادامه اســت.

فرمانده ناجا با بیان اینکه پلیس در سراسر کشور 
در کنــار مردم و راهپیمایان حضــور دارد، گفت: 
امیدواریم با هماهنگی های انجام شده و همچنین 
همکاری خوب مردم تا پایان راهپیمایی نیز همین 
طور مراسم در نظم، امنیت و آرامش کامل برگزار 
شود.وی در مورد خنثی سازی تحرکات در کشور 
اظهار کرد: خوشــبختانه در داخل کشــور مورد 
خاصی نبوده، ما در مرزها نیز در آماده باش بودیم 
و در جداره مرزی نیز با هوشیاری مرزبانان مان یک 
سری تحرکات خنثی شد، اما در داخل کشور هیچ 

مورد امنیتی نداشتیم.

ورود سامانه جدید بارشی به کشور

 سازمان هواشناســی، در خصوص ورود موج 
شدید بارش برف و باران به کشور هشدار دارد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سازمان هواشناسی 
در خصــوص موج شــدید بارش برف و بــاران از 
امروزهشدار دارد.امروز، بارش باران و برف و وزش 
باد شــدید در نیمه جنوبی اســتانهای آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، شمال کرمانشاه، 
کردســتان، زنجان، قزوین، البرز و شمال تهران و 
برای فردا، بارش برف و وزش باد شدید در آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان،کردستان، 
لرستان، چهارمحال و بختیاری و بارش برف و باران 
و وزش باد شدید در کرمانشاه، ایالم، نیمه شمالی 
خوزستان، کهگیلویه وبویراحمد، همدان، مرکزی، 
قزوین، البرز، تهران، شــمال ســمنان، خراســان 
شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و بارش باران 
و وزش باد و در ارتفاعات برف در گیالن، مازندران 

و گلستان پیش بینی می شود.

سرمقالهخبر رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: امروز کشور 
مــا به حرکت تحولی پرشــتاب نیــاز دارد که با 
داشــتن ظرفیت ها و زیر ســاخت های الزم این 

مهم در تمامی دستگاه ها ممکن است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی دیروز 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن خطاب به نوجوانان حاضر 
در مراســم تاکید کرد: شما نســلی هستید که با 
دیدن شــما امیدوار به آینده انقالب می شویم.وی 
ادامه داد: انقالب اســالمی به هیچکس و جناحی 
وابســته نیســت و ۲۲ بهمن مال ملت است و در 
آستانه 4۰ ســالگی هستیم که پس از فراز و فرود 
بســیار امروز به این جایگاه رسیدیم.رئیس مجلس 
تصریح کرد: دشمنان طی این مدت از هیچ تالشی 
کوتاهی نکردند که ۲۲ بهمن امســال از نشــاط 
برخوردار نباشد اما پیش بینی رهبری درست بود 
و امروز شاهد این حضور باشکوه هستیم.الریجانی 
افزود: هنوز انقالب پیروز نشده بود که آمریکایی ها 
از تمام امکانات برای شکست انقالب استفاده کردند 
اما با حضور ملت و وقت شناسی امام)ره( دشمنی 
ها خنثی شد.وی یادآور شد: در ابتدای تولد انقالب 
گروهکها را به جان ملت انداختند و شروع به ترور 
شــخصیت کردند و تهمت های مختلف به یاران 
امام)ره( زدند و متاسفانه برخی افراد داخل انقالب 
نیز همراه شــدند.رئیس مجلس شــورای اسالمی 
تاکید کرد: ترور کردند تا ضربه بزنند به اســتوانه 
های انقالب و تهمت هایی زدند به شخصیت های 
انقالبی.الریجانی افزود: مرحله بعد نقشه دشمنان 
تحریــک صدام بود کــه جنگ راه انــدازد و انواع 
ابــزار جنگ را در اختیار صدام قــرار دادند و همه 

کشــورهای غربی به غیر از ۲ یا 3 کشــور در کنار 
صدام قرار گرفتند.وی تصریح کرد: در همین دوره 
جنــگ از کودتا در داخل نیز غافــل نبودند اما ۸ 
ســال جنگ با دفاع ملت ایران باعث سرافکندگی 
دشــمنان شــد البته خســارت های فراوانی وارد 

شد.رئیس مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: اما 
درس بزرگی به دشــمنان دادند که ملت ایران در 
مقابل دشمنان سر خم نخواهد کرد و امنیت ملی 
کشور را بیمه کردند و اگر امروز هم حرف از جنگ 
بزند کرنش هــای بیهوده اســت.الریجانی افزود: 

انقالب به ۱۰ سالگی رسید و رحلت امام)ره( باعث 
شد که دشــمنان دوباره توطئه کنند اما با حضور 
مقام معظم رهبری شاهد رشد کشور بودیم و امروز 
شاهد هستیم که چگونه رشد ارزش افزوده صنعت 
در مقایسه با قبل از انقالب 7 برابر شده و در حوزه 
کشاورزی نیز رشد 3۰۰ درصدی را شاهد هستیم 
و امروز متوســط عمر 7۵ ســال است که نشان از 
ســالمت جامعه دارد.وی یادآور شد: در بحث های 
زیر ساختی نیز شاهد رشــد ۱۰۰۰ درصدی آزاد 
راه ها هســتیم که نمونه کارهای زیرساختی است 
و درآمد ســرانه نسبت به سال ۵7 حدود 3 برابر و 
قدرت خرید 3 برابر رشد کرده است.رئیس مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: در کنار این پیشرفت 
ها مشکالتی هم داشتیم که بخشی به دلیل تحریم 
ها بود بــه خصوص رفتار ماجراجویانه غربی ها در 
بحث هســته ای که پس از توافق پرونده بســته 
شد.الریجانی افزود: برخی از مشکالت نیز موضوع 
طبیعی اســت از جمله خشکســالی است که در 
بودجه سال آینده به این مهم توجه شده و برخی از 
مشکالت اقتصادی نیز به مدیریت ها باز می گردد 
که چرخه اقتصادی متناســب با ســرمایه گذاری 
ها ساماندهی نشــد که تولید ثروت کند و مشکل 
اقتصاد از بین برود.وی یادآور شــد: شرایط علمی 
تغییر کرد و در تکنولوژی های نوین فاصله با جهان 
گرفتیم که باید در این راستا شتاب گرفت و تغییر 
ایجاد کرد.الریجانی تاکید کرد: تحوالت سریع باید 
در تمامی دســتگاه ها ایجاد شــود که با توجه به 
ظرفیت های موجود و داشتن پتانسیل های فراوان 

می تواند حرکت تحولی پرشتاب ایجاد کرد.

رئیس مجلس شورای اسالمی: اختالف داخلی نقشه دشمن است

کشور به حرکت تحولی پرشتاب 
نیاز دارد 

مفقودی
موتور  شماره  با  ایران ۸۲  پالک ۱۲3ج۱۵  شماره  با  پژو ۲۰۶مزل ۸۹  سبز  برگ   
۱3۵۸۹۰۰۰4۶۲ و شماره شاسی NAAp۵۱fEXAj3۶۱4۸۸مفقود گردیده و از 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

 مفقودی
 برگ سبز پژو 4۰۵ خاکستری مدل ۹4 با شماره پالک ۱۶۶م ۲4 ایران ۸۲ با شماره 
یاسر  نام  NAAm۰۱cE۵fR۲۲۲۶43به  شاسی  ۱۲4k۰7۱۱3۰۵شماره  موتور 

بیگلری فیروز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
فرزند خدارحم،  احمدی،  لیال  اینجانب  دانشگاهی  تحصیالت  پایانی  موقت  گواهی 
از دیواندره، ورودی سال ۱3۸۹ در رشته علمی  به شماره شناسنامه ۸۰۰ صادره 
کاربردی حسابداری و مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج و 
فارغ التحصیلی در نیم سال اول سال تحصیلی ۹3-۹۲ با معدل ۱۲/۸3 مفقود و از 

سنندجدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا رضائی فرزند احمد

خواهان آقای شورش عبدی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم زهرا رضایی به خواسته ازدواج 
مجدد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرومنده کالسه ۹۶۰۹۹۸۸7۱۰4۰۱۰۱۸ 
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹7/۰۱/۱۸ 
ساعت ۰۹:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
م الف:378۰ منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج

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 شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰7۲۸۸ 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 رضا یعقوبی جیرندهی  فرزند محب  
به شماره شناسنامه ۱37 صادره از رودبار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱۲۸/3۲ متر مربع پالک ۲۸۵3 فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در کرج - کیلومتر ۲ جاده 
شهریار - ابتدای خیابان پیک - روبروی پمپ بنزین  خریداری از مالک رسمی خانم سعیده 
امینی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲4۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۱/۲3  تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۸

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

رسمی
برابررأی شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰7۲۱7 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید مقدم فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 3۵۰۰ صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۹۶/۹7 
متر مربع پالک ۲۸۵3 فرعی از ۱۶3 اصلی واقع درکرج- جاده مالرد- انتهای خیابان 
پیک - ضلع شمال شرقی میدان پیک ،خریداری از مالک رسمی خانم سعیده امینی محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲4۰7
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۱/۲3  تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۸

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

قانون تعیین تکلیف  برابررأی شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰۶۶۹4 هیات اول موضوع 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا مستی فرزند حیدر 
به شماره شناسنامه 3۶43 کد ملی ۰۰۵۱۲۰۸۸۵7 صادره از تهران در ششدانگ یک 

باب ساختمان به مساحت ۱73/4۵ مترمربع 
پالک ۱۱۸۵ فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در کرج -فردیس- کانال غربی - خیابان شهید علی 
سرحدی - خیابان بوعلی سینا شرقی - پ۱۱3 خریداری از مالک رسمی ستاد اجرایی 
فرمان )ره( محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲4۲4
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۸

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰7۰۰۲ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی کریمی فرزند کریم به شماره 
شناسنامه ۱47 صادره از املش در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۰ متر 
مربع پالک ۱۱۸۶ فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی خود 
متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲4۱۲

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۸
محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰۶۶۶۶  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود مرادی فرزند 
علی محمد به شماره شناسنامه ۹  صادره از اراک در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۱۲7/۰۶ مترمربع پالک 4۰37 فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در فردیس خریداری 
از مالک رسمی آقای علی آقا شریعتمداری محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲444
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۸

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

اگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای علی فالحی فرزند عبداهلل

دادخواست آقای صالح  رادمان وکیل اتفاقی خانمها صبیحه تیله کری و بتول گری 
و غیره بطرفیت شما بخواسته مطالبه دیه به دادگاه تقدیم و به کالسه ۹۶۰4۶3 
حقوقی ثبت این شعبه شده است نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد و 
بنا به درخواست خواهان و به دستور دادگاه مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به دفتر شعبه ششم حقوقی سنندج مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضماییم در روز یکشنبه 
۱3۹7/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲ ظهر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید در صورت 

عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
م الف: 3784 مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی سنندج                                          

امیر فرزاد اسماعیلی گفت:ادعاهای اسرائیلی ها 
همواره فاقد اعتبار اســت و اگر دشمن بخواهد 
غلطــی بکند، بدتر از بالیی که بر ســر اف-۱۶ 

اسرائیلی آمد را بر سرش خواهیم آورد.
به گــزارش زمان به نقــل ازمهر، امیــر فرزاد 
اســماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
االنبیــا)ص( به خیل جمعیــت راهپیمایان ۲۲ 
بهمن پیوست. وی در حاشیه راهپیمایی یوم اهلل 
۲۲ بهمن  در جمع خبرنــگاران، گفت: حضور 
گســترده مردم در ابن راهپیمایی به این علت 
اســت که استراتژی دشــمن را که کند کردن 
ابزار عزتمندی جمهوری اســالمی ایران اســت 
را کشــف کرده اند.وی افزود: یکی از مهمترین 
ابزارهای عزتمندی ملت ایــران، همین حضور 
موثر در صحنه است.اسماعیلی ادامه داد: مردم 

با حضورشــان دشــمن را نا امید کردند و ثابت 
کردند هر مشــکلی هم که وجود دارد، موضوع 
داخلی است و ارتباطی به بیگانگان ندارد.فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء در پاســخ به 
ســوالی در خصوص ادعای رژیم صهیونیســتی 
مبنــی بر ایرانی بودن پهپاد ســاقط شــده در 
سرزمین های اشــغالی، اظهار داشت: ادعاهای 
اسرائیلی ها همواره در طول تاریخ فاقد اعتبار و 
غلط بوده است. مهم این اصل بود که ثابت شد 
اگر به هر کشــور مستقلی تعدی شود، کاری با 
آنها می شود که با اف-۱۶ اسرائیلی و یا اف-۱۵ 
عربستانی شد.وی در پایان تاکید کرد: تجاوز را 
هیچکس تحمل نمی کند و اگر دشمن بخواهد 
غلطــی بکند، بدتر از بالیی که بر ســر اف-۱۶ 

اسرائیلی آمد را بر سرش خواهیم آورد.

وزیر اطالعات با تاکید بر اینکه خواب های توطئه 
آمیز دشــمنان علیه انقالب هرگز تعبیر نخواهد 
شــد، گفت: امروز جمهوری اسالمی به قدرتی 
بزرگ در جهان و منطقه تبدیل شــده و آماده 

پاسخگویی به هر نوع تهدید دشمنان است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االسالم 
محمود علوی در مراســم راهپیمایی ۲۲ بهمن 
شــهر کرمانشــاه ، اظهار کرد: انقالب اســالمی 
ایران نشــانه نصرت خداوند در لحظه ناامیدی و 
مظهر اراده خداوند است.علوی بیان کرد: انقالب 
اسالمی در دو مرحله و در خالل سال های ۱34۲ 
و ۱3۵۶ وارد مراحل حساس و جدیدی شد و به 
صورت شعله ای فروزان درآمد.وی گفت: در سال 
4۲ شرایط داخلی کشور به گونه ای بود که نمی 
شــد انقالب کرد، چرا که در این سال با رحلت 

آیــت اهلل بروجردی مواجه شــدیم و عمال مردم 
پیشــوا و رهبری که پشت سرش حرکت کنند، 
نداشتند.وزیر اطالعات افزود: پس از رحلت آیت 
اهلل بروجردی مردم بــه حضرت امام )ره( تمایل 
نشان می دادند و ایشــان نیز اجتماع واحدی از 
هیات های مذهبی و روحانیون تشــکیل دادند 
تا متحد و یکصدا به مبارزه با رژیم شاهنشــاهی 
بپردازندعلوی اضافه کرد: از همان سال 4۲ خود 
امام علم مخالفت با شــاه را برافراشــت و نسبت 
به درخطر بودن اسالم هشــدار دادند.وی ادامه 
داد: در ســال های 4۱ و 4۲ جریاناتی که مبارزه 
مســلحانه می کردند توسط شــاه سرکوب می 
شدند و بر همین اساس بود که آمریکایی ها ایران 
را تا ۲۵ سال آینده جزیره ثبات منطقه معرفی و 

عنوان کردند که تهدیدی برای شاه وجود ندارد.

واکنش فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی به ادعای صهیونیست ها

خواب های دشمنان علیه انقالب 
هرگز تعبیر نمی شود
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 آغاز ساخت واحدهای مسکونی در بافت  
فرسوده بوشهر

 برگزاری اولين جشنواره موسيقي صبا 
در چالوس

و  راه  مدیرکل  بوشهر:  احمدی- 
آغاز  به  اشاره  با  بوشهر  استان  شهرسازی 
طرح ملی بازآفرینی شهری امید در بافت 
تاریخی بوشهر گفت: در اجرای این طرح 
4 هزار متر مربع زمین دربافت تاریخی و 
فرسوده بوشهر در اختیار توسعه گران قرار 

گرفت.
اجرای  آغاز  عملیات  در  رستمی  فرزاد 
در  امید  شهری  بازآفرینی  ملی  طرح 
بوشهر با حضور رئیس جمهور و وزیر راه و 
شهرسازی از طریق ویدئو کنفرانس  با بیان 
توسعه گران  مشارکت  با  این طرح   اینکه 
اجرای  در  داشت:  اظهار  می شود  اجرا 
کالبدی  وضعیت  ارتقا  ضمن  طرح  این 
کم  تسهالت  فرسوده  محالت  خدماتی  و 
و  ساخت  برای  خصوصی  بخش  به  بهره 

نوسازی و مقاوم سازی قرار می گیرد.
زمین  مربع  متر  هزار   4 واگذاری  از  وی 
دولتی به توسعه گران برای ساخت مسکن 
در محله شنبدی بوشهر خبرداد و تصریح 
در  بازآفرینی  ملی  برنامه  قالب  در  کرد: 
بازآفرینی  پروژه  شهری  ناکارآمد  محالت 

در  بوشهر  شنبدی  محله  از  بخشی  در 
که  مترمربع  هزار   4 مساحت  به  زمینی 
با تملک هفت واحد مسکونی تامین شده 

فراهم شده اجرا می شود.
بوشهر  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
در  زمین  این  مالکیت  اینکه  بیان  با 
بهسازی  و  عمران  دولتی  شرکت  اختیار 
 ۵۰ زمین  این  در  افزود:  است  شهری 
هدف  با  طبقه  سه  تا   ۲ مسکونی  واحد  
بازآفرینی و احیا بافت تاریخی، تسریع در 
الگوسازی  مسکن،  عرضه  و  تولید  جریان 
ارتقا  بومی،  معماری  براساس  مسکن 
بهبود  محله،  کالبدی  و  محیطی  وضعیت 
حذف  و  محلی  خدمات  و  زیرساخت ها 
نیاز  مورد  مسکن  تولید  و  زمین  قیمت 

صورت می گیرد.
برای  شهرداری  اینکه  بیان  با  رستمی 
پروانه  صدور  در  واحدها  این  ساخت 
نمی کند گفت:  دریافت  هزینه ای  ساخت، 
توسعه  برای  ذیربط  اجرایی  دستگاه های 
و  مخابرات  گاز،  برق،  آب،  زیرساخت های 

دیگر نیازها همکاری می کنند.

 شهرزاد نظري- چالوس: اولین جشنواره 
فرهنگ  اداره  رییس  باحضور  صبا  موسیقي 
اعضاي  چالوس،  شهرستان  اسالمي  وارشاد 
وپرورش  اموزش  اداره  مشورتي،  شوراي 
اموزان   از دانش  شهرستان چالوس وجمعي 
هنرجو در سالن امفي تئاتر  اداره  بهزیستي  

شهرستان چالوس برگزارشد.
اسالمي  وارشاد  فرهنگ  اداره  رییس 
اختصاصي  مصاحبه  در  چالوس  شهرستان 
بیان کرد: این جشنواره با همت اداره اموزش 
وپرورش شهرستان چالوس،شوراي مشورتي 
وارشاد  فرهنگ  ،اداره  فرهنگي  موسقي 
تصریح  روحي  برگزارشد.  چالوس   اسالمي 
کرد:این جشنواره در چالوس براي نخستین 

بار در سطح شهرستان برگزارمي شود .

این  برگزاري  از  هدف  داد:  ادامه  وي 
و  سوم  نسل  تشویق  و  ترغیب  جشنواره 
چهارم انقالب به بهانه  دهه فجر انقالب 
بین خانواده ها  زبان موسیقي  با  اسالمي 

ودانش اموزان است.
اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس 
شهرستان چالوس گفت: جشنواره موسقي 
استعدادیابي  براي  مناسبي  فرصت  صبا 
موسقي  هنر  زمینه  در  اموزان   دانش 
بشمارمي اید که مي تواند افتخاري براي 

شهرستان چالوس کسب نماید.
در  اموز   دانش  یاداورشد:۱۵۰  روحي 
بین  از  که  کردند  شرکت  جشنواره  این 
این  به  ازداوري  پس  نفر  تعداد۱۰۹  انان 
این  در  افزود:  وي  یافتند.  راه  جشنواره 
جشنواره دانش اموزان زیر ۱۶ سال شرکت 
کردند که با نواختن دوازده نوع از سازهاي 
پرداختند. روحي در خاتمه  رقابت  به  رایج 
این جشنوازه  اختتامیه  خاطرنشان ساخت: 
سینما  سالن  در  ۲۲بهمن  روز  با  مصادف 
مسوالن  حضور  با  چالوس  نما  جهان 
 4۰ شودکه  برگزارمي  وشهرستاني  استاني 
برترموردتجلیل  هنرجو  اموزان  دانش  نفراز 

قرارخواهند گرفت.

