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حجت االسالم  قضائیه،  قوه  اول  معاون  زمان،  گزارش  به 
غالمحسین محسنی اژه ای گفت: همواره باید موضوعات اول 
انقالب را در ذهن داشته باشیم و نکات مثبت آن را تقویت و 

2کاستی ها و نواقص را برطرف کنیم.

اجرای حکم اعدام برخی از 

جاسوسان هسته ای
شرکت  مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل  زمان،  گزارش  به 
چین  ساینوپک  شرکت  با  مذاکره  از  نفت  توسعه  و  مهندسی 
برای توسعه فاز دوم میدان یادآوران خبر داد و گفت: جزییات 

دقیق این مذاکره تا دو ماه آینده مشخص می شود.

به گزارش زمان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، سیدکامل 
تقوی نژاد گفت: از محل شناســایی بیــش از 3000 مودی 
مشکوک با تراکنش های سنگین، حدود 6 هزار و 300 میلیارد 

تومان مالیات مطالبه کرده ایم. 6

 مذاکره با چینی ها برای توسعه

 فاز دوم میدان یادآوران

شناسایی ۳ هزار مودی مشکوک 

باتراکنش های سنگین
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 رشد خيره كننده
اميد به زندگي« ايرانيان «
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وزیر اموراقتصادی و دارایی تاکید کرد :

جلوگيری از فساد با تقويت بورس كاال
نقشدولتدرتنظیمبازارکاالهاوخریدتضمینیبهبورسواگذارمیشود

 احتمال
 اخراج ۴ شرکت 

از بورس

 سالمندي
 جمعيت، مهم ترین 

چالش کشور

 اقدامات آمریکا 
نمایشی و 

مذبوحانه است
753
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رییس جمهور تاکید کرد:

 مقاوم سازی، یکی از برنامه های 
دولت در سال آینده

موشک  بخواهیم  چه  هر   خاتمی:
می کنیم تولید 

مشاور وزیر راه و شهرســازی، گفت: در دنیا اگر چرخه عمر یک محصول، 
پروژه یا شرکت را مشاهده کنیم در مرحله آغاز و تجاری سازی هیچگاه نظام 

بانکی برای تامین مالی وارد نمی شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت راه و شهرســازی، محمدهاشم بت شکن با 
بیان این مطلب گفت: معموال موسسات و مراکز سرمایه گذاری در جایی که 
زیر نقطه درآمدی هستند وارد می شوند چرا که این موسسات و مراکز ریسک 
را می پذیرند؛ و از مرحله ای که پروژه یا شرکت به رشد می رسد می تواند از 
بانک تامین مالی یا اوراق منتشر کند.وی افزود: در موضوع تامین مالی انبوه 
نیز اگر در مرحله آغاز هستیم عموما نوع تامین مالی ما به شکل حمایت های 
بالعوض است اما وقتی پروژه به مرحله رشد می رسد نوع تامین مالی انبوه 
ما به شــکل پاداش خواهد شد و در این جا نظام بانکی می تواند ورود کند. 
در مرحله بلوغ شــرکت یا پروژه نیز تامین مالی انبوه مبتنی بر مشــارکت 
وارد می شود.مشــاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تامین 
مالی انبوه تأمین مالی جمعی یک فراخوان عمومی از طریق اینترنت، برای 
تأمین منابع مورد نیاز به صورت کمک بالعوض، تبادل انواع پاداش یا سهام 
به منظور حمایت از ابتکارات در رسیدن به اهداف مشخص است، گفت: بر 

اساس رویکرد تأمین مالی جمعی صاحبان سرمایه مستقیما و بدون واسطه 
به ســوی متقاضیان سرمایه هدایت می شوند از این رو به تعبیر »بانکداری 
اجتماعی« نیز نزدیک است.بت شکن »مشــارکت کنندگان«، »پلتفرم« و 
»متقاضیــان تامین مالی« را عناصر فعــال در تامین مالی انبوه عنوان کرد 
و افزود: کمک و ســرمایه گذاری دو حالت کلی مدل تامین مالی مبتنی بر 
مدل های کسب و کار اهدا، پاداش، خرید سهام و وام هستند که پیش نویس 
دستورالعمل خرید سهام در سازمان بورس آماده شده است.وی با اشاره به 
توســعه تامین مالی انبوه در دنیا گفت: در ســال ۲۰۱۵ حجم تامین مالی 
انبوه در جهان حدود ۳۵ میلیارد دالر بود که ۲۵ میلیارد دالر آن از طریق 
lending اســت. رشد تامین مالی انبوه در انگلســتان بسیار چشم نواز و 
قابل توجه اســت به طوری که در ســال در سال ۲۰۱۳ معادل ۱۶۱ درصد 
رشد داشته است.مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری 
از اظهاراتش با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه اســتارت آپ ها و توسعه 
کسب و کارهای مبتنی بر فضای IT یک نهاد ناظر تعریف شده و مشخصی 
وجود ندارد گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طبیعتا وظیفه 
راهبری دارد در حالی که نهادهای مالی مانند صندوق نوآوری و شــکوفایی 

و یک سری صندوق های وابســته فعالیت های مالی انجام می دهند اما هیچ 
نظارتی بر فعالیت این صندوق ها وجود ندارد که یکی از خالء های جدی ما 
اســت.وی ادامه داد: من از همین تریبون اعالم می کنم اگر روزی نظارت 
مناسبی به موسسات غیرمجاز نداشتیم و امروز به یک چالش مواجه شدند 
االن اعــالم می کنــم اگر نظارت، قانون و مقررات مناســب برای نظارت و 
پایش بر صندوق های نوآوری و شکوفایی از بعد مالی نباشد ممکن است به 
مشکالت موسسات مالی غیرمجاز در این صندوق ها نیز بروز کند.این مقام 
مسوول، سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه و 
برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان را از قوانین باالدستی تامین مالی 
در کشــور عنوان کرد و گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی 
از ســوی رهبر انقالب در بند یک دقیقا به تامین مالی اشاره شده است به 
این ترتیب که در بند ۱ بر تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع 
مالی و ســرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به 
حداکثر رســاندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل 
و تشــویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم 

درآمد و متوسط تاکید شده است.

خطر در کمین صندوق های مالی نوآوری
پرسپولیس به قهرمانی نزدیکتر شد

دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان با نتیجه ۲ صفر 
به سود پرسپولیس به پایان رسید.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ تیم های فوتبال 
پرســپولیس و سپاهان از هفته بیست و دوم لیگ برتر 
فوتبال دیروز در ورزشــگاه آزادی تهران و  با قضاوت 
محمدحسین زاهدی فر به مصاف هم رفتند.در دقیقه 
۱۱ بازی علی علیپور دروازه سپاهان را باز کرد؛ این گل 
پانزدهمیــن گل علیپور در این فصل از لیگ برتر بود.

در دقیقه ۵۱ هنگامی که سپاهانی ها به علت برخورد 
مشکوک بیرانوند با ساسان انصاری در محوطه جریمه 

پرسپولیس مشــغول اعتراض به داور بودند بالفاصله 
سرخپوشــان بازی را شروع کردند و منشا که با دروازه 
بان سپاهان تک به تک شدا بود توپ را به کنار دروازه 
زد.در دقیقه ۶۸ شــجاع خلیل زاده با یک ضربه ســر 
تماشــایی گل دوم سرخپوشان را وارد دروازه سپاهان 
کرد.بــازی دو تیم در نهایت با نتیجه ۲ صفر به ســود 
پرسپولیس به پایان رســید تا سرخپوشان با این برد 
به قهرمانی زودهنگام نزدیکتر شوند اما طالیی پوشان 
دیــار زاینــده رود کماکان در پایین جــدول اوضاعی 

بحرانی دارند.

نظرسنجی ایران پل تایید کرد؛

اکرث مردم ایران حایم قوانین کشور خود هستند
 بنابر اعالم نتایج نظرسنجی موسسه ایران پل و مرکز 
 ،)CISMM( بین المللــی امنیت و مطالعات مریلند
تنها عده قلیلی از مردم ایران خواهان تغییر سیســتم 

سیاسی و نرم تر شدن اجرای قوانین اسالمی هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بنابر این نظرسنجی، 
ایرانی هــا همچنیــن اعــالم کردند کــه حمایت از 
معترضان از سوی ترامپ و دیگر مقامات ارشد آمریکا 
به این اعتراضات کمکی نکرده اســت و ۳9 درصد از 
شــرکت کنندگان نیز اعالم کردند کــه در واقع این 
حمایت ها به اعتراضات لطمه وارد کرده اســت و تنها 
9 درصد بــا حمایت آمریکا موافق بودند. ۸۵درصد از 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی در خصوص دولت 
آمریکا اعــالم کردند که با سیاســت های این دولت 
موافق نیستند و تنها یک درصد از آن ها نظر مثبتی در 
مورد دولت ترامپ داشتند. همچنین از هر ۱۰ ایرانی، 
هشت نفر اعالم کردند که دولت باید تالش بیشتری 
برای مبارزه با فســاد و کاهــش قیمت اقالم خوراکی 
انجام دهد.تهیــه کنندگان این نظرســنجی مدعی 
هســتند: برخی از مردم ایران سیاست کشورشان در 
مورد روســیه را قبول ندارند و همچنین 4۰ درصد از 

شرکت کنندگان معتقد بودند که باید بودجه کمتری 
صرف توان موشــکی ایرانی شــود.در این نظرسنجی 
آمده اســت کــه اغلب ایرانی ها به طور کلی نســبت 
به نحوه اداره کشورشــان توسط مقامات خود راضی 
هســتند و همچنین دو سوم از این افراد اعالم کردند 
کــه نیروهای پلیس به خوبی اعتراضات اخیر ایران را 
کنترل کردند.به طور کلی این نظرســنجی یک عدم 
اعتماد میان آمریکا و جامعه ایران نشــان می دهد. با 
وجود این که اغلب ایرانی ها از توافق هسته ای به دست 
آمده با آمریکا و دیگر کشورهای غربی در دولت اوباما 
حمایت کردند، ۸۶ درصد نســبت به ادامه پایبندی 
آمریــکا به تعهداتــش در برجام ابــراز تردید کردند 
در حالیکــه 4۲ درصد نیز اعالم کردنــد که آمریکا 
مفــاد برجام را نقض کرده اســت. ۶9 درصد از افراد 
شرکت کننده در این نظرسنجی از نمره یک تا ۱۰ به 
سیاســت های ترامپ در قبال ایران نمره صفر را قرار 
دادند که پایین ترین سطح ممکن است و اعالم کردند 
که ترامپ کامال دشــمن ایران است اما این در حالی 
اســت که 4۱ درصد از مردم ایران، مردم آمریکا را از 

دولت این کشور جدا کردند.

پرداخت یارانه به عمده جمعیت 
کشور، به سود یا به زیان مردم؟

تحلیلگران اقتصادی در حالی که از لزوم پرداخت یارانه نقدی به نیازمندان 
واقعی و حتی افزایش رقم آن حمایت می کنند، پرداخت آن به بخش عمده 
جمعیت کشــور را موجب افزایش شکاف طبقاتی و گسترده تر شدن فقر و 

بیکاری می دانند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دولت قصد داشــت در سال جریان بررسی و 
تصویب الیحه بودجه ۱۳97 کل کشــور و در راستای ریشه کنی فقر مطلق 
از تعــداد 7۶.۵ میلیون نفری یارانه بگیران که 9۶ درصد کل جمعیت را در 
بر می گیرد، کاســته و در مقابل ارایــه خدمات رفاهی به دهک های پایین 
جمعیتی را افزایش دهد.حجت االســالم »حسن روحانی« رئیس جمهوری 
ســوم بهمن در یک گفت و گوی تلویزیونی اعالم کرد: در انتخابات دو وعده 
مهم به مردم دادم؛ اشــتغال و رفع فقر مطلق که این دو هدف را در الیحه 
بودجــه ۱۳97 آورده ام و از نماینــدگان مردم در مجلس می خواهم کمک 
کنند این اهداف محقق شود. با این حال، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
یکشنبه هشتم بهمن در اقدامی بی سابقه با کلیات بودجه پیشنهادی سال 
۱۳97 مخالفت کردند و آن را به کمیسیون تلفیق باز گرداندند تا ظرف 7۲ 
ساعت بازنگری و به مجلس ارجاع شود.»ابوالفضل سروش« عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه ای، موضوعاتی مانند هدفمندی یارانه 
ها و مباحث مربوط به هزینه ها را مهمترین دالیل این مخالفت عنوان کرد.

»هادی قوامی« نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مصاحبه 
ای با اشــاره به تغییرات الیحه بودجه سال ۱۳97 گفت: پیشنهاد کردیم در 
تبصره ۱4 کــه مربوط به پرداخت یارانه به خانوارها اســت، رقم ۲۳۰ هزار 
میلیارد ریالی پیشنهاد دولت به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.وی افزود: 
اگر این پیشــنهاد رای بیاورد، تعداد کمتری از یارانه بگیرها حذف می شوند.

این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بودجه رای آورد و اکنون باید دید در جریان 
بررسی و تصویب جزئیات الیحه بودجه، فضای عمومی مجلس درباره آن چه 
نظری دارد.»مهدی پازوکی« اقتصاددان و تحلیلگر مســایل اقتصادی درباره 
افزایــش منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در ســال آینده به ایرنا 
گفت: هیچ کشــوری نمی تواند به بخش اعظم جمعیت خود یارانه پرداخت 

کند، زیرا حتی اگر رقم آن برای هر شــهروند ناچیز باشد، اما سر جمع رقم 
برای دولت مبلغ هنگفتی اســت.این استاد دانشگاه تاکید کرد: این کار قابل 
دوام نیست و اساساً توزیع پول میان همه یک سیاست عوام گرایانه است که 
در دولت دهم با انجام آن هزینه ای به کشــور تحمیل شــد که هر چند در 
ظاهر به نفع مردم به نظر می رســد اما درحقیقت ضد کارآفرینی است و به 
گســترش فقر دامن می زند.این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: دولت برای 
ریشــه کنی فقر مطلق فقط باید به سه دهک پایین درآمدی، یارانه پرداخت 
کند که با توجه به جمعیت هشت میلیونی هر دهک، ۲4 میلیون نفر مستحق 
دریافت یارانه خواهند بود.پازوکــی ادامه داد: 9 میلیون نفر از این تعداد که 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی هستند برای 
دولت مشــخصند، بقیه نیازمندان نیز باید از طریــق کمیته امداد ثبت نام 
کنند، راســتی آزمایی شوند و در صورت استحقاق تحت پوشش یارانه نقدی 
قرار گیرند.این اقتصاددان در توضیح ارتباط جمعیت یارانه بگیران و کاهش 
کارآفرینی اظهار کرد: از آذر ســال ۱۳۸9 که یارانه نقدی برقرار شد تاکنون، 
بودجه عمرانی به طور متوســط زیر ۵۰ درصد تخصیص پیدا کرده اســت، 
زیــرا دولت به دلیل محدودیت منابع مجبور بوده این رقم را از محل کاهش 
بودجه عمرانی تامین کنــد.وی، کاهش اعتبارات جاری که بخش عمده آن 
حقوق کارکنان دولت اســت را برای دولت تقریبا غیر ممکن دانست و گفت: 
دولت در این سال ها چاره ای جز کاهش بودجه عمرانی نداشته و گزارش ها 
نشان می دهند، دولت از سال ۱۳۸9 تا سال ۱۳94، دو برابر بودجه عمرانی 
خود یارانه نقدی پرداخت کرده است.این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: وقتی 
اعتبار پروژه های عمرانی کاهش می یابد، پیمانکاران ناچار به کاهش نیروی 
کار هســتند که نتیجه آن افزایش بیکاری، فقر و رکود اقتصادی اســت.این 
اســتاد دانشگاه با اشــاره به این نکته که ما به اصالحات اقتصادی نیاز داریم 
و اگــر این کار را نکنیم در آینده هزینه ای بیشــتری باید بپردازیم، تصریح 
کرد: مجلس اگر خواهان کاهش بیکاری اســت باید به اجرای سیاست های 
اصالحی دولت کمک کند.»هوشیار رستمی« اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی 
نیز رویکرد پرداخت یارانه به همه را مانند مســکن مهر و طرح سالمت یک 
رویکرد اشتباه دانست که به دلیل هزینه های هنگفتی که محل تامین مالی 
مشخص و درســتی ندارند، تداوم پذیر نیستند.این تحلیلگر اقتصادی گفت: 
در سال ۱۳9۲ با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برای کاهش فشار مالی 
دولت و همچنین افزایش یارانه مستحقان واقعی، موضوع انصراف داوطلبانه 
یارانه بگیران و ســپس شناسایی و حذف کسانی که استحقاق دریافت یارانه 

را ندارند، مطرح شد.به گفته رستمی، راه حل درست این بود که از ابتدا تنها 
آنانی که خود را مستحق یارانه می دانستند، ثبت نام می کردند و موظف به 
ارایه مدارک مثبت برای اثبات ادعای خود می شدند.وی ادامه داد: استحقاق 
سنجی یکایک جمعیت ۸۰ میلیونی ثبت نامی و حذف افراد بی نیاز کار بسیار 
دشواری است که اجرای کامل آن نیازمند صرف وقت و هزینه بسیار است.این 
اقتصاددان همچنین مخالف طرح دسترسی به اطالعات حساب بانکی یارانه 
بگیران برای ســنجش استحقاق آنهاســت و می گوید: به جای اینکه دولت 
خواســتار دسترسی به اطالعات حســاب بانکی یارانه بگیران برای سنجش 
اســتحقاق آنها در دریافت یارانه که مساله ســرک کشیدن دولت به حریم 
خصوصی افراد را مطرح می کند، باید از کســی کــه خواهان دریافت یارانه 
اســت خواسته شود برای اثبات اســتحقاق خود، گردش حساب های بانکی 
خود را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد.رســتمی همچنین، فرایند بودجه 
ریزی در کشور از ابتدا تا تصویب را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در کشورهای 
پیشرفته بجز آمریکا، بودجه پیشنهادی دولت معموال ظرف دو ساعت تصویب 
می شــود و مجلس تنها کلیات آن را از نظر تطابق با قوانین مورد توجه قرار 
مــی دهد و به جزییات کاری ندارد.وی اضافه کرد: کار اصلی مجلس در این 
کشورها نظارت بر حسن اجرای بودجه و بازخواست دولت بابت انحراف ها از 
بودجه اســت، زیرا مهم این است که دولت بتواند به اهدافی که در چارچوب 
بودجه پیشنهادی تعیین کرده، دست پیدا کند.این اقتصاددان اظهار کرد: اما 
متاسفانه در ایران بودجه پیشنهادی دولت در مجلس حتی در مورد جزییات 
دســتکاری و تغییر داده می شود که دیگر با آنچه دولت پیشنهاد کرده و در 
قبال آن خود را متعهد دانسته است، شباهتی ندارد؛ در نتیجه می بینیم که 
مجلس پس از تصویب بودجه امکان نظارت خود را از دست می دهد و قادر 
نیســت در برابر انحرافات بودجه، دولت را بازخواست کند.رستمی بیان کرد: 
شــان رییس جمهوری که پشــتوانه آرای مردمی وی به مراتب بیشتری از 
تمامی مسئوالن نظام از جمله نمایندگان مجلس است، این است که مجلس 
بــه برنامه های وی اجازه اجرا دهد، اما بر عملکرد وی نظارت کند و چنانچه 
نتوانســت به اهداف تعیین شده دســت یابد یا از بودجه منحرف شد، وی را 
مورد بازخواست قرار دهند.وی، هر گونه دخالت مجلس در تغییر ردیف های 
درآمدی و هزینه ای بودجه و جزییات آن توسط مجلس را نادرست دانست و 
گفت: بودجه ریزی یک فرایند تخصصی است و تا زمانی که به صورت هیاتی 
و از طریق چانه زنی تصویب شود، نمی توان انتظار داشت که اقتصاد شکوفا 

شود و کشور در مسیر پیوستن به اقتصادهای نوظهور جهان قرار گیرد.

سرمقاله

 مزیت قیمت گذاری 
بدون واسطه

نگاه روز

 کسب و کار های پلتفرمی
حرکت از کثرت به وحدت

 بازداشت ۲۹ نفر در طرح
 »دختران خیابان انقالب«

»هدایت اشــتغالزایی، کارآفرینی و کنترل 
را بــه اســتارت آپ ها بســپاریم.« با ظهور 
اســتارت آپ ها در دنیا و همگام با آن رشد 
سریع استارتاپ ها در ایران، ارائه خدمات به 
هر بازاری تعریف جدیدی پیدا کرده اســت.

با توجه به طبع استارت آپ ها انتظار می رود 
پیشرفت  سرعت  این چنینی  اپلیکیشن های 
و فراگیری باالیــی در بخش بخش اقتصاد 
کشــور داشته باشد. اما آیا در ایران مرجع یا 
مرکزی برای حمایت و قانون گذاری در حوزه 
استارت آپ ها وجود دارد؟ از طرف دیگر، آیا 
قوانینی وجود دارد که اســتارت آپ ها را به 
سمت سوددهی و اشتغالزایی هدایت کند؟ 
در بســیاری از کسب و کارهای نوین دنیا و 

البته ایران سعی بر آن می شود.

2

7 مرتضی حیدری

3 امیرحسین جلیلی
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ایران در پایین ترین رتبه شاخص عملکرد 
زیست محیطی جهان 

رئیس فراکســیون محیط زیست مجلس شــورای اسالمی گفت: 
جمهوری اسالمی ایران در ۲4 شاخص کارکرد زیست محیطی در 

میان ۱۸۰ کشور جهان در پایین ترین سطح قرار دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ، محمدرضا تابش دیروز در همایش روز 
جهانی تاالب ها در رامسر افزود: امروز حال محیط ریست کشور خوش 
نیست. وی اظهار داشت : با اینکه برنامه های مدونی در حوزه مدیریت 
جامع صیانت از محیط زیســت در کشــور صورت گرفته ، ولی روند 
تخریب ، تاالب ها را در ســیر قهقهرایی قرار داده است. نماینده مردم 
اردکان در مجلس شــورای اسالمی گفت : 47 سال پیش کنوانسیون 
تاالب ها با عضویت ۱۸ کشور در رامسر شکل یافت ولی اکنون تعداد 
تاالب های ثبت شده در فهرست این کنوانسیون از ۸۵ تاالب به ۲ هزار 
و ۲9۳ تاالب افزایش یافت ولی پرسش این است که ما برای حفاظت 
از تاالب های خودمان چه کار کرده ایم.وی قطعه بندی زیســتگاهها ، 
تغییر کاربری اراضی کشــاورزی ، ورود گونه های مهاجم و جلوگیری 
از برنامه های مشارکتی مردم نهاد را از علل نابودی تاالب ها در کشور 
معرفی کرد.این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت : مجلس کنونی و 
دولت برای احیای تاالب ها و صیانت از محیط زیست رویکرد مطلوبی 
دارند و حدود ۱۵ میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای اجرا 
و مدیریت تاالب ها در مجلس شورای اسالمی مصوب شد.وی با اظاهار 
این کــه این اعتبار بنا به دالیلی کاهش پیــدا کرده که جای نگرانی 
دارد ، افزود : امروز قوای ســه گانــه ، دولت و مردم باید در صیانت از 
محیط زیست همکاری الزم را داشته باشند.همایش روز جهانی تاالب 
ها دیروز با حضور رئیس سازمان محیط زیست ، کارشناسان و جمعی 
از دوستداران محیط زیست در رامســر برگزار شد.کنوانسیون رامسر 
یکی از قدیمی ترین معاهدات بین المللی محیط زیستی است که در 
ســال ۱۳49 با حضور ۱۸ کشور در شهر رامسر ایران به امضا رسید و 

اکنون ۱۶9 عضو دارد.

 بازداشت ۲۹ نفر در طرح
 »دختران خیابان انقالب«

 پلیس تهران از بازداشت ۲9 نفر در طرح »دختران خیابان انقالب« 
خبــر داد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، پلیــس تهران اعالم کرد 
که به دنبال فراخوان شبکه های ماهواره ای تحت عنوان چهارشنبه 
ســفید، ۲9 نفر از فریب خوردگانی که در قالب این کمپین کشف 
حجاب کرده بودند توســط پلیس دســتگیر شدند.پلیس پایتخت 
همچنین اعالم کــرد: ماموران پلیس که وظیفــه حفظ و ارتقای 
امنیت اجتماعی را عهده دار هســتند ضمن اشراف کلی بر فضای 

جامعه این فریب خوردگان را تحویل مراجع قضایی دادند.

 ارزیابی کیفیت و استاندارد
 خودروهای تولید داخلی

شــرکت بازرسی کیفیت و اســتاندارد ایران در ارزیابی خودروهای 
تولید داخل به پژو ۲۰۰۸ که نخســتین محصول شــرکت ایکاپ 
محسوب می شود، چهار ستاره کیفی داد . به گزارش زمان به نقل 
از شرکت ایران خودرو، سیستم های کیفی PSA در همه خطوط 
تولید شرکت ایکاپ اجرا می شود. شرکت مزبور تولیدات خود را در 
دوران پسابرجام براساس برنامه راهبردی مدیریت ارشد برای جلب 
رضایت مشتریان، برنامه ریزی کرده است.همچنین مشارکت ایران 
خودرو و شرکت پژو موجب شد تا همکاری مشترکی در زمینه پیاده 
سازی سیســتم های به روز تولید و کیفیت در دستور کار شرکت 
ایکاپ قرار گیرد.براساس برنامه، تولید خودرو جدید در خطوط ایران 
خودرو با سرمایه گذاری الزم به منظور ارتقای فناوری و تجهیزات 
خطوط رنگ و مونتاژ به همراه داشــت که ایــن امر، باعث ارتقای 
کیفیت فرآیند و محصول شده است. شرکت مشترک ایران خودرو 
و پژو ایکاپ نام دارد، پژو ۲۰۰۸ نخســتین خودرو حاصل از قرارداد 

ایران خودرو و پژو است که از اوایل امسال وارد خط تولید شد.