برگزاری سمیئتاتر آموزش 
انگیزش کارکنان در اصفهان

بهادری- اصفهان: سمیتئاتر آموزش انگیزش 
وبهبود  انسانی  منابع  با حضور معاون  کارکنان 
مدیریت، مدیران و کارکنان شرکت آبفا استان 
اصفهان با هدف مدیریت منابع انسانی، ارتقای 
سطح انگیزه کارکنان در سالن شیخ بهایی شرکت 

برگزار شد.
مدیر دفتر آموزش شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان با اشاره به برگزاری سمیئتاتر انگیزش 
استان  وفاضالب  آب  شرکت  کارکنان  برای 
اصفهان اعالم کرد: مهمترین هدف ما از مدیریت 
منابع انسانی، ارتقای سطح انگیزه کارکنان است. 
که  است  آن  مستلزم  کارکنان  به  دادن  انگیزه 
نیازهای مختلف آنها را بشناسیم و آنها را تأمین 
کنیم. درباره نیازهای انسان نظریه های زیادی 
ارائه شده اند. یکی از نظریه هایی که اخیرا مطرح 
گردیده است، نظریه CHAMPFROGS به 
معنی قورباغه های قهرمان است. هر یک از ۱۰ 
حرف این واژه، سرآغاز کلمه ای است که به یکی 
از نیازهای اساسی انسان اشاره دارد. اعظم السادات 
مرتضوی  ادامه داد:چقدر به کارکنان اطالعات 
را پاسخ می دهیم؟   آنها  میدهیم و کنجکاوی 
افتخار  کارشان   به   سازمان، چقدر   کارکنان 
می کنند؟ چقدر کارکنان و افکارشان را تأیید 
می کنیم؟چقدر روی دانش و مهارت کارکنان 
سرمایه گذاری میکنیم به گونه ای که احساس 
شایستگی و استادی کنند؟ چقدر اجازه میدهیم 
که کارکنان روی کار و شرایط کار اثرگذار باشند 
و احساس قدرتمندی کنند؟ چقدر به کارکنان 
میدهیم؟  خالقیت  و  ابتکار  برای  عمل  آزادی 
با همکاران خوب و کار  چقدر امکان همکاری 
تیمی را برای کارکنان فراهم کرده ایم؟ شرایط 
پیش  قابل  و  ایمن  منظم،  کارکنان چقدر  کار 
بینی است؟ تا چه اندازه در تعریف و تخصیص 
اهداف برای کارکنان موفق بوده ایم و چقدر بین 
اهداف آنها و اهداف سازمان سازگاری وجود دارد؟ 
کارکنان چقدر احساس میکنند که مورد توجه و 
احترام و قدردانی هستند؟ اینها نکات مدیریتی 
ست  که باید مورد توجه قرار گیرند تا در نهایت 
بهره وری در سازمان افزایش یابد. وی به محتوای 
سمیئتاتر پرداخت و عنوان کرد:  در سمیئتاتر 
انگیزش  برای کارکنان سعی بر آن شد به مفهوم 
انگیزش و تاریخچه توجه به انگیزش، ارائه نظریه 
هاي  دانشمندان معاصر  پیرامون مقوله انگیزش، 
درنظر گرفتن انواع پاداش در سازمان و تاثیر آن 
بر رضایت شغلی، ارائه طرح هاي جدید اعطاي 
رفاهیات  انگیزشی  ماتریس  تبیین  و  پاداش 
پرداخته شود تا کارکنان و مدیران با آشنایی با 
این مفاهیم بهتر و بیشتر از گذشته با انگیزه دو 

چندان به ادامه فعالیتها بپردازند.

پرداخت تسهیالت اشتغال فراگیر و 
رونق تولید با نرخ سود 10 درصد

پیشنهاد  دولت  به  ما  گفت:  اردبیل  استاندار   
کردیم تا با هدف ایجاد رغبت و انگیزه در بین 
تولیدکنندگان و کارآفرینان تسهیالت پرداختی 
در حوزه اشتغال فراگیر و رونق تولید با نرخ سود 

۱۰ درصد انجام شود.
به نقل از ایسنا، اکبر بهنامجو در جلسه شورای 
دستگاه های  کرد:  اظهار  اردبیل  استان  اشتغال 
اجرایی بانک های عامل و فرمانداران باید به صورت 
دقیق و ریز و هفتگی گزارش پرداخت تسهیالت 
و موانع احتمالی را در این زمینه ارائه کنند تا به 
صورت موردی با همکاری بانک ها زمینه برطرف 
شدن این مشکالت فراهم آید. وی خاطرنشان 
کرد: هر چند توان مدیریتی در استان باالست 
اما بدون برنامه ریزی منظم ما خروجی مناسبی 
را شاهد نخواهیم بود و کار در این بخش به نتیجه 
اردبیل  نمی رسد. رئیس شورای اشتغال استان 
و  و معدن  از سازمان جهاد کشاورزی، صنعت 
پرداخت  پیگیر  به جد  تا  گردشگری خواست؛ 
تسهیالت اشتغال فراگیر و رونق تولید باشند تا با 

نظارت دقیق این تسهیالت پرداخت شود.
تومان  میلیارد  از ۱۲۶  اینکه  بیان  با  بهنامجو 
سهمیه استان در حوزه اشتغال فراگیر تاکنون 
بانک های  توسط  تومان  میلیارد   ۱4 از  بیش 
عامل پرداخت شده است، تصریح کرد: امیدواریم 
تا پایان امسال بخش عمده ای از این تسهیالت 
به متقاضیان پرداخت شود که این کار مستلزم 

پیگیری ها و نظارت های دقیق است.

خبر

 تشریح برنامه های شرکت برق منطقه ای خوزستان
 به مناسبت دهه فجر

وحیدی فر-اهواز: مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان 
برنامه های اجرا شده این شرکت در دهه مبارکه فجر را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، تورج فتاحی 
با گرامیداشت ایام دهه فجر در خصوص برنامه های اجرا شده و یا در دست اقدام 
شرکت، گفت: برگزاری سمینارهای آموزشی، برنامه های فرهنگی و مسابقه های 
ورزشی مختلف در کنار نصب بنر و آذین بندی شرکت به مناسبت جشن انقالب، 
از جمله اقدامات انجام شده غیر فنی شرکت در دهه فجر است.وی ادامه داد: 
سمینار آموزشی زن و محیط زیست برای بانوان شاغل در شرکت از جمله برنامه 
های آموزشی برگزار شده در این ایام است، هدف از برگزاری این دوره آموزشی 
آگاهی سازی در مورد مسائل زیست محیطی بوده تا محیط زیست سالم تری 
داشته باشیم.مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: 
همایش پیاده روی و کوهپیمایی بانوان، مسابقات شنا ویژه همکاران آقا و فرزندان 
پسر در شش رده سنی، مسابقات دو و میدانی ویژه همکاران آقا و فرزندان و 
برگزاری مسابقات تنیس روی میز از جمله برنامه های اجرا شده ورزشی در این 
ایام است.فتاحی رونمایی از پورتال جدید شرکت را یکی دیگر از برنامه های دهه 
فجر دانست و افزود: از مدت ها قبل کار طراحی و آماده سازی پورتال جدید 

شرکت کلید خورده بود و در این ایام مبارک از آن رونمایی خواهد شد.
وی گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب در شرکت، برنامه اعزام راهیان نور مخصوص 
پرسنل و خانواده های آنان به شهرهای آبادان و شلمچه، دیدار با خانواده معظم 
شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم، برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارکنان 
) طرح تکریم ارباب رجوع، حقوق شهروندی(، و برگزاری جشن ویژه بازنشستگان 
شرکت بعد از دهه فاطمیه از دیگر برنامه های اجرا شده و در دست اقدام شرکت 
است.مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان گزارش ارائه شده را 
تنها مربوط به بخش غیرفنی شرکت دانست و تصریح کرد: این برنامه ها توسط 
واحدهای مختلف شرکت انجام شده که الزم است از آنها تشکر و قدردانی کنم.

فتاحی بیان کرد: همانند دیگر اقشار جامعه در روز ۲۲ بهمن سالروز پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی، پرسنل شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در 
راهپیمایی شرکت کرده و با آرمان های انقالب اسالمی تجدید پیمان خواهد کرد.

بهره برداری از طرح انتقال اضطراری آب بانه 
اقدامی جهادی در جهت حل بحران

کرمی- کردستان؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کردستان 
گفت: بهره برداری از طرح انتقال اضطراری آب سد عباس آباد بانه پروژه ای 
شاخص و کم نظیر و در عین حال اقدامی جهادی در جهت حل بحران آب 
در این شهر است.مهندس محمدحسین محمدی افزود: رشد قابل توجه 
جمعیت بانه خصوصا در حاشیه شهر و کاهش چشمگیر بارندگی ها و به تبع 
آن کاهش حجم آب سد بانه، این شهر را در ماه جاری با کمبود و بحران آب 
آشامیدنی مواجه می نمود. وی افزود: با تدابیر اندیشیده شده و جذب شش 
میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات آبفا کشور و منابع داخلی، این پروژه 
که در استان بی سابقه و در کشور کم نظیر است به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به تحت پوشش بودن ۹۹ درصد از جمعیت بانه در حوزه آب 
و ۹۸ درصد در بحث فاضالب افزود: با افتتاح این طرح حجم تصفیه و پمپاژ 
آب بانه به ۲۵۰ لیتر در ثانیه رسید و مشکل کم آبی این شهر رفع گردید. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کردستان هم چنین اعالم کرد: طول 
شبکه آب بانه 3۶۱ کیلومتر بوده و طول شبکه فاضالب این شهر ۱4۵.۵ 
کیلومتر است. وی تعداد انشعابات آب استان را 34۵ هزار مورد و تعداد 
انشعابات فاضالب را 3۰۶ هزار مورد عنوان کرد و گفت: کردستان ظرفیت 
تولید ۱3۵ میلیون متر مکعب آب را دارد که در هر شهرستان متغیر است 
اما در سال ۹۶ مقرر شد که ۱۰۹ میلیون متر مکعب آب تامین شود. مدیر 
عامل شرکت آبفا کردستان افزود: در مجموع در استان کردستان ۶3 میلیون 
متر مکعب آب سطحی و 44 متر مکعب آب زیر زمینی در استان برداشت 
و در هفت هزار کیلومتر شبکه آب موجود انتقال و توزیع می شوند. وی با 
بیان اینکه در استان شش تصفیه خانه فاضالب فعال است افزود: در برنامه 
ریزی های موجود احداث تصفیه خانه های جدید در شهرهای فاقد تصفیه 
خانه در نظر گرفته شده است.  مدیر عامل شرکت آبفا کردستان عنوان کرد: 
در سال جاری در بخش آب ۸۰ پروژه در ۲۵ شهر در حال اجرا و 7۲ هزار 
متر شبکه آب ایجاد شده است. وی افزود: در بخش فاضالب ۸۶ پروژه در 
سال ۹۶ اجرا شده است و ۱۲۰ کیلومتر شبکه فاضالب ایجاد شده است.

محمدی مجموع طرح های آب رسانی و ایجاد تاسیسات فاضالب استان  را 
۸۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: برای سال آینده احداث ۲۰۰ کیلومتر 

شبکه را در برنامه کاری خود قرار داده ایم.

 دیدار مدیر کل و کارکنان استاندارد البرز 
با خانواده شهید

به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد استان البرز، این دیدار که با 
هدف تجدید میثاق با شهداء و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد. 
مدیر کل و کارکنان استاندارد استان البرز با خانواده هاي شهید سهرابي و 
باستاني تجدید میثاق نمودند.فتانه شکرالهي مدیر کل استاندارد استان البرز 
گفت : این دیدار ها دلجویي از خانواده شهدا و پیروي از آرمان هاي امام 
راحل و رهبر کبیر انقالب  را به دنبال دارد.او گفت: سرزمین ایران بیش از 
هر جاي دیگر مفتخر به داشتن ارزش هاي واال و اصلي است که نمونه آن 

را در کمتر جایي مي توان یافت.
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طی  زمان:  زاده- خبرنگار  اکبر  علی  مریم 
حکمی از سوی وزیرکشور  احسان درخشان نسب 

به سمت شهردار شهریار منصوب گردید.
باحضور  شهریار  شهردار  معارفه  و  تودیع  آیین 
حجت االسالم والمسلمین سالمی  امام جمعه 
امور شهری و  شهریار، هادی رحیمی مدیرکل 
ناجی  سعید  دکتر  تهران،  استانداری  شوراهای 
فرماندار،  معاونین  شهریار،  شهرستان  فرماندار 
فرمانده سپاه   اسالمی شهریار،   اعضای شورای 
شهرستان شهریار و جمعی از مدیران و روسای 
دستگاه ها، ادارات و نهادهای شهرستان و اعضای 
مجتمع  محل  در  روستاها  و  شهرها  شوراهای 

فرهنگی الغدیر امیریه شهریار برگزار شد. 
در این مراسم از زحمات مسعود رهنما شهردار 
عبدالرضا  سوی  از  حکمی  طی  و  تقدیر  سابق 
رحمانی فضلی وزیر کشور، احسان درخشان نسب 

به عنوان شهردار شهریار منصوب شد.
امام جمعه شهریار طی سخنانی در این مراسم 
به چهار وظیفه اصلی مسوولین پس از رسیدن 
وظیفه  اولین  گفت:  و  کرد  اشاره  مسوولیت  به 
برپایی نماز است که جامعه را از منکرات و فساد 
اخالقی و اجتماعی دور می کند و دومین وظیفه 
ارائه کار فرهنگی و زکات است، همانطور که همه 
اعضای بدن نیز مشمول زکات می شود. موسی 
سالمی ادامه داد: سومین وظیفه مسوولین امر به 
معروف است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و پوشیدن لباس خدمت به مردم و امر به انجام 
هر کار نیکی نوعی امر به معروف است که باید 
در سرلوحه کار مسوولین باشد و چهارمین وظیفه 
مسئول نهی از منکر است  چون فحشا و فساد 

اقتصادی نوعی از منکر محسوب می شوند.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری تهران 
نیز در این مراسم طی سخنانی به لزوم تحول گرا 
شهری  مدیریت  های  سیاست  و  رویکرد  بودن 
اعضای  در  تغییرات  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
شورای اسالمی شهر یا شهردار لزوما به واسطه 
نادیده گرفتن خدمات  مسوولین پیشین این شهر 
نبوده بلکه به علت مطالبه گر بودن مردم و تحول 
در مدیریت شهری می باشد. هادی رحمتی گفت: 
الزمه رسیدن به شهری با توسعه ایمن و پایدار 
توام شدن سیاست های مدیریت شهری با ورود 
خوشبختانه  که  است  حوزه  این  در  تکنولوژی 
اقداماتی در این خصوص در حال انجام است که 
امیدواریم با همدلی و برنامه محوری محقق گردد.

وی با اشاره به لزوم پیشرفت شهرها با به کارگیری 
برنامه های مطالعاتی منسجم از سوی شوراهای 
اسالمی گفت: در این زمینه الزم است که اهداف 
با بهره گیری از دانش مناسب، پیگیری شود و با 
یک طرح جامع حمل و نقلی نیز شهر پیشرفتی 
که  آنجایی  از  همچنین  باشد.  داشته  شایسته 
شهرداری ها یک نهاد اجتماعی هستند، انتظار می 
رود در رونق بخشیدن به کسب و کار شهروندان 

نیز سهیم باشند.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری تهران 
ضمن تاکید بر ضرورت حفظ باغات شهریار که 
بخشی از هویت این شهرستان است  اعالم داشت: 
حفظ باغات، افزایش قیمت اراضی و جلوگیری از 
تصرف غیرقانونی اراضی باید مورد توجه و دقت در 

شورای شهر باشد و ضوابط و کاربری هایی که در 
طرح جامع و تفصیلی مورد تاکید قرار گرفته است 
نیز نباید دستخوش تغییرات و احیانا سوءاستفاده  

قرار گیرد.
رحمتی با توجه به اهمیت افزایش ضریب ایمنی 
شهر با اجرای طرح های تفصیلی افزود: شهرداری 
باید شهر را طبق قانون در برابر بالیا ایمن کند 
و نیاز است که یک برنامه ریزی مدون برای این 

کالن شهر در استان تهران تدوین شود.
فرماندار شهرستان شهریار نیز در آیین تودیع و 
معارفه شهردار شهریار طی سخنانی اظهار داشت: 
در حوزه اجرا و در موضوعاتی که با آن سر و کار 
داریم در شهرداری و فرمانداری توجه به قانون 
بسیار ضروری است لذا احترام به رای شورای شهر 
چه برای فرماندار و چه سایر مسوولین که دارای 
جایگاه مختلف هستند الزامی قانونی می باشد و 

ایشان نیز موظف به اجرای قانون می باشند.
سعید ناجی افزود: شورای اسالمی شهر شهریار 
در نخستین روزهای کار خود با سرعت و دقت 
عنوان  به  را  نسب  درخشان  احسان  مهندس 
شهردار منتخب پیشنهاد داد و باالخره با وجود 

پروسه طوالنی این امر محقق گردید.
وی با بیان اینکه اخالق باید به طور جدی در 
گفت:  گیرد  قرار  مسوولین  همه  کار  دستور 
و  اخالق  رعایت  در  خوشبختانه شهردار جدید 
همچنین در زمینه شهر سازی بسیار توانمند است 
و امید است همواره شاهد موفقیت های روز افزون 
و پیشرفت های بیش از گذشته برای شهر باشیم.

در  مردم  های  آرمان  به  تعهد  شهریار  فرماندار 
مدیریت شهری را از اهم وظایف مسوولین دانست 
و گفت: مدیریت این شهر نیازمند شناخت کافی 
است و لذا باید به ویژگی های هویتی  شهر توجه 
خاص داشته باشیم و اجازه ندهیم این ویژگی ها از 
دست برود و باید به شریان های حیاتی شهر توجه 
خاص شود. شهری که با جمعیت قریب به ۵ هزار 
نفر در کمتر از نیم قرن به 33۰ هزار نفر رسیده 
است نشانگر این است که یک مدیریت قوی باید 

امر هدایت این شهر را بر عهده داشته باشد.
وی درادامه با اشاره به اینکه جان شهر به حیات 
ساکنین بستگی دارد گفت: اگر به آسیب های 
توجه  دارد  اجتماعی که در دل جامعه وجود 
کامل شود سبب از بین رفتن دغدغه شهروندان 

خواهد شد.
با  مواجهه  توانایی  بردن  باال  بیان داشت:  ناجی 
بحران ها نیز نکته مهمی است که باید شهرداری 
شهریار به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد 
لذا همه مسئولین به عنوان یک زنجیره متصل 
مدیریتی باید با انسجام و وحدت  اهداف مشخصی 
را که آرمان های مردم را شکل می دهد دنبال 

کنند.
فرماندار شهریار در پایان گفت: حذف پارکینگ و 
کوچک کردن معابر برای بیشتر شدن زمین حتی 
در صورتی که به نفع شهرداری باشد یک کار غیر 
اصولی و غیر اخالقی است و با آرمان های مردم 
در تضاد می باشد و امیدواریم شهردار جدید در 
این سمت خوش بدرخشد و مجموعه فرمانداری 
نیز این آمادگی را دارد که همکاری های الزم را با 

شهرداری داشته باشد.
طی  نیز  شهریار  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
سخنانی در این آیین اظهار داشت: با توجه به 
حضور اعضای شورای اداری و اثرگذاران عرصه 
خدمت در شهرستان شهریار باید گفت که از سال 
۹۲ که کار شورا را آغاز کردیم خوشبختانه پروژه 
های بسیار خوبی با چشم اندازی بلند را برای شهر 

شهریار به انجام رساندیم.
علی مهدور افزود: در حوزه ترافیکی، عمرانی و 
فرهنگی در زمانی کار را شروع کردیم که اکثر 
شهرداری ها حتی توان پرداخت حقوق و مزایای 
کارکنان خود را نداشتند ولی با یاری خداوند و 
شهریار  مردم  پشتیبانی  و  همکاری  همچنین 
توانستیم شهرداری را به خوبی پیش برده و پروژه 
های عمرانی و مشارکتی و سرمایه گذاری خوبی 

را برای شهر تعریف کنیم.
وی با بیان اینکه ادامه کار در شورای پنجم نیز 
تداوم پیدا کرد و حرکت رو به جلو  داشته است، 
گفت: با مشارکت مردم تعداد 7 نفر از اعضای شورا 
از دوره چهارم به دوره پنجم راه یافتند که انشاا... 
بتوانند برنامه و هدف هایی را که در دوره قبل 
تعیین کرده بودند را به پیش برده و محقق کنند.

رییس شورای اسالمی شهر شهریار در ادامه بیان 
داشت: درخصوص علت تاخیر برگزاری این مراسم 
و با گذشت ۵ ماه باید بگوییم که شورای اسالمی 
شهر شهریار طبق وظیفه ای که بر عهده داشت 
عملکرد و مر قانون را اجرا کرد لذا در جلسه ای 

که در ۲۱ شهریور ماه برگزار شد شهردار منتخب 
خود  را معرفی نمود و تا به حال به جد پیگیر 
بودیم اما پروسه های طوالنی سبب این تاخیر شد.

مهدور با اشاره به اینکه شورای شهریار در مدت 
های  پروژه  اجرای  از  شهردار  شدن  مشخص 
عمرانی، خدماتی و ترافیکی عقب نمانده است 
گفت: سرپرست شهردار به جد تالش کرد که 
وقفه ای در کار ایجاد نشود و با خواست خدا و 
همت مردم در شورای چهارم یک بودجه ۱۰۰ 
میلیاردی تحویل گرفتیم. وی افزود: برای امسال 
و  کنیم  می  محقق  را  میلیاردی   4۰۰ بودجه 
امیدواریم در پایان دوره پنجم این مبلغ را به 
هزار میلیارد برسانیم و  کارنامه خوبی را به مردم 

ارائه دهیم.
احسان درخشان نسب  نیز طی سخنانی اظهار 
داشت: با توجه به اینکه شهرستان شهریار دارای 
۸3۰۰ هکتار مساحت و جمعیتی بالغ بر 33۰ 
ترین  تراکم  پر  زمره  در  و   باشد  می  نفر  هزار 
شهرستانهای استان تهران قرار دارد و همچنین  
شهر شهریار با داشتن محورهای مواصالتی مهم 
از اهمیت ویژه ای در شهرستان شهریار برخوردار 
است، لذا مدیریت شهری شهریار  باید با بررسی 
و مطالعه و برنامه ریزی مدون و اصولی توام باشد 
و تنها به این واسطه می توان گام های توسعه و 

ترقی را در این شهر بلندتر برداشت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری شهریار 
در حوزه های مختلف دارای اولویت هایی است، 
حوزه  در  شهرداری  در  ما  اولویت  اولین  گفت: 
تقویت  شامل  که  است  اجتماعی  و  فرهنگی 
مشارکت و بهره گیری از نظرات مردم و نخبگان 
و اندیشمندان جهت اداره شهر وحمایت از تشکل 
های مردم نهاد و رسیدگی به حاشیه نشینی و 

افزایش رفاه شهروندان است.
شهردار شهریار حوزه شهرسازی را دومین اولویت 
شهرداری شهریار دانست و گفت: تهیه و تدوین 
یک طرح جامع در خصوص بافت های فرسوده 
و ناکارآمد شهری از دیگر اولویت مدیریت شهری 
با  برخورد  آن  موازات  به  و  شود  می  محسوب 
ساخت و ساز های غیر مجاز و افزایش سرانه های 

فضای سبز شهری از دیگر اولویت هاست.
وی حوزه عمرانی را از دیگر اولویت ها برشمرد 
و گفت: پیشنهاد بودجه 4۰۰ میلیارد تومانی به 
شورای شهر برای سال ۹7 که ۸۰ درصد آن در 
حوزه عمرانی صرف خواهد شد و تکمیل طرح 
های نیمه کاره از جمله تقاطع های غیر هم سطح 
شهید صیاد و سه راهی شادچای از دیگر برنامه 
های شهرداری است که  افتتاح و بهره برداری 
خواهد شد. درخشان نسب جذب سرمایه گذاری، 
سیستم  تقویت  و  زیربنایی  های  طرح  اجرای 
نظارت بر کنترل  کیفیت پروژه ها از جمله اهداف 

دیگر مدیریت شهری دانست.
دیگر  از  را  نقل  و  حمل  حوزه  شهریار  شهردار 
اولویت ها برشمرد و گفت: احداث پایانه های درون 
شهری و برون شهری و تجهیز  ناوگان حمل و نقل 
عمومی و ایجاد و گسترش خطوط پیاده نیز در 
برنامه های اصلی است که امیدواریم با مشارکت 
و  شهرستان  همکاران  همکاری  و  شهرونداران 

استانی به سمت آبادانی شهر حرکت کنیم.

احسان درخشان نسب شهردار شهریار شد

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 شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰۶۶۹۱ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
شماره  به  شیر  علی  فرزند  فراهانی  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه۱۰  کد ملی ۶47۹۹۱۰3۹7 صادره از همدان در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۶۱/7۰ متر مربع 
پالک ۲۰۰4 فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در فردیس- کانال غربی - 
خیابان قریشی - خیابان خیام - کوچه مطهری- پالک ۱۹ خریداری 
از مالک رسمی منوچهر غیاثی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲3۸۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۲/۸ /۹۶
محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررأی شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰7۰۰7 هیات اول/دوم موضوع 
فاقد  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
خدایار  فرزند  خدادادی  مهین  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
از  تهران درسه دانگ مشاع  از  به شماره شناسنامه 33۵۸ صادره 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۸۰/4۰ متر مربع پالک 
۲77۹ فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی 
خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲4۰۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۱/۲3
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۸

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررأی شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰7۲۱۸ هیات اول /دوم موضوع 
فاقد  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر بابایی فرامرز فرزند مبارک  
باب  در ششدانگ یک  رزن  از  به شماره شناسنامه ۲۰34 صادره 
ساختمان به مساحت ۲۰۰ مترمربع پالک ۱۰۰7 فرعی از ۲۲ اصلی 
واقع درکالک خریداری از مالک رسمی آقای محمد شکوهی فرد 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  
به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  صدور سند مالکیت متقاضی 
این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار  تاریخ 
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 ۲3۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۶/۱۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/۱۲/۸

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررأی شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰۶۶۹۲ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی خانم کبری فراهانی فرزند علی اصغر به شماره 
شناسنامه ۸7۱  کد ملی ۶47۹7۱۲۱۵3 صادره از همدان در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۶۱/7۰ متر 
مربع پالک ۲۰۰4 فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در فردیس- کانال غربی - 
خیابان قریشی - خیابان خیام - کوچه مطهری- پالک ۱۹ خریداری 
از مالک رسمی منوچهر غیاثی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲3۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۸

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررأی شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰7۰۰۶ هیات اول/دوم موضوع 
فاقد  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
فرزند  انبوهی  خدادادی  شهال  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
خدایار به شماره شناسنامه 7۱ صادره از تهران در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۸۰/4۰ متر مربع پالک 
۲77۹ فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی 
خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲4۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۱/۲3   تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۸
محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی مفقودی
موتورسیکلت    ) نقلیه  وسیله  شناسایی  کارت  سبز)  ،کارت  سند 
مدل ۱3۹4سیستم کیان تیپ CC ۱۲۵ به شماره پالک 7۸۸4۱/  
  NE0124 2945142 ۵۵۵ ایران به رنگ قرمز بشماره موتور
آرش  آقای  بنام   125K9455894***NE2 تنه  وبشماره 
مفقودگردیده   4۶۱۰۶7۹3۸۸ کدملی  به  پوردهکردی  علی 

وفاقداعتبارمی باشد. ۹۶
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 استاندارد سازی شرکت های خودروساز 
 برنامه مهم پلیس آگاهی

معاون مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی ناجا گفت: اســتاندارد سازی شرکت 
های خودرو ســاز به منظور ارتقاء ایمنی به ویژه در خودروهای مونتاژ جدید 
از برنامه های مهم آینده پلیس آگاهی است. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
سرهنگ " رضا موذن" در تشریح این خبر اظهار داشت: باالبردن سطح علمی 
و آموزشــی کارکنان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی سراسر کشور و همچنین 
موضوع ارتقاء ایمنی قطعات خودرو به منظور مقابله با سرقت در قرارگاه مبارزه 
با سرقت مطرح و  پس از پیگیری، مورد تصویب و در دستور کار رئیس پلیس 
آگاهی ناجا قرار گرفت.وی با اشــاره به برگزاری دوره های آموزشی کارآگاهان 
پلیس، گفت: تا پایان بهمن ماه امسال در ۶ استان مورد هدف کشور، دوره های 
آموزشی در شرکت های خودرو ساز با حضور کارشناسان این پلیس برگزار و به 
صورت عملی و تئوری به افسران مرتبط با پرونده های سرقت خودرو، دروس 
الزم ارائه می شود. وی بیان کرد: افزایش ضریب ایمنی خودروسازان، آموزش 
رسانه، توجه مردم و همچنین اقدامات پیشگیرانه پلیس از جمله عوامل موثر 
در کاهش ســرقت خودرو به شــمار می آید.موذن با اشاره به افزایش سرقت 
قطعات خودرو در همین مدت، گفت: سرقت قطعات خودرو جزء سهل الوصول 
ترین و راحت ترین کار سارقان است که نیاز به آموزش خاصی ندارد و بیشتر 
در ساعات پایانی شب وعمدتا توسط سابقه دارها انجام می شود که الزم است 
در این رابطه سایر سازمان ها برای کاهش آن مشارکت داشته باشند، عالوه بر 

اینکه هوشیاری مردم بسیار موثر و پیشگیرانه است.

رونمایی پایگاه اطالع رسانی »حقوق شهروندی« 

همزمان با دهه مبارک فجر، پایگاه اطالع رســانی »حقوق شــهروندی« به 
عنوان پایگاه اطالع رسانی رسمی حوزه دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور 
حقوق شهروندی، رونمایی شد.به گزارش زمان ازپایگاه اطالع رسانی »حقوق 
 citizensrights.ir شــهروندی«، دراین پایگاه اطالع رســانی که با آدرس
در دسترس اســت، اخبار حوزه حقوق شهروندی، ارتباط مستقیم با دستیار 
ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، فرهنگ شهروندی، مطالبات 
شــهروندی و سامانه شهروندیار از جمله بخش های مورد توجه است.این وب 
سایت به منظور ارتباط شهروندان حوزه دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور 
حقوق شــهروندی و اطالع رســانی دقیق اخبار و فعالیت های حوزه حقوق 

شهروندی راه اندازی شده است.

2500 دهیاری در کشور تاسیس می شود

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از تاسیس ۲هزار و 
۵۰۰ دهیاری در کشور تا پایان دولت دوازدهم خبر داد.به گزارش زمان به نقل 
ازایرنا، سعیدرضا جندقیان گفت: شمار دهیاری های مصوب 33 هزار و 7۰۰ 
دهیاری است و از ابتدای امسال تاکنون نیز 7۶۰ دهیاری در روستاهای کشور 
تاسیس شده است. وی افزود: رویکرد دولت، تقویت دهیاری هاست و در این 
پیوند 3۵ هزار میلیارد ریال اعتبار در سال ۹7 به دهیاری های کشور اختصاص 

خواهد یافت که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش دارد. 

خبر

بیش از ٣0درصدمدارس کشور 
فرسوده اند

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشــور گفــت: بیــش از 3۰ درصد مدارس 
فرســوده در کشــور داریم که در برنامــه تخریب و 
بازسازی قرار دارند.سیدهدایت اله هاشمی نسب با بیان 
این مطلب اظهار کرد: در دهه مبارک فجر امسال بیش 
از 47۰ پــروژه با ۱۸۰۹ کالس درس و زیربنای ۲3۸ 
هزار و ۵۸۹ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۲3۸ میلیارد 
تومان به بهره برداری رسید. از این تعداد ۹۶ پروژه آن 
دولتی، ۱۸3 پروژه مردمی، ۱۸۵ پروژه مشارکتی، 37 
پروژه تخریب و ۹ پروژه نیز مقاوم ســازی بوده است.

هاشمی نسب، اولویت ســازمان نوسازی مدارس را در 
سال ۹7 تکمیل پروژه های نیمه تمام دانست و تصریح 
کرد: خراسان رضوی با داشتن 3۵۰ پروژه بیشتر پروژه 
مشــارکتی را در کشور داشته است.وی افزود: مردم و 
خیرینی که در ســاخت این بناهای ماندگار شریک 
می شوند هدف اصلی شان اعتالی فرهنگ، پیشرفت 
و توسعه کشور اســت، ضمن اینکه با پیگیری خوب 
نمایندگان مجلس، قرار اســت اعتبارات این سازمان 
افزایش پیدا کند که با این کار بیشتر می توانیم روی 

پروژه های مشارکتی کار کنیم.

 گل؛ سلول هاي مغز را
 از بین مي برد

معــاون آموزش و پژوهش دانشــگاه علمــی کاربردی 
بهزیســتی و تامین اجتماعی گفت: پایین بودن سطح 
آگاهی جامعه در زمینه عوارض حشیش و گل موجب 
گســترش مصرف این مواد شده که هر دو ، سلول های 
مغز را از بین مــی برند.مجید رضــازاده افزود: عوامل 
فــردی ، روانی ، اجتماعی و خانوادگی در ســوق دادن 
یک فرد به ســمت اعتیاد نقش دارند و گسترش برخی 
مواد مانند گل بین جوانان می تواند علل مقطعی داشته 
باشــد.وی تصریح کرد: متاسفانه آنچه درمورد گل بین 
جوانان تبلیغ شــده ، این است که به آنان القا می شود 
گل ،اعتیاد آور نیست و برای تفریح و سرگرمی می توان 
از آن اســتفاده کرد درحالیکه گل و حشیش اعتیاد آور 
اســت و عالوه بر داشتن عوارض متعدد، دروازه ورود به 
اعتیاد به مواد دیگر محســوب می شود. رئیس پیشین 
مرکز توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور 
گفت: یکی از دالیل گسترش گل و حشیش بین جوانان 
این است که جوانان می خواهند زمانی از اوقات خود را با 
شادی سپری کنند و ظرفیت هایی که این امکان را برای 
جوانان فراهم کند ، در جامعه وجود ندارد یا کم است. 

خبر

آگهی مزایده کتبی
در  طالقان  شهر  اسالمی  شورای   96/11/10 مورخ   564 شماره  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  طالقان  شهرداری 
باالترین  مبنای  بر  کتبی  مزایده  از طریق  را  دانگ خود  ویالیی مسکونی شش  خصوص یک دستگاه ساختمان 
قیمت پیشنهادی به فروش برساند. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت بازدید ملک 
مورد نظر به مدت ده روز کاری ازساعت 9 الی 30: 14 بعد از درج آگهی نوبت دوم به محل شهر طالقان- روستای 

فشندک- خیابان امام خمینی )ره( باالتر از خانه بهداشت- خیابان روبروی مانده جو مراجعه نماید. 

مشخصات ملک : یک دستگاه ساختمان ویالیی دو طبقه با قدمت بنای حدود ۲5 سال نما آجر فشاری، حیاط ماشین رو، باغچه کرت بندی، 
مسیر ورودی ماشین و پیاده روی دور ساختمان و محوطه بتنی، پای دیوار پیرامونی تا 30 سانتی متر سنگ چینی و تا ارتفاع حدود 1/80 
متر آجر فشاری و قسمتی از دیوار و غربی مشترک با همسایه )آقای سعید الزامی( فنس کشی و بلوک سیمانی، بنای احداثی در دو طبقه 
دوبلکس، نما آجری، نیمه اسکلت فلزی، دیوارهای بابر طبقه همکف مساحت 106 مترمربع دو خواب 16 متر کمدبندی و نقاشی و مفروش، و 
موتورخانه با سقف طاق ضربی و طبقه فوقانی حدود 75 مترمربع سالن پذیرایی و آشپزخانه و تراس مسقف و مدور و شیشه بندی شده، با 
چشم انداز به باغچه های شمالی، پوشش شیروانی طرح زیر سقف چوبی، سیستم گرمایش موتور خانه و نصب رادیاتور فلزی، دارای اشتراک 

برق و فاقد لوله کشی گاز. 
1- مهلت فروش اسناد پس از آگهی نوبت اول از مورخه 96/11/۲3 الی 96/1۲/10 می باشد. 

۲- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/1۲/1۲ می باشد.
3- تاریخ جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت پس از آخرین روز مهلت تحویل اسناد مزایده می باشد که در روز یکشنبه مورخ 

96/1۲/13 و در ساعت 14/30 بعد از ظهر آن روز کلیه پیشنهادات باز و قرائت خواهد شد. 
4- بهاء پیشنهادی باید از نظر مبلغ مشخص و بدون ابهام در پاکت سر بسته تسلیم گردد. 

5- پیشنهاد دهندگان پس از دریافت اسناد سپرده مندرج در جدول را بحساب شماره 0105713745005 بانک ملی شعبه شهر طالقان کد 
۲667 و یا ضمنانت نامه بانکی و فیش واریزی را در پاکت )الف( مدارک شامل : کپی شناسنامه و کپی کارت ملی، پاکت )ب( و برگه پیشنهاد 
قیمت و پس از امضای مجاز و مهر صفحات بصورت جداگانه الک و مهر شده قرار داده و پس از تحویل به دبیرخانه شهرداری رسید دریافت 

نمایند. 
6- شرکت کنندگان در مزایده می بایست بابت دریافت اسناد مبلغ 500/000 ریال را بحساب جاری 106440۲69008 شهرداری واریز نمایند. 
7- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط تعیین شده می باشد و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات و اصله مختار است. 
8- پیشنهادات فاقد سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و فاقد امضاء مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعداز مدت 

مقرر این آگهی واصل شود. مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
9- هزینه چاپ آگهی، در روزنامه و کلیه هزینه نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد. 