بازگشت دوباره چینی ها به آزادراه تهران – شمال

 در جریان سفر اخیر محمد سعیدی کیا، رییس بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی به چین توافقی میان این بنیاد با یک شرکت چینی 
به منظور ســاخت قطعه ســوم آزادراه تهران – شمال و ترمینال 

ایرانشهر فرودگاه امام خمینی )ره( به امضاء رسید.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، در جریــان این قرارداد طرف چینی 
تعهــد می کند که این دو پروژه مهم عمرانی ایــران را در مدت زمان 
مشــخص به بهره برداری نهایی برساند.سعید ابوالخیریان نماینده این 
شــرکت چینی در ایران در گفت وگو با ایســنا، درباره چگونگی نهایی 
شــدن این توافق اظهار کرد: از اواخر سال ۲۰۱۶ میالدی و همزمان 
با ورود رییس جمهوری چین به ایران توافقنامه ای امضاء شــد که در 
راســتای آن دو طرف همکاری های اقتصادی شان را گسترش دهند.به 
گفته وی، در راســتای اجرای این توافق ها یک شرکت دولتی چینی 
به نام "چنگ دا" معرفی شــد و در طول ماه های گذشــته مذاکراتی 
را با بنیاد مستضعفان ایران پیگیری کرد.نماینده شرکت چینی طرف 
قرارداد با بنیاد مستضعفان ادامه داد: این شرکت که ۱۰۰ درصد دولتی 
است حدود 7۰ سال قدمت دارد و جزو بزرگترین شرکت های عمرانی 
چینی به حساب می آید. این شرکت در طول ماه های گذشته مطالعات 
گســترده را در این پروژه های مهم در دستور کار قرار داده و در زمان 
سفر آقای ســعیدی کیا به چین نمونه های کار خود را به طرف ایرانی 
معرفی کرده و پیش قرارداد را امضاء کردند.ابوالخیریان درباره جزییات 
حضور این شــرکت چینی در دو پروژه ایرانی نیز اظهار کرد: در قطعه 
سوم آزادراه تهران – شــمال قرارداد به این صورت است که طراحی، 
مهندسی، اجرا و فاینانس کار باید از سوی شرکت چینی تامین شود. 
در فرودگاه امام خمینی )ره( قرارداد ما به شــکل BLT خواهد بود. 
پیش بینی می شود اجرای این توافق ها به حدود ۵۰۰۰ نفر نیروی کار 
احتیاج داشته باشد که ۸۵ درصد آنها ایرانی خواهند بود و حدودا ۵۰ 
تا ۱۰۰ شرکت داخلی نیز با شرکت چینی همکاری می کنند و در کنار 
آن آموزش هــای الزم را می بینند.وی درباره زمان احتمالی آغاز به کار 
رســمی چینی ها در این پروژه ها نیز گفــت: طبق ارزیابی های صورت 
گرفته با توجه به این که بنیاد مستضعفان اعالم کرده که پیگیر جدی 
این پروژه خواهد بود ما امیدواریم کار ظرف چهار ماه آینده به قرارداد 
نهایی منجر شــود این در حالی است که طرف چینی آمادگی الزم را 
دارد امــا مقام های ایرانی باید مقدمــات مختلف قانونی خود را نهایی 
کنند. اگر کار طبق برنامه ریزی پیگیری شــود می توان انتظار داشت 
که پروژه ظرف چهار سال به بهره برداری نهایی برسد.طبق برآوردهای 
صورت گرفته احتماال قطعه نخست آزادراه تهران " شمال در ماه های 

ابتدایی سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

 آمریکا پشتیبان داعش
 برای حضور در افغانستان 

 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان این کــه »آمریکایی ها به دنبال ورود 
داعش به افغانســتان هســتند« گفت: با توجه به 
این کــه داعش میدان عمل را در ســوریه و عراق از 
دســت داده، به دلیل اهمیت افغانستان می خواهد 
در این کشور برای انجام اقدامات تروریستی اش پناه 
بگیرد که آمریکا نیز از این گروهک حمایت می کند.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، مجتبی ذوالنوری 
با اشــاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی 
بر این که داعش در حال انتقال به افغانستان است،  
گفت: آمریکایی ها به دنبال آن هســتند که داعش 
را وارد افغانســتان کنند. بعــد از این که داعش در 
دیرالزور شکســت خورد آمریکایی ها با هلی کوپتر 
۳۰۰ نفر از فرماندهــان داعش را از آن منطقه دور 
کردند، این نمونه دیگری از آن است که آمریکایی ها 
می خواهند با آشوب در منطقه داعش از این منطقه 
بیرون نــرود.وی ادامه داد: داعش به اســم طالبان 
اقداماتش را در افغانســتان انجام می دهد نمونه آن 
اقدامات تروریســتی اخیر در افغانستان است که به 
نام طالبان آن را مطرح کردند.این عضو کمیســیون 
امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلــس با بیان 
این که »آمریکایی ها در حال انتقال ســالح سنگین 
به سوریه هســتند«، گفت: در شرایطی که داعش، 
عراق و ســوریه را از دســت داده است آمریکایی ها 
افغانستان را برای حضور داعش مناسب تر می دانند 
به همین دلیل داعش را به این کشــور وارد کردند 
تا پایگاه اصلی منطقه ای اش باشد چون افغانستان از 
نظر ژئوپلتیک زمینه بهتری برای پناه گرفتن داعش 
و موضع گیری هایش دارد.وی ادامه داد: بعد از آن که 
داعش انشــعاباتی همچون جیش النصره داشــت، 
می خواهد که از افغانســتان برای عملیات هایش و 
امتیازگیری از پاکســتان استفاده کند چون میدان 
عمل در سوریه و عراق را از دست داده و جایی بهتر 

از افغانستان برای خود نمی بیند.

 گفت وگوی وزرای دفاع
 آمریکا و انگلیس در مورد ایران

 وزیر دفاع آمریکا در دیدار با همتای انگلیسی خود 
در پنتاگون در مورد موضوعاتی از جمله ایران و کره 
شمالی گفت وگو کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
جیمز متیس، وزیر دفــاع آمریکا در دیداری که در 
پنتاگون انجام شــد با گاوین ویلیامســون همتای 
انگلیســی خود دیدار کرد.دو طــرف در این دیدار 
در مــورد موضوعاتی از جمله ایران، کره شــمالی، 
افغانستان و نشست ناتو در بروکسل گفت وگو کردند.

متیس در این دیدار بر ارزش روابط دوجانبه آمریکا 
و انگلیس تاکید کرد.

 تاکید دولت به تامین رفاه 
برای همه مردم

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و 
استخدامی کشور گفت: اگر بنا باشد خود را متکفل 
زندگی ۲ و نیم میلیون نفر کارمند بدانیم باید بیش 
از 77 میلیــون نفــر را رها کنیم لذا نــگاه ما همه 
جمعیت ایران است و معتقدیم کارهای رفاهی باید 
برای همه انجام شود.جمشــید انصاری افزود: رابطه 
دولــت با کارکنان بر مبنای تامیــن رفاه اجتماعی 
است در حالی که دولت در قبال همه مردم وظیفه 
رفاه اجتماعی و تامین آن را بر عهده دارد. وی اظهار 
کرد: مدیریت یک مقوله مغفول در کشور است و بر 
این باوریم اگر منابع مالی داشــته باشیم مشکالت 
حل می شــود اما بعد از چهل سال متوجه شده ایم 
که تنها با صرف منابع مالی نمی توان مشــکالت را 
حل کرد. وی گفت: اگر نتوانیم منابع را به درســتی 
مدیریت کنیم نــه تنها بخش عمده منابع هدر می 
رود بلکه بخش اندک باقیمانده نیز معلوم نیست در 
خدمت رفع نیازهای مردم قرار گیرد. انصاری افزود: 
زلزله کرمانشاه و برف چند روز اخیر در تهران نشان 
داد که در نحوه صحیح مدیریت بحران مشــکالتی 
وجود دارد و اگر اینها بطور صحیح مدیریت می شد 
هزینه کمتر و رضایتمندی مردم بیشتر می شد. وی 
بــا بیان اینکه همه قبول داریم حجم و اندازه دولت 
ســنگین و بزرگ اســت و چابکی الزم برای انجام 
وظایف خود را ندارد اظهار کرد: ۲ و نیم میلیون نفر 
نیروی انسانی دولت هستند که در محاسبات بودجه 
چیــزی برای اعتبارات عمرانی و زیرســاختی باقی 
نمی ماند. وی گفت: ۲ سال است عمده هزینه  های 
عمرانی را از طریق اوراق مشارکت پوشش می  دهیم 
و اگر همین روش ادامه یابد ۲ تا ســه ســال آینده 
هیچ منابعی برای ایجاد زیرساخت و توسعه نخواهیم 
داشت. انصاری افزود: از منسوخ ترین و قدیمی ترین 
روش ها برای اداره امور اســتفاده می  کنیم و هیچ 
گرایشی به روش های نوین مدیریت وجود ندارد و 
به همین سبب برنامه دولت الکترونیک به دشواری 
جلو مــی  رود.وی اظهار کرد: فراینــد انجام کارها 
قدیمی و منســوخ شده است و نتیجه این شده که 
هزینه ارائه خدمات به مردم بسیار است و به تعبیری 
دولت را گران اداره می  کنیم و بارزترین ویژگی نظام 

اداری ایران کهولت آن است.

اخبار

خبر

هرکه از رأی و اندیشه دیگران استقبال 
کند مواضع خطا را خواهد شناخت.

کالمامیر

رئیس جمهور در ادامه سفر به استان کرمان، 
دیروز با حضور در روستای زلزله زده گورک 
از توابع شهرســتان راور، ضمــن بازدید از 
بخش های مختلف این روستا و گفت وگویی 
صمیمی با مــردم این منطقه ، از نزدیک در 
جریان روند خدمات رســانی به مردم زلزله 

زده استان کرمان قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی با حضور در 
تعــدادی از چادر و کانکس هایــی که برای 
اســکان موقت اهالی زلزله زده استقرار یافته 
بود، از نزدیک با ایشان به گفت وگو پرداخت 
و در جریان مشــکالت و مطالبات آنان قرار 
گرفت.رئیس جمهور ســپس بــا حضور در 
اجتماع اهالی روستا، ضمن گرامیداشت ایام 
فاطمیــه و نیز دهه مبــارک فجر گفت: این 
روزها سالروز پیروزی انقالبی است که خود 
شما مردم به ثمر رساندید و در طول حدود 
4۰ سال گذشته از آن حفاظت کرده اید. شما 
در این سال ها مسیر اسالم و انقالب را ادامه 
داده و با تالش خودتان ایران اســالمی را هر 

روز بیش از گذشته سربلند کردید.
وی بــا بیان این که »برای مــن مایه افتخار 
است که در جمع صمیمی شما حضور یافتم 
و از روحیه با نشــاط و باصفای شما بهره مند 

شدم«، اضافه کرد: شما مردم این روستا مثل 
همه مردم ایران بسیار خوب و صبور هستید 
و اگر چه دچار مصیبت شده اید، اما از صفا و 

صمیمیت شما چیزی کم نشده است.
وی اظهــار داشــت: در این فاصلــه ای که 
از خانه هــای تخریــب شــده و چادرهــا و 
کانکس هایی که برای اســکان موقت ایجاد 
شــده، بازدید می کردم، مردم صبورانه و در 
فضایی بسیار صمیمی، مشکالت خود را در 
میان گذاشتند. خواست اصلی مردم ساخت 
مسکن دائمی است.روحانی تصریح کرد: در 

جریان بازدید از روســتا خانه هایی را دیدیم 
کــه در جریان زلزله حدود ۱۲ ســال پیش 
بازسازی و مقاوم سازی شده بودند و به لطف 
خدا در زلزله اخیر آسیب ندیده و سالم مانده 
اند. پس ضرورت دارد بازسازی و مقاوم سازی 
خانه های روســتایی را جدی تر دنبال کنیم.

رئیــس جمهور خاطر نشــان کرد: مســأله 
اشتغال نیز جزو خواسته های مردم است. به 
روال کار و اشتغال بسیاری از مردم در جریان 
زلزله آسیب وارد آمده که الزم است برای از 
سر گیری کارشان مورد حمایت قرار بگیرند.

روحانی افزود: صبر، حوصله و اســتقامت شما 
ســتودنی و قابل تقدیر است. شما تربیت یافته 
مکتب رســالت هســتید که اینگونه با وجود 
آسیب های ناشی از زلزله، اما همچنان روحیه 
خــود را حفــظ کرده اید.رئیس جمهور اظهار 
داشــت: الزم اســت از همه کســانی که در 
دســتگاه ها و نهادهای مختلــف از اورژانس، 
بهداری ها، هالل احمر و دیگر دســتگاه ها به 
کمک مردم شتافته اند و در کنار مردم بوده اند، 
تشــکر کنم.وی با اشــاره به بازدیــد خود از 
واحدهایی که بازســازی آن ها آغاز شده است، 
تصریــح کرد: در جریان ایــن بازدید از رئیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی قول گرفتیم که در 
مناطق زلزله زده راور و کوهبنان، بازســازی ها 
به سرعت انجام شود و تا پایان تیر سال آینده 
هیچ کس نباشد که خانه دائمی خود را تحویل 
نگرفته باشــد. از آقای تابش می خواهم که اگر 
مشکلی در مسیر بازسازی ها پیش آمد، ابتدا از 
طریق اســتاندار و نیز از طریق رییس جمهور،  
موضــوع را پیگیری کنند؛ چرا کــه دولت را 
موظف می دانم امکان اقامت مردم در خانه های 
دائمی را در اسرع وقت به انجام برساند تا مردم 
به زندگی عــادی خودشــان بازگردند.رئیس 
جمهور همچنین گفت: همه کسانی که در اثر 
زلزله شــغل خود را از دست داده اند یا کسانی 

رییس جمهور تاکید کرد:

مقاوم سازی، يکی از برنامه های جدی دولت در سال آينده

معاون بانک مرکزی مطرح کرد؛

گام جدید بانک مرکزی برای افزایش امنیت تراکنش های بانکی
معاون بانک مرکزی با تشــریح جزئیات برنامه جدید این بانک 
برای افزایش امنیت تراکنش هــا و پرداخت های بانکی گفت: 

استفاده از برخی بسترهای ناامن دیگر منطقی نیست.
به گــزارش زمان به نقل ازمهــر، ناصر حکیمی با اشــاره به 
بخشــنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص تراکنش های بانکی 
گفت: در بخشــنامه اخیری که اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی طی روزهای گذشــته صادر کرده اســت، هدف اصلی 
امن سازی مسیر اســت که  البته داســتان آن، برای دیروز و 
امروز نیســت و مکاتباتی که بانک مرکزی با مجموعه سازمان 
تنظیم مقررات و نیز اپراتورها صورت داده، به نحوی اســت که 
تراکنش هــای بانکی و آنجایی که رمز و شــماره کارت مبادله 

می شود، کار در بستر امن صورت گیرد.
معاون بانک مرکزی افزود: بســتر امن به این معنا اســت که 
وقتی مردم، شــماره کارت و رمز خود را برای خرید و فروش، 
وارد یک ســامانه می کنند؛ نباید به غیــر از خود آنها و بانکی 
که باید اطالعات را چک کرده و نیز شــرکت پرداختی که کار 
را به انجام می رســاند، فرد دیگری از اطالعات محرمانه رمز و 
شــماره کارت، مطلع شــود؛ به این معنا که اطالعات حساب 
بانکی و کارت افراد، نباید در دســترس دیگری باشد. مقررات 
اســتاندارد در نظام بانکی نیز همین را می گوید که نباید این 
اطالعات محرمانه، به غیر از کانال های فوق یعنی فرد و بانک، 

در دســترس دیگران قرار گیرد؛ چراکــه احتمال عدم حس 
محرمانگی برای مردم و استفاده سوء از سوی سودجویان وجود 
دارد.وی تصریــح کرد: در بحث تراکنش های همراه یا خدمات 
پرداخت همراه، حدود سه سالی هست که تراکنش ها، مبتنی 
بر ســرویس های اولیه نسل دو بوده و ســرویس های داده، به 
صورت محدود از سوی بانک مرکزی عرضه می شد و بنابراین، 
دسترســی مردم نیز محدود بود؛ به این معنا که کار از مسیر 
پیامــک صورت می گرفت و فاقد این قابلیت بود که به صورت 
گســترده انجام شــود. به عبارت دیگر، اندازه ای که تراکنش 
می توانست انجام شــود و نوع تراکنش و رقم آن، محدود بود 
که تا اگر بــه لحاظ امنیت، اتفاقی رخ داد، ریســک آن برای 
مشــتریان، در حد کمی باشــد؛ ولی به هرحال ریسک وجود 
داشت.معاون بانک مرکزی اظهار داشت: در مورد بحث امنیتی 
نمی شود تعلل کرد و باید در هر زمانی که احساس شد می توان 
تغییر صورت گیرد، باید حرکت کرد و به نظر من بانک مرکزی، 
مسئول حفظ اعتماد مردم است که این بستر برای کارت باید 
امن باشد؛ اگر در جایی احساس کنیم که بستر مشکل دارد و 
اصالح صورت نگرفته است، بانک مرکزی به وظایف خود عمل 

نکرده است؛ پس باید این کار زودتر صورت گیرد.
اگر در جایی احســاس کنیم که بستر مشــکل دارد و اصالح 
صورت نگرفته است، بانک مرکزی به وظایف خود عمل نکرده 

و باید این کار زودتر صورت گیردوی در پاسخ به این سوال که 
بــرای مردم چه تغییری در این رابطــه صورت خواهد گرفت، 
اظهار داشــت: فناوری یک بحث فنی است که می توان آن را 
طوری تغییر داد که این تغییر برای مشــتریان احساس نشود؛ 
بنابراین ممکن است در مواردی هم به مردم آموزش داده شود 
که به جای این مســیر که پیامک بزنید و کد دستوری دهید، 
اگر گوشــی هوشــمند دارید، از یک برنامه استفاده کنید که 
خدمات بهتری دارد؛ پس ممکن اســت مسیرهای جدید را به 
مردم معرفی کرد؛ با این حال تمام تالش این است که در حین 

ارتقای امنیت، دشواری خاصی برای مردم ایجاد نشود.
حکیمی تاکید کرد: اگر شــرکتی نیاز به مشاوره یا توضیحات 
بیشــتری داشته باشــد، بانک مرکزی آمادگی دارد؛ البته این 
بانک همیشه با تمام شــرکتهای پرداخت که این سرویس را 
ارایه می دهند، تعامل دارد؛ این در حالی است که اکنون اگرچه 
بانک، باید کار بانکی کند و شــرکتهای پرداخت، کار پرداخت 
بانکی انجام دهند؛ ولی ســکوی فروش شارژ اپراتور به گردن 
بانکها افتاده است که این کار را انجام می دهند؛ اما برای اینکه 
این کار انجام شــود، هماهنگی بین تمام شرکتهای پرداخت و 
بانک مرکزی و بانکها انجام گرفته و هر مشکلی که وجود دارد 
می تواند طرح موضوع شــده و بانک مرکزی در صدد رفع آن 

برخواهد آمد.

معــاون اول قوه قضائیه گفت: همــواره باید موضوعات اول 
انقالب را در ذهن داشــته باشیم و نکات مثبت آن را تقویت 

و کاستی ها و نواقص را برطرف کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االســالم غالمحســین 
محســنی اژه ای در ســی و چهارمین نشست میان دوره ای 
اتحادیه انجمن های اســالمی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی کشور که در اردوگاه شهید کاوه مشهد برگزار 
شد با تبریک دهه مبارک فجر اظهار کرد: امام خمینی)ره( 
در سخنان خود فرموند »انقالب ما انفجار نور بود« و معنای 
این جمله این است که بسیاری از افراد با این انقالب غافلگیر 
شــدند.وی افزود: طبیعتا در آن دوران عــده ای از این نور 
متضرر می شــدند و عده ای منفعــت می بردند و این افراد 
باید آمادگی خود را بــرای بهره مندی از انقالب  ایجاد می 
کردند.معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: این موضوع مهمی 
است که همواره باید موضوعات اول انقالب را در ذهن داشته 
باشیم و نکات مثبت آن را ادامه دهیم و کاستی ها و نواقص 
را برطــرف کنیم.وی با تاکید بر اینکه برای حل مشــکالت 
باید به این حدیث ارزشــمند »آنچه برای خود می پسندی 
برای دیگران هم بپســند« توجه داشــته باشیم تاکید کرد: 
یکی از نیازهای مهم امروز توجه به همین حدیث اســت و 
نباید موضوعاتی مانند تهمت بدون تحقیق در مورد موضوع 
مطرح شود اما متاسفانه در شبانه روز بسیاری از تهمت هایی 
کــه به آن مطمئن نیســتیم را پخش می کنیــم. اژه ای  با 
اشــاره به موضوعاتی که در فضای مجازی مطرح می شود 
خاطرنشان کرد: موضوعاتی که در فضای مجازی منتشر می 
شود دو جنبه دارد. بعضی موضوعات خالف واقع هستند که 
تکلیفشان روشن اســت اما مطالب دیگری نیز وجود دارند 
که ممکن است درست باشند اما در انتشار آنها موازین الزم 
رعایت نشده باشد که دراین شــرایط باید پاسخگویی الزم 

انجام شود.وی اظهار کرد: برخی اگر نسبت به خود، خانواده  
و جناح سیاسی شان عیب و اشکالی وجود داشته باشد اصاًل 
نمی بیننــد یا آن را نادیده می گیرنــد یا توجیه می کنند اما 
اگــر عیبی را در رقیب ببینند بــدون تحقیق عنوان کرده و 
سعی در بزرگ نمایی موضوع می کنند که بی انصافی است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص محاکمه سران فتنه گفت: 
آنچه در ســال ۸۸ رخ داد خســارت بزرگی به کشور از نظر 
اقتصــادی و حیثیتی وارد کرد و کســانی که عامل اصلی و 
مباشــر در این موضوعات بودند باید محاکمه می شدند.وی 
افزود: عده ای محاکمه شدند. برخی از عمق موضوعات خبر 
نداشتند و مرتکب جرم و ایجاد خسارت بر اموال مردم شده 
بودند که تحت تعقیب قرار گرفته و پس از شناسایی با ارفاق 
و تخفیف، محاکمه شــدند.اژه ای تاکیــد کرد: در خصوص 
ســران فتنه شورای امنیت ملی در آن مقطع تصمیم گرفت 

در حال حاضر مصلحت کشــور برای محاکمه آنها نیســت، 
البته من در آن جلسه نبودم که دقیقا استدالل را بدانم. این 
مصوبه هم اکنون به قوت خود باقی اســت.وی در خصوص 
برگزاری دادگاه ها به صورت علنی بیان کرد:  دادگاه برخی 
موضوعات از جمله دادگاه های خانواده و مســائل شخصی 
افــراد و یا موضوعات امنیتی را نمــی توان به صورت علنی 
برگزار کرد. تجربه شــخصی من این است که تاثیر برگزاری 
دادگاه به صورت علنی نتیجه اش از حکم اعدام و زندان ۱۰ 
ســال یا ۲۰ سال بیشتر است.وی در خصوص جاسوس تیم 
مذاکرات هســته ای گفت: آقای عبدالرسول دری اصفهانی 
از ابتدا با تیم مذاکره کننده هســته ای نبود و بعدا در حوزه 
مســائل بانکی و اقتصادی از سوی بانک مرکزی معرفی و به 
تیم اضافه شــده است.وی در برخی جلسات داخل از کشور 
حضور داشته و مشورت می داده و در برخی جلسات خارجی 
نیز بوده است.ســخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: یک سال و 
نیم قبل از دستگیری برای وی پرونده ای تشکیل می شود 
که عمده اقدامات توسط اطالعات سپاه انجام شده و وزارت 
اطالعات در این پرونده ورود نداشــته است. وی دو تابعیتی 
و تحصیل کرده انگلیس اســت و بعد انقالب با دستگاه های 
 pwc مختلف داخلی و برخی موسســات خارجی از جمله
کار کرده اســت.وی تصریح کرد: این فرد محاکمه و با توجه 
به مســائل پرونده به ۵ ســال  حبس محکوم شده است.اژه 
ای تاکید کرد: اگر جاسوسی در حد مفسد فی االرض برای 
اســرائیل و یا کشــوری که در حال جنگ با ما بوده متهم 
باشــد مجازات فرد تا اعدام پیش مــی رود ولی در غیر این 
صورت حداکثر تا ۱۰ سال حبس دارد.سخنگوی قوه قضائیه 
خاطرنشان کرد: در حوزه افشای مسائل هسته ای کسانی را 
داشــتیم که حکم اعدامشان صادر و اجرا شده و کسانی نیز 

هستند  که حکمشان محکومیت ۱۰ تا ۶ سال بوده است.

اجرای حکم اعدام برخی از جاسوسان هسته ای
معاوناولقوهقضائیهعنوانکرد؛

فرانسه، تحریم های آمریکا را 
دور می زند

مدیربانک فرانسوي :با دادن وام هاي صادراتي به خریداران ایراني 
،فرانسه،تحریم هاي آمریکا را دور مي زند.به گزارش زمان به نقل 
از صدا و ســیما؛ فاکس نیوز از تصمیم فرانسه براي ارائه وام هاي 
صادراتي به ایران و در نتیجه دور زدن تحریم هاي آمریکا خبر داد. 
این شبکه خبري آمریکایي در پایگاه اینترنتي خود و در گزارشي 
به قلم پولینا دداج نوشــت: به گزارش مدیر بانک سرمایه گذاري 

دولتي ب پ اي فرانس، فرانســه قصد دارد امسال با ارائه وام هاي 
صادراتي به خریداران ایراني کاالهاي تولید فرانســه، تحریم هاي 
آمریــکا ضد تهران را دور بزند. نیکوالس دوفورک، مدیر این بانک 
فرانسوي روز چهارشــنبه گفت هیچ بخشي از وام هاي جدید به 
دالر نخواهــد بود. وي تاکید کــرد: این یک جریان کامال متفاوت 
مالي خواهد بود. در این برنامه از دالر آمریکا استفاده نخواهد شد 
و هیچ فردي گذرنامه آمریکایي نخواهد داشــت. اینگونه فرانسه با 
خارج نگاه داشتن کامل آمریکا از این روند قادر خواهد بود از نقض 
تحریــم هاي اقتصادي آمریکا ضد تهــران اجتناب کند و در عین 
حال قراردادهاي تجاري پرسودي با ایران منعقد کند. خبرگزاري 

رویترز به نقل از دوفورک نوشت: درحال حاضر حدود ۵/۱ میلیارد 
یورو در قراردادهاي احتمالي صادرکنندگان فرانســوي ســرمایه 
گذاري شــده اســت. باتوجه به آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا مخالفت خود را با توافق هسته اي ایران که فرانسه یکي از 
طرف هاي مهم آن است، اعالم کرده، این اقدام مي تواند خطرناک 
باشد. ترامپ تهدید کرده است آمریکا را از این توافق خارج خواهد 
کرد مگر آنکه فرانســه، انگلیس و آلمان با اصالح برخي مفاد آن 
موافقت کنند. فرانسه و دیگر کشورهاي اروپایي اعالم کرده اند از 
آنجائیکه ایران به تمام مفاد توافق هسته اي سال ۲۰۱۵پایبند بوده 
است، آنها باید تبادالت تجاري خود را با این کشور افزایش دهند. 
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 کسب و کار های پلتفرمی؛حرکت از کثرت
 به وحدت

*امیرحسین جلیلی/ استراتژیست کسب وکار

بــا ورود اینترنت به عرصــه زندگی، به ناگاه انفجــاری عظیم در تولید و 
توزیع اطالعات به وقوع پیوســت! حجم اطالعات با رشد لگاریتمی، چنان 
وسعت یافت که دیگر غیر ممکن است کسی حتی در ریز ترین موضوعات 
تخصصی، بتواند با ۲4ســاعت مطالعه شــبانه روزی، به گرد پای خواندن 
اطالعات تولید شده برسد! گویا پس از فارابی و ابن سینا، دیگر قرار نیست 
"همه چیز دان" دیگری پا به عرصــه وجود نهد.این انفجار اطالعات در 
تغییر عادات روزانه ما کامال مشــهود است. چنانچه کودکان امروز نسبت 
به کودکی ما در سی سال قبل، صدها برابر بیشتر تحت بمباران اطالعاتی 
شبکه های رسانه ای ، از تلویزیون و ماهواره گرفته تا گوگل و شبکه های 
اجتماعی هستند و این، گهگاه در صحبتهای کودکانه ای که بطرز عجیبی 
با دامنه ای وســیع از لغات و مفاهیم همراه است، نمود می یابد.در عرصه 
صنعت نیز،  رشد روز افزون ایده ها، روشها و استفاده هدفمند از پردازش 
اطالعات، طی ســی ســال تحوالت عظیمی را در روشهای تولید ، تبلیغ 
و وتوزیع بوجود آورد. آنچنانکه امــروز اگر بنگاهی تولید کننده محتوای 

اطالعاتی نباشد، عمال از گردونه رقابت خارج میگردد. 
 Just In( روش هــای خالقانه تولید، همچون سیســتم تولید بالدرنگ
Time(. تولید ناب )lean production(، برونســپاری اســتراتژیک 
 Specific mass( سفارشــی  انبــوه  تولیــد   ،  )Outsourcing(
production( . مدیریــت کیفیــت فراگیــر )TQM( و ... ، همه از 
دســتاوردهای ارزشمند عصر اطالعات هستند.اما در اوایل قرن بیست و 
یکم، در میان این هنگامه تکثر و واگرایی ، بناگاه مفهومی ظهور کرد که 
راهی کامال برخالف جریان آب داشت. و آن بسترهای اشتراکی اطالعات 
یا پلتفرم ها بودند.پلتفرم را در تعریفی ساده میتوان بستری الکترونیکی 
بــرای ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضــا کنندگان خدمات یا کاالها 
دانست!از مشــهور ترین پلتفرمها میتوان به فیس بوک، ebay، گوگل، 
آمازون و در مدلهای ایرانی، دی جی کاال، علی بابا، اســنپ و تپسی و ... 
اشــاره کرد.از حجم و اعتبار این برندها،  خود مشخص است که وقتی از 
سونامی کسب و کارهای پلتفرمی صحبت میکنیم، با چه پدیده شگرفی 
روبرو هســتیم... اما بنظر می آید  سوال اصلی این است که برای پیاده 
ســازی یک پلتفرم موفق، نیاز به چه تحوالتی در نحوه نگرش ما به دنیا 