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

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم تعاونی و یا نمایندگان تام االختیار ایشان دعوت می شود تا در مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت دوم این شرکت که راس ساعت 15 روز شنبه مورخ 96/1۲/05 در محل سالن اجتماعات اتاق تعاون 
استان البرز واقع در کرج باالتر از میدان طالقانی جنب ساختمان دادگستری اتاق تعاون استان البرز برگزار می 

گردد حضور بهم رسانند. 
ضمنا یاد آوری می شود این مجمع با حضور نصف +1 از کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که 

در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء )اعم از غالب و مخالف( نافذ و معتبر است. 
دستور جلسه :  1- اصالح ماده 6 اساسنامه )تغییرآدرس تعاونی(

هیات مدیره

آگهی مفقودی
سوزمدل  ۲۸۰۰CCگازوئیل  زامیاد  وانت  سبز(خودرو  مالکیت)برگ  شناسنامه 
۱3۹۱به رنگ آبی روشن –روغنی به شماره انتظامی 34-۲۹7ص43به شماره موتور 
نساروند  علی  نام  NAZDL۱۰4TKB۰3۶۹7۵به  شاسی  شماره  ۸۰۰۱۱۵۶۸و 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول

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

آقای اسماعیل بارونی فرزند کاکاعلی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به قلعه 
جوانرود که از آقای کاکاعلی بارونی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه ۹۶-۵4 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱3۹۶۶۰3۱۶۰۰7۰۰۱۲۹۵  مورخ  ۱۰/۱7/ ۹۶ 
حکم به صدور سند مالکیت یک دهنه دکان به مساحت ۱4/4۰ متر مربع به نام 
آقای اسماعیل بارونی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایانرستم 
به   نوبت  دو  در  مراتب  لذا  غیرهمی باشد  و  سلیمی  زینت  و  رستمی  ،امین  وکیلی 
فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  باید ظرف  ارسال گردد، معترض  دادگاه  به  تا  دارند  تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای اسماعیل بارونی صادر خواهد 

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

تاریخ انتشار اول ۲3/  ۱۱/  ۱3۹۶  تاریخ انتشار دوم  ۸/  ۱۲/  ۱3۹۶ 

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 شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰7۲۲۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی بژگی فرزند 
محمدرضا به شماره شناسنامه ۲4۲4  کد ملی ۰3۲۲۶۸۸۱۰۸ صادره از کرج در 
مساحت ۲۰4۰ متر مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۵۰۰ متر مربع 
از پالک شماره ۲۸۶ فرعی از ۱۶4 اصلی واقع در البرز - کرج - مشکین دشت - جاده 
خوشنام - خیابان سامان - 3۰ متری احداثی - قطعه دوم از سمت کریمی - ملک 
دو کله می باشد. خریداری از مالک رسمی آقا سید فتاح حسینی - سیده خدیجه 
حسینی - سید علی حسینی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف ۲4۰۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۸

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰۰7۰۰۹  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صمد پورامین فرزند 
باب ساختمان  در ششدانگ یک  تنکابن  از  به شماره شناسنامه ۶۰ صادره  حبیب 
واقع در فردیس  اصلی  از ۱۶3  به مساحت ۱43/7۵ متر مربع پالک ۶7۸7 فرعی 
خریداری از مالک رسمی آقای میرزا آقا جمشیدی محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲4۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۸

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

 ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان بانک رفاه با نمایندگی حقوقی مجید گلی دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت ماریا فالحتگر اوشیبی   فرزند عباس مرتضی میر گل 
بابایی فرزند ناصر در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 
3/۸۸۵/۹۶ثبت و برای مو رخه ۹۶/۱۲/۲3 ساعت ۹ صبح چهارشنبه صبح تعیین وقت 
گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج 
و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه سوم حاضر و قبل از آن جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه سوم مراجعه نمایند در غیر 
اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد 

مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰7۲۱۹  برابررأی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر بابایی 
فرامرز فرزند مبارک به شماره شناسنامه ۲۰34  صادره از رزن در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱۵۰ متر مربع پالک ۱۸۵ فرعی از ۲۲ اصلی واقع درکالک 
خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲3۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۸

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

ابالغ
فروش  اتهام  به  مرادی  امیر  محمد  متهم  خوانده/  مقدم  فرزانه  جواد  محمد  شاکی 
مال غیر و خیانت در امانت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش چهاردانگه 
شهرستان اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش 
چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به کالسه ۹۶۰۵۹۵   ثبت گردیده. به 
علت مجهول المکان بودن متهم  محمد امیر مرادی و درخواست خواهان/ شاکی و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف مدت پنج روز جهت انجام تحقیقات 
احضار و به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در ظرف مهلت مقرر اقدام، 

در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م/الف ۲۱۱۲ 
منشی دادگاه بخش شعبه 1۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- مرتضی کاظمی ایده لو 

آگهی حصر وراثت
خانم شهناز اسمعیلی دانش دارای شناسنامه بشماره ۱۰۲۵۰7 به شرح پرونده کالسه 
۱7۵۸-۹۶ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیف اله اسمعیلی دانش به شماره شناسنامه ۵۹۹ در تاریخ ۹۶/۱۱/۹ در 

اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱-رحمان اسمعیلی دانش فرزند سیف اله به شماره شناسنامه ۲۰۲ پسر متوفی.

۲-شهناز اسمعیلی دانش فرزند سیف اله به شماره شناسنامه ۱۰۲۵۰7 دختر متوفی
3-فریناز اسمعیلی دانش فرزتد سیف اله به شماره شناسنامه 3۸۲۶ دختر متوفی.

4-فهیمه درستکار نوائی فرزند رحیم به شماره شناسنامه ۲۲۹ همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید، هر 
کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که 

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

شهرداری طالقان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز 
دولــت دو برنامه مهم محدود کردن فقر مطلق و 
اشتغال فراگیر را در برنامه دارد تصریح کرد: امروز  
مشــکالت زیادی چون ریزگردها، کمبود آب، بی 
مباالتی در صندوق بازنشســتگی وجود دارد که 

باید با تدبیر و مدارا برطرف شود.
بــه گزارش پیــام زمان ، علی ربیعی با اشــاره به 
گذشــت 4۰ ســال از پیروزی انقالب اسالمی و 
دســتاوردهای آن اظهــار کرد: در این 4۰ ســال 
اتفاقات بزرگی در کشــور رخ داد، این که بر ما در 
این مدت چه گذشــت، باید گفت هر لحظه آن پر 
از اتفاقات بزرگ بود و تاریخ 3۰۰ ســاله را در این 
4۰ ســال تجربه کردیم.وی با بیان این که در این 
مدت پس از پیروزی انقالب دشمنان، انسان های 
بزرگی از این مرز و بوم  را به شــهادت رســاندند 
افزود: امروز دشمنان نظام متاسفانه برای این نسل 
عملکردها را به قضاوت می نشــانند و نمی گویند 
آن زمــان بر ملت ما چه گذشــت؛ همین طور در 
اســتان مازندران چه مرارت ها کشــیده شد تا به 
اینجا رســید.ربیعی تصریح کرد: انرژی که انقالب 
ایجاد کرد می توانست تحوالت زیادی در صنعت و 
کشاورزی ایجاد کند اما جنگی به ما تحمیل کردند 
که جوانی ما را تحلیــل برد و آن انرژی عظیم به 
جنگ آمد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه تا پیش از انقالب کشور آن قدر حقیر بود که 
در سفارت خانه ها برای ما تصمیم می گرفتند که 
باالترین مقام کشــور ما چگونه ازدواج کند؛ خاطر 

نشان کرد: 4۰ سال یعنی دو نسل از انقالب گذشته 
است، نسلی که با دنیای ارتباطات و فضای مجازی 
در ارتباط اســت و ما در مقابل این دو نســل ۲۰ 
ساله مسئولیت داریم.ربیعی با اشاره به نظر برخی 
کج اندیشان که از انقالب به عنوان یک پروژه یاد 

می کنند افزود: متاسفانه امروز برای پروژه انگاری 
انقالب، چهار تا پنج دســتگاه ماهواره ای در حال 
مســتند ســازی و برنامه ریزی هستند.وی تاکید 
کرد:انقالب یک قاعده اجتماعی و یک پدیده است 
که بر اساس قواعد اجتماعی عمل می کند و دارای 

انقالب قانون است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با تاکید براینکه امروز باید به متن اولیه انقالب  که 
تبیین کننده راه ما است بازگردیم اظهارکرد: عمق 
بخشیدن به باورهای انقالب باید توسط کارگزاران 
نظــام و بدنه مدیریتی به طــور جدی تر پیگیری 
شود ؛ باید به دوران اولیه انقالب اسالمی برگردیم 

و بر اساس همان باورهای اعتقادی حرکت کنیم.
ربیعی از صندوق رای بــه عنوان برکت انقالب و 
ثبات ایران یاد کرد و گفت: در جاهایی نارســایی 
داریم و باید برای رفع نابرابری ها  بیشــتر تالش 
و برنامه ریزی کرد.وی با بیان اینکه به هر دلیلی 
تعداد زیادی افراد هســتند کــه باید برای آن ها 
شــغل ایجاد کرد افزود:باید به ســمت ایجاد یک 
میلیون شغل رفت  و این یک حرکت عظیم است 
؛ باید به ســمتی رفت کــه در دل برنامه ریزی ها 
زندگی مردم را به تغییراتی رســاند و این موضوع  
با کار عادی امکان پذیر نیست.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با تاکید بر این که به سخت کوشی 
عقالنیت و مدارا نیاز اســت تاکیــد کرد: باید در 
مسیر آن چه مقام معظم رهبری به عنوان حرکت 
جهادی نام می برند، حرکت کرد و نباید برای یک 
ریال تصمیم غلط گرفت.ربیعی با بیان اینکه امروز 
دولــت دو برنامه مهم محدود کردن فقر مطلق و 
اشتغال فراگیر را در برنامه دارد تصریح کرد: امروز  
مشــکالت زیادی چون ریزگردها، کمبود آب، بی 
مباالتی در صندوق بازنشســتگی وجود دارد که 

باید با تدبیر و مدارا برطرف شود.

ارائه تسهیالت تا 15 میلیارد به کارآفرینان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکسری تسهیالت بگیر حرفه ای داریم که اقدام 
به کالهبرداری می کنند، گفت: به افرادی که موجب کارآفرینی در رسته های مشخص شوند 
از ۵۰ میلیون تا ۱۵ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت می شود اما قطعا از ارائه تسهیالت به 

تسهیالت بگیران حرفه ای جلوگیری می شود.

قائم مقام وزیر بهداشــت گفت اعالم کرد: پــس از پیروزی انقالب 
در حوزه بهداشــت توانســته ایم امید بــه زندگی را بــه طرز قابل 
توجهــی افزایش و میــزان مرگ و میر پیش از موعــد و زودرس را 
به شــدت کاهش دهیم. ایرج حریرچی گفت:  در چهار دهه گذشته 
پیشرفت های شگرفی در حوزه سالمت داشته ایم؛ در دهه 4۰ متوسط 
امید به زندگی ایرانیان 4۵ سال بود، اما در حال حاضر امید این رقم 
به 74.3 سال رسیده است؛ یعنی طی این مدت توانسته ایم ۲۰ سال 
امید به زندگی را افزایش دهیم.وی تصریح کرد: تا سال ۱3۵۶ از هر 
هزار تولد زنده، یک کودک تا سن پنج یا شش سالگی فوت می کرد 
این آمار در حال حاضر به کمتر از  ۲۰ مورد در هر ۱۰۰۰ تولد زنده 
رســانده ایم.  تا پیش از انقالب ساالنه ۱۰  الی ۱۵۰۰۰ نوزاد فقط به 

دلیل ابتال به کزاز نوزادی از بین می رفتند، اما امروز با یک مورد نیز 
روبرو نمی شویم. پس از انقالب در حوزه بهداشت توانسته ایم امید به 
زندگــی را به طرز قابل توجهی افزایش دهیم و از میزان مرگ و میر 
پیش از موعد و زودرس نیز بکاهیم.  امروز به نقطه ای رسیده ایم که 
مرگ زودرس در ایران زیر 7۰ ســال محسوب می شود، اما تا چند 
سال پیش، مرگ زودرس زیر ۵۰ سال تلقی می شد.حریرچی افزایش 
امید به زندگی ســالم و با کیفیت را یکی دیگر از دستاوردهای این 
حوزه اعالم کرد و گفت: در حال حاضر امید به زندگی ســالم حدود 
۶3 سال است. عالوه بر این توانسته ایم در زمینه بیماری های مختلف 
مانند سرطان اقدامات بســیار خوبی انجام دهیم. تا چند دهه قبل 
سرطان معده شایع ترین سرطان در میان مردان محسوب می شد، اما 

امروز این بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده می شود و درمان های 
بســیار خوبی نیز صورت می گیرد. همچنین سرطان سینه بانوان به 
عنوان شایع ترین نوع این بیماری در بین زنان شناخته می شود،  در 
دهه های گذشته در مراحل سه و چهار تشخیص داده می شد، اما االن 
در همان مراحل اولیه به راحتی تشــخیص داده می شود؛ به همین 

دلیل تبع امید به زندگی در این افراد نیز افزایش پیدا کرده است.

افزایش ٢٠سال سن امید به زندگي ایرانیان

وزیر کارو رفاه اجتماعی:

برنامه مهم دولت محدود کردن فقر و اشتغال فراگیر است 
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رشد 1٣ برابری برق رسانی به روستاها

مجری برق روســتایی کشــور با تأکید بر اینکه در سال ۵7 حدود 
44۰۰ روســتا برق دار بودنــد و در حال حاضر ایــن عدد به ۵7 
هزار روستا رسیده اســت، گفت: تأمین برق ۲3۰ روستا از طریق 

انرژی های نو صورت می گیرد.
به گزارش زمان به نقل از فارس، ولی الدین مصلحتی شــربیانی با 
اشاره به اینکه وضعیت برق رسانی به روستاها قبل از سال ۵7 تنها 
به نقاط توریستی و اطراف شهرهای بزرگ معطوف شده بود، گفت: 
در دهه ۵۰ اکثر روستاهای برق دار مربوط به روستاهایی می شد که 
یا اطراف شهرهای بزرگ مثل تهران و یا مناطقی که در رفت و آمد 
توریست ها بود، بنابراین توجه به برق رسانی روستاها بعد از انقالب 
ســرعت گرفته و حتی در زمان جنگ نیز متوقف نشد. مصلحتی 
شــربیانی با تأکید بر اینکه در سال ۵7 حدود 44۰۰ روستا که آن 
هم اغلب روســتاهای اطراف شــهرهای بزرگ بودند برق  داشتند، 
گفت: در حال حاضر تعداد روستاهای برق دار کشور ۵7 هزار روستا 
است که نشان از رشد ۱3 برابری می دهد. به گفته وی، در سال ۸۸ 
برق رسانی به روســتاها باالی ۲۰ خانوار به اتمام رسید و در پایان 
سال ۹۵ جشن برق رسانی به روســتاهای باالی ۱۰ خانوار برگزار 
شــد. مجری برق روستایی کشور با اشــاره به اینکه رشد جمعیت 
روستایی با جمعیت شــهری متفاوت است و همین موضوع باعث 
می شود برق رسانی به روســتاها با برق رسانی به شهرها را متفاوت 
کند، اظهار داشــت: در حال حاضر برخی روســتاها هستند که ۵ 
خانوار و یا 7 خانوار در آن می کنند، اما تالش شــده است که اگر 
زیر شبکه برق بوده اند با یک ترانس این روستاها نیز برق دار شوند.

کاهش 15 درصدی حجم ذخیره آب

از میان ۱77 ســد بزرگ در ۶ حوضه آبریز اصلی کشور، ۹۵ سد از 
جمله ســدهای دز، بانه، سفیدرود، الر، زاینده رود، ساوه و مالصدرا 

همچنان کمتر از 4۰ درصد آب ذخیره شده دارند.
به گــزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، بر اســاس ارزیابی صورت 
گرفته از ابتدای ســال آبی )ابتدای مهرماه( تا ۱۸ بهمن ماه حجم 
ذخیره آب ۱77 ســد بزرگ موجود در ۶ حوضه آبریز دریای خزر، 
خلیج فارس، دریاچــه ارومیه، فالت مرکزی، هامون و ســرخس 
۲۰.۲7  میلیارد مترمکعب اســت. هم اکنــون 4۱ درصد مخازن 
سدهای یاد شده پر است و ورودی به آن ها نیز 34 درصد، خروجی 
آن هــا ۱۱ درصد و حجم آب ذخیره شــده در مخازن ۱۵ درصد 
نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. از میان ۱77 سد بزرگ 
موجود در این ۶ حوضه آبریز ۹۵ ســد از جمله ســدهای دز، بانه، 
ســفیدرود، الر، زاینده رود، ســاوه و مالصدرا همچنان کمتر از 4۰ 
درصد آب ذخیره شــده دارند. در حال حاضر حجم ذخیره کنونی 
آب درسدهای پنجگانه استان تهران )الر، طالقان، امیرکبیر، لتیان 
و ماملو( ۵۵۸ میلیون مترمکعب بوده و 3۰ درصد حجم این سدها 
نیز پر اســت. بررســی این اعداد و ارقام حکایــت از کاهش چهار 
درصدی حجم مخازن سدهای پنجگانه استان تهران نسبت مدت 

مشابه سال گذشته دارد. 

دریچه

 ایران رتبه چهاردهم جهان
 در تولید برق را دارد 

معاون برنامه ریزی شرکت مادرتخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی گفت: در حال حاضر ایران 
به لحاظ ظرفیت منصوبه برق رتبه نخســت 

منطقه و جایگاه چهاردهم را در جهان دارد.
حمیدرضا عظیمی در مصاحبه با رادیو اظهار 
داشت: هم اکنون ظرفیت منصوبه نیروگاهی 
در ایران افزون بر 7۸ هزار مگاوات اســت که 
ضمن ایجاد اشــتغال برای جوانان توانســته 
برق مطمئنی را برای کشــور تامین کند. وی 
در ادامه اظهارداشت: خوشــبختانه از ابتدای 
ســال جاری تاکنون بیش از یک هزار و ۸۰۰ 
مگاوات نیروگاه حرارتی به ظرفیت سراســری 

برق مملکت اضافه شده است.
معاون برنامــه ریزی شــرکت مادرتخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی ضمن اشاره به پیک 
مصرف افزون بر ۵۵ هــزار مگاواتی برق طی 
سال جاری در ایران گفت: کشور به لطف خدا 
و تالش تمامی دســت انــدرکاران با موفقیت 
توانست از این گردنه بسیار سخت عبور کند. 
وی همچنین درخصوص دستاورد های صنعت 
برق دردوره بعد انقالب افزود: ظرفیت منصوبه 
نیروگاه های برق در ایران تا سال ۱3۵7 هفت 
هــزار و ۲4 مگاوات بوده که هــم اکنون این 
میزان به 7۸ هزار و 343 مگاوات رسیده است.

عظیمی اظهارداشت: این در حالیکه جمعیت 
کشــور در دوران قبل از انقــالب 3۰ میلیون 
نفر بوده که این تعداد در شرایط فعلی به ۸۰ 
میلیون نفر افزایش یافته اســت. وی تصریح 
کرد: آمار و ارقام مزبور نشــان از این دارد که 
درصــد افزایش ظرفیت تولید بــرق ایران به 

مراتب بیشتر از رشد جمعیت بوده است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود افزود: 
در حــال حاضر ایــران در زمینــه احداث 
نیروگاه های حرارتی نســل E صادرکننده 
ای تکنولــوژی به تمام دنیاســت. عظیمی 
ضمن اشاره به انتقال تکنولوژی و تجهیزات 
نیروگاه های کالس F به ایران اظهارداشت: 
این نیروگاه ها ضمن برخورداری از راندمان 
باال در حفظ محیط زیســت، کاهش مصرف 
سوخت و افزایش تولید کمک شایان توجهی 
به شــبکه برق کشور خواهد کرد. وی اذعان 
داشــت: براســاس برنامه ریزی های صورت 
گرفته امید می رود در مدت سه تا چهار سال 
آینده نیروگاه های کالس F در مملکت بومی 

سازی شود.