و کسب و کار هست؟

 مشارکت در تکمیل ۱۵ مرکز محله 
شهر جدید پردیس

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از سرمایه گذاری و مشارکت 
در تکمیل ۱۵ مرکز محله در این شهر جدید خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازوزارت راه و شهرســازی، سعید غفوری گفت: در 
راســتای تحقق اهداف جدید وزارت راه و شهرسازی در شهرهای جدید و 
تحقق اندیشــه ایرانشهری بر پایه توسعه محله ها و افتتاحات محله محور، 
خصوصاً در پروژه های مســکن مهر، با هدف ارتقای سطح کیفی زندگی 
در این محالت شهر پردیس، که به عنوان قطب فناوری و پژوهشی کشور 
شــناخته شده است، شــرکت عمران بر اســاس برنامه ریزی های کالن 
مدیریتی در حوزه سرمایه گذاری، استفاده از توان عظیم بخش خصوصی 
جهت مشــارکت در پروژه های عمرانی و توسعه شهری را به عنوان اصلی 

ترین اولویت برای پیشبرد اهداف توسعه شهری تعریف کرده است.
غفوری در این راستا اضافه کرد: شرکت عمران به منظور توسعه همه جانبه 
محالت شهر و هویت بخشی به سکونتگاه ساکنین، در سال گذشته با اجرا 
و بهره برداری از اولین مرحله بســته ســرمایه گذاری مشارکتی در محله 
ایرانشهر دره آرا )فاز ۱۱( مسکن مهر، در قالب بسته سرمایه گذاری ۱۵۳۰ 
میلیارد ریالی شامل ۱۸ قطعه تجاری، ۸ مرکز آموزشی، یک باب مسجد 
محله ای، یک مرکز کالنتری و یک باب مرکز درمانی و هم چنین در سال 
جاری نسبت به برگزاری فراخوان مشارکت در ساخت مراکز محالت دره 
بهشت )فاز ۸( شامل: مرکز محله های دنا، سهند و الوند به ارزش تقریبی 
۱۵۰۰ میلیارد ریال اقدام کرده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: بسته 
مشــارکتی تکمیل مراکز محالت دره آرا )فاز ۱۱( و در قسمت جنوبی فاز 
مذکور در قالب بســته مشــارکتی جدید به ارزش تقریبی حدود 4۰۰۰ 
میلیارد ریال شــامل محالت زرین شــهر، آرمان شهر، یاس، فوالدشهر و 
... در مرحله تکمیل مدارک و مستندات مربوطه جهت برگزاری فراخوان 

مشارکت و انتخاب سرمایه گذار قرار دارد. 
غفوری با بیان اینگه شــرکت عمران شــهر جدید پردیس با بهره گیری 
از ســرمایه گذاران در زمینه ســرمایه گذاری و مشارکت، طی یک سال 
گذشته موفق به اجرایی کردن قراردادهای مشارکت به ارزش ریالی حدود 
۱7۰ میلیارد ریال شده است گفت: بازدهی سرمایه گذاری های در دست 
اقدام در زمینه های تفریحی- توریستی، ریلی، مسکونی، آموزشی، ورزشی، 
فضای ســبز و .... در رونق اقتصادی و هم چنین اشــتغال زایی و ارتقای 
سطح فرهنگی و اجتماعی شــهروندان تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.این 
مقام مسئول در پایان  در این خصوص رعایت معماری ساختمان ها و بناها 
منطبق با اقلیم منطقه و با رعایت هویت معماری فاخر را در شــهر جدید 
پردیس امری ضروری دانســت و گفت: همچنین برنامه ریزی در خصوص 
تعریف بســته های مشــارکتی در قالب مراکز محالت جدید و پروژه های 
شــاخص شــهری به صورت مجزا از جمله برنامه های آتی این شرکت به 

شمار می رود.

 سفر تیمی از روسیه
 برای نصب تجهیزات در فردو

ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی گفــت: بازدید 
کارشناســان روس از فردو از قبل برنامه ریزی شده 
و در ارتباط با مسئله ایزوتوپ پایدار است.به گزارش 
زمان به نقل ازایســنا، بهروز کمالوندی افزود: پروژه 
ایزوتوپ پایدار را در فردو با روس ها انجام می دهیم 
و مدت هاســت قراردادش نوشته شده و تجهیزاتی 
را به ایــران منتقل کرده ایم.الزم به توضیح اســت 
خبرگزاری ریانووستی از سفر یک تیم فنی از روسیه 
طی روزهای آینده برای بازدید از فردو خبر داده بود.

همچنین سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: این 
تیم فنی روسیه برای نصب تجهیزات ایزوتوپ های 
پایدار در فردو به ایران می آیند.کمالوندی گفت: کار 
نصب تجهیزات مربوط به پــروژه ایزوتوپ پایدار از 

همان روز ورود یا روز بعد آغاز می شود.

 حفظ برجام، پیام اروپا
 به تهدیدهای ترامپ 

یک عضو ارشد پارلمان اروپا ضمن تاکید بر اهمیت 
توافق هسته ای با ایران گفت: اروپا باید به ترامپ و 
دولتش بفهماند که برجام باید حفظ شود.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، عضو با سابقه پارلمان اروپا از 
آلمان که پیشــتر نیز در سال های ۱997 تا ۲۰۱۶ 
رییس کمیته  روابط خارجی پارلمان اروپا بوده است 
گفت: حفظ برجام همچنان مهمترین موضوع برای 
صلح، ثبــات و امنیت در منطقه و جهان اســت و 
اروپا باید این موضوع را برای ترامپ روشــن کند.

وی افــزود: خروج از برجام نــه تنها نتیجه عکس 
خواهد داشــت و امنیت جهانی را با مخاطره رو به 
رو می کند بلکه ما را در موضعی قرار نمی دهد تا در 
مورد دیگر مشــکالت و نگرانی ها با ایران گفت وگو 
کنیم.بروک گفت: به نظر می رســد که ترامپ چیز 
زیــادی را از توافق هســته ای ایــران درک نکرده 
اســت.او در ادامــه تاکید کرد: ابتــدا باید توافق را 
حفظ کنیم؛ چراکه نتیجه بخش بوده است و همه 
طرف ها باید به انجام تعهــدات خود به طور کامل 
ادامه دهند. موضوع بعدی آن است که نباید میان 
طرف های برجام اختالفی به وجود بیاید. با توجه به 
این که فدریکا موگرینی نقش کلیدی در حفظ این 
توافق بازی کرده اســت، اما برجام تنها در صورتی 
می توانــد به موفقیت خود ادامه دهد که آمریکا در 
آن باقــی بماند. در نوامبر ۲۰۱7 که برای گفت وگو 
با نمایندگان کنگره در مورد برجام به کنگره ســفر 
کرده بودم، دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان از 
آن حمایت کردند. با این وجود اگر کنگره نتواند در 
زمان مناسب اقدامی برای حفظ برجام انجام دهد. 
ممکن است ترامپ از آن خارج شود.وی ادامه داد: 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به من اعالم 
کرد کــه از نظر قانونی ترامــپ نمی تواند از برجام 
خارج شود؛ چراکه در آن صورت آمریکا یک قانون 
بین المللی را نقض می کند. بروک خاطرنشان کرد: 
برجام یک عنصر کلیدی در عدم اشاعه تسلیحات 
هسته ای است، در زمانی که تهدید هسته ای وجود 
دارد اتحادیه اروپا متعهد اســت تا به طور کامل به 

همه بخش های برجام عمل کند.

ائتالف عربی مسئول کشته شدن 
کودکان یمنی 

 ســازمان ملل در گزارشــی آورده است که ائتالف 
متجاوز عربی به رهبری عربســتان مسئول کشته 
شــدن کودکان یمنی و معلول شدن آن ها است.به 
گزارش زمان به نقل ازایســنا، در گزارش محرمانه 
ســازمان ملل بــرای کمیته کاری ناظــر بر اوضاع 
کودکان در مناطق درگیر سراســر جهان، وضعیت 
کودکان یمنی در تابســتان گذشــته مورد بررسی 
قرار گرفته اســت.این گزارش در ۱9 ژانویه گذشته 
به شــورای امنیت تحویل داده شــده است.در این 
گزارش همچنین آمده اســت: ائتالف متجاوز عربی 
مسئول کشته شدن ۶۸ کودک و زخمی شدن ۳۶ 
کودک دیگر در تابستان گذشته در یمن بوده است.

طبق این گزارش، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ حمله هوایی 
ائتالف علیه یمن ثبت شــده است که برخی از آنها 

مدارس و خانه ها را مورد هدف قرار داده است.

یادداشتخبر خطیب نماز جمعه این هفته تهران تاکید کرد که 
در راستای قدرت بازدارندگی خود هر چه بخواهیم 

موشک تولید کرده و برد آن را باال می بریم.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، آیت اهلل ســید 
احمد خاتمی در خطبه های این هفته نماز جمعه 
تهران با اشــاره به ایام دهه فجر، گفت: ۱9 بهمن 
روز اعالم همبستگی هما فران در انقالب اسالمی 
و دیدار تاریخی آنان با حضرت امام اســت که روز 
عجیبی بود.وی افزود: من معتقدم با آن رژه ای که 
رفتند و سالمی که به نایب امام زمان )عج( دادند 
کمر طاغوت شکست و آن روز رژیم شاه مرگ را 
به چشم دید.خطیب نماز جمعه این هفته تهران 
گفت: نیروهای ســپاه، ارتش و بســیج و نیروی 
انتظامی پیوســته بازوهای پرتوان این ملت بوده، 
هســتند و خواهند بود و ما به وجود این عزیزان 
افتخار می کنیم.خاتمی در ادامه با اشاره به راهبرد 
آمریکا در ایران و کشورهای اسالمی دیگر، اظهار 
کرد: کسانی که در آمریکا رییس جمهور می شوند 
در حقیقــت آدم رو تابلــو و تریبون هســتند و 
برنامه ریزان کســان دیگری هستند و یک خط را 
هم دنبال می کنند. گاه یک نفر دموکرات می آورند 
و گاه یــک نفــر جمهوریخواه اما بازیگر کســان 
دیگری اند.وی افــزود: آنها قبل از روی کار آمدن 
اوباما گفتند که اگر ایران چهار کار را انجام دهد، 
روابط مان با آن حسنه خواهد شد و اگر این چهار 
کار را انجام ندهد باید به ســمت براندازی رویم. 
اولیــن کار مدنظر آنها مهار کردن ایران در عرصه 
انرژی هسته ای بوده است.خطیب نماز جمعه این 
هفته تهران خاطرنشــان کرد: در این عرصه آنچه 
که شد، شد و من تحلیلی در این رابطه ندارم اما 
به آمریکایی ها می گویم که نظام و مسئولین نظام 
اتفاق نظر دارند که مذاکره مجدد، اصالح برجام، 
تطمیع و تکمیل برجــام اتفاق نخواهد افتاد. این 
راهبرد قطعی ماســت و در آن شک نکند.خاتمی 
تاکید کــرد: کاهش قدرت موشــکی ایران برای 
اینکه خیال اســرائیل راحت باشد است اما من به 
صراحت و شفافیت می گویم که ما به دستور قرآن 
در عرصه سیاست بازدارندگی مان هر چه بتوانیم 
موشــک تولید می کنیم و هر چه بخواهیم بردش 

را باال می بریم.
وی همچنین تاکید کرد: در این عرصه با هیچ کس 
مذاکره نمی کنیم و به هیچ دولتی هم حق فضولی 
نمی دهیم.خاتمی ادامه داد: وزیر خارجه فرانســه 
و دیگران نیــز این پنبه را از گوش شــان بیرون 
کننــد که اگر می خواهند برای این بیایند مذاکره 
کنند، جوابش همین اســت که شنیدید.خطیب 
نماز جمعه این هفته تهران همچنین اظهار کرد: 
گفتنــد که ایران دســت از حمایت از حزب اهلل و 
فلسطین بردارد اما به فضل خدا دست برنداشت و 

بر نمی دارد چون ما حزب اهلل را یک گروه با شرف، 
بــا غیرت و مدافع حریم وطن می دانیم و مبارزان 
فلسطینی را نیز مبارزه با اشغالگران می دانیم که 
هم قرآن و هم قانون اساســی بــه ما می گوید از 
آنها حمایت کنید و بحمداهلل به این وظیفه عمل 

کردیم و عمل خواهیم کرد.
خاتمی ادامه داد: نکتــه چهارمی که گفتند این 
بود که اگر ایران مانع تشــکیل خاورمیانه جدید 
و بزرگ نشود ما رابطه مان را حسنه می کنیم که 
مقصود آمریکا این بود که بیاید و کدخدای منطقه 
شــود اما به فضل خــدا در دهانش زدیم چون او 
لبنان، عراق و ســوریه در مشــت می خواست اما 
نشد. آنها خاورمیانه بزرگ شان را به گور خواهند 

برد و نخواهند دید.
خاتمــی در ادامــه تصریح کــرد: از ایــن چهار 
درخواست شــان در حداقل سه درخواست کامال 
ناکام شــدند و به عرصه برانــدازی روی آوردند. 
رییس جمهور روانی ، وزیر خارجه شــان و رییس 
ســیا همه می گوینــد برانــدازی و می گویند که 
هر کاری از دســت مان بر بیاید علیه ایران انجام 
می دهیــم و ما هم به فضل خــدا هر کاری علیه 
آمریکا از دســت مان بر بیاید انجــام خواهیم داد 
و حداقل این اســت که فریاد مــرگ بر آمریکا را 
در ایــن کشــور طنین اندازتر خواهیــم کرد.این 
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: آنها در ســاز 
براندازیشان یک جدولی را تقسیم بندی کردند که 
خانه های زیادی دارد و من چهار خانه این جدول 
را می گویم. خانه اول این اســت که برای آسیب 
زدن به نظــام، راس قله این نظام یعنی والیت را 
هدف قرار دهند که این را به صراحت گفتند.وی 

یادآور شد: آنها گفته اند که ما باید شیب مان را به 
این سمت ببریم که والیتی که این کشور مدیون 
تدبیر اوســت را از بین ببریم در حالیکه تدبیر او 
داعش را ساقط کرد و خطر را از بیخ گوش بشریت 
برداشت. تدبیر او بود که نگذاشت اسرائیل جدید 
در منطقه شکل بگیرد و آنها می خواهند در خانه 
اول جدول خود اهانت به راس نظام را قرار دهند 
که در این عرصه برخی روئس فتنه ســال ۸۸ به 
کمــک آمریکا آمدند و می خواهند این خانه را پر 
کننــد در حالیکه هر چه شــما توطئه می کنید، 
عالقه و ارادت مردم ما بیشــتر می شــود.خاتمی 
تاکیــد کرد: خانه دوم این جــدول، ناامید کردن 
مردم اســت. اینکه مردم احساس کنند همه چیز 
به هم ریخته اما قطعا چنین نیســت و بحمداهلل 
همه چیز سر جای خود است و با این رهبر دلسوز 
و خادمان ملت که در هر سه قوه به مردم خدمت 
می کنند مشــکالت را حل خواهند کرد و مشکل 
و گره باز نشــده نخواهیم داشت.وی تصریح کرد: 
خانه سوم این جدول نیز ایجاد آشوب و ناامنی در 
کشور است که در این عرصه هم برخی کانال ها در 
فضای مجازی آتش بیار معرکه هستند. ما گفتیم 
که اگر باز کنید، باز فتنه گری ها شــروع می شود 
و مالحظه می کنید که این شــیاطین در فضای 
مجازی بنا دارند در هر مناسبت مقدسی شرارت 
کنند.خاتمی تاکید کرد: من در خطبه اسبق گفتم 
که در این اغتشاشات با آنهایی که فریب خوردند 
با رافت اســالمی برخورد کنید و امروز می خواهم 
دو نکته بر آن نکته اضافه کنم؛ اول اینکه آنهایی 
که بازی را فریب خوردند، تنبه شوند و بیدارشان 
کنیــم و تعهد دهند که دیگر شــیطنت نکنند و 

دیگر سیاهی لشکر اغتشاشاگران نشوند، نه اینکه 
نازشان کنیم.خطیب نماز جمعه این هفته تهران 
خاطرنشان کرد: مسئول محترم مصاحبه می کند 
که همه آزاد شــدند، این ناز کردن آنها است در 
حالیکه باید تنبه شــوند و به آنها هشــدار داده 
شــود که فکر نکنند کــه کار خوبی کردند چون 
اغتشاشــگر هر کس که باشــد، دانشــجو، طلبه 
یــا غیرطلبه، هر که اغتشــاش کند باید پایش را 
بخورد.وی همچنین اظهار کرد: حرف این اســت 
کــه اگر می خواهید رافت کنیــد، رافت کنید اما 
نازشــان نکنید، یک جوری که آدم احساس کند 
تنها دغدغه بعضی ها آزادی اغتشاشــگران است. 
آمدند به خیابان گول خوردند، علیه نظام شــعار 
دادند و شــهر را شلوغ کردند. باید بفهمند که بد 
کردند، پــس رافت آری، اما همراه با تنبه.خاتمی 
یادآور شد: نکته دوم این است که به همان اندازه 
کــه مهر و رافــت دارید، بایــد در برابر لیدرهای 
اغتشاش خشم مقدس داشته باشید و بایستی در 
برابر آتش افرزان معرکه و آنها که مردم را تحریک 
کردند به خیابان بیایند و حوزه، مسجد، حسینیه، 
ســازمان تبلیغات و شورای هماهنگی تبلیغات را 
بســوزانند باید با قاطعیت علی وار با آنها برخورد 
شــود.این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره 
به برخی خطبه های نهج البالغه و ســخنان امام 
علی )ع(، بیان کرد: باید با قاطعیت با سران فتنه 
برخورد کرد. یک حرفی را در فتنه ۸۸ گفتم و بار 
دیگر آن را تکرار می کنم. در فقه ما کسی که علیه 
حاکم عادل اسالمی به خیابان بریزد، بزند، بکشد و 
آتش بزند، باغی است و حکم باغی در فقه ما اعدام 
است.وی خاطرنشان کرد: اغتشاشات و ناامنی از 
خانه های جدول آمریکا برای براندازی اســت که 

نخواهند توانست.
خاتمــی تاکید کرد: چهارمیــن خانه این جدول 
نیز تشــدید فشــار اقتصادی اســت که به فضل 
خداوند مــردم ما تا االن ایســتاده اند و از این به 
بعد هم خواهند ایســتاد و من یقین دارم که این 
مردم آمریکا را در ایــن عرصه نیز ناکام خواهند 
گذاشــت.خطیب نماز جمعه ایــن هفته تهران 
همچنین گفــت: راهبرد آمریــکا در منطقه نیز 
آن اســت که منطقه را ناامن نگــه دارد تا خیال 
رژیم صهیونیستی راحت باشد. از سوی دیگر آنها 
در حال انتقال داعش به افغانســتان هستند تا به 
اهداف سیاسی و اقتصادی  خود برسند. همچنین 
ولیعهد خام و نپخته عربستان، این کشور را مانند 
یکــی از ایالت هــای آمریکا می کنــد به طوریکه 
خروجی مسافرت ترامپ به عربستان این بود که 
با هم قرار گذاشــتند عربســتان، آنجا که کعبه و 
حرم پیامبر در آن اســت، مانند یکی از ایالت های 

آمریکا شود.

آیت اهلل خاتمی:

هر چه بخواهيم موشک توليد می كنيم

مفقودی
 کارت هوشمند به شماره 4۲7۳۰۲۰ کامیون ولو باری چوبی تیپ ان ۸۸ مدل ۱97۲ 
به رنگ قرمز معمولی با شماره پالک ۶4۶ع ۲۲ ایران 7۲ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
به رنگ سبز یشمی  ایکس  پراید صبا جی تی  بنچاق خودرو سواری  و  اسناد  کلیه 
متالیک مدل ۱۳7۸ به شماره پالک ۵۲۱ب۸۶ایران ۶۲ با شماره موتور ۰۰۱۱۶۵۱۰و 
شماره شاسی s۱4۱۲۲7۸۵9۶۱۲۰به مالکیت امید الوار خیلی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی
رنگ سفید  پیکان مدل ۱۳7۸به  وانت  مالک خودرو  اینجانب حمزه گوهر رستمی 
روغنی با شماره موتور ۱۱۵۱7۸۱۶۵۶9و شماره شاسی 7۸9۳۵7۲7و شماره پالک 
اسناد  المثنی  تقاضای صدور  برگ سبز خودرو  فقدان  علت  به  ۳9۶س۶۲ایران 7۲ 
مذکور را نموده ام چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱4 جاده مخصوص تهران – 
کرج شهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
 رامسر 

مفقودی
کلیه  اسناد و مدارک خودرو از جمله سند مادر و برگ سبز و .. خودرو سواری پراید 
جی تی ایکس آی به رنگ سفید شیری روغنی مدل ۸4 با شماره پالک ۳۲۶ه ۲۱ 
ایران 7۲ با شماره موتور ۰۱۰۸۱۰99و شماره شاسی s۱4۱۲۲۸44۶۱4۲۳به مالکیت 

مرتضی جاللی اطربی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی
با   ۸۲ مدل  مشکی  رنگ  به  ایکس  تی  جی  صبا  پراید  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  ۰۰4۳۰4۸۸و  موتور  شماره  با   7۲ ۲74ل9۱ایران  پالک  شماره 
s۱4۱۲۲۸۲۸۸49۲۳بنام  مهر علی غالم نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 بابل 

مفقودی
 المثنی سند کمپانی موتور سیکلت رودوین ۱۳۵با شماره پالک ۶7۳7۲-۵۸7با شماره 
بدنه 94۰۰۶۱۵و شماره موتور 9۰۱7۲۵بنام احمد جزیده مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 المثنی سند کمپانی موتور سیکلت کویر ۱۲۵ با شماره پالک ۸۸97۱-۵۸۸و شماره 
بدنه 9۵۲۶49۳و شماره موتور ۲۶۱۱۶۱بنام نرگس نصیری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

ابالغ 
خواهان پست بانک ایران با مدیرعاملی خسرو فرحی و با نمایندگی  کامران طیبی  و 
با وکالت ناصر نوروزی دادخواستی به طرفیت حسین آرونی فرزند مهدی به خواسته 
خلع ید از پالک ثبتی فرعی از 4 اصلی و محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام 
تصرف از تاریخ 9۰/۶/۲9تا روز اجرا تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان 
مازندران شهرستان نور ارجاع و به کالس9۶۰99۸۱9۶4۲۰477 ثبت گردیده که وقت 
به علت مجهول  رسیدگی آن 9۶/۱۲/۲۳ چهارشنبه ساعت 9:۳۰تعیین شده است 
المکان بودن خواندن فوق الذکر و به درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواننده حسین آرونی پس 
از نشر آگهی و اطالعات مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گرددم. الف 9۶/۶97
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان نور صادقی 

ابالغ 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  پرونده کالس 9۶۰99۸۱۱۱۰۱۰۰4۳۱شعبه ۱  
بابل تصمیم نهایی شماره 9۶۰997۱۱۱۰۱۰۱۰7۵ خواهان آقای عباسی پورجاللی 
فرزند علی اکبر به نشانی مازندران بابل سید جالل کوچه استاد ۶ پالک ۱۰7 خوانده 
آقای حسین مجلسی نیا فرزند قدرت اهلل به نشانی خواسته الزام به فک پالک خودرو 
رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای عباس یوسف پور جاللی فرزند علی اکبر به 
طرفیت آقای حسین مجلسی نیا فرزند قدرت اهلل به خواسته الزام خوانده به فک پالک 
یک دستگاه خودرو تیبا مدل ۱۳9۲به شماره انتظامی 977 ص۵۱ ایران ۸۲ از دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده نظر بر اینکه حسب  وکالتنامه رسمی شماره 9۲۱۵۰مورخ 
9۲/7/۲ دفترخانه شماره ۲۸ بابل خواهان خودروی مورد اشاره را به خواننده واگذار 
نموده است و خوانده متعلق به فک پالک اختصاصی خواهان و نصب پالک شخصی 
خود بر روی خودرو مورد معامله بوده است و نظر به اینکه حسب  پاسخ استعالم از 
دادگاه  لذا  باشد  می  محرز  اشاره  مورد  پالک  بر  خواهان  مالکیت  ناجا  راهور  پلیس 
دعوی خواهان وارد دانسته و مستندا ماده ۱9۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم الزام 
خوانده به فک پالک مورد اشاره از خودرو و فوق الذکر و تحویل آن به خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین شعبه و 
پس از انقضای آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

مازندران است 
دادرس شعبه اول حقوقی دادگستری بابل محمود رفیعی کشتلی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم به آقای علیرضا رجبی و شمه سرایی فرزند 
محبت شاکی آقای عزیز حیدری شکایت به طرفیت متهم آقای علیرضا رجبی وشمه 
سرایی دایر در ایجاد مزاحمت ملکی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
 ۱۰۲ چمستان  بخش  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  کالسه9۶۰99۸۱9۸۸۳۰۰74۸ 
که  مورخ 97/۰۱/۲9ساعت ۱۰:۳۰تعیین  رسیدگی  وقت  و   ثبت  سابق  دو  کیفری 
به حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدتی 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 در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  در 

دادگاه حاضر گردد م. الف 9۶/۶9۶
منشی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری بخش چمستان محمدرضا رضوانی گیل کالیی

 امیر اسماعیلی: هیچ مماشاتی
 با دشمن نداریم

 عراقچی: اقدامات آمریکا 
نمایشی و مذبوحانه است

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء گفت: 
هیچ مماشاتی با دشمن نداریم و این را از شهدا 
یاد گرفته ایم، باید مراقب مواضع فرهنگی باشیم؛ 
چرا که دشمن به دنبال ایجاد خلل در آن است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر فرزاد اسماعیلی 
فرمانده قــرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( 
ارتش ضمن گرامیداشــت دهه فجر و تســلیت 
ایام فاطمیه با اشــاره به روند دشمنی استکبار با 
انقالب اسالمی اظهار کرد: وقایعی بسیاری توسط 
استکبار در کشور رخ داد که هیچ گاه از یاد ملت 
نمی رود، کودتای ۲۸ مرداد، واقعه طبس، حادثه 
هواپیمای مســافربری هرگز از یاد ما نمی رود، ما 
هیچ گاه با مســتکبران و ظالمــان کاری نداریم.

امیراســماعیلی گفت: یکی از دالیل بیان شــعار 
»مــرگ بر امریکا« همین رذالت های دشــمنان 

مستکبر است و مردم ما هیچ گاه این دشمنی ها 
را فراموش نمی کننــد؛ اما انقالب بهترین نعمت 
الهی اســت کــه در دل مردم می مانــد، انقالب 
ما مســلحانه نبود بلکه تجلــی محبت بین امام 
راحل)ره( و مردم بود و در ادامه آن حماسه شهدا 
را در اذهــان مردم غیور و مقتــدر ما ثبت کرد.