کوتاه از انرژی

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

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

فاقد سند رسمی
شماره  و   ۹۶/۱۰/4 ۱3۹۶۶۰33۱۰۰۹۰۰۲4۲7مورخ  شماره  آرای  برابر 
۱3۹۶۶۰33۱۰۰۹۰۰۲4۲۸مورخ ۹۶/۱۰/4  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای سید حامد 
فوج فرزند سید احمد بشماره شناسنامه ۱۹۶۲7 و خانم بهناز ایزدی فرزند صفرعلی 
بشماره شناسنامه ۵۹۲7۱ هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ و به صورت 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸7/3۲ مترمربع مفروز از 
قطعه 3 تفکیکی از صورت مجلس تفکیکی شماره ۲۹۰۰۹ مورخ 7۰/۶/۱3 از پالک 
۱۶۸ فرعی از ۱۶۲ اصلی واقع در کرج خریداری از مالک رسمی آقای محمد فرقانی به 
طور قولنامه ای که مالکیت نامبرده در صفحه ۵43 دفتر ۱۲۲۱ محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   ۹۶/۱۱۱4۵//ف م/الف 

تاریخ انتشار نوبت اول ۹۶/۱۱/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/۱۱/۲3
عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالک 

 
   آگهی فراخوان 

شهرداری  نقل  و  حمل  سازمان   
رامسر در نظر دارد در اجرای بند 
شورای   34 شماره  مصوبه  دوم 
رامسر  شهر  اسالمی  محترم 
نسبت به ساخت و بهره برداری سایبان تاکسی در 6 

نقطه اقدام نماید 
1- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و 
تا مورخ 96/1۲/۲به  از سایر شرایط و جزئیات  اطالع 
با  یا  و  مراجعه  رامسر  شهرداری  قراردادهای  امور 

شماره تلفن 55۲۲6685-011تماس حاصل فرمایید 
۲- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 96/۲/3خواهد بود 
یا  رد  در  رامسر  شهرداری  نقل  و  حمل  سازمان   -3

قبول پیشنهادات مختار است 
حسن مجدی مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رامسر

مفقودی
 برگ سبز پراید زیتونی مدل ۸7 با شماره پالک 77۶ س ۹۲ ایران ۸۲ و شماره 
موتور۲3۵۶۰۰۲ و شماره شاسیs۱4۱۲۲۸774۹۰۱۲ به نام مصطفی غنی زاده قرا 

مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم فاطمه حق شناس با ارائه استشهاد محلی مصداق از دفترخانه ۶۹ محمود آباد 
درخواست ۹۶/۱۰۵۹۶ تاریخ۹۶/۱۱/۱۵ تقاضای صدور سند مالکیت المثنی به میزان 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۵۲ فرعی از ۱۰ اصلی واقع در بخش ۱۰حوزه 
ثبتی شهرستان محمودآباد که ذیل ثبت ۶۲3۱ صفحه 3۰4 دفتر جلد 4۰ به شماره 
چاپی۲۶۵۱۶۶ ثبت گردیده و در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای 
ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نکرد 
د و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق 
مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمودم.الف ۲۸۰۱44۲ 
فرهاد آقا بابائی رئیس ثبت اسناد و امالک محمودآباد 

 ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای سید امین آقاجانی میر فرزند احمد دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت امیر شهرابی فراهانی فرزند محمد در این شعبه تسلیم 
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه۵/۸۸۰/۹۶ ثبت و برای مورخه۹7/۲/۸ 
ساعت ۱۰ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده 
وتقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج وبه خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی 
در شعبه پنجم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شعبه پنجم مراجعه نمایند در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ 

شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3قانون 
و ماده 1۲ ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
اصالحی شماره  رای  و  رای شماره    ۱3۹۶۶۰33۱۰۱۲۰۰۶۸47- ۹۶/۱۰/۲۸    برابر 
۱3۹۶۶۰33۱۰۱۲۰۰7۲3۱-۹۶/۱۱/۱۶   جلسه  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات 
مالکانه بالمعارض  متقاضی سودابه افشار فرزند کمند علی به شماره شناسنامه  3۱صادره در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  ۱۱۹۶/۹۵مترمربع از پالک از 44۶فرعی از4اصلی 
سهمی حسینقلی نخبه زعیم ذیل ثبت صفحه ۲۰۹ دفتر ۸۸۹ محرز گردیده است  لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 : ۶۲۵
محمد افخمی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

تاریخ چاپ اول :۹۶/۱۱/۲3 تاریخ چاپ دوم :۹۶/۱۲/۱۲

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱3۹۰/۹/۲۰  
برابر رای شماره ۱3۹۶۶۰3۰۱۰۵7۰۰۹3۸4 مورخ۹۶/۰۹/۱۸ صادره از هیات رسیدگی 
به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، امالک و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰ تصرفات مالکانه خانم مهوش کرمی فرزند 
محمدحسین، ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت۱۱۸/۱۱ 
مترمربع قسمتی از پالک ۱۹۱ فرعی از ۱۲۹ اصلی واقع در شهرستان شهریارمحرز 
گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی سه دانگ و نیم مشاع از شش دانگ یک قطعه 
زمین  به مساحت74۵ مترمربع به شماره پالک ۱۹۱ فرعی از ۱۲۹ اصلی واقع در 
قاسم آباد ذیل ثبت۲7۵۵۹ صفحه 4۵ دفتر۱۵3 به نام بانوپروین شریف ناصر ثبت و 
صادرگردیده است و مالکیت ایشان از سهم پروین شریف ناصر می باشدونامبرده در 
هیئت حضور نیافته و هیئت مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور وماده ۱3 آئین 
نامه اجرائی آن مصوب ۱3۹۱/4/۲۵ نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق 
الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت 
اطالع آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را 
ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم 
ورسید دریافت دارند ودر صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به 
صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:3۰۵۵۸
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۹۶/۱۱/۰۸ تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۶/۱۱/۲3

 سازمان حمل و نقل 
شهرداری رامسر

 نوبت اول

مفقودي
برگ سبز سواری پژو پارس به رنگ سفید روغنی مدل ۱3۹۵ با شماره پالک 444 ق ۶۵ ایران 
۸۲ با شماره موتور ۱۲4k۰۹3۵۲37و شماره شاسی NAAN۰۱cE۲GH۹۲337۶بنام 

 بابلامیر چشمه خضرمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باسد

 مدیرعامل شــرکت مهندســی و توســعه گاز با 
بیــان این که ظرفیت صادرات گاز به عراق تا ۵۰ 
میلیون مترمکعب افزایش می یابد، گفت: خطوط 
لوله انتقال گاز غرب و شمال غربی کشور به گونه 
ای ساخته می شوند تا عالوه بر پایداری در تامین 
گاز مصرف داخلی، امکان ســواپ و صادرات گاز 

نیز فراهم شود.
به گــزارش زمان به نقل از ایرنا، حســن منتظر 
تربتی درباره آخرین وضعیت ســاخت خط لوله 
های صادرات گاز کشور بیان داشت: کار ساخت 
خط لوله ششــم سراســری که عالوه بر تامین 
پایدار گاز مناطق غربی کشــور، برای صادرات به 
عراق نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد، تقریبا به 
پایان رسیده است. مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه گاز افزود: اکنون تمرکز بیشتر ما بر روی 
پایان دادن به ساخت خط لوله نهم سراسری است 
که در گام نخست تا میاندوآب احداث شده و در 
نهایت به مرز بازرگان امتداد می یابد.تربتی یادآور 
شــد: با شتاب بخشیدن به ساخت این خط لوله، 
هر سه ماه یکبار می توان بخشی از آن را افتتاح 
کرد. وی خاطر نشان کرد: خطوط لوله انتقال گاز 
غرب و شــمال غربی کشــور به گونه ای ساخته 
می شوند تا شبکه انتقال گاز کشور تقویت شده 
و پایــداری در تامین گاز افزایش یابد. مدیرعامل 
شــرکت مهندسی و توســعه گاز ادامه داد: البته 
تالش می کنیم عالوه بر تامین نیاز داخل، امکان 

سواپ و صادرات گاز نیز داشته باشیم.
افزایش ظرفیت صادرات گاز به عراق تا 

روزانه 50 میلیون مترمکعب
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: با 
راه اندازی خط ششــم سراسری ظرفیت صادرات 
گاز بــه دو مقصد بغداد و بصــره در عراق به ۵۰ 
میلیون مترمکعــب افزایش می یابد.تربتی تاکید 

کرد: شــبکه انتقال گاز را به نحوی توســعه داده 
ایم که حتی در صورت افزایش درخواست، بتوان 

ظرفیت صادرات گاز را باالتر نیز ببریم.
ظرفیت سازی برای صادرات گاز به اروپا

مدیرعامل شــرکت مهندسی و توسعه گاز درباره 
روند ساخت خطوط لوله گازی که بتوان از طریق 
آنها بــرای صادرات گاز به اروپا، ظرفیت ســازی 
کرد، اظهار داشــت: خط لوله نهم سراســری نیز 
گاز مناطق شمال غربی کشــور را تامین کرده و 
همچنیــن امکان افزایش ظرفیــت گاز به ترکیه 
را فراهم خواهد کرد.تربتــی افزود: خط لوله ۵۶ 
اینچی که ساخته می شد قادر است ۱۱۰ میلیون 
مترمکعب گاز را منتقل کند، اما این که چه میزان 
بــه صادرات اختصاص یابد، بســتگی به وضعیت 
مصرف در داخل کشور دارد.وی اضافه کرد: ساخت 
خط لوله نهم سراســری تا پایان سال ۹۸ به طور 
کامل به پایان می رسد و سپس ساخت خط لوله 
یازدهم آغاز می شــود که ساخت آن نیز حدود ۲ 

سال به درازا خواهد کشید. بر اساس این گزارش، 
در صورت نهایی شدن صادرات گاز به اروپا، ترکیه 
و دریای سیاه به عنوان مسیرهای اصلی صادراتی 
ایران خواهند بود، بنابراین تکمیل شــبکه گاز در 
مناطق غربی و شمال غربی می تواند در صادرات 
احتمالی گاز موثر باشــد.اکنون 3۶ هزار کیلومتر 
خط لوله انتقال گاز فشار قوی در مناطق مختلف 
کشور به بهره برداری رسیده اند که بر اساس برنامه 
ریزی های انجام شــده این میزان از خطوط لوله 
در افق ۱4۰4 با ۲۶ درصــد افزایش به 4۵ هزار 
کیلومتر خواهد رسید.همچنین تعداد مراکز بهره 
 برداری از 4۰ مرکــز کنونی به 74 مرکز و تعداد 
ایستگاه های تقویت فشــار از 7۹ ایستگاه کنونی 
به ۱3۰ ایســتگاه تقویت فشــار می رسد.میزان 
تولید روزانه گاز کشور نیز به حدود ۸۰۰ میلیون 
مترمکعب در روز رسیده که پیش بینی می شود 
با راه اندازی همه فازهــای پارس جنوبی به یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیــون مترمکعب افزایش پیدا 

کند.با بهره برداری کامل از فازهای پارس جنوبی 
و توسعه میادین گازی مشترک و مستقل، میزان 
تولید گاز به حدی افزایش می یابد که بخشــی از 
آن باید به صادرات اختصاص یابد.بر اساس برنامه 
ریزی انجام شــده تا پایان برنامه ششــم توسعه، 
ظرفیت صادرات ســاالنه ۸۰ میلیارد مترمکعب 
گاز وجود دارد که ۵۰ میلیارد مترمکعب از آن به 
صادرات به کشورهای همسایه اختصاص خواهد 
یافت.همچنین پس از افزایش تولید گاز کشــور، 
امکان صادرات ساالنه 3۰ میلیارد مترمکعب گاز 
به اروپا وجود خواهد داشــت، بر این اساس، ایران 
در نظر دارد در بلند مدت، ســهمی از بازار انرژی 

این قاره را در اختیار بگیرد.
در سال های اخیر، شماری از کشورهای اروپایی 
از جمله گرجستان، بلغارستان و یونان در خواست 
واردات گاز از ایــران را مطــرح کرده اند که البته 
تاکنون نهایی نشــده اســت. هم اکنــون ترکیه 
بزرگترین خریدار گاز ایران به شــمار می رود، و 
با ارمنســتان تهاتر گاز در برابر برق و با جمهوری 

آذربایجان سواپ گاز انجام می شود.
صادرات گاز کشورمان به عراق )بغداد( نیز اکنون 
حدود ۱۵ میلیون مترمکعب اســت که در اوایل 
ســال ۹7 صادرات به بصــره در جنوب عراق نیز 
افزایش می یابد.ایران خــط لوله صادرات گاز به 
پاکستان را ساخته، اما پاکستان برای تکمیل خط 
لوله در خاک خود اقدامی نکرده اســت.مطالعات 
مربــوط به صــادرات گاز به عمان نیــز در حال 
انجام اســت که پیش بینی می شود تا سه سال 
آینده به نتیجه برســد.کویت، امارات، گرجستان، 
هند و افغانستان از کشورهای منطقه هستند که 
درخواست خود برای واردات گاز از ایران را مطرح 
کرده اند و حتی مذاکراتی نیز انجام شده اما هنوز 

نهایی نشده است.

مدیرعامل مهندسی و توسعه گاز تشریح کرد:

جزئیات آماده سازی ایران برای افزایش صادرات گاز 

صادرات ال پی جی ایران 
رکورد زد 

صادرات ال پی جی ایران در سال ۲۰۱۸ شروع قدرتمندی داشته 
و در ماه ژانویه به باالترین رقم از زمان لغو تحریم ها یعنی ۵۲۰ 
هزار تن رســیده است.  به گزارش زمان به نقل از تسنیم، منابع 
کشتیرانی گفتند میزان صادرات ال پی جی ایران در سال ۲۰۱۸ 

شروع قدرتمندی داشته و در ماه ژانویه 
به باالترین رقــم از زمان لغو تحریم ها 
یعنی ۵۲۰ هزار تن رسیده است. بر این 
اســاس، این مقدار ۱4۶ هزار تن بیش 
از آمارهای اولیه منتشر شده در اواسط 
ماه ژانویه است. این رقم همچنین 3۹.4 
درصد نســبت به 373 هزار تن ال پی 

جی ای که ایران در دســامبر  ۲۰۱7 صادر کرده بود رشد نشان 
می دهد. در ســال ۲۰۱7، صادرات ال پی جی ایران مجموعا به 

3.۵ میلیون تن رســید که باالترین رقم 
ماهیانه در این ســال به ماه اوت با 4۲3 
هزار تن مربوط می شــد. بعد از ماه اوت 
تعمیرات در میدان پــارس جنوبی آغاز 
شد که تا اواسط ماه نوامبر ادامه داشت و 
موجب کاهش صادرات ال پی جی ایران 
شــد. آمارهای اولیه همچنین نشان می 
دهد که تا کنون در ماه فوریه ارســال ۱3۲ هزار تن ال پی جی 

در قالب 3 محموله قطعی شده است.
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تصویب صورت های مالی سال 1٣۹5 بانک پارسیان 

مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم بانک پارسیان، دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۶، 
برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به3۰ اسفند ماه سال ۱3۹۵ با حضور 
اکثریت بیش از ۸۰ درصدی ســهامداران این بانک برگزار شد. پس از تعیین 
هیات رئیسه و قرائت پیام هیات مدیره دکتر پرویزیان مدیر عامل بانک گزارش 
فعالیتهای بانک در ســال ۱3۹۵ را برای سهامداران ارائه نمود. سپس گزارش 
حسابرس مســتقل و بازرس قانونی بانک قرائت گردید و مدیران بانک ضمن 
ارائه توضیحات در خصوص موارد ذکر شده در آن به سواالت سهامداران پاسخ 
گفتند و در انتها صورتهای مالی با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت.از دیگر 
مصوبات مجمع عمومی  عادی ساالنه بانک پارسیان، انتخاب روزنامه های دنیای 
اقتصاد و اطالعات به عنوان روزنامه رسمی  این بانک و همچنین انتخاب موسسه 
حسابرسی دایا رهیافت و شرکت دش وهمکاران به ترتیب به عنوان حسابرس 
مستقل وبازرس قانونی اصلی و بازرس علی البدل و تعیین حق الزحمه اعضای 
هیات مدیره غیر موظف و حق الزحمه حسابرس و بازرس بود. شایان ذکر است 
، دراین مجمع، پاداشی برای اعضای هیات مدیره در نظر گرفته نشده است.بانک 
پارســیان در پایان سال ۱3۹۵، ۱3 درصد از منابع شبکه بانک های خصوصی 
عضوکانون بانک ها و مو سســات اعتباری خصوصی را در اختیار داشته است. 
همچنین این بانک در سال ۹۵ در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 
وکمک به رونق تولید و کسب و کار با رعایت اصول و بخش نامه های مرتبط بالغ 
بر ۱۲7هزار میلیارد ریال تامین مالی برای اشــخاص حقیقی و حقوقی )بنگاه 

های اقتصادی( در بخش های مختلف اقتصادی انجام داده است.

 تقدیر از بانک پاسارگاد
 به عنوان تنها حامی فدراسیون کشتی 

 در جریان سی و هشــتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان 
پهلوان تختی، بانک پاسارگاد به عنوان برترین حامی مالی فدراسیون کشتی مورد 
تقدیر قرار گرفت.به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، در سی و 
هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی که در 
تاریخ ۲۰ بهمن ۱3۹۶، در سالن شهید پورشریفی تبریز برگزار شد، در مراسمی با 
حضور دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، دکتر مسعود پزشکیان نایب 
رئیس مجلس شورای اسالمی، دکتر مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی، 
حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون کشتی و جمشید نظمی مدیرکل ورزش 
و جوانان استان آذربایجان شرقی، از حمایت های همه جانبه بانک پاسارگاد تقدیر 
شد.در این مراسم، کاپ و لوح تقدیر فدراسیون به بانک پاسارگاد اهدا گردید. در 
این لوح با امضای رســول خادم رییس فدراسیون کشتی، خطاب به دکتر مجید 
قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد، آمده است: »بدینوسیله بر خود فرض می دانم 
نهایت سپاس و قدردانی خود را از جنابعالی، مسئولین و دست اندرکاران محترم 
بانک پاســارگاد، به عنوان«حامی مالی برتر فدراسیون و تیم های ملی کشتی در 
ســال فنی ۹۶-۹۵«، که دوشادوش، همگام و همدل با سازمان مدیریت کشتی 
کشــور، در راه افتخارآفرینی قهرمانان بزرگ کشتی ایران، همراه بوده اید، اعالم 
دارم. عزت و سربلندی شــما را از خداوند متعال خواستارم.«گفتنی است بانک 
پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، از سال ۱3۹۱، به طور 
همه جانبه از تیم های ملی کشتی ایران، حمایت کرده و در این سال ها، با قدردانی 
و اهدای ســهام در مسابقات بین المللی در کنار قهرمانان و مربیان کشتی کشور 

ایستاده است و این حمایت ها همچنان ادامه دارد.