وی گفت: شــهدای ما از سراسر ایران هستند و 
جوانانی که در دفــاع مقدس بودند جان خود را 
در دســت گرفته و به مرزها رفتند تا دشمنان را 
بیرون کنند، شهدای ترور و شهدای مدافع حرم  
بــه ما فهماندند که در صــف کربال قرار گرفته و 
همیشه می توان قیامی کربالیی کرد، بسیاری از 
شهدای مدافع حرم حتی انقالب و دفاع مقدس 
را ندیده بودند اما با تمام توان در مقابل دشمنان 
انقالب و اسالم ایستادند.وی  اظهار داشت: دست 
دادن و لبخند زدن به دشمن در کشوِر شهیدان 
معنا ندارد، آمریکا دشــمن اصلــی این مملکت 
اســت، همچنان  که به گفته امــام خمینی)ره( 
آمریکا شیطان بزرگ است، همین دشمن از یک 
دولت مردمی حمایت نمی کند؛ اما دولت دیگری 
که مردم بی پناه یمن را بمبــاران می کند مورد 
حمایت قرار می دهد، همین اســتکبار در ســال 
۸۸ از فتنه گران حمایت می کند، این سیاســت 
یک بوم و دو هوا نشانه شیطان بزرگ است؛ ولی 

دشمن را به قعر جهنم می بریم.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: از نظر 
جمهوری اســالمی ایران اقدامات اخیر آمریکا، 
نمایشــی و مذبوحانه بــوده و معتقدیم از این 

مسیری سودی نخواهند برد.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایرنا، ســید عباس 
عراقچــی دیروز در حاشــیه بیســت و نهمین 
نشســت کمیته دائمی کنفرانــس بین المللی 
احزاب آســیایی و دومین کنفرانــس ویژه راه 
ابریشــم، در جمــع خبرنگاران و در پاســخ به 
ســوالی دربــاره اقدامات اخیــر ترامپ و نیکی 
هیلــی برای نمایش برخی قطعات در شــورای 
امنیــت افزود: اقدام آنها یک حرکت نمایشــی 
بود که دولت آمریکا انجام داد.وی تصریح کرد: 
درباره نمایش برخی قطعاتی که معلوم نیســت 
از کجــا آورده اند و یا اینکه آنها را به موزه برده 
و ناهار مهمان کردنــد، ما این موارد را حرکتی 
نمایشــی و مذبوحانه و نمایش چیزی که اصال 
وجود نــدارد، می دانیم.معاون وزیر امور خارجه 
خاطرنشان کرد: آمریکایی ها در گذشته تالش 
زیادی کردند که پرونده ایران را دوباره به شورای 
امنیــت ببرند و پای ایران را به شــورای امنیت 
باز کنند کــه این کار آنها تاکنون با شکســت 
مواجه شده است.وی ادامه داد: هر چند باری که 
موضوع موشــکی ایران یا یمن و یا حتی آشوب 
های داخلی ایران را مطرح کردند و خواســتند 

در شــورای امینت پیش بکشــند، برعکس به 
انزوای بیشــتر آمریکا منجر شده است.عراقچی 
خاطرنشــان کرد: این موضوعی است که همه 
رسانه های غربی و کشورهای همپیمان آمریکا 
به آن اذغان کرده اند. در حرکت آخری که اینها 
انجام داده اند، می خواستند آشوب های داخلی 
ایــران را به صحنه ای برای محکومیت ایران در 
مجامع جهانی تبدیل کنند که آن جلسه شورای 
امنیت تبدیل به انزوای آمریکا و حمایت از ایران 
تبدیل شد.وی تصریح کرد: این اقدامات، حرکت 
های مذبوحانه ای اســت که با دیدن واکنش ها 
کشورهای مختلف شــاهد بودیم، اقدامات آنها 
چندان موثر نبوده و موضع دولت روسیه و برخی 
دیگر از کشورهای عضو شورای امنیت نیز روشن 

بود و حتما از این مسیر سودی نخواهند برد.
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 تقدیر از ساماندهی وضعیت
 آب و فاضالب اهواز

وحیدی فر-اهواز: مهندس قانع در دومین سفر 
خود به اهواز از تاسیسات و پروژه های آب وفاضالب 
این کالنشهر بازدید نمود و در نشستی با مدیرعامل 
و مسوولین شرکت آبفا اهواز به بررسی راهکارهای 
ارائه شده در خصوص ساماندهی وضعیت فاضالب 

شهر پرداخت.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آبفا اهواز، امروز یازدهم بهمن ماه، معاون مهندسی 
و توسعه شرکت آب و فاضالب کشور از تاسیسات 
آبرسانی شماره دو اهواز  و منابع کارون بازدید به 
عمل آورد و پس از آن با حضور در دفتر مدیرعامل 
در  شرکت  این  راهکارهای  جریان  در  اهواز  آبفا 
راستای جمع آوری فاضالب شهر و احیای رودخانه 
کارون قرار گرفت. مهندس قانع نسبت به توجه ویژه 
دولت به پروژه های آب و فاضالب استان خوزستان 
به ویژه کالنشهر اهواز ابراز خرسندی کرد و گفت: 
از  جاری  سال  در  اهواز  آبفا  شرکت  خوشبختانه 
فرصت ها به نحو احسن استفاده و طرح ها و برنامه 
های بسیار سازنده ای در راستای ساماندهی وضعیت 

آب و فاضالب اهواز ارائه نموده است.
از نظر قانع، اولویت بندی، تعریف پکیج ها و بسته 
های مالی پروژه ها از جمله نقاط قوت گزارشات ارائه 

شده توسط آبفا اهواز بود که جای تقدیر دارد.
توجه خاص این مجموعه به موضوع دفع بهداشتی 
فاضالب، ارتقای سالمت و احیای کارون از طریق 
ارائه راهکارهای جمع آوری فاضالب رودخانه مورد 
تحسین این مقام مسئول در شرکت مهندسی آب و 

فاضالب کشور قرار گرفت.
در  اهواز  آبفا  های  برنامه  و  راهکارها  ارزیابی  وی 
در  فاضالب  کننده  ایجاد خطوط جمع  خصوص 
سواحل غربی و شرقی رودخانه کارون را رضایت 
بخش توصیف کرد و افزود: در حال حاضر تمرکز 
این مجموعه بر ساماندهی پنج نقطه بحرانی ورود 
فاضالب به رودخانه که مشتمل بر چهل درصد از 
کل حجم فاضالب ورودی به رودخانه است، می 
باشد که سه نقطه در شرق و دو نقطه در غرب آن 
قرار دارد. قانع اظهار کرد: در این نشست راهکارهای 
تامین منابع مالی و تعریف تعدادی از پروژ ه ها به 
صورت اضطراری و همچنین استفاده از فاینانس 
داخلی و خارجی پروژه های آبفا اهواز مورد بررسی 
قرار گرفت و بر اساس توضیحات مطرح شده در این 
نشست، یک پروژه اضطراری در راستای ساماندهی 
این پنج نقطه در نظر گرفته شد که ان شااهلل با 
تامین مالی از سوی  دولت محترم محقق خواهد 

شد. 

خبر

نشست امام جمعه شهراندیشه با خبرنگاران

به گزارش خبرنگار زمان؛ نشست صمیمی امام جمعه شهراندیشه با اصحاب 
رسانه و با حضور عبدالرضا علی پناه، رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان 
شهریار برگزار گردید. حجت االسالم مروج طی سخنانی،اصحاب رسانه را 
پرچم داران و امانت داران انقالب اسالمی برشمرد وبه نکاتی در مورد مکر 
دشمنان برعلیه نظام مقدس جمهوری اسالمی درمدت سال های پس از 
شکل گیری انقالب اشاره نمود. وی درادامه ۱9 دی ۱۳۵۶ را آغاز و نقطه 
عطف حرکت انقالب اسالمی  بیان و قیام خونین مردم قم راسرآغاز نهضت 
انقالب اسالمی عنوان کرد. امام جمعه در ادامه ماهیت قیام علیه آشوب 
اخیر در کشور را از جنس قیام ۱9 دی و ۱۵ خرداد دانست و گفت: مردم 
به خوبی تفاوت مرجعیت انقالبی و مرجعیت انگلیسی را می دانند و همه 
می دانند که دین از سیاست جدا نیست، اما حوادث 7۸، ۸۸ و 9۶ به خوبی 

نشان داد که جنگ هنوزتمام نشده است.
مروج با اشاره به برخی تحرکات استکبار جهانی برای بازگرداندن ملت ایران 
به عقب و قبل از انقالب اسالمی، گفت: می خواهند اسالم و ارزش ها را 
به حاشیه بکشانند، در سال ۳۲ نهضت ملی شدن نفت با رهبری دینی به 
پیروزی رسید، امریکایی ها کودتای ۲۸ مرداد را راه انداختند، اما ملت ایران 
از حرکت باز نایستاد و مجددا در ۱۵ خرداد 4۲ و ۱9 دی ماه ۵۶ با رهبری 
یک مرجع دینی در برابر حکومت ظالم و وابسته ایستادند. وی با اشاره به 
فتنه 7۸ کوی دانشگاه، فتنه ۸۸ و اغتشاشات اخیر را جریانی استکباری 
خواند و گفت: در این فتنه ها مرجعیت و روحانیت دینی را نشانه رفتند، 
اما هر روز شاهد رشد انقالبیون در جهان و ایران هستیم، تا جایی که شما 
به خوبی شاهد بودید، که اغتشاش 9۶ چقدر سریع خنثی شد و این امر 
به دلیل یک صدایی مردم، رهبری، احزاب و گروه های مختلف است. امام 
جمعه اندیشه افزود: اگر اغتشاشات اخیر توسط مردم مدیریت نمی شد و 
دشمن یک درصد فکر می کرد انقالب اسالمی پشتوانه مردمی ندارد، ایران 

نیز به سوریه تبدیل می شد.

۱۰۰ برنامه نیروهای مسلح گلستان  در دهه فجر
امیر سرتیپ دوم معمارباشی ارشد آجا در استان های مازندران و گلستان 
با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ برنامه در دهه فجر برگزارخواهد شد اعالم 
داشت صبحگاه مشترک، دیدار با علما و عطرافشانی گلزار شهدا بخشی از 

برنامه هایی است که در این ایام برگزار می شود.
معمارباشی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت سی و 
نهمین پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشت: انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن 
۵7 زمانی به پیروزی رسید که یکی از نادرترین  انقالب های تاریخ رقم 
خورد که در آن عوامل موفقیت آمیز مانند دین و تدین نشات گرفته از قیام 
امام حسین)ع(، رهبری ارزشمند، وجود روحانیت به عنوان نقطه اتصال 
رهبری با مردم و حضور گسترده مردم در بر گرفته شده است. معمار باشی 
با بیان اینکه پیوستن ارتش به مردم و انقالب، نقطه عطفی در پیروزی 
انقالب اسالمی بود و این مهم در دهه فجر رقم نخورده بود بلکه از آغاز 
نهضت قیام امام خمینی)ره( این پیوستگی شکل گرفته بود.  معمارباشی 
ارشد آجا در استان های مازندران و گلستان در پایان جلسه تاکید داشتند: 
با توجه به نزدیکی ۲9 فروردین و روز ارتش رونمایی از دستاوردهای ارتش 
در این ایام اتفاق می افتد اما در ایام دهه فجر نیز برخی از دستاوردها معرفی 

خواهد شد.

خبر

بختیاری:  و  چهارمحال  مصطفوی- 
گاز  شرکت  )مدیرعامل  حیدری  سیامک 
استان چهارمحال وبختیاری( از برخورداری 
روستایی  و  شهری  جمعیت  درصدی   9۵
طبیعی  گاز  نعمت  از  استان  گاز  شرکت 
 ۵4۰۶ مقدار  :تاکنون  گفت  و  خبرداد 
کیلومتر شبکه و بیش از ۱79۰۰۰ انشعاب 
شده  اجرا  استان  در  روستایی  و  شهری 
.مدیر عامل شرکت گاز استان ضمن  است 
آستانه  در  گرفتن  قرار  مناسبت  به  تبریک 
و  وری  بهره  تقاء  ار  انقالب،  بهار  امین   ۳9
افزایش ظرفیت توزیع گاز در غالب تعریف 
پروژه های گازرسانی به شهرها، روستاها و 
برنامه های این شرکت  از  صنایع استان را 
گفت:  و  دانست  مقاومتی  اقتصاد  حوزه  در 
تعریف  های  پروژه  تمامی  اجرای  هدف، 
 شده در این حوزه در محدوده زمانی یکساله

می باشد. 
 ۶44۰۰۰ را  نیاز  مورد  اعتبار  میزان  وی 
ازلحاظ  گفت:  و  کرد  اعالم  ریال  میلیون 
ماهه  نه  در  خصوص  این  در  مالی  تامین 

ابتدایی سال با پیشرفت ۳9 درصدی مواجه 
می باشیم.

امداد  دوم  پست  از  برداری  بهره  حیدری 
دکل  اندازی  راه  شهرکرد،  شهرستان  گاز 

رادیویی همراه با تجهیزات مخابراتی مربوط، 
ایستگاههای  مانیتورینگ  سیستم  اجرای 
و  مورد   ۱۲ تعداد  به   CGS و   CNG
همچنین گاز رسانی به صنایع و محورهای 
آباد  طاهر  منطقه  جمله  از  استان  صنعتی 
افتتاح شرکت  از طرحهای قابل  فرخشهررا 
گاز استان در شهرستان شهرکرد دانست و 
گفت: تمامی این طرحها با اعتباری بالغ بر 

۱74۰۰میلیون ریال اجرا شده اند. 
به  گازرسانی  پروژه  در  داد:  ادامه  حیدری 
 ۸7۰۰ مقدار  فرخشهر  اباد  طاهر  منطقه 
پروژه  این  و  ریال هزینه شده است  میلون 
دارای 4۸ متر خط تغذیه 9۶۰۰ متر شبکه 
با  انشعاب می باشد که  توزیع و تعداد ۱۵ 
یک ایستگاه TBS تقلیل فشار، تعداد ۱۵ 
قرار خواهد  پوشش  تحت  را  واحد صنعتی 

داد.

بهره برداری از پروژه های شركت گاز شهركرد

مدیرعامل آبفاي هرمزگان خبر داد:

بهره برداري از 18 پروژه آب و فاضالب هرمزگان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان مطرح کرد:

گذر از بحران كم آبی با اعمال مديريت مصرف

مدیرعامل آبفاي هرمزگان گفت:  ۱۸ پروژه  
و 4۰۰  هزار  اعتبار ۳۸7  با  فاضالب  و  آب 
میلیون ریال در دهه فجر امسال، به بهره برداری 

می رسد.
»امین قصمي« افزود: در حال حاضر  ۱4 پروژه 
در بخش آب شامل؛ اصالح و توسعه شبکه 
احداث  استان،  مختلف  آب شهرهاي  توزیع 
مخزن و خط انتقال آب در مجموع با اعتباري 
معادل ۱4۸ هزار میلیون ریال تکمیل و به بهره 

برداري مي رسد. 
وي گفت: اصالح و توسعه شبکه توزیع آب 
طول  به  مجموع  در  استان  شهر  هفت  در 
۶۶.۵ کیلومتر، احداث مخزن در شهرکهتوئیه 
و جزیره ابوموسي در مجموع به حجم ۱۰۰۰ 
مترمکعب، اجراي خط انتقال آب بندرخمیر –

لشتغان به طول ۱۰۰۰ متر و بازسازي ایستگاه 
پمپاژ آب جزیره ابوموسي از جمله مهمترین 
پروژه هاي بخش آب آبفاي استان در دهه فجر 
امسال است. مدیرعامل آبفاي استان در ادامه 
اظهار داشت: در بخش فاضالب نیز 4 پروژه 
در مجموع با اعتبار ۲۱7 هزار و 4۰۰ میلیون 

ریال در این دهه به بهره برداری می رسد که 
این پروژه هاي شامل؛ احداث ایستگاه پمپاژ 
فاضالب شهرک نبوت و احداث خط انتقال 
فاضالب ایستگاه پمپاژ تا شبکه جمع آوري 
شهر بندرعباس، احداث تصفیه خانه فاضالب 
MBBR شهر طوال و اجراي شبکه جمع 
به  است.  بندرعباس  محالت  فاضالب  آوري 
گفته وي؛ شبکه جمع آوري فاضالب محالت 
شهرک  ابوموسي،  بلوار  شامل؛  بندرعباس 
بلوار سید جمال،  توحید، طالئیه، زیباشهر، 
راه جهانبار،  بلوار ساحلي، سه  اوزیها،  محله 
چهارراه نخل، خیابان بهشتي، الهیه شمالي، 
گوهران ۲۸ و ۵۸ و کوي ملت در مجموع به 
طول ۲۲.7 کیلومتر است که با اعتباري معادل 

۱۶۱ هزار میلیون ریال اجرا شده است.
وي هدف از اجراي پروژه هاي فاضالب را جمع 
آوري و تصفیه فاضالب خانگي و باال رفتن 
سطح بهداشت عمومي و بهبود محیط زیست 
شهري بیان کرد وگفت:  با اجراي این پروژه 
ها، یک هزار و ۶7۰ فقره انشعاب فاضالب در 

محالت بندرعباس نصب و واگذار شده است.

بهادری- اصفهان: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان در جلسه مدیریت 
تبعات  با  سازگاری  هدف  با  آب  بحران 
خشکسالی که باحضور مدیران و بهره برداران 
شهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان 
شورای  براساس  گفت:  شد  تشکیل  بزرگ 
بارندگی  عدم  دلیل  به  استان  آب  مدیریت 
آب  تخصیص  جاری  آبی  سال  در  مناسب 
شرب حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. 
پس می طلبد مدیران با تدبیر و برنامه ریزی 
آب شرب مشترکین را به صورت پایدار در 
سطح استان تأمین نمایند در حقیقت گذر از 
بحران کم آبی با اعمال مدیریت مصرف آب 

انجام می گیرد.
مهندس هاشم امینی اعالم کرد: براساس اعالم 
شرکت آب منطقه ای و سازمان هواشناسی 
استان در سال آبی جاری میانگین بارندگی در 
استان نسبت به میانگین بلندمدت کاهش قابل 
توجهی داشته و میزان بارندگی در سرشاخه 
های زاینده رود هم با کاهش مواجه بوده به 
طوریکه در سال آبی جاری میزان بارندگی در 

چلگرد یکی از سرشاخه های زاینده رود نسبت 
به  مدت مشابه سال قبل بسیار کاهش یافته 
است. بر این اساس مدیریت هر قطره از آب 
موجود بسیار حائز اهمیت است زیرا با مدیریت 
منابع می توان پاسخگوی نیاز متقاضیان بود 
که در این میان می توان با کاهش مدت زمان 
مهار حوادث، شناسایی و جلوگیری از نشتی 
با  برخورد  غیرمجاز،  انشعابات  ها، شناسایی 
مشترکین پرمصرف به نوعی منابع موجود را 
مدیریت کرد. مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره 
شرکت آبفا استان اصفهان گفت: درسال جاری 
مقرر گردید با استفاده از ظرفیت رسانه ها، 
هنرمندان، آموزش و پرورش و فعالیت اکیپ 
مروجین مردم به مصرف بهینه آب بیش از 
پیش ترغیب شوند تا میزان سرانه مصرف آب 
در اصفهان از ۱۵4 لیتر در شبانه روز کاهش 
از ۲۰  مصرف  الگوی  میزان  همچنین  یابد 
مترمکعب در ماه باید به مراتب کاهش یابد 
که در این راستا نصب تجهیزات و لوازم کاهنده 
مصرف به صورت پایلوت در برخی از نقاط شهر 

انجام می گیرد .

آگهی مفقودی
مدادی- نوک  رنگ  ۱۳۱SXبه  سایپا  سواری  ماشین  کمپانی  سبزوسند  برگ 

ایران۱4-۸۱۸ل4۸،شماره  پالک  بنزین،شماره  سوخت  ۱۳9۱،نوع  مدل  متالیک 
امیری  حسین  نام  شاسیS۳4۱۲۲9۱47۶۱۸9به  47۶۸۳7۵،شماره  موتور 
ملی  ۱74۰۲۶۶۶۳۳،کد  شناسنامه  صدوراهواز،شماره  پدرزعالن،محل  ،نام  فرد 
اعتبارساقط  درجه  واز  گردیده  ۶۳47۱۶7۱۶9مفقود  پستی  ۱74۰۲۶۶۶۳۳،کد 

است.
اهواز

اگهی مفقودی
موتور  شماره  به   4۰۵GLX-X۶7 تیپ  پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شماره  و   NAAM۰۱CE۰GK4۰۰۳۵۵ شاسی  شماره  و   ۱۲4K۰79۲۲۲49

پالک ایران ۶۲-4۸7س۳۵ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

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

آقای حیدر عبدالمحمدی فرزند حسین درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک ۱۱7 فرعی از یکاصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمینآبی 
زیر جوی سوربان که از آقای ابراهیم علی ویسیخریداری درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه 9۶-۵9 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۲9۱مورخ 
9۶/۱۰/۱7 حکم به صدور سند مالکیت یک بابخانه به مساحت 79/4۸ متر مربع به 
نام آقای حیدر عبدالمحمدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
وراث حسین وکیلیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود 
انتشار نوبت اول  از تاریخ  تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم  باید ظرف یکماه  ارسال گردد، معترض 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل 
تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حیدر عبدالمحمدی صادر خواهد نمود. صدور سند 

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

تاریخ انتشار اول  ۱4/  ۱۱/  ۱۳9۶  تاریخ انتشار دوم ۲9/  ۱۱ /  ۱۳9۶ 

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

آقای سالم نوری فرزند محمدآقا درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
۱۶77 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین زیرجاده 
هرمی شورکه از آقای بختیار منوچهری خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه 9۱-۵۲۸ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۱۸۶  مورخ  9/۲۶/ 9۶ حکم 
به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۰/۶۰  متر مربع به نام آقای 
سالم نوری صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای وراث مرحوم آغه 
مرادیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای سالم نوری صادر خواهد 

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

تاریخ انتشار اول  ۱4 /  ۱۱ /  ۱۳9۶  تاریخ انتشار دوم ۲9/  ۱۱ /  ۱۳9۶ 

آگهی ابالغ
  رسیدگی  و دادخواست وضمائم  ب آقای علی اشرف گومه.خواهان آقای سیروس 
صفی  گومه۲-نوراله  اشرف  آقای۱-علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی   حسابیان 
پور۳-سید اسدحسینی ب خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و ب شماره 
پرونده کالسه9۶۰99۸۸۶۰۳۲۰۰۱۵۸شعبه ۳۲حقوقی مجتمع شورای حل اختالف 
شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه ثبت و  وقت رسیدگی ممورخ ۲۲/۱۲/۱۳9۶ساعت 
۱۱:۰۰صبح تعیین که حسب دستور شورا طبق موضوع ماده7۳قانون آئین دادرسی 
مدنی ب علت مجهول المکان  بودن  خوانده  و در خواست خواهان مراتب  یک نوبت  
در یکی  از  جراید   کثیر االنتشار آگهی می  گردد خوانده ظرف یک ماه پس از انتشار 
دادخواست  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  آگهی ب 
گردد.  حاضر  شورا  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و 

شماره:۱۰۳۸7/م الف/۱۲
 دبیر شعبه 3۲ حقوقی مجتمع  شورای حل اختالف شهید بهشتی
 شهرستان کرمانشاه-زهرا منصوری زاده

کرمانشاه.۳راه مسکن جنب کالنتری ۲۲مسکن

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای امید محمدی عیسی آباد به شماره ملی ۳۸۲۰7۲9۸۲۸ به استناد استشهادیه 
نامه پیوست پرونده و گواهی فوت به شماره ۳۶۲۵۸ مورخه ۲4/۰۳/۱۳9۳ و با ابراز 
چنین  و  نموده  شورا  این  تقدیم  شماره 9۶۰۳4۳  به  درخواستی  ورثه،  مشخصات 
اظهار داشته که شادروان مرحوم خانم فرشته سبحانی فرزند بابامراد به شماره ملی 
۳۸۲۰7۲۵۵9۸ صادره از مریوان متولد ۰۱/۰۱/۱۳۲۶ در تاریخ  ۱۸/۰۳/۱۳9۳ در 
محل اقامت خود در روستای گزردره فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:

۱-  خانم فریده محمدی فرزند حسین به ش ش ۵۲4 متولد۰۱/۰۱/۱۳4۵ به شماره 
ملی ۳۸۲۰7۲7۲۲۱ صادره از مریوان )فرزند متوفی( 

۲- آقای علی محمدی فرزند حسین به ش ش ۵97 متولد ۰۱/۰۱/۱۳۵۰  به شماره 
ملی ۳۸۲۰7۲7949 صادره از مریوان )فرزند متوفی( 

۳- آقای حسن محمدی عیسی آباد فرزند حسین به ش ش ۶99 متولد۰۱/۰۱/۱۳۵۶ 
به شماره ملی ۳۸۲۰7۲9۰۰۳ صادره از مریوان )فرزند متوفی(

4- خانم سعیده محمدی عیسی آباد فرزند حسین به ش ش 7۵۲ متولد۰۱/۰۳/۱۳۶۰ 
به شماره ملی ۳۸۲۰7۲9۵۲۶ صادره از مریوان )فرزند متوفی(

۵- آقای امید محمدی عیسی آباد  فرزند حسین به ش ش 7۸۳ متولد۰۱/۰۲/۱۳۶۲ 
به شماره ملی ۳۸۲۰7۲9۸۲۸ صادره از مریوان )فرزند متوفی(

۶ - آقای کامل محمدی فرزند حسین به ش ش 47 متولد ۲9/۰۲/۱۳۶۶ به شماره 
ملی ۳۸۲۱47۳۱۳4 صادره از مریوان )فرزند متوفی(

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید  با  اینک 
تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد آنهاست 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر نخستین آگهی به شورا تقدیم نماید واال گواهی 

صادر خواهد شد.
8 شورای حل اختالف بخش کالترزان )شویشه(

آگهی مزايده اموال غير منقول )اسناد رهنی( 
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9۶۰۰۶۳۶ ششدانگ پالک 7۵ فرعی از ۲7۰۰ اصلی 
بخش دو سنندج ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای نعمت اله توریانی فرزند مجید 
منتقل شده است طبق سند رهنی شماره ۱۵7۳9-94/۱۱/۳ دفترخانه ۶۰ سنندج 
در قبال مبلغ ۶9۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رهن بانک دی شعبه سنندج قرار گرفته و 
طبق نظر کارشناسان رسمی به مبلغ ۵۸۲/۶۵۵/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و پالک فوق 
دارای 74/۳ متر مربع عرصه برابر مفاد سند که پس از تعریض شهرداری به 4۵/۲۳ 
متر مربع کاهش یافته است. اعیانی طبقه همکف 74/۳ متر مربع، اعیانی زیرزمین 
۳۳/۵۳ متر مربع، با قدمت حدودا ۳۰ سال و از نوع بنایی، سقف طاق ضربی، نمای 
سیمانکاری، در و پنجره فلزی، سیستم گرمایش بخاری گازی )به آدرس: سنندج- 
خیابان امام- کوچه کمانگر کوچه سینا پالک ۸ کدپستی: ۶۶۱۳99۳۱9۵( حدود 
به طول  به دیوار  به کوچه شرقا: دیوار  به طول ۵ متر  و دیوار  اربعه: شماال: درب 
۱۱/۸۵ متر به شماره ۱4 فرعی از ۲7۰۰ اصلی جنوبا: دیواریست به طول 7/۱۰ متر 
مربع به زمین شماره ۱4 فرعی از ۲7۰۰ اصلی غربا: در دو قسمت اول دیواریست 
به طول 7/۱۰ متر به زمین شماره ۱4 فرعی از ۲7۰۰ اصلی غربا در دو قسمت اول 
دیواریست به طول 4/۸۰ متر به کوچه دوم دیواریست به طول 7/۸۰ متر به کوچه 
پالک فوق از ساعت 9 الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ 9۶/۱۲/۱4 در اداره اجرای اسناد 
رسمی سنندج واقع در سنندج – سایت اداری از طریق مزایده به فروش می رسد. 
از مبلغ پانصد و هشتاد و دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنجهزار ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
از  مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
از  اداری بعد  می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی: ۱۳9۶/۱۱/۱4   

تاریخ مزایده: سه شنبه مورخ ۱۳9۶/۱۲/۱4 
م الف: 35۲۱ رئیس ادراه اجرای اسناد رسمی سنندج