خبر

روند همکاری سایپا و بانک مهر 
اقتصاد تشریح شد

در راســتای حمایت از قطعه ســازان صنعت خودرو 
و تقویــت توان مالی تولیدکننــدگان قطعات خودرو 
از طریق پرداخت تســهیالت، روند همــکاری گروه 
خودروسازی سایپا با بانک مهر اقتصاد توسط مدیران 
ارشــد این دو مجموعه تشریح شد.به گزارش زمان به 
نقل ازســایپا نیوز؛ مهدی محمدرضایی، معاون مالی 
و اقتصادی گروه خودروســازی سایپا در این نشست 
خبری گفت: تقویت توان مالی قطعه سازان از الزامات 
مورد تاکید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از زمان 
ورود ایشان و به عنوان یکی از مهمترین اقدماتی است 
که با همکاری بانک مهر اقتصاد صورت گرفته است.وی 
افــزود: با کمک ابزار مالی خرید دین با همکاری بانک 
مهر اقتصاد کمک قابل توجهی به قطعه سازان صورت 
گرفته که این ابزار نوین مالی برای تقویت همه صنایع 
در کشور موثر و مفید خواهد بود.محمدرضایی با اشاره 
به اینکه بیش از ۸7۰ ســازنده و تولیدکننده قطعات 
خودرو از طریق شرکت های سازه گستر و مگاموتور در 
زنجیره تامین گروه سایپا حضور دارند، گفت: حمایت از 
قطعه سازان داخلی و تقویت توان مالی آنان در راستای 
اقتصاد مقاومتی صورت گرفته اســت که حاصل این 
حمایت مالی، ثبت رکورد تولید خودرو طی ۶ ســال 
اخیر در گروه سایپا به تیراژ 3 هزار و 3۰۰ دستگاه در 
روز است.وی خاطرنشان کرد: روش همکاری سایپا با 
بانک مهر اقتصاد ابزاری قابل اعتماد برای طرفین است 
که می تواند به عنوان ابزار عمومی در فضای کســب 
و کار کشــور در راســتای اقتصاد مقاومتی در صنایع 
دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.محمدرضایی افزود: 
این روش برای تحریک تقاضا و رونق بخشــیدن کار و 
فعالیت کارخانجات تولید داخل بسیار موثر بوده و باعث 
رونق اقتصادی و به گردش درآمدن چرخ تولید داخل، 
حفظ و افزایش ســطح اشــتغالزایی در کشور خواهد 
شــد.معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا 
تصریح کرد: در پرداخت تســهیالت به قطعه سازان، 
ســایپا حمایت های الزم در قالب تضمین بازپرداخت 
تســهیالت از قطعه ســازان را انجام می دهد و قطعه 
ســازان در این خصوص دغدغه ای نخواهند داشــت 
چون طرف حســاب و متعهد بانک مهر اقتصاد، گروه 
خودروسازی سایپا است و رویکرد سایپا حمایت واقعی 
از قطعه سازان در راستای رونق تولید در بخش قطعه 
ســازی و تولید خودرو اســت.وی گفت: تاکنون ۲۹۲ 
قطعه ساز توانستند از تسهیالت مربوطه استفاده کنند 
و ۱۸۵ قطعه ســاز در حال تشکیل پرونده برای اخذ 
تسهیالت هستند و مابقی نیز به محض ارائه درخواست 

از این تسهیالت بهره مند خواهند شد.

پــس از آنکه فرابورس اعالم کرد با پذیرش و امکان خبر
خرید و فروش اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی در 
بازار سرمایه موافقت شده، به زودی تا چند روز آینده 

معامله این اوراق در فرابورس آغاز خواهد شد.
به گزارش زمان بــه نقل ازمهر، اخیرا فرابورس اعالم 
کرده اســت در اسفند ماه ســال جاری اوراق گواهی 
حق تقدم تسهیالت مسکن که در بانک ملی پرداخت 
می شود، آغاز خواهد شد.اگرچه شورای پول و اعتبار 
در سال ۹۵ مجوز پرداخت وام مسکن از محل اوراق 
تســهیالت مسکن را در ســایر بانک ها غیر از بانک 
تخصصی عامل بخش مسکن صادر کرده بود، اما در 
این سال ها هیچ یک از بانک های دولتی و خصوصی 
حاضر به حضور در بخش مسکن نشده بودند تا اینکه 
بانک ملی در اواخر آذر ماه امسال اعالم کرد این بانک 
نیز به زودی و پــس از انجام فرآیندهای بروکراتیک 
پذیــرش اوراق در نهادهــای ناظر بر بازار ســرمایه، 
پرداخت وام مسکن را به دارندگان این اوراق که آن را 
از طریق فرابورس تهیه کرده باشند، آغاز خواهد کرد. 
بنابراین با اعالم پذیرش اوراق تســهیالت مسکن در 
فرابورس، فرآیند پرداخت وام مســکن نیز در اسفند 
ماه در بانک ملی آغاز خواهد شــد.وام خرید مسکن 
بــه دلیل ماهیت خاص آن به خصوص اصرار دولت و 
بانک مرکزی بر پایین بودن سود تسهیالت مسکن و 
طوالنی بودن زمان بازپرداخت، به هیچ عنوان از سوی 
بانک های دیگر با استقبال روبه رو نخواهد شد. بانک 
ملی نیز با توجه به اینکه تنها بانکی است که دولت می 
تواند آن را وادار به انجام فعالیت های مورد عالقه خود 

کند، حاضر به انجام این کار شده است.
جزئیات نحوه دریافت وام جدید مسکن

در طرح جدید بانک ملی برای پرداخت وام مسکن، 

متقاضی باید ۱۸ میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان را به 
مدت ۱۲۰ ماه )۱۰ ســال( در بانک سپرده گذاری 
کند تا بتواند وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن با سود 
۱7.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله دریافت کند. در 
ایــن طرح به متقاضی ماهانه یک برگه تســهیالت 
مســکن ۵۰۰ هزار تومانی به ازای ســود ســپرده 
واگذار می شــود که می تواند با آن یا از بانک ملی 
به همین میزان )۵۰۰ هزار تومان( وام مسکن بگیرد 
یا آنکه برگه ها را در فرابورس به فروش برســاند. در 
این حالت به متقاضی ســود ۱۰ درصد نیز عالوه بر 
اوراق تســهیالت مسکن تعلق خواهد گرفت.به نظر 

می رســد آنچه مد نظر دولت است، همین افزایش 
عرضه اوراق تســهیالت مســکن در فرابورس است 
تا با اســتفاده از این فرصت، از افزایش قیمت اوراق 
تسهیالت جلوگیری کند. چرا که با زیاد شدن قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن، هزینه اولیه دریافت وام برای 
خانوارها افزایش می یابد که ممکن اســت به رکود 
بازار مســکن دامن بزند. چیزی که دولت به شدت 

از آن احتراز دارد.
روش دوم سرمایه گذاری برای دریافت وام 

جدید مسکن
در طــرح دیگر بانک ملی، متقاضی می بایســت 

۲۲ میلیــون و 3۰۰ هــزار تومــان در بانک ملی 
ســپرده گذاری کند که در پایان ماه ســوم، یک 
برگه تســهیالت ۵۰۰ هزار تومانی مسکن و از ماه 
چهارم به بعد، ماهی یک برگه تســهیالت مسکن 
داده می شــود اما سودی که به دارنده این حساب 
تعلق می گیرد، ۱۲ درصد است.یکی دیگر از تفاوت 
های وام مسکن بانک ملی با بانک تخصصی عامل 
بخش مســکن، وام جعاله است اگرچه هر دو بانک 
به متقاضیان دریافت وام خرید مسکن، همزمان وام 
جعاله نیز پرداخت مــی کنند، اما وام جعاله بانک 
ملــی، ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت 3 ســاله و 
وام جعاله بانک تخصصی عامل بخش مسکن، ۲۰ 
میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.ظاهرا قرار 
اســت در این طرح، بانک ملی نه به عنوان رقیب 
بانک عامل بخش مســکن، بلکه همراه و پشتیبان 
آن عمل کند تا با افزایش عرضه اوراق تســهیالت 
مســکن، قیمت تمام شــده آن از 7۲ تا 7۵ هزار 
تومان فعلــی کاهش یابد. در صــورت اجرای این 
طرح در اســفند ماه امسال می توان انتظار داشت 
تا قیمت اوراق تســهیالت در تابستان سال آینده 
همزمان بــا افزایش عرضه به کانال ۶۰ تا ۶۵ هزار 
تومانی و حتی کمتر از آن برسد. به خصوص که این 
 اوراق، تاریخ انقضا دارند و تا دو سال از زمان انتشار 

می توان آنها را در بازار سرمایه به فروش رساند.

کاهش قیمت اوراق، مهمترین نتیجه وام های جدید

آغازپرداخت وام جدید مسکن؛ بزودی 

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

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

فاقد سند رسمی
قانون  اول موضوع  برابر رای شماره ۱3۹۶۶۰33۱۰۰۹۰۰۲4۶۶مورخ ۹۶/۱۰/۹هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید 
فرزاد نقیب زاده فرزند سید حسین بشماره شناسنامه ۰3۱۰34۲7۵۹  بصورت ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۹/۱7 مترمربع مفروز از قطعه 3 تفکیکی 
از صورت مجلس تفکیکی شماره 37437 مورخ ۸۱/4/3۰ از پالک 34۸۹ فرعی از ۱۵7 
اصلی واقع در صحرای ویان خریداری از مالک رسمی آقای ابوالحسن مهرعلی به طور 
قولنامه ای که مالکیت نامبرده در صفحه 4۶۱ دفتر 4۱۸ محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹۶/۱۱۱۹۶/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۶/۱۱/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/۱۱/۲3

عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالک 

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 شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰7۲۱۰ 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 مصطفی جعفری فرزند عباس به 
شماره شناسنامه ۲۶  صادره از خرمدشت درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۲۰۰ متر مربع پالک ۱۲4 فرعی از ۱۶4 اصلی واقع در مشکین دشت خریداری از 
مالکین رسمی آقایان: علی کرمعلی - حسین کرمعلی- حسن کرمعلی محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۲3۸۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۸

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره ۱3۹۶۶۰3۰۱۰۲۲۰۰۶4۲7 مورخ ۹۶/۱۱/۱۵ 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم 
بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی وتصرفات مالکانه متقاضی احمد رضا سلبی فرزند 
اسداله به شماره شناسنامه ۲۲۰ صادره از الیگودرز نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۸۰37/۰۵ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک فرعی مفروز 
از قطعه 3۰۱ تفکیکی از ۱۶۰ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان از مالکیت رسمی 
محمد باقر اروحی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم ورسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات 
موکول با ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ودردرهر حال صدور 

سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م الف ۲3۸۰
تاریخ انتشار اولین آگهی: ۹۶/۱۱/۲3 تاریخ انتشار دومین آگهی: ۹۶/۱۲/۸

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم  منوچهر کاظم اصالنی

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۲۲۸۸۰۰۵۵۸شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان محمودآباد 
۱۰۲ جزایی سابق تصمیم نهایی شماره شاکی آقای سید امیر توفیقی نیا فرزند سید جمال 
به نشانی محمودآباد خ امام روبروی. ک مسجد جواهری متهم آقای امیر خلیلی فرزند علی 
به نشانی تهران خیابان شادمان پالک ۲۶۲ مجهول المکان اتهام ها در معامله مال مسروقه 
استفاده از اوراق مجعول رای دادگاه به موجب کیفر خواست شماره۹۶۱۰43۱۲۲۸۲۰۱۱۵۰ 
مورخه۹۶/۹/۲۰ صادره از سوی دادسرای محمودآباد متهم آقای امیر خلیلی فرزند علی فعال  
متواری به اتهام معامله مال مسروقه و جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار 
گرفته که دادگاه اتهام وی را با عنایت به اظهارات شاکی در صفحه ۱7 پرونده به کالهبرداری 
تغییر داده و با توجه به شکایت آقای سید امیر توفیقی نیا گزارش مرجع انتظامی تصویر 
ماخوذه  از دوربین مداربسته استعالم از بانک و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی با 
انتشار آگهی در جراید بزهکاری اش  را احراز  و مستند ابه ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین اختالس ارتشاء و کالهبرداری وی را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت 
مبلغ ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد همین  مبلغ به عنوان اصل مال در 
حق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در همین شعبه می باشد
 رئیس شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری دو محموداباد سید حمزه حسینی 

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

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

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی
۱-برابر رای شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱3۰۰۰47۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک طالقان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای کمال الدین رضا خانی  فرزندصمد 
سهم    ۲۹۲۰۶/۸۵ از  در۱۹۹۸7/۸۰سهم  ازتهران  صادره   ۱۲۶3۲ شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۹۹۸7/۸۰مترمربع پالک 37۲۵ فرعی 
از۱۰۰ اصلی واقع دردنبلید خریداری از  مالک رسمی اقای علیرضا رضا خانی محرز گردیده 

است. 
۲-برابر رای شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱3۰۰۰47۸هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک طالقان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم گل گیس رضا خانی   فرزندعلی 
خان  بشماره شناسنامه۲4۲ صادره ازساوجبالغ در3۵3۰/۶۰سهم مشاع از ۲۹۲۰۶/۸۵ 
در ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۲۹۲۰۶/۸۵مترمربع پالک 37۲۵ 
فرعی از۱۰۰ اصلی واقع دردنبلید خریداری از  مالک رسمی اقای علیرضا رضا خانی محرز 

گردیده است. 
3- برابر رای شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱3۰۰۰4۸۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک طالقان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای ناصر رضا خانی   فرزندعلی رضا  
بشماره شناسنامه۱۲ صادره ازساوجبالغ در۵۵7۵/۵۰سهم از ۲۹۲۰۶/۸۵ ششدانگ  یک 
قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۲۹۲۰۶/۸۵مترمربع پالک 37۲۵ فرعی از۱۰۰ اصلی واقع 

دردنبلید خریداری از  مالک رسمی اقای علیرضا رضا خانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دوماه 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:4۵۰۵
رسول مالمیر - رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۶/۱۱/4 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹۶/۱۱/۲3

آگهی ابالغ 
اراضی  مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱3۹۰/۹/۲۰  
برابر رای شماره ۱3۹۶۶۰3۰۱۰۵7۰۱۰۹۱۰ مورخ۹۶/۱۰/۲۸ صادره از هیات رسیدگی 
به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/۲۰مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهریارتصرفات 
مالکانه آقای حمیدحیدری نژاد فرزند حسین به صورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت۱۶4/3۸ مترمربع قسمتی از پالک ۹۵ فرعی از 4۹ اصلی واقع 
درشهریارمحرز گردیده و برابرمحتویات پرونده ثبتی شش دانگ یک قطعه باغ به شماره 
پالک۹۶ فرعی که به شماره ۹۵ فرعی اصالح شده از 4۹ اصلی با واقع درعلیشاه عوض حوزه 
ثبتی شهریار ازطرف سیدابوطالب شاهمیری و غیره تقاضای ثبت شده؛سپس به محمد 
حسین کاشانی نیکزاد انتقال یافته،آگهی های نوبتی منتشر گردیده و تحدید حدود به عمل 
آمده است؛با فوت مالک،پالک مذکور برابر تقسیم نامه 77۲4 تاریخ ۱3۲3/۱۱/۰۵ در سهم 
علی اصغرنیکزاد)احدی از ورثه(قرار گرفته و برابر سند شماره ۸4۰۸ تاریخ ۱3۲4/۱۱/۰۶ 
دفترخانه ۲ شهریار به علی نیکزاد انتقال یافته که با فوت علی نیکزاد برابر تقسیم نامه شماره 
۱۰4۹۵ تاریخ ۱34۹/۰۵/۱۸ دفتر خانه 7 شهریار در سهم هوشنگ نیکزاد قرار گرفته و در 
سند مذکور)اقرار و توافقنامه(قید شده پس از اخذ استعالمات و افراز و تفکیک پالک های 
مذکور موافقتنامه را به صورت تقسیم نامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت 
و امضا نمایید سپس مقدار ۱۰۲7۰ مترمربع طبق سند شماره ۶۰۸۸ تاریخ ۱37۰/۱۲/۲۸ 
دفترخانه 3 شهریار به سید حسین مروج و مساحت ۱۰۰۰ مترمربع برابر سند شماره ۶۰4۱ 
تاریخ ۱37۰/۱۲/۲4دفترخانه 3۰ شهریاربه علی محمدی حمل آبادی انتقال ومشارالیه نیز 
۱۰۰۰ مترمربع سهمی خود را برابر سند شماره ۲۲۶47 تاریخ ۱37۵/۱۲/۱۲ دفترخانه 3۰ 
شهریار به شهرداری شهریار انتقال داده است؛همچنین برابرسند شماره ۱۱37۲۰ تاریخ 
۱3۹۲/۱۲/۱۱ دفترخانه 3 شهریار مساحت چهارصد مترمربع مشاع از سهمی سید حسین 
مروج)از طرف شعبه سوم حقوقی دادگاه شهریار به قائم مقامی از طرف وراث مرحوم 
سیدحسین مروج( به آقای سعید نکوروی مطلق انتقال شده که ذیل ثبت 3۰۵۵37 صفحه 
۱73 دفتر امالک ۲۱۸۱ به نامش ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده و نیز مقادیری 
در اجرای ماده ۱47 اصالحی قانون ثبت به غیر واگذار شده است؛مورد تقاضا از سهمی 
سیدحسین مروج می باشد که نامبرده درهیئت حضور نیافته و هیئت مقرر نموده با اعمال 
ماده 3 قانون مذکور وماده ۱3 آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱3۹۱/4/۲۵ نسبت به صدور 
سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده 
وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع در دونوبت با فاصله پانزده روز آگهی می گردد که چنانچه 
به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند ودر صورت عدم 
اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد 

نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:3۰۵۶۹
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۹۶/۱۱/۰۸ تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۶/۱۱/۲3

آگهی مزایده
در پرونده ۹۶۱۵۰۵   اجرائی آقای نعمت فتحی محکوم است به پرداخت مبلغ در حق 
آقایان  3۱۵/۲۶۰/۰۰۰ در حق آقای رستم ابراهیمی و خانم خدیجه توحید لو و مبلغ 
۵/۱۰۰/۰۰۰  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال 

بشرح زیر:
ثبتی  به شماره پالک  زمینی  قطعه  از ششدانگ  دانگ مشاع  کارشناسی: یک  مورد 
4۲/۱۱۸۱۱ به مساحت عرصه ۱۲ متر مربع که با پالک ثبتی 4۲/۱۱۸۱۲ تجمیع 
گردیده ) در مجموع مساحت عرصه دو پالک ۲۲4 متر مربع ( وساختمانهای چهار 
طبقه ) طبقه همکف پارکینگ و انباری و طبقات اول تا سوم هر کدام واحد مسکونی 
و جمعا  ۶ واحد مسکونی ( با زیر بنای کل ۸۲۹/۵۱ متر مربع در آن احداث گردیده 
است ) مقدار ۶۵۱/۸7 متر مربع با توجه به پروانه ساختمانی شماره ۹۱۰۰۰۶4۹ مورخ 
۹۱/۱/۲۰ و مقدار ۱77/۶4 متر مربع به صورت تخلف ساختمانی در چهار طبقه ( طبق 
بازدیده انجام شده عملیات ساختمانی  به اتمام نرسیده و قسمتهایی به صورت نیمه کاره 
رها گردیده است که بطور کلی نواقص ساختمان عبارتند از کفسازی حیاط و پارکینگ، 
نمای دیوار پارکینگ، سفید کاری سقف پارکینگ،  سفید کاری سقف پارکینگ،  نما 
سازی دیوارهای حیاط، گچ کاری دیوار زیر راه پله، نرده راه پله، عدم تجهیز، نصب و راه 
اندازی آسانسور و همچنین نیمه کاره بودن فضاهای داخلی واحد های مسکونی طبقه 
اول توضیح اینکه به موجب رای شماره 4۹۵۱ مورخ ۱3۹۲/۱۲/۵ کمیسیون تجدید نظر 
برای بخشی از تخلف ایجاد شده در ساختمان به مساحت 44/4۱ متر مربع ) اضافه بنا در 

همکف بصورت پیشروی مازاد بر تراکم( رای رفع خالف صادر گردیده است.
الزم به ذکر است که به موجب پاسخ استعالم وارده از اداره ثبت اسالمشهر، آقای نعمت 
فتحی مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 4۲/۱۱۸۱۱  به 
مساحت عرصه ۱۱۲ متر مربع بوده که ذیل شماره ۸۹3۱۹ صفحه ۲۵3 دفتر 7۰۵ سند 

مالکیت اصلی به شماره چاپی ۹۵۸۸۱۲ به نام ایشان صادر گردیده است.
نظریه کارشناسی: با عنایت به موارد، مراتب اعالم شده فوق ، موقعیت و محل قرار گیری 
پالک مورد کارشناسی و در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر در امر کارشناسی، 
اعالم می گردد.    ارزش یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 4۲/۱۱۸۱۱  به 
مساحت عرصه ۱۱۲ متر و قدر السهم از اعیانی موجود بصورت وضع موجود در صورتی 
که بال معرض بوده و انتقال آن از نظر قوانین جاریه منعی در دفتر خانه نداشته و فاقد 
بدهی به بانکها و موسسات مالی- اعتباری و شهرداری باشد و در صورت بال مانع بودن 
تخلفات ساختمانی موجود  از نظر مراجع ذیصالح به مبلغ 7۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل 

هفتاد و شش میلیون و نهصد هزار تومان بر آورد و اعالم نظر می گردد.
آدرس ملک: اسالمشهر خیابان مدنی کوچه بهمن ۱۸ پالک 7۶ و 7۸ قواره جنوبی 

می باشد.
۱.توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور استیفای 

حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.
۲. محل فروش اموال : اجرای احکام مدنی یک اسالمشهر شعبه ۶ حقوقی است.