دادنامه
بخش  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   9۶۰99۸۲۰۶۱7۰۰۰97 کالسه  پرونده 

چمستان تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای محسن رمضانی فرزند حسن به نشانی مازندران – نور – چمستان 

عربخیل روبروی نانوائی انتهای ک منزل پدری 
خوانده: آقای لیال قمی اویلی فرزند ذوالفعلی به نشانی مازندران – نور – چمستان 

خ امام نرسیده به کالنتری ک شهید علیرضا حسینی 
خواسته: مطالبه وجه چک 

قمی  لیال  خوانده  طرفیت  به  رمضانی  محسن  خواهان  دعوی  در خصوص  شورا-  رای 
اویلی بخواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های ۱-۱۳۳۳۲44 و ۱۳۳۳۲4۵-۲ 
مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عهده بانک موسسه مالی و اعتباری مهر و فتوکپی مصدق 
گواهینامه های عدم پرداخت صادره از باانک محال علیه شورا نظر به اینکه وجود اصل 
سند مرقوم در ید خواهان ظهور در مدیونیت اشتغال ذمه خوانده دارد علیرغم اینکه 
خوانده در هیچیک از جلسات دادرسی شرکت ننموده و الیحه دفاعیه نفرستاده و ابالغ 
اخطاریه واقعی صورت نگرفته است. خوانده دلیلی که داللت بر برائت ذمه وی و یا تودیع 
وجه چک  ها در سررسید یا تاریخ موخر به خواهان نماید ابراز و معمول نداشته است 
فلذا شورا التفاتا به وصف تجریدی اسناد تجاری )اصل عدم توجه ایرادات( بقای دین 
 ۱۲۸4،۱۲۵۸،۱۲۵7>۱۲۸۶ مواد  از  مستفاد  تلقی  مستحب  خواهان  حق  در  خوانده 
آیین  قانون  ۱9۸و۵۱9و۵۲۲  و  تجارت  قانون   ۲9۲،۳۱۰،۳۱4،۳۲۰ و  مدنی  قانون 
به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲/۱9۰/۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ها لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم نظر می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف 
قابل  روز  بیست  ظرف  سپس  و  شورا  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست 

تجدیدنظر در دادگاه عمومی بخش چمستان می باشد.
م الف: 96/693 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بخش چمستان  

آگهی مفقودی
سمندسورن۱۸۰۰مدل۱۳۸۸برنگ  سبز(خودروسواری  مالکیت)برگ  شناسنامه 
موتور۱۲4۸۸۲۱۸۶۸7وشماره  شماره  ۲4-4۵۶د9۸به  انتظامی  شماره  سفیدبه 
چی  پاره  محمدعلی  عبدالکریم  بنام   NAACC۱CF۳AF4۲4۱۸۸شاسی

مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

دادنامه
بایگانی:9۶۱۱۸۲   شعبه ۱۰۳  پرونده کالسه9۶۰99۸۲۸۸4۸۰۰۸۲۵    شماره 
دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر ) ۱۰۳ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 

  9۶۰997۲۸۸۶۳۰۱7۳۰
شاکی: آقای سید مجید احسانی راد فرزند سید رضا به نشانی اسالمشهر- احمد آباد 

مستوفی- حسن آباد خالصه روبروی مسجد پ ۳۵ 
متهمین: ۱. آقای رضا نجفی نژاد فرزند غیضعلی به نشانی اسالمشهر- احمد آباد 

مستوفی- حسن آباد خ قلمستان ک قدس پ 4۰ 
۲. آقای حسین کریمی به نشانی مجهول المکان

اتهام ها : ضرب و جرح عمدی
رای دادگاه

براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به 
کریمی  ۱. حسین  آقایان  مورخه 9۶/۰۸/۰9   شماره ی 9۶۱۰4۳۲۸۸۰۰۰۳۸۰  
متواری متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو  ۲. آقای رضا نجفی نژاد 
ی  سابقه  فاقد  اسالمشهر  مقیم  کارگر  متاهل  سواد  با  ساله   ۲۵ غیضعلی   فرزند 
محکومیت کیفری موثر آزاد با صدور قرار قبولی کفالت متهم است به معاونت در 
جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای سید مجید احسانی راد  با 
تحقیقات  قانونی  پزشکی  گواهی  پرونده شکایت شاکی  اوراق  مندرجات  به  عنایت 
محلی صورت گرفته صورتجلسه ی بازبینی فیلم دوربین مدار بسته و اظهارات شهود 
عدم حضور متهم ردیف اول و فقدان دفاع از ناحیه ی وی دادگاه بزهکاری متهم را 
محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 44۸- 4۸۸- 7۱4 قانون مجازات اسالمی 
متهم ردیف اول را بابت جرم ضرب عمدی و ایجاد کبودی در ثلث میانی خلف تنه 
به پرداخت یک ونیم هزارم دیه ی کامل انسان در حق شاکی محکوم می نماید در 
خصوص جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نظر به اینکه نوع صدمه ی ایجاد 
شده به نحوی نیست که با چاقو یا قمه ایجاد شده باشد دادگاه به دلیل فقدام ادله 
ی اثباتی کافی و در خصوص متهم ردیف دوم دادگاه به دلیل انکار وی و نظر به این 
معاونت در جرمی که صرفا دیه دارد محقق نمی گردد و هیچ کدام از مصادیق ۱۲۶ 
قانون مجازات اسالمی احراز نگردید به دلیل فقدان وصف جزایی عمل مستندا به 
ماده ی 4 قانون آئین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم برائت 
صادر و اعالم می نماید رای صادره در خصوص متهم ردیف اول غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در این دادگاه و سپس به همراه حکم برائت 
صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید 

نظر استان تهران می باشد. م/الف ۲۰4۰
امیر ایاره-  رئیس شعبه ۱۰3دادگاه  کیفری ۲ اسالمشهر 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

خوانده: محمد اسماعیل طاهر قرا ملکی 
کالسه پرونده: ۸۱۶/۲/9۶

وقت رسیدگی: روز شنبه 9۶/۱۲/۱9 ساعت ۱۶:۳۰
خواهان: بهرام فرح نیا    

خوانده: محمد اسماعیل طاهر قرا ملکی
خواسته: مطالبه وجه   

خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و به علت 
مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه و  به تجویز 
ماده 7۲ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرایم کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و 
دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضور 
ضمنا  نمود.  خواهد  تصمیم  اتخاذ  غیابا  دادگاه  و  محسوب  شده  ابالغ  دادخواست 
چنانچه بعد ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود.م/الف ۲۰۶۲ 
مدیر دفتر شعبه دو  شورای حل اختالف اسالمشهر

الهام افراشته، عضو شورای اسالمی شهر اندیشه در مصاحبه با 
خبرنگار زمان ضمن ارائه چشم اندازی از برنامه های ورزشی 
مجموعه گفت: با توجه به اینکه همواره سعی در حمایت از قشر 
ورزشکار در این شهر داشته ایم تصمیماتی در خصوص تشکیل 
کمیته ای از ورزشکاران، مدال آوران، قهرمانان و پیشکسوتان 
رشته های ورزشی اتخاذ کردیم و امیدواریم گام مثبتی در 
راستای هدفمندی بیش از پیش بودجه فرهنگی و ورزشی  

شهر اندیشه برداریم.
وی در ادامه با اشاره به نقش به سزای زن در جامعه به عنوان 
مادر و همچنین ستون خانواده به لزوم توجه بیشتر به سالمت 

جسمی زنان که بی شک در سالمتی روحی آنها موثر است 
تاکید کرد و گفت:  هرچه زن روحیه سالم تری داشته باشد 
محیط خانواده گرم تر و سالم تر خواهد بود و نباید فراموش 

کنیم که تربیت نسل آینده جامعه به عهده مادران است.
این عضو شورای اسالمی شهر اندیشه اظهار داشت:  ممکن 
است به علت مشغله های کاری، خانواده ها متوجه استعداد 

های فرزندانشان نباشند. از این رو تیمی در زمینه استعداد یابی 
تشکیل دادیم که با ورود به مدارس شهر استعداد های ورزشی 
را شناسایی کند تا با تربیت و شکوفا کردن این استعداد ها 
بتوانیم قهرمانانی تحویل جامعه دهیم. الهام افراشته به سرانه 
ورزشی استاندارد شهر اندیشه اشاره کرد و یادآور شد: با درک 
اهمیت زیرساخت ها و تاکید بر عمل و ارتباط تنگاتنگ با مردم 

سعی بر این داشتیم که ورزش را به عنوان رکن اساسی و اصلی 
و نه صرفا سرگرمی و تفریح در فرهنگ مردم نهادینه کنیم.

تشکيل كميته ورزشی شهر انديشه



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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
/دوم  اول  هیات   ۱۳9۶/۶/۲7 مورخ   ۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۲4۵۰ شماره  برابررای 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  
شناسنامه ۲۳۳۰۲  به شماره  بشماره  علی   فرزند  مزرعه   عسگرزاده  فاطمه  خانم 
صادره از تهران در ششدانگ یکباب ساختمان ساختمان  به مساحت ۱7۵/۵9متر 
مالک رسمی حیدر  از ملکی  اصلی خریداری شده  از۲۲  مربع پالک ۲۱۵۲ فرعی 
شفیعی علویجه 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 
اولین آگهی به  انتشار  از تاریخ  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۲۲۳4
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۶/۱۰/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۶/۱۱/۱4

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۶۶۲۲  برابررأی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیرهوشنگ 
فرجی قناد  فرزند مقصود  به شماره شناسنامه ۲۳۲۲  صادره از کرج در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت ۲47 متر مربع پالک ۵۲ 
فرعی ا ز ۱۶۲ اصلی واقع در کرج خریداری از مالک رسمی آقای اسداله سبزه پرور 
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 ۲۲۲۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/۱۰/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳9۶/۱۱/۱4

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۶4۲7  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدتقی حاجی تقی 
طهرانی فرزند عزیزاله  به شماره شناسنامه ۱۵۶4 کد ملی ۰۰7۵۲۲۵۸7۵ صادره از 
تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 4۵/7۶ متر مربع پالک ۸۰4۶ فرعی 
ا ز ۱۶۳ اصلی واقع در جاده مالرد- پارک منظریه - سپیددشت - خ یاسمن- بن بست 
بهار- درب دوم سمت چپ - پالک ۲۱۳۸9 خریداری از مالک رسمی آقای اسد صدری 
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 ۲۲۳۰

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/۱۰/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳9۶/۱۱/۱4
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

آگهی مربوط به تجدید نظر
آگهی ابالغ 

،خانم  حلون  فرزند  زاده  یابرمریم  آقای  به  نظرخواهی  تجدید  ضمائم  و  دادخواست 
آقای  قسمه مریم زاده فرزند حلون،حسنه مریم زاده فرزند حلون. تجدید نظرخواه 
طرفیت  به  خواهی  نظر  تجدید  دادخواست  قیطان  فرزند  پور  صالحیان  عبدالحلیم 
تجدید نظرخوانده آقای یابرحلون زاده فرزند حلون خانمهاقسمه مریم زاده،و حسنه 
مریم زاده فرزندان حلون نسبت به دادنامه شماره 9۶۰997۶۱4۱۳۰۱۱۰۲در پرونده 
ماده  موضوع  طبق  که  تقدیم  خرمشهر  حقوقی  دادگاه  سوم  کالسه9۵۰۸۵۸شعبه 
7۳و ۳4۶قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده 
مراتب تبادل لوایح یک نوبت دریکی از جراید کثیراال نتشارآگهی می گردد تا تجدید 
نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خودنسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی را دریافت و 
چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید.درغیراینصورت پس از انقضاءمهلت 

مقررقانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظراقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه ۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-معصومه باقری

آگهی احضار متهم
محمد  آقای  علیه  فرزندعبدالعباس  مطوری  حمزه  آقای  شکایت  اعالم  به  توجه  با 
ادای  جهت  پیامک  ارسال  ازطریق  دائربرتوهین  فرزندحمزه  نژاد  صیداوجاسمی 

توضیح دراین مرجع  حاضرشوید.              شماره م الف:)۱۶/7۶۱(
دادیار شعبه دادستانی دادسرای ماهشهر-مصطفی ساکی

آگهی مفقودی
مشکی  رنگ  اکسپلورمدل ۲۰۱۶به  تیپ  فورد  استیشن  سواری  تردد خودرو  برگ 
شخصی،شماره  ۱۶۳49-اروند  پالک  ،تعدادسیلندر۶،شماره  بنزینی  سوخت  ،نوع 
احمد  نام  IFM۵K7D۸۳GGA99۵7۸به  شاسی  موتورGGA99۵7۸وشماره 
۸4۱،شماره  شناسنامه  صدورخرمشهر،شماره  ،محل  پدرعبدالرحمن  ،نام  سودانی 
ملی۱۸۲94۳۳۳4۲،کدپستی ۶۱۸۶9۸۵999مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط 

است.
اهواز

متن آگهی
فرزندمحمدرضابطرفیت  علیرضامحرمخانی  آقای  تجدیدنظرخواهی  درخصوص 
وعبدالرضاعباسپورامیدی  عبدالنبی  فرزندان  حمیدغضبانیان  وآقای  خانمهاحمیده 
فرزندجعفروخانم آرزوعسجری فرزند عبدعلی وخانم کلثوم غضبانیان فرزند یبارنسبت 
به تجدیدنظرخوانده  ابالغ  به دادنامه شماره 9۶۰997۶۱4۱۲۰۰۸7۳مراتب جهت 

ازطریق درج دریکی از روزنامه های کثیراالنتشاراعالم می گردد.   
فاطمی سوق-دفترشعبه دوم حقوقی خرمشهر

آگهی قرار
کارشناسی حقوقی مالی زوجه

حوریه  خانم  خواهان  دعوی  کالسه9۵۰744موضوع  پرونده  به  احتراماعطف 
داودپورفرزندعبدالواحد به طرفیت خوانده آقای قاسم سواری فرزندمحیبس به خواسته 
مطالبه نفقه ایام معوقه ازتاریخ ۱۳۸9/7/۳۰لغایت اجرای حکم طبق قرارکارشناسی 
ونیزتعیین نفقه ایام عده باتوجه به بررسی محتویات پرونده واستماع اظهارات وکیل 
خواهان مبنی براینکه خواهان خانه دارباتحصیالت زیردیپلم وهمسردوم خوانده که 
خوانده دارای شغل آزادفعالبه علت محکومیت کیفری متواری می باشدوطرفین به 
به  هستندلذاباتوجه  دائم  زوجیت  نکاحیه،شماره۲۶۱۲9درعقله  سندرسمی  موجب 
جمیع جهات و اوضاع واحوال مسلم قضیه نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می 
گردد.۱-نفقه زوجه طبق قرار صادره ازتاریخ۱۳۸9/7/۳۰لغایت۱۳۸9/۱۲/۲9بابت۵م
اه ازقرارماهیانه۱/۲۰۰/۰۰۰ریال جمعامبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال محاسبه شده است.۲-

۱/۵۰۰/۰۰۰جمعابه  ازقرارماهیانه  درسال۱۳9۰و۱۳9۱بابت۲4ماه  زوجه  نفقه 
درسال۱۳9۲ازقرارماهیانه  زوجه  است.۳-نفقه  شده  مبلغ۳۶/۰۰۰/۰۰۰محاسبه 
گردد.4-نفقه  می  اعالم  میزان۲۱/۶۰۰/۰۰۰ریال  جمعابه  ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال 
جمعابه  ازقرارماهیانه۲/۳۰۰/۰۰۰ریال  ۱۳94بابت۲4ماه  درسال۱۳9۳و  زوجه 
درسال۱۳9۵بابت۱۲ماه  زوجه  است.۵-نفقه  شده  میزان۵۵/۲۰۰/۰۰۰محاسبه 
اعالم می گردد.۶- میزان۳۳/۶۰۰/۰۰۰ریال  ازقرارماهیانه۲/۸۰۰/۰۰۰ریال جمعابه 

تاتاریخ۱۳9۶/9/۳۰ازقرارماهیانه  فروردین  درسال۱۳9۶ازابتدای  زوجه  نفقه 
۳/۱۰۰/۰۰۰ریال بابت نه ماه جمعا۲7/9۰۰/۰۰۰ریال اعالم می گردد.ضمنانفقه زوجه 
تاپایان اجرای کامل حکم برهمین مبنای نرخ نفقه درسال۱۳9۶اعالم می گرددکه 
استحقاقی یاعدم استحقاق زوجه به نفقه آتیه براساس تشخیص مقام محترم قضایی 
است.نفقه ایام عده بابت سه ماه نه میلیون وپانصدهزار ریال اعالم می گردد.جمع 
کل نفقه استحقاقی زوجه بااحتساب نفقه ایام عده مبلغ۱۸9/۸۰۰/۰۰۰ریال محاسبه 
شده است.ضمناباتوجه به بعدمسافت هزینه ایاب وذهاب به مبلغ ششصدهزارریال 

ازمتقاضی اخذمی گردد.
علیرضامهاجریان-کارشناس رسمی دادگستری

آگهی مربوط به تجدیدنظر
آگهی ابالغ

آور- پوروعبدالحسن  منصورصخی  آقای  به  تجدیدنظرخواهی  وضمائم  دادخواست   
به  خواهی  تجدیدنظر  فرزندسعیددادخواست  باوی  حسن  آقای  خواه  نظر  تجدید 
به  آورنسبت  عبدالحسین  و  پور  منصور صخی  آقایان  خوانده  نظر  تجدید  طرفیت 
دادنامه شماره9۶۰997۶۱4۱۳۰۱۳۲9در پرونده کالسه9۶۰۳7۸شعبه سوم دادگاه 
مدنی  دادرسی  آئین  ماده 7۳و۳۶4قانون  موضوع  حقوقی خرمشهرتقدیم که طبق 
در  نوبت  یک  لوایح  تبادل  مراتب  تجدیدنظرخوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به 
روزپس  ده  ظرف  نظرخوانده  تجدید  تا  گردد  می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  یکی 
کامل خود،نسخه  نشانی  اعالم  مراجعه وضمن  دفتردادگاه  به  آگهی  انتشار  ازتاریخ 
ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظر خواهی رادریاقت وچنانچه پاسخی دارید کتبا به 
این دادگاه ارائه نماید.درغیراینصورت پس از انقضاءمهلت مقررقانونی نسبت به ارسال 

پرونده به دادگاه تجدیدنظراقدام خواهد شد.شماره م الف:)9/۱۱79(
مدیر دفتر شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-معصومه باقری

متن آگهی 
محکوم له : محسن علیزاده 
محکوم علیه :بهروز منافی 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به که مجهول المکان می باشد ابالغ 
دادنامه  موجب  به   9۶۰47۸ کالسه  پرونده  در  از  صادره  اجرائیه  طبق  شود  می 
محکوم  علیه  محکوم   ۱۰ شعبه  از  صادره   ۱۳9۶/۵/۲4 مورخ  شماره 9۶۰۰۰7۳۰ 
به پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۳9۵/9/۳۰ لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ 7/۸۲۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ 
7/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له می 
باشد  پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می 
باشد بدیهی است  با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم 
باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 7۳ آ.دم ماده 9  علیه می 
قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت 
اجرائیه و وصول هزینه  اجرای مدلول  به  احکام طبق مقررات نسبت  اجرای  واحد 

اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد - حمید 
گوهری سراب 

اجرائيه
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۶۱۰۰9۶۶۱۰7۰۲۱44و شماره 
دادنامه مربوطه 9۶۰997۶۶۱۰7۰۰۸۰4 مورخه 9۶/۸/۲۱ صادره از این دادگاه در 
به  بالعزل  وکالت  به ۱-صدور  است  علیه محکوم  پرونده کالسه 9۶۰۳۶۶ محکوم 
نام محکوم له در خصوص بیل زنجیری 9۱۲ ،۲- پرداخت مبلغ ۱/4۵۶/۰۰۰ریال 
به عنوان هزینه دادرسی ۳- هزینه نشر آگهی در مرحله اجرای احکام محاسبه از 
محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل می شود در ضمن به لحاظ غیابی بودن رای 
صادره جهت اجرای حکم مستند به تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی 
محکوم له باید ضامن معتبر یا تامین متناسب بسپارد و طبق ماده ۶ قانون اجرای 
احکام مدنی پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد هم چنین مستند به 
ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم علیه ظرف ده روز مفاد اجرائیه 
را به موقع اجرا نگذارد باید یک بیستم )یا پنج درصد ( محکوم به را بابت نیم عشر 

دولتی به حساب صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران واریز نماید. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد - محمد علی مومنی .  

آگهی
خواهان خلیل اله بازگیر فرزند امید علی به شماره ملی 4۰7۲۳۲۲474 ساکن :خرم 
تلفن  الزمان پالک ۱۰کدپستی ۶۸۱۳97۳4۳4  آباد خیابان شریعتی کوچه صاحب 
 : ملی  شماره  به  سبزخدا  فرزند  معتمدی  :۱-مجتبی  خواندگان   ۰9۱۲۲۱4۰۲۱۸
 ۶۸۱4۱979۳7: یکم  کد پستی  علیا الله  بدرآباد  آباد  :خرم  4۰7۰9۶۵4۸۳ ساکن 
۲-فاطمه زمانی مقدم  فرزند مراد به شماره ملی 4۰7۲47۶۲۰۱ ساکن :خرم آباد بدرآباد 
علیا الله یکم  کد پستی :۶۸۱4۱979۳7 خواسته :صدور رای به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 4۵7/۰۰۰/۰۰۰ ریال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در 
سند رهنی شماره ۲۰7۶۳  مورخه ۱۳9۵/۸/۲۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۳9 
شهرستان خرم آبادبه میزان ۲۰۰ روز  و پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در سند 
مذکور مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت وکیل و 

هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری .
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به طرفین 
برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق پس از بررسی 
و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به شرح زیر رای صادر و 

انشا گردید.
رای داوری :

در خصوص دعوی خواهان آقای خلیل اله بازگیرفرزند امید علی به موجب درخواست 
صدور رای مورخ ۱۳9۶/۱۱/۱  به طرفیت خواندگان آقای : مجتبی معتمدی و خانم 
فاطمه زمانی مقدم به خواسته صدور رای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
4۵7/۰۰۰/۰۰۰ ریال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند رهنی رسمی شماره 
۲۰7۶۳  مورخه ۱۳9۵/۸/۲۲ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۳9  شهرستان خرم 
آباد و پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در سند مذکور مطابق مفاد سند و هزینه 
دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی 
رای داوری به شرح درخواست تقدیمی با توجه به انتخاب داور مطابق با ماده 4۵4 ق آ د 
م و با توجه به مدارک و اسناد تسلیمی و صحت ادعای رابطه رهنی به موجب سند رسمی 
مذکور و هم چنین احضار طرفین به حضور در جلسه داوری مطابق با تراضی در بند ۱۲ 
قرارداد از طریق درج در روزنامه کثیر االنتشارزمان مورخ ۱۳9۶/۱۱/4  و اینکه خوانده 
علیرغم اطالع و استحضار طبق قرارداد از پرداخت بدهی در مهلت مقرر قانونی امتناع 
نموده است به همین خاطر تخلف وی از اجرای مفاد قرارداد محرز تشخیص گردیده و 
مطابق بند ۲ قرارداد تودیع الحق اجور معوقه نیز آثار تخلف وی را زایل نمی گرداند . 
بنابراین مستندا به ماده ۲۰۱ ق آ د م و عدم حضور خواندگان در جلسه داوری و با توجه 
به مفاد قرارداد فی مابین به خواسته خواهان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
: درخصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت خسارت عدم انجام تعهد و از آنجا توافق که گردیده است به ازای هر روزتاخیردر 
انجام تعهد در بند ۵ قرارداد روزانه مبلغی به میزان ۱ درصد اصل بدهی مندرج در بند ۱ 
قرارداد به قرار هر روز ۲/۲۸۵/۰۰۰ ریال پرداخت گردد و با توجه به تاخیر راهن و ضامن 
در انجام تعهدات به میزان ۲۰۰ روز اعالمی خواهان رای به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 4۵7/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت سایر خسارات قانونی از قبیل هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل و حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها 
تا اجرای قطعی رای داور برابر تعرفه های قانونی صادر می گردد . رای داوری با عنایت به 

داور قرار داد ناصر مرادی     توافق و تراضی در بند ۱۰ قرار داد قطعی است . 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل ۱۳۸4 به شماره پالک ایران 7۲-79۵ق۵۵ و 

شماره شاسی ۱۲۱4494۶ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۱/۵۳4/9۶ شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
فاروق میرانی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان 

خدر میرانی در تاریخ9۶/4/۳  در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.خاور عثمانی   زایچه: ۱۲-۱۳۱۶/۲/7  کدملی:۱-99۲47۲-49۵همسر متوفی

۲.جبار عثمانی  زایچه: ۶۸۱-49/9/۱  کدملی: ۰4۳۰۶۶۲-۳۲۳پسر متوفی
۳.صبریه میرانی   زایچه: ۱۸۸-۱۳۵۰/۵/۱۵  کدملی: 49۵97۸۵9۲۶  دختر متوفی

4.مختار میرانی  زایچه:۵۲۶۶-۵9/7/۱ کدملی: 9۶۸۱۸۵۳-49۵  پسر متوفی
۵.ابراهیم میرانی  زایچه:۲۳۶-۶۱/۶/۱ کدملی: ۲-49۵9۸97۱۱  پسر متوفی

۶.عایشه میرانی   زایچه: 7۳۲۲-۶۳/۱۱/۲۰ کدملی: 49۵97۰۲۵۱۶  دختر متوفی
7.فاروق میرانی   زایچه: ۲۳۳۳-۶۶/۲/۲۵ کدملی: 49۵99۶۳۲۳9پسر متوفی 

کدملی: 9-49۵۰۰۶۶۶۰دختر  زایچه: ۱۳7۰/7/۵-49۵-۰۰۶۶۶۰-9  میرانی  ۸.نسرین 
متوفی

9.بهمن میرانی  زایچه: ۱-۰۱۰۲۶۲-49۵-۱۳7۲/۶/۲4  کد ملی ۱-۰۱۰۲۶۲-49۵پسر 
متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضي 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.
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رشد خیره کننده »امید به زندگي« ایرانیان

 گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نشان می دهد، شاخص »امید به 
زندگی« در مردم ایران طی 4 دهه اخیر رشد خیره کننده داشته و ایران 
۸۲ کشور را پشت سر گذاشت. رشد »امید به زندگی« هم در ایران طی 
4۰ سال اخیر از ۱۸۰ کشور دنیا بیشتر شد.یکی از مهمترین شاخص 
های توسعه هر کشور که در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد 
هرساله اعالم می شود، شاخص امید به زندگی است که نشان میدهد، 
مردم هر کشور بر اساس میزان توسعه یافتگی آن کشور چند سال امید 
به زنده ماندن دارد.بر اساس گزارش دفتر برنامه توسعه سازمان ملل، 
میزان امید به زندگی در ایرانی ها قبل از پیروزی انقالب اسالمی ۵4 
سال بوده که این رقم در آخرین گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۶ به بیش 
از 7۵.۶ سال رسیده است که رشد حدود ۲۲ سال را نشان می دهد.

بر همین اساس، جمهوری اسالمی ایران طی چهار دهه اخیر به لحاظ 
رشد امید به زندگی جزو ۱۰ کشور اول دنیا بین حدود ۱9۰ کشور بوده 
است، یعنی ۱۸۰ کشور از ایران عقب ترند. رتبه جهانی ایران در شاخص 
امید به زندگی قبل از پیروزی انقالب اسالمی ۱4۳ بوده که این رتبه در 
حال حاضر به ۶۱ ارتقا یافته، به عبارتی ایران در این 4 دهه از ۸۲ کشور 
دنیا پیشی گرفته است. تازه ترین گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۶ هم 
نشان می دهد، طی سه دهه اخیر رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی 
از ۱۱۸ در سال ۱99۰ به ۶۱ در سال ۲۰۱۵ میالدی ارتقا داشته که 

حاکی از رشد ۵7 پله ای ایران در ۳۰ سال اخیر است.

نوسات قیمت دالر،سفر را گران تر کرده است

رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نوسان های 
ارز را بر صنعت گردشگری همانند سایر حوزه های اقتصادی اثرگذار 
دانست و گفت: متولیان از این تاثیر اطالع دارند و قول داده اند آن را 

کنترل کنند تا از این وضع خارج شویم.
علی اصغر مونسان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارات قبلی 
شما درباره گرانی سفر و نرخ باالی خدمات در ایران و تاثیر نوسان های 
ارز در تشدید این وضعیت، به عنوان متولی سفر آیا در هیات دولت 
رایزنی و یا نفوذی خواهید داشت تا این جریان دست کم در بخش 
سفر تاثیر کمتری داشته باشد؟ گفت: نفوذ که نخواهیم داشت، اما 
باید رایزنی داشته باشیم. البته متولیان روی مشکل ارز کار می کنند 
تا انشااهلل قیمت ارز به نرخ درست برگردد. طبق صبحت های رییس 
کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، انشااهلل از این وضعیت خارج می شویم.

وی افزود: ارز کل حوزه ی اقتصاد را در برمی گیرد، خصوصا گردشگری 
را که صنعت حساب می شود، بنابراین ارز به همه ی بخش ها ارتباط 
پیدا می کند و تاثیر آن برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری هم مهم است، متولیان این مسائل را می دانند و پیگیری 
می کنند. البته ما هم معتقدیم نوسان های ارز روی صنعت گردشگری 
تاثیر دارد، متولیان هم خودشان تاثیر آن را روی همه بخش ها درک 
می کنند و برای رفع این مشکل، پیگیری های الزم را انجام می دهند. 
اگر همه اعضای کابینه نتوانستند تا کنون برای ارز کاری کنند، پس 

آقای مونسان هم نمی توند در این موضوع کاری کند.

خبر

نمی توان مدارس را با مدل های 
دهه ۶۰ اداره کرد

دروازه  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مطابق  پیشرفته،  پرورش  و  آموزش  به  عبور 
سند تحول، تغییر روش ها و ابزارهاست، گفت: 
امروز نمی توان مدارس را با مدل های دهه ۶۰ 
اداره کرد؛ بچه های امروز، دیگر بچه های دهه 

۶۰ نیستند.
دبستان  در  حضور  با  بطحایی  سیدمحمد 
دخترانه رفاه همزمان با فرارسیدن دهه مبارک 
فجر و در آستانه پنجاهمین سالگرد تاسیس 
مدارس »رفاه« با بیان اینکه در حوزه انقالب 
اسالمی بسیار شنیده و خوانده ایم که یکی از 
بزرگ ترین وجوه افتراق آن با سایر انقالب ها، 
دستخوش  که  است  فرهنگی  زیرساخت های 
نمی توان  هرچند  گفت:  شد،  عمیق  تحوالت 
کرد،  ۲۲بهمن  به  منوط  را  انقالب  این  همه 
بلکه سابقه دیرینه ای داشت و تحول در زیربنای 

فرهنگی از دهه های قبل شروع شد.
وی افزود: تفاخر جای خود را به تواضع و تحمل 
و اشرافی گری جای خود را به ساده زیستی داد. 
متاسفانه نسل ما هیچ گاه این مفهوم انقالب را 
به شکل عمیقی درک نکردیم و شاید به همین 
اندازه ای که باید،  دلیل است که قدرش را به 

ندانستیم.
تحوالت  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
رخ داده در آموزش و پرورش گفت: در زمان 
آموز  دانش  میلیون  هشت  انقالب  پیروزی 
داشتیم که اکنون به حدود ۱4 میلیون رسیده 
ابتدایی  دوره  در  تحصیلی  پوشش  نرخ  است. 
7۰ درصد بود که اکنون به 9۸ درصد رسیده 
است. پوشش تحصیلی در دوره متوسطه نیز 4۰ 

درصد بود که اکنون به ۸۳ درصد است.
تحصیل  نرخ  زمان  آن  در  داد:  ادامه  بطحایی 
بود که  و حرفه ای هفت درصد  فنی  دوره  در 
امروز به ۳4 درصد رسیده است. همچنین ۱.۲ 
درصد فرهنگیان دارای مدرک لیسانس و باالتر 
بودند که امروز به باالی 7۰ درصد رسیده است. 
امروز 74۰ پژوهش سرا در کشور داریم که مهد 
تمرین مهارت های علمی است و ۱4۱۰ کانون 

فرهنگی و ۶۵۱ دارالقرآن فعال هستند.
و  آموزش  امروز  چالش های  به  اشاره  با  وی 
پرورش و غایت و فلسفه تعلیم و تربیت گفت: 
هرچند با سرعتی بسیار بیشتر از گذشته در 

حرکتیم، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

خبر

به  کرمان،  استان  به  سفرش  گزارش  تشریح  ضمن  رفاه  وزیر 
پدیده فقر نشاط اشاره کرد و گفت:  فرایندهای امیدزا به نفع 
رفع آسیب های اجتماعی و فروپاشی نسلی ذهنی کار می کنند و 
ما توسعه شادی و نشاط را به عنوان یک برنامه در دولت دنبال 
می کنیم.علی ربیعی ، به تببین برنامه های سفرش به کرمان به 
همراه رئیس جمهور پرداخت و یه ایسنا اظهار کرد: در مجموع 
پروژه هایی متصل به یکدیگر را در سه دسته افتتاح کردیم که 

هرکدام مبتنی بر یک هدف گذاری است.
وی با اشاره به مفهوم توسعه به مثابه شادی و نشاط گفت: در 
ایران نیاز به افرادی شاداب داریم، فقدان نشاط و امید بخشی از 
آسیب های اجتماعی و عدم تمایل به کار و دستیابی به برخی 

مشاغل را باعث شده است.
راستا  همین  داد:  در  ادامه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
مهارت های  ارتقای  برای  بهزیستی  مشاوره  مراکز  راه اندازی 

اجتماعی از جمله اقداماتی بود که دراستان کرمان شروع شد.
ربیعی با اشاربه به راه اندازی ۵ ورزشگاه کوچک برای اوقات 
فراغت گفت: ازبانک توسعه تعاون خواستیم راه اندازی چهار 
ورزشگاه دیگر را در برنامه های حمایت خود قرار دهد. حمایت 
از زندگی در اوقات فراقت و زندگی پس از هشت ساعت کار 
و توسعه مراکز تفریحی از جمله سیاست های جامعی است 
باید در شهرهای کوچک فاقد سینما، تئاتر و ورزشگاه  که 

در نظر گرفته شود، بانک های ما امروز در این جهت حرکت 
می کنند. وی با اشاره به پدیده فقر نشاط گفت:  فرایندهای 
نسلی  فروپاشی  و  اجتماعی  آسیب های  رفع  نفع  به  امیدزا 
ذهنی کار می کنند و ما توسعه شادی و نشاط را به عنوان 
یک برنامه در دولت دنبال می کنیم.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی همچنین با اشاره به مبارزه با فقر درمان و ارتقای 
استان هایی  در  گذشته  سال  چهار  طول  در  گفت:  سالمت 
چون سیستان و بلوچستان و کردستان به اندازه ۵۰ سال در 
این حیطه کار  شده است و در برخی از استان ها به اندازه ۱۰ 
و ۲۰ سال برای ارتقای سالمت کار  کرده ایم. ربیعی ادامه 
تامین  بیمه شدگان سازمان  بهتر  به منظور دسترسی  داد: 
اجتماعی دراستان کرمان ۳ مرکز درمانی افتتاح و یا کلنگ 
زنی شده است که از جمله آنها می توان به مرکز درمانی 
راور و گسترش بیمارستان های پیامبر اعظم کرمان و غرضی 

سیرجان اشاره کرد.
وی با بیان ایکه یکی از استراتژی های دولت این بوده که کسی 
برخی  در  کرد:  عنوان  نیافتد  فرو  فقر  تله  به  درمان  هزینه  با 
روستاهای کمتر برخودار دسترسی به مراکز درمانی سخت تر 
است و بخشی از هزینه های از جیب مردم به همین دسترسی 
به درمان برمی گردد و به همین خاطر تامین اجتماعی بر روی 

مناطق محروم متمرکز شده است.

وی بخش سوم سیاست ها را توسعه اشتغال خرد دانست و گفت: 
اشتغال خرد با  فقر زدایی و توانمند سازی در هم آمیخته است. 
استان کرمان در  فراگیر  اشتغال  بودجه  تومان  ۱۰۲۸ میلیارد 
سال 9۶ است که برای سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و ما 
درحال پیش بینی ۲۰ هزار شغل با بودجه متوسط هر شغل 
۵۰ میلیون تومان هستیم و با تمهیدات سازمان فنی حرفه ای 
و استخدام مشاوران پایدارسازی مشاغل چگونگی کار در این 

استان را بررسی کرده ایم.

نبودن نشاط و اميد عامل آسيب های اجتماعی

سالمندي جمعيت، مهمترین چالش هاي پيش روي کشور

ایسنا: رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: 
پیری جمعیت یکی از مهم ترین چالش های 

پیش روی کشور در سال های آینده است.
همایش  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 

برگزار  هیدج  شهر  در  که  انقالب  فجر 
انقالب  برکت  به  امروز  کرد:  تصریح  شد، 
اسالمی و حمایت مردم شهر هیدج، شاهد 
مجهزترین  و  استانداردترین  بهره برداری 

مرکز نگهداری بانوان سالمند در این شهر 
هستیم.وی با اشاره به اینکه افزایش طول 
عمر مردم کشورمان یکی از برکات انقالب 
است، تصریح کرد: قبل از انقالب میزان امید 
به زندگی در کشورمان ۵۵ الی ۵۶ سال بود 
اما طبق آخرین بررسی های صورت گرفته 
در  زندگی  به  امید  سن  حاضر  حال  در 
بانوان 7۸ سال و در آقایان 7۳ سال است.

سالمندی  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
است،  سن  افزایش  پدیده های  از  یکی 
تصریح کرد: این تحوالت عظیم جمعیتی 
متعلق به کل جهان است و مختص کشور 
دقیق  برنامه ریزی  امر  این  که  نیست  ما 
مسئوالن را می طلبد. وی با اشاره به اینکه 
طبق سرشماری سال 9۵ حدود 9.۳ دهم 
درصد کشور را سالمندان تشکیل می دهند، 
تصریح کرد: بیش از ۳ میلیون   7۰۰ هزار 
نفر از این جمعیت را بانوان و ۳ میلیون و 

۶۰۰ هزار نفر را مردان تشکیل می دهند.
این مسئول با اشاره به اینکه در سال ۱4۲9 
بیش از ۳۰ درصد جامعه ما را سالمندان 
تشکیل خواهند داد، اظهار کرد: بیش از ۳۰ 
میلیون نفر از جمعیت کشورمان در سال 

۱4۲9 سالمند هستند.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه در احکام 
سالمت  محوریت  ششم  برنامه  قانون 
اجتماعی و برنامه ریزی برای سالمندان به 
عهده سازمان بهزیستی گذاشته شد، عنوان 
کرد: از همان روز اول اقدامات وسیعی در 
این  از  یکی  که  گرفت  صورت  حوزه  این 

اقدامات تدوین سند ملی سالمندان است.
بحث  سند  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
آموزش سالمت و بحث محیط توانمندساز 
و حمایت های مختلف فرا روی برنامه های 
شده  داده  قرار  کشور  بهزیستی  سازمان 

است.



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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۸49هیات 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 محمد 
فتاحی فرزند ولی مراد بشماره شناسنامه ۸7۰ صادره از تویسرکان در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۵/۸۱ مترمربع پالک ۱۵۸۱ فرعی از ۳۶۲ اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای مراد کولیوند عباس آباد 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.  4۳۸ م/الف
ایرج فهیمی- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزايده اموال غيرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در 
جنوب طبقه سوم به مساحت ۱۶7/4۰ مترمربع قطعه ۶ به پالک ثبتی ۱۶9/۱۳۳۱۸ 
به انضمام انباری شماره ۳ به مساحت 4/7۸ مترمربع و پارکینگ شماره ۳ به مساحت 
واقع در طبقات همکف ذیل صفحه ۱4 دفتر ۲۸۳۶ ثبت و سند  ۱۱/۳۰ مترمربع 
مالکیت به نام نرجس طریحی صادر گردیده و برابر سند رهنی 9۱/7/۳۰-۱۲۵۱۲۳ 
در رهن بانک صنعت و معدن می باشد. حدود و مشخصات به شرح شماال اول به خط 
مستقیم دوم که غربی است هر دو جز دیوار و پنجره ای است به داکت مشاعی سوم به 
خط مستقیم چهارم که به طور مورب و پخ است پنجم به خط مستقیم ششم که غربی 
است کال دیوار و دربی است ورود به راه پله و آسانسور مشاعی هفتم به خط مستقیم 
دیوار مشترک است با آپارتمان مجاور واقع است در سمت شمال همین طبقه هشتم 
که شرقی است نهم به خط مستقیم کال هر  و جز اخیر دیوار و پنجره ای است به 
نورگیر مشاعی شرقا دیواری است به فضای دیوار باقی مانده جنوبا اول به صورت قوس 
و منحنی دوم به خط مستقیم سوم که شرقی است چهارم به خط مستقیم کال دیوار 
و پنجره ای است و لبه دیوار بالکن مسقف و نرده بالکن است به فضای حیاط مشاعی 
غربا دیواری است به فضای دیوار باقی انده کف با سقف واحد شماره 4 و سقف با کف 
واحد شماره ۸ مشترک است و داکت به مساحت ۰/۳۲ مترمربع از این آپارتمان عبور 
می نماید حدود انباری شماال دیوار مشترک است با انباری شماره ۲ شرقا دیوار و دری 
است به پیلوت جنوبا دیوار مشترک است با محل تاسیسات شوفاژ غربا دیواری است 
به دیوار باقی مانده کف بر روی قسمتی از پر عرصه و سقف با قسمتی از کف طبقه 
اول مشترک است و حدود پارکینگ شماال و شرقا و جنوبا و غربا به پیلوت و سقف با 
قسمتی از کف طبقه اول مشترک است و کف بر روی قسمت پر عرصه می باشد. طبق 
نظر کارشناس رسمی دادگستری مورخ 9۶/۳/۲ ملک به مبلغ ۳/4۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزیابی گردید محل وقوع ملک : »کرج، دهقان ویالی اول، خ مینای یک، پالک ۲۳، 
ط۳، واحد ۶« ملک مورد نظر یک واحد آپارتمان است در طبقه سوم سمت جنوب 
یک مجتمع مسکونی که در مجتمع فوق طبقه همکف با کاربری پارکینگ، انباری، 
موتورخانه، شوفاژ، راه پله و آسانسور و در طبقات اول الی چهارم در هر طبقه ۲ واحد 
مسکونی دارد واقع شده است و واحد فوق دارای هال، پذیرایی، آشپزخانه اپن با کابینت 
ام دی اف، ۳ اتاق خواب، تراس، سرویس بهداشتی و حمام با سرویس فرنگی بوده 
و پوشش کف واحد پارکن و دیوارها نقاشی رنگ روغن است. اسکلت ساختمان فوق 
بتنی و سقف ها تیرچه بلوک و نمای آن سنگ می باشد. سیستم سرمایشی واحد مورد 
نظر کولر  آبی و گرمایشی آن موتورخانه شوفاژ مرکزی است و قدمت ساخت آن در 
حدود ۱۳ سال می باشد. پالک فوق از ساعت 9 الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ 9۶/۱۱/۳۰ 
در اداره اجرای ثبت کرج واقع در میدان آزادگان ابتدای خ مطهری از طریق مزایده 
به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۳/4۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد. ملک تا تاریخ 97/7/۳۰ تحت پوشش بیمه می باشد. 

9۶/۱۱۵۸۱/ف       تاریخ انتشار : 9۶/۱۱/۱4
معاون واحد اجرای اسناد رسمی جر – معصومه قاسمی

آگهی ابالغ
خواهان آقای محسن تقوی فر دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی اصغر علیپور 
پرونده کالسه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  به خواسته مطالبه وجه مطرح که 
9۶۰99۸۲۰۵۶۲۰۰۳۶۱ شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان محمودآباد ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ ۱۳97/۰۱/۲۰ ساعت 9:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  موضوع  طبق 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار 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.
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان محمودآباد

مفقودی
 المثنی سند کمپانی موتور سیکلت احسان ۲۰۰با شماره پالک 79۵۱۵-۵۸۸با شماره 
بدنه 9۵۱4۲۵7و شماره موتور 9۳9۸۸۸بنام حسین قربان زاده مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 اجراييه 
 مشخصات محکوم له بانک تجارت به نشانی ساری خیابان انقالب مدیریت شعب بانک 

تجارت استان مازندران 
مشخصات محکوم علیه محمد علی ترابی فرزند قربان به نشانی رویان یکتا سرا مشاور 

امالک مسکن ترابی 
۲- رامهر ساالر فرزند شکراهلل نشانی رویان خیابان امام کوچه شهید محمد صادقی 

منزل شخصی 
۳- احمد علی بور فرزند لطف اهلل به نشانی رویان ولوش  خیابان شهید بهمن جباری 

منزل شخصی 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له و محکوم علیه فاطمه میرزایی گله 
دونی  فرزند نور علی به نشانی  نوشهر خیابان انقالب بانک تجارت سرپرستی مقیم  

غرب وکیل بانک تجارت 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به   : به  محکوم 
9۳۰997۱9۶4۲۰۰9۲9محکوم  مربوطه  دادنامه  9۶۱۰۰9۱9۶4۲۰4۱۵۶وشماره 
علیه محکوم اند تضامنی به پرداخت مبلغ ذیل  در حق خواهان صادر و اعالم می 
بابت  ریال  مبلغ4/4۳۰/447  خواسته  اصل  بابت  ۱۲۱/۳4۸/۲۲۳ریال  مبلغ  نماید 
هزینه دادرسی مبلغ ۲/۱۶۰/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 9۳/4/۳۱لغایت اجرای حکم روزانه مبلغ ۵۳/۵4۵ریال الی   یوم اجرا و مبلغ 
۶۰۶74۱۱ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم به پرداخت می 

باشد رای دادگاه غیابی است م. الف 9۶/۶9۸
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده ۳4 قانون اجراي احکام مدني(۲- ترتیبي 
براي پرداخت محکوٌم به بدهد.۳- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و 
اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 
بازداشت مي شود)مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳94(.4- خودداري 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري 
درجه هفت را در پي دارد. )ماده ۳4 قانون اجراي احکام مدني و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳94( ۵- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب 
مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي 
شود. )ماده ۲۱ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳94(. ۶- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ماده ۳ قانون نحوه 

اجراي محکومیت مالي ۱۳94(
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی 
خواهان رضا خجیر  فرزند علی محمد با  وکالت طوبی مرزی به آدرس نور میدان امام 
ساختمان موثقی  طبقه اول دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت محمدباقر 
خطیب زاده فرزند عبداهلل مجهول المکان تقدیم این شعبه نموده که به کالسه9۶/۸7۲ 
به  نظر  گردیده  تعیین  صبح   9 97/۱/۱9ساعت  مورخ  رسیدگی  وقت  گردید  ثبت 
مجهول المکان بودن خوانده محمد باقر خطیب زاده با  تقاضای خواهان موافقت دادگاه 
با استناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی و خواندگان و خوانده جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
و اعالم آدرس در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع نمایند در غیر این صورت دادگاه 

غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود م. الف 9۶/۶94
دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف نور پریوش گل زرودی 

رونوشت ابالغيه اجراييه 
پیرو منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه سمیه سادات میر صالحی فرزند میر 
علی و خسرو عابدینی  فرزند رحیم که مجهول المکان می باشند ابالغ می گردد چون 
شرح  بدین  شماره 9۶۱۰4۲۱9۶4۱۰۰۲۱۸مورخ9۶/۱۱/۸  به  صادره  اجرائیه  وفق  
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۶۱۰۰9۱9۶4۱۰۳۰۳9وشماره 
به  متضامناً  اند  محکوم   هم  علیه  محکوم  مربوطه94۰997۱9۶4۱۰۱۵۵۳  دادنامه 
پرداخت مبلغ۱۶9۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل دین و تاریخ 94/7/۱۳و خسارت تاخیر از 
تادیه فوق تا  تاریخ پرداخت به ازاء روزانه ۸۰۰۰۰ریال تا زمان پرداخت دین و نیزتساویا  
به پرداخت هزینه دادرسی ۵/74۰/۰۰۰ریال و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له 
محکوم می نماید دادگاه محکوم علیها را ردیف اول خسرو عابدینی و دوم سمیه سادات 
میر صالحی را تساویا  به پرداخت هزینه نشر آگهی نیز محکوم می نماید رای صادره 
غیابی است و محکومند لذا ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی  مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق  مقررات 
علیهم  نمود ضمنا محکوم  اقدام خواهد  اجرایی  و هزینه  به وصول مطالبات  نسبت 
محکومند به  پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران صادر و اعالم میگردد9۶/۶9۵
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده ۳4 قانون اجراي احکام مدني(۲- 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.۳- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي 
مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي 
قانون نحوه  بازداشت مي شود)مواد ۸ و ۳  له  به درخواست محکوم  نماید واال  ارائه 
اجراي محکومیت مالي ۱۳94(.4- خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده ۳4 
قانون اجراي احکام مدني و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي ۱۳94( ۵- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي 
که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش 
یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده ۲۱ قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي ۱۳94(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه 
شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي 
کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت 

مالي ۱۳94(
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور

ابالغ نظريه كارشناسی
اهلل  فرزند رحمت  اهلل و رحمت اهلل سلطانی  فرزند رحمت  آقای غالمعلی سلطانی   
خواهان شاکی حسن قانعی اردکان دادخواستی به طرفیت خوانده غالمعلی سلطانی 
غیره به خواسته الزام به تنظیم سند تقدیم دادگاه عمومی بخش چمستان شهرستان 
نور نموده  که جهت رسیدگی به شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی بخش واقع در 
استان مازندران بخش چمستان خیابان شیخ فضل اهلل نوری روبروی ۲۰ متری شورا 
کالس  به  و  ارجاع  چمستان  بخش  حقوقی  عمومی  دادگاه  طبیعی  منابع  روبروی 
انجام و کارشناس منتخب  94۰99۸۱9۸۸4۰۱۰۸4ثبت گردیده و قرار کارشناسی 
نظریه خود را ارائه نمود به علت مجهول المکان بودن خواندگان غالمعلی سلطانی 
و رحمت اهلل سلطانی درخواست خواهان  و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نظریه کارشناسی را دریافت و چنانچه 
اعتراض به مستعلی دارید ظرف مهلت یک هفته به دادگاه اعالم نمایید م. الف 9۶/۶99
منشی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی بخش چمستان سید مصطفی حسینی

آگهی مزايده اموال غير منقول نوبت دوم 
کالسه  پرونده  در  دارد  نظر  در  شرقی  بندپی  عمومی  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای 
9۵۰۰۵۳اجرای محکوم له بانک پاسارگاد علیه آقای محمد قلی زاده جهت وصول 
محکوم به قطعه زمین با بناهای احداثی به مساحت ۵7۰۰مترمربع واقع در بندپی 
شرقی شهرک صنعتی رجه خیابان گلستان با مشخصات یک دستگاه سوله به زیربنای 
حدود ۱۰۵۰متر مربع با عرض ۲۵ متر و طول ۳۰/4۲متر با فنداسیون بتنی و کف 
وسط  ارتفاع  میانی  ورق  تیر  ستونهای  فلزی  اسکلت  بلوکی حدود ۳۰/۱مار  کرسی 
حدود۲۵/۱۱ متر و کناره ها ۳۵/۸متر دارای سقف  در میانه ستون دو طبقه سقف  
نهای شیروانی با پوشش ورق آزیستی بازیرسازی از پروفایل هایz به شکل فلزی پرلین 
وعایق حرارتی پشم شیشه و دیوارهای پیرامونی و داخلی از بلوک سیمانی قسمتی 
از دیوارها کاشی کاری شده قسمتی از سقف وسطی از تیرچه و یونولیت و قسمتی 
تیرچه و دال و قسمت دیگر تیرریزی فلزی شده ولی بتن ریزی نشده و ارتفاع کف  تا 
زیر سقف ۵۵/4 متر سنگ پالک دیوار پیرامونی به ارتفاع 9۰ سانتیمتر و مابقی اندود 
سیمانی می باشد ساختمان اداری به صورت نیمه کاره با اسکلت بتنی در دو طبقه با 
زیربنای هر طبقه حدود ۱۵۰ متر مربع و مجموعه حدود ۳۰۰ متر مربع با سقف تیرچه 
و یونولیت  می باشد ساختمان نگهبانی با زیربنای حدود ۳۰ مترمربع به صورت کف 
کرسی دارای اتاق نگهبانی آشپزخانه و سرویس بهداشتی و مشخصات دیوار پیرامونی 
بلوک سیمانی سقف داخلی رابیتس و بتون سقف شیروانی با پوشش ورق حلبی با زیر 
سازی فلزی درب و پنجره آلومینیومی حفاظ دار نما سنگ کاری و در ورودی شیشه 
سکوریت کف  سنگ سرویس بهداشتی و آشپزخانه کاشی کاری و دیوار داخلی تا 
قسمت سنگ کاری  می باشد ساختمان دفتر فنی با زیربنای حدود ۲۵۰ متر مربع با 
اسکلت فلزی فاقد کف سازی و دیوارهای پیرامونی سقف شیروانی با پوشش ورقهای 
آزیست با زیر  سازی خرپای  فلزی و با ارتفاع ۵۰/۶متر میباشد ساختمان انباری و 
پست برق با زیر بنای  4۵ متر مربع با دیوارهای بلوکی پوشش سخت و زیستی با زیر 
سازی فلزی در و پنجره فلزی و به صورت انبار می باشد ساختمان نیمه کاره بازی برای 
۳۵ متر مربع با دیوار بلوکی سقف شیروانی با پوشش ورق آزیستی  با زیرسازی فلزی 
و به ارتفاع ۲۰/4میباشد ساختمان پست برق با زیربنای  ۲۵ متر مربع در بر خیابان 
اصلی با دیوارهای بلوکی سقف شیروانی با پوشش ورق آزیستی و زیر سازی فلزی کف 
موزاییک رو به دیوار داخلی و خارجی اندود سیمان سفی و درب فلزی می باشد ملک 
مورد ارزیابی دارای  امتیازات آب و برق سه فاز و محدوده آن درحد شرق و جنوب 
دارای دیوار بلوک سیمانی و قوطی فلزی روی آن با ارتفاع  حدود  دو متری می باشد 
را از طریق مزایده در مورخه 9۶/۱۱/۲۵ روز چهارشنبه ساعت ۱۳ بعد از ظهر با قیمت 
پایه یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تومان به فروش برسانند لذا از متقاضیان 
درخواست می شود در مورخه فوق جهت خرید در دفتر اجرای احکام دادگاه بندپی 
شرقی حضور به هم رسانند و در ضمن ۱۰ درصد از بهای فی المجلس اخذ و مابقی 
ظرف یک  ماه  اخذ ودر صورت انصراف پس از کسر هزینه اجرایی به صندوق دولت 

درخواست مشتریان میتوانند ۵ روز قبل از مزایده اموال مورد مزایده بازدید نمایند 
حسین لطفی رئیس اجرای احکام بندپی شرقی
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 تردید چینی ها در بیرون کشیدن
 الشه نفتکش سانچی 

مقامات چینی گفتند همچنان در حال بحث در این باره هستند 
با ۳۲ خدمه  را که ماه گذشته  ایرانی سانچی  تانکر  باید  آیا  که 
از  به نقل  نه. به گزارش زمان  یا  بیرون بکشند  از آب  غرق شد 
از  تن  نقل چین گفتند، ۱9۰۰  و  وزارت حمل  مقامات  تسنیم، 
نفت کوره نفتکش سانچی و بخشی از محموله میعانات موجود 
در آن همچنان در زیر آب در مخازن سانچی محبوس شده و این 
ساخته  پیچیده  را  کشتی  کشیدن  بیرون  برای  ها  طرح  مسئله 
است. ژی گوانگلو، معاون جانشین رئیس مرکز جستجو و نجات 
دریایی چین گفت: »ما باید این موضوع را بررسی کنیم که آیا 
مسائل  بروز  موجب  یا  شد  خواهد  منفجر  و  گرفته  آتش  نفت 
دیگری خواهد شد.« ژی افزود، دولت چین بر اساس کنوانسیون 
های بین المللی با ایران، به عنوان مالک کشت و پاناما، به عنوان 
کشور محل ثبت کشتی در ارتباط است. چین در تالش است تا 
برای خارج کردن نفت محبوس شده در زیر دریا که  راه هایی 
می تواند سبب بروز زیان های زیست محیطی جدی شود بیابد. 
نفتکش سانچی در نزدیکی مناطق ماهیگیری مهمی غرق شده، 
اما به گفته مقامات غذاهای دریایی به دست آمده از دریای چین 
شرقی همچنان سالم هستند. مقامات چینی گفته اند، نفت نشت 
کرده از سانچی موجب آلودگی آب های اطراف منطقه غرق شدن 
کشتی شده است. چین یک ربات زیردریایی را برای تحقیق در 
اطراف الشه این کشتی ۸۵ هزار تنی به اعماق دریا ارسال کرده 
است. مقامات چینی گفته اند هیچ پیکر دیگری از قربانیان این 

حادثه پیدا نشده است.