3. هرکس میتواند ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده 
شرکت نماید روز انجام مزایده شنبه تاریخ انجام مزایده ۱3۹۶/۱۲/۱۲  از ساعت ۹:3۰ 
الی ۱۰:3۰ می باشد برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان 
سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت 
خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز 

در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف ۲۱۰۸
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری  اسالمشهر- یغمائی 

آگهی ابالغ 
دادخواست تجدیدنظرخواهی وضمائم آن

نظربه اینکه خانم الهام آزادی فرزندامین باوکالت آقای سیامک فتلی ساکی،دادخواستی به 
طرفیت آقای جوادناصری مبنی برتجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره7۰۵مورخ۹۶/۹/۲7به 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خرمشهرتقدیم نموده که به کالسه4/۹۶-۵4ثبت اعتراضات 
ثبت گردیده وچون آقای جواد ناصری دردادخواست تقدیمی مجهول المکان اعالم شده،لذابه 
نامبرده اخطارمی شودکه ازتاریخ انتشار روزنامه ظرف مدت ده روز،بادریافت نسخه ثانی 
دادخواست تجدیدنظرخواهی وضمائم آن جهت تبادل لوایح مراجعه نمایددرغیراین صورت 

مفاددادخواست ووقت تعیین شده ابالغ تلقی وشوراتصمیم مقتضی اتخاذخواهدکرد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف خرمشهر-عیدانی

آگهی دادنامه
دادنامه:7۰۵.خواهان:الهام  صدور:۹۶/۹/۲7.شماره  پرونده:37۹/۹۶/ش4.تاریخ  کالسه 
ساکی.آدرس:خرمشهر-خیابان4۰متری- فتلی  سیامک  آقای  وکالت  با  آزادی 
فوقانی رستوران ستاره طالیی،کدملی:۱۸۲۹3۸3۲۵۶. روبروی خیابان مبارز-طبقه 

نامه  مبایعه  فسخ  المکان،کدملی:.خواسته:اعالم  خوانده:جوادناصری.آدرس:مجهول 
پالک4۲۶۵۸منطقه  شماره  سوناتابه  خودروی  دستگاه  واستردادیک  طرفین  بین 
آزاداروندبانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل.رای شورا:درخصوص دعوای خانم 
الهام آزادی باوکالت آقای سیامک فتلی ساکی وکیل دادگستری به طرفیت آقای جواد 
ناصری فرزندکاظم به خواسته اعالم فسخ مبایعه نامه بین طرفین واستردادیک دستگاه 
خودروی سوناتابه شماره پالک4۲۶۵۸منطقه آزاداروندبانضمام هزینه دادرسی وحق 
پاسارادفرزندحمداله  آقای میثم  واردثالث خواهان  الوکاله وکیل ودرخصوص دعوای 
باوکالت آقای حسین تقی پوروکیل دادگستری به طرفیت خانم الهام آزادی وآقای 
جوادناصری،شوراباعنایت به شرح متن دادخواست تقدیمی ازسوی خواهان وباتوجه 
به اینکه عقدمنعقده بین خواهان وخوانده دعوای اصلی ازعقودالزم می باشدوانحالل 
آن می بایست بارضایت طرفین یافسخ ازسوی صاحب حق فسخ به عمل آیدوفسخ 
ازسوی مرجع قضایی  باشدودرخواست فسخ معامله  یک عمل حقوقی یکطرفه می 
قانونی  کیفیت  به  اصلی  دعوای  است،بنابراین  قانونی  فاقدوجاهت  یاسایراشخاص 
فسخ  نیزمستلزم  موصوف  استردادخودروی  اینکه  به  وباعنایت  است  نشده  مطرح 
نپیوسته  وقوع  به  خواهان  ازسوی  فسخ  فیه  درمانحن  باشدکه  می  معامله  وانحالل 
نداشته  قانونی  نیزوجاهت  واردثالث  دعوای  اصل طرح  دعوای  تبع  به  است،بنابراین 
نماید. قرارردهردودعواراصادرمی  مدنی  دادرسی  آئین  باستنادماده۲قانون  است،لذا 

حقوقی  درمحاکم  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  روزازتاریخ  بیست  ظرف  قرارصادره 
خرمشهرمی باشد.

محمدجوادمعنوی-قاضی شورای حل اختالف خرمشهر

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

آقای اسماعیل بارونی فرزندکاکاعلی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
قلعه  به  معروف  واقع در بخش ۱3کرمانشاه  اصلی جوانرود  از یک  فرعی  از پالک 
جوانرود که از آقای کاکاعلی بارونی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و 
پرونده نیز تحت کالسه ۹۶–۵3تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱3۹۶۶۰3۱۶۰۰7۰۰۱۲۹3  مورخ  ۱7 
/  ۱۰ / ۹۶  حکم بصدور سند مالکیت یک دهنه دکان به مساحت ۱7/۹۵  متر 
مربع به نام آقای اسماعیل بارونی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
خانم زینت سلیمی و آقایان رستم وکیلی، امین رستمی و غیره می باشد لذا مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام 
آقای اسماعیل بارونی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول۲3 /  ۱۱/   ۱3۹۶     تاریخ انتشار دوم  ۸/  ۱۲/  ۱3۹۶

ادامه از صفحه۱
مدیرعامل بانک انصار با تشکر ازپیام رییس کل محترم بانک مرکزی 
و حمایت های ایشان از این نوآوری بانکی؛ با برشمردن مزیت های 
رقابتــی این بانک در عرصه قرض الحســنه، شــفافیت اطالعاتی، 
اقتصادمقاومتی، ســالمت اداری، بانکداری اســالمی و اشتغالزایی 
افزود: اگر امروز شــاهد بازگشــایی برخی از کارخانه های بســته 
شــده این استان و بازگشت کارگران آن ها به سرکارشان هستیم، 
برگرفته از رویکردبانک انصار در حمایت از شــرکت ها و بنگاه های 
کوچک و متوسط و خدمت به مردم و اقشار متوسط وضعیف است.

دکترابراهیمی در ادامه با اشــاره به حضــور دوازده و نیم میلیون 
مشــتری در بانک انصار و تأثیر بانکــداری ُخرد بر کاهش معوقات 
بانکی، رونق تولید در کشــور وکمک به اقشــار ضعیف و متوسط 
اظهارداشــت:در حوزه بانکداری ُخرد ورود ما همواره با سیاســت 
اشتغالزایی همراه بوده است و ارایه خدمت به همه مردم أهل سنت 

برای ما یک اولویت اســت تا همچون سایر هموطنانمان برای آنان 
زمینه کار و اشتغال و سنت نیکوی ازدواج فراهم گردد .مدیرعامل 
بانک انصار در پایان ضمن قدردانی از علمای شیعه و أهل سنت که 
تأسیس شعبه های نمونه بانکداری اسالمی در استان های سیستان 
و بلوچســتان،هرمزگان و آذربایجان غربی را تحت نظارت مشترک 
خود میسر کرده اند، بر لزوم توکل به خدای متعال و پیشتازی این 
بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی تأکید و تصریح کرد: باید در 
حوزه بانکداری اسالمی این الگوسازی های عملی ادامه یابد تا بتوان 
آن را به جهان اسالم معرفی کرد و در عرصه بانکداری بین المللی 
صاحب جایگاه شایسته شد.شایان ذکر است که افتتاح شعبه نمونه 
بانکداری اســالمی در ارومیه که یکی از برنامه های سراسری ستاد 
بزرگداشت ایام خجســته دهه فجر است با حضور حجت االسالم 
والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه شهر ارومیه، سردار حبیب شهســواری فرمانده سپاه شهدا 

آذربایجان غربی، علمای معظم شیعه و أهل سنت ، مدیریت شعب 
استان آذربایجان غربی آقای روشنی و بازرگانان و فعاالن اقتصادی 
این اســتان و شهر ارومیه، دکتر موسویان دبیر شورای فقهی بانک 

مرکزی و تنی چند از مسئوالن بانک انصار برگزار شد.

افتتاح نخستین شعبه نمونه بانکداری اسالمی بانک انصار 



طریق دوست داشتن هر چیز آن است که بدانی 

آن را روزی از دست می دهی...
گیلبر چیسترتن

سخن حکیمانه

عاشق همه سال مست و رسوا بادا
دیوانه و شوریده و شیدا بادا

با هوشیاری غصه هر چیز خوریم
چون مست شدیم هرچه بادا بادا...

امروز با موالنا

 اثری دیگر از فردریک بکمن
 در ایران

رمانی تــازه از فردریک بکمن با عنوان »و من 
دوستت دارم« از سوی نشر نون منتشر شد.

بــه گزارش مهر، یک رمــان کوتاه از فردریک 
بکمن نویســنده رمان پرفروش »مردی به نام 
اُِوه« با عنوان »و من دوســتت دارم«  توسط 

نشرنون منتشر شد.
»و من دوســتت دارم« با ترجمه الهام رعایی 
توسط نشرنون به چاپ رسیده است. فردریک 
بکمن نویســنده مشــهور اروپایی اســت که 
میلیون ها نفر در دنیا رماِن اول او، مردی به نام 
اوه و رمان خالقانه شــهر خرس را خوانده اند و 
شیفته اش شده اند. حاال بار دیگر این نویسندۀ 
ســوئدی با رمانــی کوتاه آمده اســت: و من 
دوســتت دارم که نام دیگر آن معامله زندگی  
اســت. او یک بار دیگر هم ذوق خود را در این 
ســبک هم آزموده است. بکمن نشان می دهد 
در همه جای دنیا انسان ها احساسات مشابهی 
را تجربه می کنند و دغدغه های مشترک دارند.

این رمان کوتاه داســتانی پر احساس درمورد 
مرگ و زندگی و انتخاب های انسان هاست که 
بکمن به شــیوه خاص خــودش آن را روایت 
می کنــد. انتخاب هایی که زندگی بر مســیر 

انسان قرار می دهد.
»مادربزرگ سالم  رمان های »شــهر خرس« 
رســاند و گفت متاسف اســت« »بریت ماری 
اینجا بود« و »و هرروز صبح  راه خانه دورتر و 
دورتر می شود« آثار دیگر این نویسنده هستند 
که همگی توسط نشــرنون منتشر شده اند و 
شــهر خرس به تازگی در لیست پرفروش های 
نیویورک تایمز نیز معرفی شــده است. الهام 
رعایی تا کنون ســه اثر از ایــن رمان نویس را 
ترجمه کرده اســت.»و من دوستت دارم« در 
۸۰ صفحه و تیراژ هزار نسخه و با قیمت ۱۰۰ 

هزار ریال توسط نشرنون منتشر شده است.
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اوقات شرعی

شکسپیر باز هم به کپي متهم شد

»گاردین« نوشت ماجرای متهم کردن »ویلیام شکسپیر« ـ شاعر و نمایشنامه نویس 
بزرگ انگلیســی ـ به سرقت ادبی، تاریخی طوالنی دارد. این بار چند پژوهشگر با به 
کار گرفتــن نرم افزار »کپی فایند« به منبع اصلی بیش از ۲۰ مونولوگ و بخش های 
نمایشــنامه های معروف »شکسپیر« دســت پیدا کرده اند.شباهت نمایشنامه های او 
به دست نوشــته چاپ نشده »مباحثه کوتاهی در باب شــورش و شورشیان« نوشته 
»جــورج نورث«ـ  از درباریان پایین رتبه ملکه »الیزابت« انگلســتانـ  آن چنان زیاد 
است که این کارشناسان احتمال رخ دادن چنین اتفاقی را »کمتر از یک در میلیارد« 
دانســته اند.»کپی فایند« در اصل نرم افزاری است که اســتادان دانشگاه برای چک 
کردن مقاالت دانشــجویی و احتمال کپی کاری در آن ها به کار می گیرند. براســاس 
ادعای »دنیس مک کارتی« و »ژون اشــلوتر«، این نرم افزار نشان داده بخش هایی از 
»ریچادر سوم«، »مکبث«، »شاه لیر« و »هنری ششم« برگرفته از دست نوشته های 
سال ۱۵7۶ »نورث« است.»مک کارتی« سال هاست آثار »شکسپیر« را مورد بررسی 
قرار داده اســت. او در مصاحبه ای با شــبکه »نورث همپتون« گفت: کتاب »جورج 
نورث« بر زبان »شکســپیر« تأثیر گذاشته، صحنه های مختلف آن را شکل داده و تا 
حدی بر فلسفه کلی آثارش نیز تأثیرگذار بوده است. »ویلیام شکسپیر« متولد سال 
۱۵۶4 بود. اولین آثار منسوب به او از سال ۱۵۹۲ به دست آمده اند. »شکسپیر« در 
طول عمر خود 3۸ نمایشــنامه در ژانرهای کمــدی، تراژدی، تاریخی و... به نگارش 
درآورد که از جمله مهمترین آن ها می توان به »مکبث«، »هملت«، »رویای نیمه شب 

تابستان«، »هنری پنجم«، »طوفان«، »شب دوازدهم« و »اتللو« اشاره کرد.

بازیگر »رواني«آلفرد هیچکاك درگذشت

جان گوین که بــا ایفای نقش اصلی فیلم »روانی« 
آلفرد هیچکاک به اوج هنری خود دســت یافت و 
بازیگر فیلم های اسطوره ای چون »اسپارتاکوس« و 
»زندگی« ســاخته داگالس سرک بود، درگذشت. 
وی کــه در دهه ۱۹7۰ مدتی نیــز رییس انجمن 
بازیگران صحنه بود و در دوران ریاســت جمهوری 
رونالد ریگان به عنوان سفیر آمریکا در مکزیک نیز 

خدمــت کرد، دیروز جمعه در بورلی هیلز فوت شــد.این بازیگر قراردادی هم برای 
بازی در فیلم جیمز باند با عنوان »الماس ها ابدی هستند« امضا کرده بود و قرار بود 
جیمز باند آن مقطع ســینما شود.گوین در دهه ۱۹۵۰ با بازی در دو فیلم داگالس 
سرک با عنوان »زمانی برای عشــق و زمانی برای مرگ« و »تقلید زندگی« جایگاه 
خودش را در هالیوود تثبیت کرد.»زمانی برای عشق و زمانی برای مرگ« بر مبنای 
رمانی از اریش ماریا ریمارک و به صورت سیاه و سفید و سینما اسکوپ ساخته شده 
بود و نخستین فیلمی بود که گوین ستاره اصلی آن بود.با این حال مهمترین نقش 
وی »روانی« هیچکاک بود که او در آن در نقش شــخصیت ســم لومیس بازی کرد 
کــه از دفتر نامزدش با بازی جانت لی دزدی می کند.این بازیگر با بازیگران مختلفی 
هم بازی شد که بازی با دوریس دی در تریلر معمایی »بند نیمه شب« و ساندرا دی 
در فیلم های »رومانوف و ژولیت« و »تامی حقیقت را به من می گوید« از جمله آنها 

است. وی با سوزان هیوارد در فیلم »خیابان پشتی« نیز بازی کرده بود.

روزنه به گــزارش خبرنگار پیام زمان رویا ســلیمی؛ 
در ســی و ششمین دوره جشــنواره فیلم فجر، 
بــه مانند بســیاری از ادوار گذشــته برخی از 
ســینماگران حضوری کمرنگ داشتند، گروهی 
با چندین حضو و بعضی نام و نشــانی از آنها در 

جشنواره دیده نمی شود.
در میان بازیگران زن امســال جشــنواره، سحر 
دولتشــاهی با ســه فیلم چهار راه اســتانبول: 
مصطفی کیایی، عرق سرد: سهیل بیرقی و امیر: 
نیما اقلیما بیشترین فیلم را در سی و ششمین 
دوره جشــنواره دارد. در میان بازیگران مرد، در 
طی این سالها میزان حضور بابک حمیدیان نیز 
جزو استثنایات محسوب می شود او با چهار فیلم 
به وقت شــام: ایراهیم حاتمی کیا، سرو زیر آب: 
محمد علی باشه آهنگر، مصادر: مهران احمدی 

و جشــن دلتنگی: پوریا آذربایجانی، پرکارترین 
بازیگر امسال جشنواره است.

بعد از او، هادی حجازی فر نیز با بازی در ســه 
فیلم به وقت شــام: ابراهیم حاتمی کیا، التاری: 
بهروز  دارکــوب:  و  محمدحســین مهدویــان 
شعیبی نامش بســیار شنیده می شود و سپس 
محســن کیایی، نیکی کریمی، سعید آقاخانی، 
امین حیایی، مینا ســاداتی، ساعد سهیلی، امیر 
جدیدی، جواد عزتی . فرخ نعمتی هر کدام با دو 
فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال حضور دارند.

موسسه اوج هم پرکارترین تهیه کننده جشنواره 
امسال اســت که ســه فیلم به وقت شام، سو 
تفاهــم : احمدرضا معتمــدی و تنگه ابوقریب: 
بهرام توکلی دارد. دیگر تهیه کننده پرکار، سید 
محمود رضوی اســت که بــا دو فیلم التاری و 

دارکوب در بخش مسابقه سودای سیمرغ امسال 
حضور موثری دارد.در میان عوامل پشت صحنه، 
پیمان شادمانفر با ســه فیلم اتاق تاریک: روح 
اهلل حجازی، ســو تفاهــم: احمدرضا معتمدی 
و مغزهــای کوچک زنگ زده: هومن ســیدی 
رکوردار بخش فیلمبرداران امسال محسوب می 
شــود. در بخش چهره پردازی، ایمان امیدواری 
ســه فیلم امیر، عرق ســرد و مغزهای کوچک 
زنــگ زده را دارد. پرکارترین های صداگذاری 
به نظر می رســد همواره لقب علیرضا علویان 
باشد که تا کنون سه ســیمرغ بلورین دریافت 
کرده و به نظر می رســد امســال هم جایزه او 
متحمل باشــد.او پنج فیلم عرق سرد، دارکوب، 
مغزهــای کوجک زنــگ زده، به وقت شــام و 
چهار راه اســتانبول را صداگذاری کرده است. 

در بخش موســیقی فیلم نیز کارن همایونفر به 
مانند سالهای گذشته همچنان اسمش در میان 
عوامل و نامزدهای جشنواره به چشم می خورد 
او موسیقی فیلمهای به وقت شام و جاده قدیم 

را در جشنواره امسال دارد.
سینما گرانی که نیستند!