قیمت نفت افزایش یافت 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۱9 سنت، معادل ۰.4 درصد 
افزایش به ۶9 دالر و ۸4 سنت رسید.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه نتیجه یک تحقیق نشان داد که 
اوپک و روسیه پایبندی باالی خود به توافق کاهش تولید را حفظ 
کرده اند و نگرانی ها در مورد افزایش تولید آمریکا را کاهش داد، 
قیمت نفت دیروز برای سومین جلسه متوالی افزایش داشت. بر 
اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۱9 سنت، 
معادل ۰.4 درصد افزایش به ۶9 دالر و ۸4 سنت رسید. قیمت 
نفت خام آمریکا نیز دیروز با ۲۸ سنت، معادل ۰.4 درصد رشد به 
۶۶ دالر و ۸ سنت رسید. نتیجه تحقیق جدید رویترز نشان می 
دهد سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( در ماه ژانویه 
اما  برده،  باالتر  ماه گذشته   ۸ رقم  ترین  پایین  از  را  تولید خود 
میزان پایبندی به توافق کاهش تولید همچنان قوی بوده است. 
اوپک در ماه ژانویه ۳۲.4 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده 

که ۱۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از ماه دسامبر بوده است.

نفت در جهان

بهبود۴۰درصدی کسری بارش ها

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، گفت: طبق 
با  اسفندماه  انتهای  تا  هواشناسی  بینی  پیش 
 ۵9 منفی  بارندگی  میزان  موجود  بارش های 
درصدی کشور نسبت به دراز مدت به منفی 

۲۰ درصد می رسد.
از وزارت نیرو، رحیم  به گزارش زمان به نقل 
خبر  شبکه  خبر  روی خط  برنامه  در  میدانی 
آبی کشور  و ذخایر  منابع  تشریح وضعیت  به 
پرداخت و گفت: میزان بارش کشور هم اکنون 
ارقام  اعداد و  4۵.۸ میلیمتر است که بررسی 
موجود در این بخش حاکی از آن است که در 
مقایسه با ۱۱۲ میلیمتر بلندمدت ۵9 درصد 
کاهش بارش داشته و نسبت به سال گذشته 

نیز 4۱ درصد افت بارندگی داریم.
پیش بینی  هواشناسی  سازمان  داد:  ادامه  وی 
انتهای  تا  که  است  کرده  کننده ای  امیدوار 
اسفندماه با بارش های که  رخ خواهد داد میزان 
بارش منفی ۵9 درصدی کشور نسبت به دراز 
مدت به منفی ۲۰ درصد خواهد رسید و قدری 

وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.
 ۵.۶ را  کشور  سدهای  به  آب  ورودی  میدانی 
در  افزود:  و  کرد  اعالم  مترمکعب  میلیارد 
مقایسه با ۸.4 میلیارد مترمکعب ورودی سال 
به  گذشته شاهد کاهش ۳۳ درصدی ورودی 
سدها نسبت به سال گذشته بوده ایم. در حال 
حاضر آب برخی از سدهای مهم همچون دز 
۵۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا 
کرده است بنابراین از نظر روان آب نیز وضعیت 
رضایت بخشی نداریم ولی امیدواریم با تحقق 
وضعیت  هواشناسی  سازمان  پیش بینی های 
تاکید  با  یابد. وی  بهبود  پیش روی ما قدری 
بر اینکه بیش از توان اکولوژیک خود بر روی 
منابع آب کشور بارگذاری کرده ایم، تصریح کرد: 
مدیریت به هم پیوسته منابع آب را به خوبی 
در کشور رعایت نکرده ایم. این مقام مسئول در 
پایان گفت: نگران وضعیت آب های زیرزمینی 
هستیم و می توان عنوان بحران را به این بخش 
نسبت داد. نیمی از آبی که در کشور می توانیم 
و  زیرزمینی  سفره های  توسط  کنیم  مصرف 
میزان  اکنون  هم  می شود.  ذخیره  بارش ها  از 
برداشت از منابع زیرزمینی ۵4 میلیاردمترمکعب 
است که اگر این میزان برداشت را به 4۰ میلیارد 
مترمکعب کاهش ندهیم مطمئنا این منابع را از 

دست خواهیم داد.

خبر

به حدود  گازرسانی  گفت:  نفت  وزیر  معاون 
مستمر،  انرژی  تامین  و  روستا  هزار   ۱۱
از  شرکت،  این  سوی  از  پایدار  و  مطمئن 
جمله اقدامات دولت تدبیر و امید بوده است.

به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز ایران، 
گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  عراقی  حمیدرضا 
ایران با اعالم این خبر، اظهار داشت: همزمان با 
آغاز دهه مبارک فجر و در آستانه چهارمین دهه 
از سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، بهره برداری و 
عملیات اجرایی بیش از ۳44۰ پروژه گازرسانی 
با هزینه ای بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان از سوی 

شرکت ملی گاز ایران آغاز شد.
 ۵۳7 و  هزار  یک  از  بهره برداری  افزود:  وی 
پروژه گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور 
با هزینه ای معدل 9۲۰ میلیارد تومان نیز در 

این دهه مبارک فجر آغاز می شود.
هزار  یک  اجرایی  عملیات  عراقی،  گفته  به 
و  پروژه جدید گازرسانی در شهرها  و ۱4۵ 
روستاهای کشور نیز با هزینه ای معادل ۸۸۰ 

میلیارد تومان در دهه فجر کلید می خورد.
عراقی تصریح کرد: عملیات اجرایی دو پروژه 
خط انتقال گاز جدید و افتتاح و بهره برداری 
هزینه ای  با  گاز  انتقال  خطوط  پروژه   9 از 
عملیات  آغاز  و  تومان  ۱۲۵میلیارد  معادل 
صنعتی  واحد   ۱9۱ به  گازرسانی  اجرایی 

صنعتی  واحد   ۵۱۸ از  بهره برداری  و  عمده 
عمده با هزینه ای بیش از 9۶ میلیارد تومان 

نیز به صورت همزمان آغاز خواهد شد.
وی افزود: تا ابتدای دولت یازدهم، با تالش 
همکاران در شرکت ملی گاز ایران، ۵۵ درصد 
روستاهای کشور از نعمت گاز بهره مند بودند 
رسیده  درصد   ۶۸ به  اکنون  میزان  این  که 
روستا  هزار   ۱۰ از  بیش  مدت،  این  در  و 
گازرسانی و از نعمت گاز بهره مند شده اند که 

رقم بسیار قابل توجهی است.
به گفته عراقی، این در حالیست که در این 
و  شهری  پوشش  تحت  واحد  تعداد  مدت، 

روستایی از حدود ۲۱ میلیون به بیش از ۲۵ 
میلیون واحد رسیده است.

بخش  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
مجموع  به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری 
خطوط انتقال گاز احداث شده طی یک سال 
تاکنون،   ۱۳9۵ ماه  بهمن  از  گفت:  اخیر، 
انتقال  قوی  فشار  خطوط  کیلومتر   ۶۳۵
مجموع  حاضر،  حال  در  و  شده  احداث  گاز 
خطوط فشار قوی انتقال گاز احداث شده در 
کیلومتر  و ۱۵7  هزار  از ۳۸  بیش  به  کشور 
رسیده که عملیات انتقال گاز در کل کشور 

را برعهده دارند.

به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، با اضافه 
شدن دو نیروگاه به نیروگاه های گازدار کشور 
از بهمن ماه سال گذشته تاکنون، در شرایط 
کنونی ۸۱ نیروگاه کشور با انرژی گاز تولید 
تاکنون   9۶ سال  ابتدای  از  و  می کنند  برق 
)اول بهمن(، بیش از ۵9 میلیارد مترمکعب 

گاز به نیروگاه ها تحویل شده است.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود این رقم تا 
مترمکعب  میلیارد   ۶7 به  سال جاری،  پایان 
برسد که این میزان ارسال گاز به نیروگاه ها 
حالی  در  آنهاست،  نیاز  درصد   9۰ از  بیش 
که در سال ۱۳9۲، کل حجم گاز ارسالی به 
نیروگاه ها، ۳۶ میلیارد مترمکعب بوده است.

ادامه،  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
 ۳۲۳ از  بیش  مدیریت  اکنون  کرد:  تصریح 
و  شهری  داخلی  شبکه  کیلومتر  هزار 
گاز  میلیون مشترک  با حدود ۲۱  روستایی 
طبیعی در کشور در حال انجام بوده که این 

حجم کار در نوع خود، کم نظیر است.
گاز  انشعابات  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ابتدای  در  شده  نصب  روستایی  و  شهری 
انشعاب  میلیون   9 از  بیش  یازدهم  دولت 
بوده است، گفت: این رقم اکنون به بیش از 
۱۱ میلیون انشعاب شهری و روستایی نصب 

شده رسیده است.

معاون وزیر نفت خبر داد:

گازرسانی به 11 هزار روستا در دولت تدبير و اميد

مذاکره با چينی ها برای توسعه فاز دوم ميدان یادآوران

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی و توسعه 
نفت از مذاکره با شرکت ساینوپک چین برای توسعه فاز دوم 
میدان یادآوران خبر داد و گفت: جزییات دقیق این مذاکره 
تا دو ماه آینده مشخص می شود و قرارداد از پایان اردیبهشت 

اجرا می شود. 
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، سید نورالدین شهنازی زاده با 
اشاره به طرح توسعه فاز دوم میدان نفتی یادآوران اظهار کرد: 
برای توسعه فاز دوم میدان یادآوران درحال مذاکره با شرکت 

ساینوپک هستیم. البته توسعه این میدان براساس قراردادهای 
IPC  صورت خواهد گرفت اما پیش از آن می توان فاز دو 
توسعه دهیم  بای بک  قالب  فاز یک در  الحاقیه  به صورت  را 
و در این فاصله گروه مذاکره یادآوران می تواند مذاکره برای 
توسعه این میدانه در قالب قراردادهای جدید را ادامه دهد و 
پیمانکار را مشخص کند.وی با بیان اینکه با شل و چند شرکت 
دیگر برای توسعه میدان یادآوران مذاکره شده است، گفت: 
از فناوری های IOR و EOR جهت حفظ تولید  استفاده 
میدان در یک بازه زمانی ۲۰ تا ۲۵ ساله مطرح است. درواقع 
از  استفاده  با  دراز مدت  در  تولید  IPC حفظ  نقطه عطف 
تکنولوژی های IOR و EOR است که فناوری آن در دست 
شرکت های خارجی است. مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
شرکت مهندسی و توسعه نفت ادامه داد: اما زمانی که  چاهی 
در زمین جدیدی حفر می شود شاید طی یک تا سه سال اول 
احتیاجی به IOR و EOR نداشته باشد. به عبارت دیگر 
زمانی که فشار اولیه چاه به تدریج کاهش یابد باید سرمایه و 
تکنولوژی صرف چاه کنیم تا بتوانیم تولید آن را حفظ کنیم. 
شهنازی زاده با تاکید بر اینکه فاز دوم میدان یادآوران نیاز به 

حفر چاه جدید دارد، تصریح کرد: دلیلی ندارد این میدان را 
معطل نگه داریم تا مذاکره IPC آن به نتیجه برسد، چنانچه 
قراداد IPC اکنون به نتیجه برسد کمک چندانی نمی کند. 
با  قرارداد زمانی کمک می کند چاه هایی که حفر شده  این 
و  استفاده شده  این فضا  از  بنابراین  افت فشار مواجه شود. 
طبق صحبتی که با وزیر نفت داشتیم، قرار شد توسعه فاز دو 
براساس قارداد فای بک پیش رود و در این فاصله زمانی هم 
مذاکرات IPC ادامه داشته باشد تا مستندات میدان آماده 
شود و پیمانکار آن مشخص شود. به محض اینکه پیمانکار 
مشخص شد، میدان در قالب قراردادهای جدید توسعه خواهد  
یافت. وی افزود: ظرفیت را برای چینی ها مشخص کردیم و 
برنامه داریم فاز دو را در دو گام توسعه دهیم. در گام اول 
تولید از این میدان از ۱۱۰ هزار بشکه به ۱۸۰ هزار بشکه و در 
فاز دوم از ۱۸۰ هزار بشکه به ۲7۰ هزار بشکه افزایش خواهد 
آینده مشخص  ماه  دو  تا  مذاکره  این  دقیق  یافت. جزییات 
می شود و قرارداد از پایان اردیبهشت اجرا می شود. سرمایه 
مورد نیاز برای توسعه میدان یادآوران هنوز مشخص نیست و 

بعد از مذاکرات مشخص می شود.
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مزیت قیمت گذاری بدون واسطه
*مرتضی حیدری 

»هدایت اشــتغالزایی، کارآفرینی و کنترل را به اســتارت آپ ها بسپاریم.« با ظهور 
استارت آپ ها در دنیا و همگام با آن رشد سریع استارتاپ ها در ایران، ارائه خدمات به 
هر بازاری تعریف جدیدی پیدا کرده است.با توجه به طبع استارت آپ ها انتظار می رود 
اپلیکیشن های این چنینی سرعت پیشرفت و فراگیری باالیی در بخش بخش اقتصاد 
کشــور داشته باشد. اما آیا در ایران مرجع یا مرکزی برای حمایت و قانون گذاری در 
حوزه استارت آپ ها وجود دارد؟ از طرف دیگر، آیا قوانینی وجود دارد که استارت آپ ها 
را به سمت سوددهی و اشتغالزایی هدایت کند؟ در بسیاری از کسب و کارهای نوین 
دنیا و البته ایران سعی بر آن می شود که با ارائه خدماتی بیشتر یا سرعت بیشتر و با 
قیمت کمتر خود را به بازار نزدیک کنند. به طور کلی صرف هزینه ریالی کمتر، زمان 
کمتر، دریافت و ارائه خدمات بیشتر هدف اصلی شکل گیری استارت آپ های دنیاست 
که بخش های کالن اقتصاد و به طور کلی صنعت حمل ونقل جاده ای و بین شــهری 
نیز از این امر مستثنی نیست؛ چراکه ظهور استارت آپ هایی که مولدهای آنها با حال 
و هوای حمل ونقل آشــنایی کامل داشته باشند، می توانند بسیار مفید واقع شوند و 
نقش مهمی در اشتغالزایی، درآمدزایی و اقتصاد ایران داشته باشند.حال اگر فرض بر 
آن باشد که استارت آپ های مورد نظر حامی و تسریع کننده دولتی داشته باشد و از 
طرفی خالق استارت آپ ها دارای دیدی روشن و حرفه ای از فضای کسب وکار خاص 
حمل ونقل داشته باشد که کامال در خود استارت آپ و طراحی آن قابل مشاهده است، 
مزایای بسیار باال برای رشد اقتصاد ایران را در بر خواهند داشت. در واقع استارت آپ ها 
به معنای ارائه خدمات با هزینه کمتر، قیمت تمام شده پایین تر، سرعت بیشتر و زمان 
کمتر اســت.با توجه به مسائل روز اقتصادی و مهم بودن قیمت تمام شده محصول 
و مــواد اولیه و از طرفی نبــودن مرجعی قانونی برای قیمت گذاری برای حمل ونقل 
بین جاده ای و کنترل آن، ظهور استارت آپ ها در این حوزه باعث کاهش قیمت تمام 
شده محصول می شود و سبب قیمت گذاری مشخص و بدون واسطه از طرف باربری ها 
خواهد شــد.در حال حاضر در بخش ســنتی گردش مالی سیستم حمل ونقل تنها 
متمرکز بر ســود باالی مربوط به باربری ها و کمیسیون دریافتی از طرف آنان است 
و هــر دو گروه صاحبان بار و راننده های کامیون ناراضی و متضرر هســتند؛ چراکه 
رانندگان ســهم راضی کننده ای از کرایه ندارند و کمیسیون های باالیی به باربری ها 
پرداخت می کنند و از طرفی، چون تولیدکنندگان، قیمت تمام شده محصول را در 
درب کارخانه مصرف کننده لحاظ می کنند، آنها نیز متضرر خواهند شد. اما با ظهور 
استارت آپ ها کمیسیون ها حذف و یا کم می شود که در نهایت باعث کاهش قیمت 
تمام شــده محصول جابه جا شده خواهد شــد. در انتها رانندگان از کرایه دریافتی 
راضی خواهند بود و از طرفی دیگر مواد مصرفی با قیمتی مناسب تر به مقصد خواهد 
رسید.حضور استارت آپ ها در صنعت حمل ونقل کشور پیامدهای مثبت غیرمستقیمی 
نیــز بر بازار دارد. یکی از این نکات رقابت رانندگان برای کارایی بیشــتر و خدمات 
بیشــتر و هزینه مناســب تر، کاهش قیمت جابه جایی مواد اولیه و نزدیک شدن به 
واقعیت، فرهنگ سازی و ارتباط مناسب و برخورد مناسب رانندگان و تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان و حتی آموزش مستقیم با اجبار از سمت استارت آپ ها برای رانندگان 
و حتی تولیدکنندگان خواهد بود. همچنین باعث افزایش درآمد رانندگان در واحد 
زمان به خاطر کم شدن کمیسیون و اعالم بار با سرعت باالتر از قبل، باالرفتن بهره وری 
و کاهش زمان بیکاری آنها و البته قانونمندی و عدم تغییر قیمت سلیقه ای از طرف 
باربری ها و رانندگان می شود.گاهی اوقات رانندگان منطقه ای و محلی هر منطقه ای 
حتی بدون استفاده از شرکت های باربری قیمت های بسیار باال برای جابه جایی مواد 
اولیه از تولیدکنندگان دریافت می کنند که این سازوکار هوشمند می تواند در نهایت به 
شفاف شدن قیمت ها منجر شود. امکان پیگیری محموله ها در هر جا و اطالع از زمان 
و مکان محموله با همکاری استارت آپ مورد نظر، منجر به کاهش مصرف سوخت، 
کاهش در مصرف اقالم مصرفی همچون الستیک و روغن در وسیله نقلیه می شود و 
درآخر اثراتی بسیار مثبت بر اقتصاد کشور خواهد داشت.و در پایان نکته ای که در مورد 
کارآفرینی حائز اهمیت است، این است که با توجه به پیچیده بودن بحث کارآفرینی و 
پتانسیل بسیار باالیی که ایران از لحاظ کارآفرینان جوان همچون مالکان اسنپ، دیجی 
کاال و ... اســتارت آپ های دیگر دارد، از طرفی با توجه به دشواری و زمانبر بودن امر 
اشتغال زایی و کارآفرینی دولت بهتر است سیاست های خود را بر پایه رشد کارآفرینان 
نهاده و انرژی خود را بر تسهیل و تسریع روند های قانونی پیش پای کارآفارینان کرده و 
موانع قانونی دست و پاگیر را با قانون گذاری مناسب بردارد و با ارائه وام های بدون بهره 

یا کم بهره به عنوان شتاب دهنده استارت آپ ها عزم خود را جزم کند.
Albrz.payam@gmail.com

سرمقاله

احتمال اخراج ۴ شرکت از بورس

مدیرعامل بورس تهران می گوید اگر شرکتی دستورالعمل 
پذیرش را رعایت نکند این شرکت به هیات پذیرش معرفی 
می شود و این هیات در موردش تصمیم گیری می کند. او 
در عین حال از احتمال اخراج چهار شرکت از بورس خبر 
داد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حسن قالیباف اصل در 
پاســخ به اینکه بعد از اجرایی شدن دستور العمل جدید 
توقف و بازگشایی نمادها چند شرکت پتانسیل تعلیق نماد 
دارند گفت: در مورد آمار دقیق این شرکت ها عدد دقیقی 
ندارم ولی به طور کلی باید بگویم شرکتی که گزارش های 
مالی اش را ندهد تعلیق نمی شود بلکه در فرایند تعلیق 
قرار می گیرد.وی ادامه داد: مثال اگر شرکتی گزارش یک 
ماهه خود را ندهد و یا دیر بدهد این شــرکت در فرایند 
تعلیق قرار می گیرد و در کنار نمادش عالمتی گذاشته می 
شود که نشانه این است شرکت گزارش نداده تا سهامداران 
آگاه باشند.مدیرعامل بورس تهران تاکید کرد: اگر شرکتی 
گزارش یک ماهه خود را ندهد ما این شرکت را به هیات 
پذیرش گزارش می دهیم تا  در موردش تصمیم گیری 
شــود.وی افزود: به تازگی از باب دســتورالعمل پذیرش 
تغییراتی داشتیم قبال معیارهای ما مطلق بود به طوری که 
اگر بازار در رونق یا رکود بود معیارها فرقی نمی کرد ولی 
االن معیارها نسبی است و می توانیم درباره شرکت هایی 
که پتانسیل خروج از بورس دارند تصمیم بگیریم. سه یا 
چهار شرکت پتانسیل خروج از بورس دارند که به هیات 
پذیرش آن ها را معرفی کردیم قرار است برنامه هایشان 
را بدهند و درباره آنها تصمیم گیری کنیم.او در پاسخ به 
اینکه ارتباط با کدام بورس های دنیا برای شما در اولویت 
است، گفت: با ۱۲ بورس در دنیا تفاهم همکاری بسته ایم 
ولی برای همکاری با بورس اســتانبول به صورت اجرایی 
جلو رفته ایم. چند شرکت هستند که بحث پذیرش شان 
در بورس اســتانبول و بورس تهــران به صورت همزمان 

دنبال می شود.

تعرفه مناسب مشترکان 
کم مصرف اینترنت تا فروردین

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به سواالتی از جمله 
تعرفه اینترنت ثابت برای مشترکان کم مصرف، انحصار 
شــرکت مخابرات ایران در واگذاری اینترنت خانگی، 
حصول اطمینان از ســرعت ســرویس پیش از ارائه و 
شرایط تفکیک اینترنت داخل از بین الملل پاسخ داد.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد آذری جهرمی 
در صفحه اینستاگرام خود درباره شرایط ارائه اینترنت 
ثابت برای مشــترکان کم مصرف توضیح داد: در تعرفه 
جدید، مشــترکین کم مصرف که پهنای باند باال نیاز 
دارند، فاقد انتخاب مناســب هستند. برای رضایت این 
دسته از کاربران، پیشنهادهایی در حال بررسی است که 
تالش می کنیم تا فروردین ماه به نتیجه نهایی برسد.وی 
با اشاره به موضوع وجود انحصار برای شرکت مخابرات 
ایران در واگذاری اینترنت خانگی، اظهار کرد: با توجه به 
مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و لزوم اصالح این 
رفتار، شرکت مخابرات ایران تاکنون با دو شرکت دیگر 
به تفاهمات قراردادی رسیده و با ابالغ آن به استان های 
خود شرایط برای خرید سرویس از این شرکت ها فراهم 
شده است. سازمان تنظیم مقررات موظف شده است بر 

نحوه اجرای این مصوبه نظارت کند.

خبر

وزیر امــور اقتصادی و دارایــی گفت: نقش دولت 
در تنظیم بازار کاالها و همچنین سیاســت خرید 
تضمینی که اکنون هزینه باالیی را به دولت تحمیل 
می کند باید به سمت بورس کاال حرکت کند که 
با تحقق آن، شاهد پررنگ شدن نقش بورس کاال 
در اقتصــاد و ارتباط نزدیک تر میان تولیدکننده و 

مصرف کننده خواهیم بود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »مسعود کرباسیان« 
بــه نقش بورس کاال در اقتصاد ملی اشــاره کرد و 
گفت: دولت نگاه ویژه ای به بورس کاال در تنظیم 
بازار کاالهای اساسی دارد به طوری که این بورس 
طی سال های گذشته اثر مهمی در اقتصاد ملی به 
شیوه تنظیم بازارها، شفاف سازی و کشف عادالنه 
قیمت ها ایفا کرده است.کرباسیان با بیان اینکه تا 
قبل از راه اندازی بورس کاال در ایران، عمده کاالها 
به شیوه سنتی و با اعمال نفوذ کامل دولت قیمت 
گــذاری و معامله می شــد، افزود: در چند ســال 

گذشته تالش شده اســت تا روند دادوستد کاالها 
به بورس کاال واگذار شــود و کشف قیمت ها نیز 
به دور از نظام دستوری و براساس مکانیسم عرضه 

و تقاضــا صورت گیرد. وزیر امور اقتصاد و دارایی با 
تاکید بر اینکه با تقویت بــورس کاال در اقتصاد از 
تقلب و فساد جلوگیری می شود، اظهار داشت: با 

توسعه معامالت ســلف و پیش فروش محصوالت 
در بورس کاال، فروشنده و مصرف کننده به منظور 
فروش محصوالتشان، تامین منابع و مواد در آینده 
به اطمینان خاطر می رسند.کرباســیان ادامه داد: 
باید بتوان با تشکیل و توسعه صندوق های سرمایه 
گذاری در حوزه کاالها، تولید محصوالت را تضمین 
کرد که در این راستا نیاز است تا بیمه ها به بورس 
کاالی ایران متصل شــوند؛ در مجموع با توجه به 
کارکرد و ابزارهای مالی که بورس کاال ارائه می دهد، 
این بورس به یک تکیه گاه موثر برای صنایع مبدل 
شده اســت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان 
گفت: نقش دولت در تنظیم بازار کاالها و همچنین 
سیاست خرید تضمینی که هم اکنون هزینه باالیی 
را به دولت تحمیل می کند باید به ســمت بورس 
کاال حرکت کند که با تحقق این مهم، شاهد پررنگ 
شدن نقش بورس کاال در اقتصاد و ارتباط نزدیک تر 

بین تولیدکننده و مصرف کننده خواهیم بود.