طبق معمول هر ســاله برخی از ســینما گران 
حضور ندارند. کســانیکه در ســال گذشــته و 
سالهای پیشــتر، در زمره برندگان و نامزدهای 
دریافت سیمرغ بلورین بودند. در میان بازیگران 
محســن تنابنده و ثریا قاســمی حضور ندارند. 
دیگــر بازیگــران مطرحی چون حامــد بهداد، 
شهاب حسینی، علی مصفا، پریناز ایزدیار، پگاه 
آهنگرانــی، رامبد جوان، مهــران مدیری، نگار 
جواهریان، محمدرضا گلــزار، فریبرز عرب نیا، 
محمدرضا فروتن، بهنوش طباطبایی، صابر ابر، 
هدیه تهرانی، امیر آقایی. و جالب است که برخی 
از این بازیگران با بازی در چند فیلم اسمشان در 
میان حاضران جشنواره نیست. علی مصفا در سه 
فیلم نقش محوری دارد اما غایب بزرگ امسال 
محسوب میشود. کارگردانانی مانند بهمن فرمان 
آرا، مانــی حقیقی، محمدرضا هنرمند، رســول 
صدرعاملی، امیرحسین ثقفی، ابوالحسن داوودی 
که همه فیلم دارند اما در جشنواره نیستند. فیلم 
خوسر کمال تبریزی به علت ادامه فیلمبرداری و 
سال دوم دانشکده من صدرعاملی به علت توقف 
در مراحل فنی به جشنواره فجر نرسیدند. برخی 
کارگردانان مانند بهمن فرمان آرا و ابوالحســن 
داوودی نیز فیلمشــان را به جشنواره فجر ارایه 
ندادند و قرار اســت در سال ۹7 برنامه مستقلی 
برای اکران عمومی آثارشان در نظر بگیرند. فیلم 
پر حاشیه آشغالهای دوست داشتنی اما پس از 
چهار سال ارایه به دبیرخانه جشنواره، امسال نیز 
مانند چهار سال گذشته این فیلم به بهانه های 
مختلف هر بار از شرکت در جشنواره فیلم فجر 
به بهانه های مختلف بازماند اما امسال با صدور 
پروانه نمایش در شــهریورماه گذشته، امتناع از 
نمایش آن برای هیات انتخاب جشــنواره فیلم 

فجر، غیرقابل قبول خواهد بود. 

گزارشی از عوامل فیلمهای شرکت کننده در جشنواره امسال

غایبان و حاضران جشنواره فیلم فجر

کاریکاتور

بدون شرح...

اله دهه  ایام  با  بابل: همزمان  بادیکناری-  مهدی 
ارتباطی  پل  احداث  کلنگ  اسالمی  انقالب  فجر 
و  به جاه ساحلی  )موزریرج شمالی  بابلرود  رودخانه 
پارک مادر و پارک مادر واقع در بلوار مادر، حدفاصل 

میدان مادر و دانشگاه سما بابل  به زمین زده شد.
مدیر  تاکامی  محمدی  مهندس  با حضور  آیین  این 
کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری مازندارن، 
مهندس خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
نیازآذری  حسین  حاج  استانداری،  منابع  وتوسعه 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  بابل  مردم  نماینده 
بابل،  شهرستان  ویژه  فرماندار  ولیزاده  مهندس 
و  رئیس  بابل،  شهردار  فیروزجایی  کبود  مهندس 
و سایر مسئولین  بابل  اسالمی شهر  اعضای شورای 
استانی و شهرستانی و معاونین و مدیران شهرداری 

برگزار شد.
در ابتدای این مراسم شهردار بابل؛ با گرامیداشت یاد 
و خاطره امام راحل، شهدای انقالب و همه کسانی که 
انقالب مجاهدت و تالش  بار نشستن درخت  در به 
کردند، گفت: امروز این افتخار نصیب بنده و همکارانم 
در مدیریت شهری بابل شده که در آیین افتتاح دو 

پروژه مهم، میزبان مردم بابل باشیم.
توفیق  در چندماه  افزود:  فیروزجایی  کبود  مهندس 
خدمتگزاریم در بابل، پروژه های مختلفی با مرکزیت 
موزیرج در حال احداث است وشاید شائبه ای ایجاد 
شود که شهرداری و شورا نگاه ویژه ای به این منطقه 
دارند اما واقعیت این است که نگاه ما به همه بابل و 
اخیر مورد  به همه مناطقی است که در چند دهه 
بی مهری قرار گرفتند یا به هر دلیل متناسب با رشد 
شهری  تسهیالت  و  امکانات  مناطق،  آن  جمعیت 
های  ظرفیت  حداقل  از  و  نیافته  استقرار  آنجا  در 

زیرساختی شهر محروم هستند.
و مسائل شهرهایی  اینکه مشکالت  به  اشاره  با  وی 
مانند بابل زمانی حل می شودکه همه مناطق به طور 
مساوی از امکانات بهره مند گردند، اظهار داشت: شهر 
جغرافیای  تنها  و  ندارد  پایین شهر  و  باالشهر  بابل، 

زندگی در این شهر متفاوت خواهد بود.
شهردار بابل در ادامه با بیان اینکه توجه به مناطق 
حاشیه شهر برای رسیدن به  هدف های بزرگتری 
چون عدالت اجتماعی و توسعه پایدار جزو برنامه های 
مراکز  احداث  داشت:  ابراز  است،  بوده  به شورا  بنده 

فرهنگی، تکمیل و تعریض معابر و گذرگاه ها، توجه 
به هدایت و جمع آوری آب های سطحی در مناطق 
حاشیه ای یکی از مهمترین مطالبات بابلی ها در این 
مناطق و جزو تعهدات مدیریت شهری و شهرداری 

می باشد.
وی عدم وجود یک سری خدمات و زیرساخت ها در 
قسمت های مختلف شهر را موجب ایجاد نارسایی و 
مشکل در قسمت های دیگر شهر ذکر کرد و گفت: 
اگر عدالت اجتماعی در خدمات اتفاق بیفتد،  بخش 
زیادی از مشکالت ترافیکی شهر قابل حل خواهد بود.

مهندس کبود همچنین توسعه زیرساخت ها را سبب 
افزایش انگیزه برای بخش های خصوصی تلقی نمود 
برای  دقایق  که  هستیم  عصری  در  امروز  افزود:  و 
سرمایه گذار برای بهره برداری از بنگاه اقتصادی اش 
به  توانیم  نمی  ما  امر  این  به  توجه  وبا  است   مهم 

سرمایه گذار ترافیک جاده ها را نشان بدهیم.
شهردار بابل رقابت در جذب سرمایه گزار شهرهای 
استان را یکی از مسایل مهم مدیریت شهری ذکر کرد 
و اظهار داشت: تا چند سال قبل تنها چند شهر در 
منطقه شمال کشور در جذب سرمایه گزار رقابت می 
کردند اما امروز شهرهای کوچک وبزرگ در این زمینه 
تالش می نمایند لذا ما به عنوان یکی از کالنشهرهای 

مازندران باید  هم در صدد جذب سرمایه گزار و هم 
حفظ سرمایه های کنونی شهرباشیم.

نقاط  همه  در  زیرساخت ها  توسعه  داد:  ادامه  وی   
شهر این فرصت را فراهم می کند که بتوانیم به مقوله 
ارتقای کیفیت زندگی در شهر توجه کنیم چرا که 
افزایش کیفیت زندگی موجب شکوفایی اقتصادی و 

کاهش ریسک سرمایه گذاری خواهد شد.
مهندس کبود فیروزجایی از توسعه با محوریت پدافند 
غیرعامل در شهرها به عنوان مقوله مهم یاد کرد و 
بیان داشت: ایمن سازی زندگی مردم در برابر حوادث 
متاسفانه  و  است  شهری  مدیریت  وظایف  از  یکی 
دلیل عدم  به  زیرساخت های عمده شهرهای کشور 
سرمایه گذاری شایسته از وضعیت مناسبی برخوردار 
نیست در حالی که در صورت بروز حوادث، همه برنامه 
ها بر این اساس برنامه ریزی شده که زیرساخت های 
انجام وظیفه کنند  و وقتی  موجود به بهترین نحو 
زیرساخت ها خود بخشی از مشکل باشد نه راه حل 

نباید  انتظاری زیادی داشته باشیم.
شهردار بزرگ ترین شهرمازندران در بخش دیگری از 
سخنانش در بحث ترافیک، یادآور شد: انتقال عمده 
ترافیک شهر و ترافیک عبوری بین شهری از یک پل 
کنونی در سالیان اخیر موجب بروز مشکالتی شده 

وارد مدار  اگرچه مدتی است کمربندی جنوبی  بود 
برای  بیشتر  کمربندی  این  اما  شده  دهی  سرویس 
بابل هنوز  شریان های عبوری مناسب است و مردم 
تحت تاثیر اقتصادی، اجتماعی و ترافیکی پل کنونی 
موزیرج هستند. وی گفت: استقرار محرک های رشد 
برای ایجاد گشایش های اقتصادی و تسریع بخشی به 
تحوالت مثبت شاخص بازار نتایج اقدامات شهرداری 
جاده  و  پل  مانند  شهری  های  زیرساخت  حوزه  در 

خواهد بود.
مهندس کبود فیروزجایی ادامه داد: احداث پل در این 
مکان عالوه بر انگیزه بخشی به سازندگان به حضور در 
مناطق موزیرج شمالی در ایجاد بناهای نو ساز و رفع 
فرسودگی بافت آن منطقه در گشایش ترافیک عبوری 
از جاده های منتهی به پل کنونی موزیرج  و سرعت 
جابجایی و کاهش زمان سفر برای شهروندان جهت 
عبور از مناطق غربی به شمالی شهر تاثیر گذار خواهد 
بود. ضمن اینکه در صورت بروز حوادث طبیعی  و یا 
سوانح،  زمان حضور دستگاه های امدادی به موزیرج 

شمالی به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت.
شهردار بابل نظام دسترسی به سطح خدمات مطلوب 
شهری و جلوگیری از مهاجرت های مناطق موزیرج 
مزایای  دیگر  از  را  بابل  مرکزی  مناطق  به  شمالی 

احداث این پل برشمرد.
وی متذکر شد: این مواردی که ذکر گردید، انگیزه ای 
در اعضای شورای جدید جهت پیگیری برون رفت از 
وضعیت موجود و توسعه شریان های شهر با مناطق 
حاشیه ای به وجود آورد که تاثیراتش در کوتاه مدت 
و بلندمدت همه مناطق شهر را منتفع خواهد کرد 
از روند  استانی  بابل و مدیران  و حمایت شهروندان 
موجب  یقینا  بابل،  شهرداری  های  فعالیت  کنونی 
خواهد شد تا الگوی توسعه متوازن زیر ساخت ها و 
خدمات شهری در سایر مناطق حاشیه ای و کهن 

شهر اجرا گردد.
احداث  عملیات  شروع  با  شد:  یادآور  بابل  شهردار 
این پل، پیوست های اجتماعی و فرهنگی این پروژه 
شورا  شورای  به  و  آماده   ذیصالح  مشاوران  توسط 
با  تا  شد  خواهد  ارجاع  مربوطه  های  کمیسیون  و 
تصمیمات کارشناسی بتوانیم ضعف ها و تهدیدهای 
احتمالی را به فرصت های برجسته تبدیل کنیم و 
بیش  افزایش  زمینه  پروژه  این  احداث  هزینه هایی 
اجتماعی  حوزه های  در  شهر  سرمایه های  پیش  از 

فرهنگی و اقتصادی را فراهم نماید.
مهندس کبود در پایان خاطرنشان کرد: در بخش بلوار 
تومان  این چندماه حدود 7 میلیارد  مادر در عرض 

برای تملک و آزادسازی و حدود ۲ میلیارد تومان هم 
برای پارک هزینه گردید که همه این تالش ها برای 

رفاه و آسایش شهروندان بوده است.
رییس شورای اسالمی شهر بابل هم در ادامه مراسم 
با بیان اینکه، این شهرجز با تالش تک تک شهروندان 
ساخته نمی شود، گفت: ما در بخش های مختلف 
شهر از جمله بحث فضای سبز و تجهیزات و امکانات 

دچار کاستی ها و نقصان هستیم .
مهندس مالیی افزود: ما امروز کار احداث دو پروژه 
شهر  با  مقایسه  در  کار  این  اما   داریم  در دست  را 
بزرگی مثل بابل با جمعیت ۲۵۰ هزار نفر، کار خیلی 
کوچکی است که باید به خودمان بیاییم و تلنگری 
برای ما و مجموعه شهرداری باشد تا این طرح ها را 
توسعه دهیم. رییس شورای شهر بابل سپس با اشاره 
مصوبه  ی اخیر وزارت راه و شهرسازی جهت احداث 
پارک زیست محیطی با اعتبار ۸۰۰ میلیون توماناز 
سوی این وزارت، اظهار داشت: این پارک در بابل باید 
با پیگیری شهرداری و کمیسیون فضای سبز پیگیری 

شود تا در فضایی مناسب ایجاد گردد.
وی با انتقاد از وضعیت پایین سرانه فضای سبز در 
بابل، بیان داشت: ما هنوز از این حیث زیر ۲ متر مربع 
هستیم و شهرهای پرجمعیت استان مثل قائمشهر، 
آمل و ساری هم وضعیت خوبی ندارند این در حالی 
است برخی شهرهای ما تا ۲۰ متر فضای تجهیز شده 
شهری دارند و ما نه تنها با استاندارد جهانی بلکه با 

استاندارد داخلی هم فاصله داریم. 
رییس شورای شهر بابل با اشاره به رودخانه بابل رود 
به عنوان یک فرصت توریستی اظهار داشت: این رود با 
وسعت 3۲ کیلومتر از جنوب شهرستان وارد شهر می 
شود و ۱4 کیلومتر آن داخل شهر حالت مارپیچ  دارد 
ولی هنوز با گذشت قریب چهل سال از انقالب، ما 
هنوز نتوانستیم دو طرف رودخانه را به هم پیوند بزنیم 
و هنوز نتوانستیم رودخانه بابلرود را با تمام زیبایی اش 
به عنوان کانون توسعه و گردشگری، ببینیم و آن را به 
مانند بسیاری از شهرهای جهان که رود از داخل آنها 
می گذرد، محور توسعه گردشگری و مراکز تفریحی 
قرار دهیم لذا اکنون ضروری است تا ساختارهای الزم 
را ایجاد وشبکه های طراحی شده را فراهم نماییم تا 
دو طرف رودخانه را آزاد و زیباسازی کنیم و پارک 

ساحلی را در آن احداث نماییم.

همزمان با دهه مبارک فجر؛

کلنگ دو پروژه شهری بابل به زمین زده شد

علريضا نيكبخت واحدی 
ابزيگر شد

ایجاد خانه ادبیات داستاین در محل خانه 
سیمین دانشور و جالل آل احمد

 »سوءتفاهم« 
ادای روشنفکری ندارد

فیلمبــرداری فیلــم کوتاه »مدالســیون« با 
بازی علیرضا نیکبخت واحدی فوتبالیســت به 

کارگردانی سپیده میرحسینی پایان یافت.
این فیلم به موضــوع مدلینگ و تبلیغات می 
پردازد.سپیده میرحسینی نویسنده و کارگردان 
این فیلــم در مورد فضای فیلــم گفت: فیلم 
»مدالسیون« همانطور که از اسمش پیداست 
در مورد تغییر مرتبه انســان در دنیای مدرن 
اســت. بارها شده است که در موسیقی نت ها 
تغییــر می کند و از جایــی به جای دیگر می 
روند در عصــر مدرنیته نیز دقیقا همین اتفاق 
در حال وقوع اســت و مرتبه انســان به ناگاه 
تغییر می کند.ســایر عوامل این فیلم عبارتند 
از نویســنده و کارگردان: سپیده میرحسینی، 
تهیه کننــدگان: پیمــان دارابیان و حســن 
طوفانی، بازیگــران: علیرضا نیکبخت واحدی، 
گلشید بحرائی، ساناز نبی، آرمان شهبازی، نیاز 

صنعتی، آدرین دارابیان، رزا دانازاده، 

به گفته تهیه کننده »سوءتفاهم«، این فیلم 
ادا و اصول روشــنفکری ندارد و می تواند با 

مخاطب عام هم ارتباط برقرار کند.
جلیل شــعبانی تهیه کننده فیلم سینمایی 
»ســوءتفاهم« بــه کارگردانــی احمدرضا 
معتمدی که در ســی و ششمین جشنواره 
ملی فیلــم فجر حضور دارد در گفت: زمانی 
کــه قرار بر این شــد تا با آقــای معتمدی 
همکاری کنیم وی یک فیلمنامه ۱۰ صفحه 
ای بــه ما ارایه داد که من بعــد از خواندن 
آن احســاس کردم پتانسیل این را دارد که 
تبدیــل به فیلمنامه پرمخاطبی شــود و از 
همیــن رو متن را بســط دادیم. پس از این 
مرحله، احســاس کردیم این فیلم نیازمند 
بازیگران حرفه ای اســت زیرا حدود ۵ پالن 
ســکانس ۸ دقیقه ای داشــت که درآوردن 
آنها توســط بازیگران غیرحرفه ای سخت یا 

ناممکن بود.

رئیــس ســازمان فرهنگــی هنــری 
شهرداری تهران از تبدیل خانه سیمین 
و جالل به خانه ادبیات داستانی ایران 

خبر داد.
بــه گــزارش پیــام زمــان ، محمود 
صالحــی رئیــس ســازمان فرهنگی 
ویژه برنامه  در  تهران  هنری شهرداری 
شاعر  گرامی داشــت  تکلم«  »ملکوت 
فقید احمد عزیــزی، با اعالم این خبر 
عنوان کرد: خوشــبختانه خانه مرحوم 
سیمین و جالل آل احمد هم به تملک 
ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری 
تهران درآمــده؛ خانه ای که داشــت 
تخریب می شد را خریداری و بازسازی 
کردیم و به زودی افتتاح می شود و این 
محل به عنوان خانه ادبیات داســتانی 
فعالیت خواهد کــرد.وی با بیان اینکه 
هم شاعران وامدار انقالبند و هم انقالب 
وامدار شاعران گفت: متاسفانه در توزیع 
و تولید کتاب  و شعر کوتاهی شده است 
و مســئوالن فرهنگی در حوزه شــعر 
نتوانستند به خوبی مطالب را بایگانی 
و معرفــی کنند. در ایــران با توجه به 
عالقه  و ظرفیتی که برای شــعر وجود 
دارد باید در جای جای کشــور محافل 
ادبی برگزار شــود.در بخش دیگری از 

این مراسم عبدالجبار کاکایی نیز گفت: 
خوشحالم که گوشه ای از وظیفه ای که 
در قبال نام احمد عزیزی، از شــاعران 
معاصر انقالب داشــتیم، با این برنامه 
انجام می شــود. حقیقت این است که 
انقالب سیاسی اجتماعی، ادبیاتی  هر 
به وجود می آورد. شناخت این سبک 
جدید برای اهل فن راحت است. چون 
حــاوی نوعی نظام نشانه شناســی در 
کلمات اســت. ما از دهه سی و چهل 
نشــانه ها و نظام زبانی خاصی داشتیم 
اما در انقــالب ۵7، گفتمانی به وجود 
آمد که به عنوان ادبیات انقالب مشهور 
شــد.وی افزود: یکی از کسانی که زیر 
چتر ایــن گفتمان قــرار نمی گرفت، 
احمــدی عزیزی بود. بــه نوعی او در 
مسیر رود قرار نگرفت. کاکایی با بیان 
خاطره ای از عزیزی افزود: ما در مراسم 
شب هفتم ســلمان هراتی بودیم. در 
مسیر، احمد عزیزی هم همراه ما بود. 
بداهه ساخت.  حسن حسینی شعری 
این شعر اینگونه آغاز می شد: »عزیزی 
بزرگی است کوچک شــده« او چون 
خالف مســیر رود شنا می کرد، شبیه 
سهراب ســپهری نظام نشانه شناسی 

ویژه ای داشت. 