وزیر اموراقتصادی و دارایی تاکید کرد :

جلوگيری از فساد با تقويت بورس كاال

تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
ماده  موضوع  هیات  در  که  متقاضیانی  9۰/9/۲۰امالک 
مورد  ثبتی چمستان  واحد  در  مذکور مستقر  قانون   ۱
و  آنان محرز  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی 
رای الزم صادر گردید جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد
مرحله ۲۳ سال 9۶ 

بخش ۱ 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیرآباد پالک ۸ اصلی 

بخش ۱
شش  به  نسبت  عظمی  اهلل  ربیع  آقای  فرعی   ۲۳۲  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  آباد  امین  قریه  در  واقع  ۲۲۸/۳7مترمربع 

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

یاسر روزستان مالک رسمی
شش  به  نسبت  خام   بید  فاطمه  خانم  فرعی   ۲۳4  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۵4۱/7۲مترمربع واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای 

رضا فتحی مالک رسمی
شش  به  نسبت  احمدی  غالمعلی  آقای  فرعی   ۲۳۵  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
47۳/۰۳مترمربع واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای 

حسن چمن آرا مالک رسمی
به شش  نسبت  پورحیدری  نرگس  خانم  فرعی   ۲۳۶  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲۰۳/44مترمربع واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای 

افشین و خانم نادیا کرامتی مالک رسمی 
۲۳7 فرعی آقای سید جمال احقانی  نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲۸۲/۲7مترمربع واقع در قریه امیراباد خریداری از آقای 

رضا فتحی مالک رسمی
 ۱۰ پالک  ولیرکان  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   
اصلی بخش یک 7۸فرعی آقای سید محسن فانی یزدی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
ولیرکان  قریه  در  واقع  ۱7۸/۰۸مترمربع  مساحت  به 

خریداری از فاطمه معتمد مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه حاجیکال پالک ۱۲ اصلی 
به  نسبت  شکریان  رحمت  آقای  یک ۶۰فرعی   بخش 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
عرصه   سیرمشاع    ۱۵۲ مقدار  گه  مربع  94۵/۸۱متر 
وقف می باشد واقع در قریه حاجیکال واگذاری از آقای 

رمضانعلی شکریان مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده پالک ۱۵ اصلی 

بخش ۱ 
دانگ  به شش  نسبت  حیدری  زهرا  خانم  فرعی   ۱9۵
یک قطعه زمین به مساحت ۲۲۰/۰۰مترمربع مقدار 4۰ 
سیر  مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه کچلده  

خریداری از آقای محمد رضا غالمپور مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه کنسپا  پالک ۱7 اصلی 
بخش یک 

۳۱ فرعی خانم ناهید قمری  نژاد فرد نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای  احداث ای به 
مساحت ۲۲۶/۵۲مترمربع واقع در قریه کنسپا  خریداری 

از اردشیر حسین زاده مالک رسمی
 ۳۱ فرعی خانم سیما قمری نژاد فرد نسبت به سه دانگ 
با بنای احداثی به  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مساحت ۲۲۶/۵۲مترمربع واقع در قریه کنسپا  خریداری 
متقاضیان  امالک  رسمی  مالک  زاده  اردشیر حسین  از 

واقع در قریه کیابسر  پالک ۱۸ اصلی بخش ۱ 
 9۲فرعی آقای مجتبی میثاقی پناه نسبت به سه دانگ 
با بنای احداثی به  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مساحت ۳۱۲/۱۲مترمربع واقع در قریه کیابسر خریداری 

از محمد نهاوندی مالک رسمی
 9۲ فرعی خانم فاطمه سلیمی نسبت به سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
از  خریداری  کیابسر   قریه  در  واقع  ۳۱۲/۱۲مترمربع 

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

بخش ۱
 ۱۵۱ فرعی آقای حمزه توکلی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
از  خریداری  کال  دار  قریه  در  واقع  ۱۰۳۶/۰۸مترمربع 

سیده سکینه کاظمی مالک رسمی
 ۱۵۱ فرعی آقای مسعود توکلی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۰۳۶/۰۸مترمربع واقع در قریه دارکال خریداری از سیده 

سکینه کاظمی مالک رسمی 
اصلی   ۲4 پالک  رزک  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش یک
به  نسبت  خونساری  رسولی  شبنم  خانم  فرعی   ۸۵  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
وقف   عرصه  مشاع  ۸۰سیر  مقدار  که  ۱۸۳/7۶مترمربع 
کاظم  آقای  از  خریداری  رزک  قریه  در  واقع  می باشد 

کیانی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی پالک ۲۸ اصلی 

بخش یک
دانگ یک  ملکی نسب شش  فرعی خانم سکینه   ۱7۲
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۱۰/۸۸مترمربع 
واقع در قریه رمشی خریداری از اسماعیل بستان مالک 

رسمی
 ۱7۳ فرعی خانم فاطمه امیدی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۶۶/۳۰مترمربع 
واقع در قریه رمشی خریداری از سید جلیل غمین  مالک 

رسمی 
اصلی  پالک ۳۰  بلویج  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش یک
 ۱۰4 فرعی آقای ماشااهلل حسین زاده نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  بلویج   قریه  در  واقع  مربع   ۶۸4/۱9متر 

مهرداد غیاثی و نوروز شهابی مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه قلعه کتی پالک ۳۵ اصلی 
بخش یک 

یک  به  نسبت  پرست  آقای مصطفی حق  فرعی    4۵ 
سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک  قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۲۲7/۳4مترمربع به مقدار ۵4 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه قلعه کتی 

خریداری از مهرداد مهدی نژاد نوری مالک رسمی 
4۵ فرعی خانم نوشین دختر بختیاری تربتی نسبت به 
یک سهم مشاع از پنج سهم  شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۲۲7/۳4مترمربع که مقدار 
۵4 سیر مشاع  عرضه وقت می باشد واقع در قریه قلعه 
کتی خریداری از مهرداد مهدی نژاد نوری مالک رسمی 
4۵ فرعی  خانم مریم حق پرست نسبت به یک سهم 
بنای  با  زمین  قطعه  ازپنج سهم ششدانگ  یک  مشاع 
احداثی  به مساحت ۲۲7/۳4متر مربع که مقدار ۵4 سیر 
کتی  قلعه  قریه  در  واقع  باشد   می  وقف  عرصه  مشاع 

خریداری از مهرداد مهدی نژاد نوری مالک رسمی 
4۵فرعی  خانم سوسن پیله ور نسبت به یک سهم مشاع 
از پنج سهم  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۲۲7/۳4مترمربع مقدار ۵4 سیر مشاع عرصه 
از  خریداری  کتی  قلعه  قریه  در  واقع  باشد  می  وقف  

مهرداد مهدی نژاد نوری مالک رسمی 
4۵ فرعی  هما حق پرست نسبت به یک سهم مشاع از 
پنج سهم ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۲۲7/۳4مترمربع به مقدار ۵4 سیر مشاع عرصه 
وقف   می باشد و در قریه قلعه کتی خریداری از مهرداد 

مهدی نژاد نوری مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ۶ اصلی بخش 

دو 
شش  به  نسبت  ابراهیمی  قربانعلی  آقای  فرعی   7۰
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  ایرکا   قریه  در  واقع  ۱۲۳۸/۲۰مترمربع 

رمضانعلی اسدی و محمد علی فرجی مالک رسمی 
7۱فرعی  آقای صمدی اعظمی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای  احداثی به مساحت ۳۲۵/۶۳مترمربع 
واقع در قریه ایرکا خریداری از حمیدرضا جوادی مقدم 

مالک رسمی
 بخش ۱۱ 

امالک متقاضیان واقع در قریه کراتکتی  پالک ۲ اصلی 
بخش ۱۱ ۲7۶ فرعی  شرکت آب و فاضالب روستایی 
مازندران نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
قریه  در  واقع  ۵۸۱/۳۶مترمربع  مساحت  به  احداثی 

کراتکتی به استناد استشهادیه محلی 
امالک متقاضیان واقع در قریه شهربند پالک 7 اصلی 

بخش ۱۱
شش  به  نسبت  حاجیلویی  مجید  آقای  فرعی   ۳۳4  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 

از  خریداری  شهربند  قریه  در  واقع  ۲۰7/۰۵مترمربع 
محمد رفیعی پور مالک رسمی

 ۳۳۵ فرعی آقای براتعلی حسنی لیاری نسبت به شش 
مساحت  به   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  شهربند  قریه  در  واقع  ۳۶4/۶۸مترمربع 

مجتبی رستمی مالک رسمی
به  نسبت  نژاد  یوسف  فاطمه  خانم  فرعی    ۳۳۶  
ششدانگ یک  قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
4۸۶/۶۵مترمربع واقع در قریه شهربندخریداری از ایمان 

اکبرزاده مالک رسمی
شش  به  نسبت  اکبری  خدیجه  خانم  فرعی   ۳۳7  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۳۶4/۶۸مترمربع واقع در قریه شهربندخریداری از قدرت 

ناییجی مالک رسمی
شش  به  نسبت  مسعودی  شبنم  خانم  فرعی    ۳۳۸  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  شهربند  قریه  در  واقع  ۳۱7/۰۰مترمربع 

ابراهیم ابراهیمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا پالک ۸ اصلی 
به  نسبت  امیری  اسمعیل  آقای  فرعی  بخش ۱۱ ۱9۸ 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲47/۱۲مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری از 

اکبر ابراهیمی مالک رسمی
شش  به   نسبت  بافرانی  پور  الهام  خانم  فرعی   ۱99  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  ۲۵۱/۶۸مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری 

داود رنجبر مالک رسمی
 ۲۰۰ فرعی خانم ربابه لطفی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲7۳/9۰مترمربع 
مهدی  محمد  از  خریداری  علیا  سالده  قریه  در  واقع 

علیزاده مالک رسمی
به  نسبت  پیغمبری  الرضا  موسی  آقای  فرعی   ۲۰۱  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲7۲/۰۰مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری از 

محمد مهدی علیزاده مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده پالک ۱۸ اصلی 

بخش ۱۱
 ۸9 فرعی آقای  مصطفی خندان نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵4۸/۸9متر 
باشد  می  وقف   عرصه  مشاع  مقدار 4۸ سیر  که  مربع 
و  فرشید وطن خواه  از  مغانده خریداری  قریه  در  واقع 

مجید احسانی 
 ۳۱ پالک  آباد  نصرت  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش ۱۱
شش  به  نسبت  رنجبر  فاطمه  خانم  فرعی   ۱۲7
به مساحت  ای  احداث  بنای  با  زمین  قطعه  دانگ یک 
۲۸۸/۰۰مترمربع واقع در قریه نصرت آباد خریداری از 

مرتضی و محمد مهدی و حمید رضا رنجبر
شش  به  نسبت  رنجبر  حمیدرضا  آقای  فرعی   ۱۲۸  
مساحت  به  احداثی  بنای   زمینبا  قطعه  یک  دانگ 
۲۸۰/۰۰مترمربع واقع در قریه نصرت آباد خریداری از 

مرتضی و محمدمهدی رنجبر
شش  به  نسبت  طهماسبی  مریم  خانم  فرعی   ۱۲9  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲۸۵/۰۰مترمربع واقع در قریه نصرت آباد خریداری از 

مرتضی و محمد مهدی و حمید رضا رنجبر
شش  به  نسبت  ابراهیمی  یاسین  آقای  فرعی   ۱۳۰  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲9۰/۰۰مترمربع واقع در قریه نصرت آباد خریداری از 

آرش رشید
شش  به  نسبت  طهماسبی  مریم  خانم  فرعی   ۱۳۱  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲9۰/۰۰مترمربع واقع در قریه نصرت آباد خریداری از 

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

مهدی و حمید رضا رنجبر
شش  به  نسبت  رنجبر  مرتضی  آقای  فرعی    ۱۳۳  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲۸۰/۰۰مترمربع واقع در قریه نصرت آباد خریداری از 

محمد مهدی و حمید رضا رنجبر
 ۱۳4 فرعی آقای یاسین ابراهیمی نسبت به شش دانگ 
مساحت۲۸۵/۰۰  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مترمربع واقع در قریه نصرت آباد خریداری از مرتضی و 
محمد مهدی و حمید رضا رنجبر امالک متقاضیان واقع 
در قریه کرد آباد پالک ۳۳ اصلی بخش ۱۱ ۸۸۸ فرعی 
آقای عباس رزمی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۲۳۳/۲۳مترمربع واقع در قریه 

کرد آباد خریداری از تابان عباسی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سید کال پالک ۳۵ اصلی 
بخش ۱۱ ۵۲7 فرعی آقای مهرداد مقصودی نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۱/۰۰مترمربع 
مالک  اعظمی  علی  از  خریداری  سیدکال  قریه  در  واقع 

رسمی 
قریه شیخ علیکال پالک ۳۶  واقع در  امالک متقاضیان 
اصلی بخش ۱۱ ۱۰۸ فرعی آقای امیر کثیری  نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۰۸/۰۰مترمربع واقع در قریه شیخ علیکال خریداری از 

احمد نوروزی مالک رسمی
اکبری نسبت به شش  آقای هادی وحید   ۱۰9 فرعی 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۲۲۵/4۰ 
مترمربع واقع در قریه شیخ علیکال خریداری از هوشنگ 

یحیی پور مالک رسمی 
 4۱ پالک  ده  سنگین  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 
اصلی بخش ۱۱ ۲۰۳ فرعی آقای رضا توکلی نسبت به 
ششدانگ یک  قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲7۰/۱۰مترمربع واقع در قریه سنگین ده خریداری از 

مصطفی و فریدون محمدی

به  نسبت  اول  توکلی  یاسمین  خانم  فرعی   ۲۱۸  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
4۱۲/7۰مترمربع واقع در قریه سنگین ده خریداری از 

عیسی شیخ 
 امالک متقاضیان واقع در شهر چمستان پالک ۵7 اصلی 

بخش ۱۱ 
شش  به  نسبت  ناییجی  اهلل  عین  آقای  فرعی   ۲۰۲7
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  چمستان  قریه  در  واقع  ۱7۸/97مترمربع 

اسداهلل ابراهیمی مالک رسمی 
آباد پالک ۱۰۰  نعمت  قریه  واقع در  امالک متقاضیان 
اصلی بخش ۱۱ 4۰۳ فرعی آقای نظام عاشوری قلمانی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  
آباد  نعمت  قریه  در  واقع  مساحت ۲7۳/۳۲مترمربع  به 

خریداری از قدرت اهلل نصیری مالک رسمی
شش  به  نسبت  حاتمی  علیرضا  آقای  فرعی   4۰4  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  آباد خریداری  ۱99/47مترمربع واقع در قریه نعمت 

میران  قاسم زاده مالک رسمی
 4۰۵ فرعی  خانم لیال عباسی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳49/۶۱مترمربع 
بهنام محمدی و  از  آباد خریداری  واقع در قریه نعمت 

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

صورت اختصاصی منتشر می نماید
 م.الف 7۸۱۱۲۲/9۶

تاریخ انتشار نوبت اول :9۶/۱۱/۱4
9۶تاریخ انتشار نوبت دوم 9۶/۱۱/۲۸

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی قانون تعيين تکليف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی رسمی حوزه ثبتی چمستان

شناسایی ۳ هزار مودی مشکوک 
باتراکنش های سنگين

حرکت بانک مرکزی به سمت 
فناوری نظارتی نوین

رئیس ســازمان امــور مالیاتی کشــور گفت: از 
محل شناســایی بیش از ۳۰۰۰ مودی مشکوک 
با تراکنش های ســنگین، حدود ۶ هزار و ۳۰۰ 

میلیارد تومان مالیات مطالبه کرده ایم.
به گزارش زمان به نقل ازســازمان امور مالیاتی، 
ســیدکامل تقوی نژاد با اشــاره به برنامه های 
سازمان برای شناسایی مودیان جدید و مبارزه با 
فرار مالیاتی اعالم کرد: مبارزه با فرار مالیاتی عین 
عدالت است.وی با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ درصد 
مودیان کشور حدود یک درصد مالیات کشور را 
تامین می کنند، گفت: در طی ســال های اخیر، 
تــالش کرده ایم تا از فشــار مالیاتی بر اصناف و 
مشــاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و 
کتاب شفاف دارند، بکاهیم و به جای آن سیاست 
مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت برنامه های خود 
قرار دهیم.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با 
تاکید بر مبارزه جدی با همه کسانی که از پرداخت 
مالیات شانه خالی می کنند از جمله دانه درشت 
ها، گفت: همه کسانیکه از امکانات کشور استفاده 
می کنند به نسبت درآمدی که کسب می کنند 
باید مالیات پرداخت کنند و هیچکس از پرداخت 
مالیات مســتثنی نیست.تقوی نژاد با بیان اینکه 
مبارزه با فرار مالیاتی مهمترین رویکرد ســازمان 
امور مالیاتی کشــور محســوب می شود، اظهار 
داشت: ما در حوزه فعالیت قانونی مان، خط قرمزی 
نمی شناســیم و کارکنان این دستگاه به عنوان 
سربازان جهاد اقتصادی، با هر گونه فرار مالیاتی 
مبارزه می کنند.وی از طراحی ساختار جدید نظام 
مالیاتی با هدف پیشــبرد برنامه های مربوط به 

مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: تشکیل دفتر 
بازرسی ویژه، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از 
جمله مواردی است که در این راستا انجام گرفته 
و یکی از اقدامات موثر این دفتر، اجرای ماده ۱۸۱ 
قانون مالیات های مستقیم است که براساس آن 
هیات های بازرســی این دفتر با مجوز قضایی به 
اقامتــگاه قانونی، محل فعالیــت مودی و محل 
نگهداری دفاتر، اســناد و مدارک و تجهیزات وی 
مراجعه کرده و کلیه اســناد و مدارک و اطالعات 
را مورد بازرسی قرار می دهد.رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کشور، همچنین رسیدگی به تراکنش 
های بانکی مشــکوک را یکی از اقدامات قانونی 
ســازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی عنوان کرد و 
گفت: اگر چه در ابتدا اجرای این قانون با فشارهای 
زیادی از جانب افراد و صاحبان نفوذ و قدرت روبه 
رو شــدیم اما ما زیر بار این فشــارها نرفتیم و از 
محل شناسایی بیش از ۳۰۰۰ مودی مشکوک با 
تراکنش های سنگین، حدود شش هزار و ۳۰۰ 

میلیارد تومان مالیات مطالبه کرده ایم.

مدیرکل مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی 
از حرکت بانک مرکزی به سمت فناوری نظارتی در 

دو دهه اخیر خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، 
عبدالمهدی ارجمندنژاد با بیان اینکه رگ تک در 
اصل مخفــف )regulatory technology( به  
معنای فناوری نظارتی اســت، گفت: این حوزه که 
طی چندســال اخیر توجه ویژه ای به آن شده، با 
ظهور اســتارتاپ ها و فین تک ها بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته اســت.وی افــزود: در واقع رگ تک به  
معنای کاربرد فناوری های نوین در مباحث نظارتی 
اســت، در محیط امروزی که ما در آن قرار داریم، 
فناوری بســیار اثرگذار و با ســرعت زیادی رو به 
حرکت است. لذا دیگر قادر نخواهیم بود برای اعمال 
نظارت های حاکمیتی در هر کشــوری و حتی در 
سطح بین المللی، از روش های سنتی استفاده کنیم.

ارجمندنژاد ادامه داد: کاربرد فناوری های جدید در 
مسائل مربوط به فین تک ها مستلزم این است که از 
شیوه های سنتی نظارت به شیوه های نوین نظارتی 

مهاجرت کنیم، چرا که اگر این کار انجام نشــود، 
فناوری های نظارت از فناوری های کسب  و کار عقب 
می افتد و نمی توان کسب  و کارها را تحت  نظارت، 
رصد و پایش قرار داد.مدیرکل مقررات و مجوزهای 
بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تاکید کرد: 
برای اینکه بتوانیم بــر روی این فناوری ها نظارت 
داشــته باشیم و حجم وسیعی از اطالعات را که از 
لحاظ کمی، کیفی و پیچیدگی، بسیار انبوه است 
نظارت کنیم، ناگزیریم سراغ حوزه های جدیدی از 
نظارت به  نام رگ تک برویم که کاربرد فناوری های 
جدید در مباحث نظارتی است.وی خاطرنشان کرد: 
رشد و تکامل نظارت های غیرحضوری که به مدد 
مباحثی ازجمله رگ تک میسر شده، طی سال های 
اخیر همواره رو به گسترش و رو به رشد بوده است. 
ولی این امر به این معنا نیست که باید نظارت های 
حضوری را کنار گذاشت؛ بلکه بسیاری از نظارت های 
حضوری، پایه و اســاِس طراحِی مدل هاِی نظارِت 
غیرحضوری است.ارجمندنژاد با اشاره به اقدامات 
بانک مرکزی در حوزه رگ تک، تصریح کرد: بانک 
مرکزی حدود ۱۸ ســال پیش با مشاوره ای که از 
صندوق بین المللی پول گرفت، توانست یک نظام 
نظارتی جدید را ایجــاد کند. در آن مقطع زمانی، 
اداره نظارت حضوری، اداره نظارت غیرحضوری و 
اداره اطالعات بانکی در بانک مرکزی شکل گرفت 
و ما به ســمتی حرکت کردیم کــه در نظارت و 
بازرسی ها نقش بیشتری به فناوری اطالعات بدهیم.

وی افزود: تقریبا نزدیک به دو دهه است که اهمیت 
به  کارگیری فناوری در نظارت و بازرســی، بیش از 

دهه های قبل از آن درک شده است. 



 ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم
 درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم. 

)شوپنهاور(

سخن حکیمانه

آبی که از این دیده چو خون میریزد
خون است بیا ببین که چون میریزد

پیداست که خون من چه برداشت کند
دل میخورد و دیده برون میریزد...

امروز با موالنا

توسط نشر روزگار؛

ترجمه»کانادا« به زودی چاپ می شود

ترجمه رمان های »کانادا« و »قوی ســیاه سبز« 
از ریچارد فورمن و دیوید میچل به زودی توســط 
انتشــارات روزگار منتشــر و راهی بازار نشر می 
شوند. به گزارش مهررمان »کانادا« نوشته ریچارد 
فورد به زودی با ترجمه آرش خوش صفا توســط 
انتشارات روزگار منتشر و راهی بازار نشر می شود.

این کتاب دربرگیرنده یک داستان خیالی است و 
همان طور که اعالم شــده، شخصیت ها و وقایع 
اتفاق افتاده در آن، و هرگونه شباهت شان با نمونه 
های واقعی کامال اتفاقی هستند. »کانادا« برداشت 
آزاد نویســنده اش از مناظر گریت فالز، مونتانا و 
بیشــه زارهای این مناطق و همچنین جزئیاتی از 
چند شهر کوچک جنوب غربی ساسکاچوان است. 
ریچارد فورد در این باره نوشــته اســت: به عنوان 
مثال بزرگراه ۳۲ در ســال ۱9۶۰ خاکی نبود ولی 
من آن را جــاده ای خاکی تصور کرده ام.»کانادا« 
در ســال ۲۰۱۳ برنده مدال اَندرو کارنیج آمریکا 
و همچنیــن جایزه بهترین رمــان بخش خارجی 
فرانسه شده اســت.دیگر رمانی که قرار است این 
ناشــر ترجمه اش را چاپ کند، »حس یک پایان« 
از جولیان بارنز است که پیش تر ترجمه »هیاهوی 
زمان« او در ایران چاپ شده است. این رمان بارنز 
که در سال ۲۰۱۱ برنده جایزه بوکر شده با ترجمه 

احسان فغانی چاپ خواهد شد.
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اوقات شرعی

انجلینا جولي به ناتو پیوست

بازیگر هالیوود و نماینده ویژه کمیســیون عالی 
سازمان ملل در امور پناهجویان اعالم کرد: برای 
مبارزه با خشونت جنســی با ائتالف نظامی ناتو 
همکاری خواهد کرد. به نقل از مرکز اطالع رسانی 
ناتو، آنجلینا جولی، بازیگر هالیوود و نماینده ویژه 

کمیسیون عالی سازمان ملل در امور پناهجویان در جریان کنفرانس خبری با 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفت: برای من به عنوان یک فرد بشردوست 
این یک اقدام جالب اســت.وی افــزود: من افتخار می کنم کــه طی ماه ها و 
ســال های آتی با اســتولتنبرگ همکاری خواهم کرد. ما کامال معتقد هستیم 
که این تالش باید نتایج عملی داشته باشد و باعث تغییرات واقعی در مناطق 
جنگ زده و همچنین تغییر رفتار نسبت به زنان به صورت جهانی شود.آنجلینا 
جولی گفت: بخشی از نقش من در ناتو این است که بپرسم کجا نیازمند تغییر 
و اصالح اســت به طور مثال کجا شــامل تلفات غیرنظامی در جریان حمالت 
هوایی می باشد.وی افزود: من به عنوان یک فرد بشر دوست به ناتو می پیوندم 
نه یک پرسنل نظامی. من اینجا هستم تا با ناتو در بخش هایی که بر روابطش 

با غیرنظامیان در بخش های مختلف تاثیر می گذارد همکاری کنم.

راهیابی »طاقی« ایرانی به جشنواره »تامپره«

فیلم کوتاه »طاغی« ســاخته کوروش عسگری به فستیوال »تامپره« فنالند 
راه یافت.فستیوال فیلم کوتاه »تامپره« که یکی از فستیوال های معتبر جهان 
در حوزه فیلم کوتاه اســت، امسال چهل و هشــتمین دوره خود را سپری 
می کند و میزبان 7۱ فیلم کوتاه از سراسر جهان در بخش رقابتی خواهد بود.

گروه ســازنده فیلم کوتاه »طاغی« عبارتند از : نقش آفرینان : بعدها ولیان 
_مــژگان ربانی _ علی قنبــری و مهدی صدر طــرح فیلمنامه : کوروش 

عسگری_ فیلمنامه : محمد شیروانی و... هستند.

خبر

مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره ملی 
فیلم فجر در برج میالد برگزار شد تا آغازی بر 
جشن سینمای ایران در دهه فجر انقالب باشد.

به گزارش پیام زمان؛ مراســم افتتاحیه سی و 
ششمین جشنواره ملی فیلم فجر عصر روز ۱۲ 
بهمن ماه با پخش ســرود جمهوری اسالمی 
ایران و قرائت آیاتی چند از کالم ا... مجید و با 
اجرای احسان کرمی در سالن همایش های برج 
میالد برگزار شد.عباس صالحی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، محمدمهدی حیدریان رییس 
سازمان ســینمایی، علیرضا رضاداد قایم مقام 
دبیر  داروغه زاده  ابراهیم  سازمان ســینمایی، 
جشــنواره، علیرضــا تابــش مدیرعامل بنیاد 
ســینمایی فارابی، احمد مسجدجامعی عضو 
شــورای شــهر تهران، منوچهر شاهســواری 
مدیرعامل خانه سینما، عباس صالحی امیری، 
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه، مهدی 
پاکدل، نوید محمدزاده، هومن سیدی، پیمان 
جعفری، نیما اقیلما، مصطفی کیایی، محسن 
کیایی، لیندا کیانی، رسول صدرعاملی، سعید 
سعدی، سیف اهلل صمدیان، پژمان بازغی، آزاده 
زارعی، ساسان سالور، هادی محمدیان، بهرام 
رادان، پوریا آذربایجانی، علیرضا زرین دست، 
خســرو معصومی، پــدرام شــریفی، روح اهلل 
حجازی، مرتضی رزاق کریمی، فرشته طائرپور، 
امین حیایی، حسن پورشیرازی و ... از حاضران 
در مراســم بودند.در ابتدای این مراسم پس از 

پخش کلیپ و ادای احترام به حضرت فاطمه 
)س(، احسان کرمی مجری روی صحنه آمد و 
بیــان کرد: آرزو می کنم روز به روز به اهدافی 
که پدران من و هم ســن و ساالن من برایش 

انقالب کردند نزدیک و نزدیکتر شویم.
ســپس ابراهیم داروغه زاده روی صحنه آمد و 
اظهار کرد: جشــنواره که هر سال باشکوه تر 
برگزار می شود ادای احترام سینما به انقالب 
است و امیدوارم آرمان ها مستدام باشد. برنامه 
افتتاحیه را به روح پرفتوح شــهدای هشــت 
ســال دفاع مقدس تقدیم مــی کنم که جان 

فشــانی کردند، جای آنها خالی است ولی یاد 
آنها در خاطر ما جاودان است.در مراسم فیلم 
نکوداشت زنده یاد علی معلم که توسط مجید 
توکلی ساخته شده است، پخش شد.در بخش 
دیگر مراسم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی عنوان کرد: ماه بهمن برای ما 
یادآور دو چیز اســت؛ جشن انقالب و جشن 
سینمای ایران. به همه خانواده نجیب سینما 
تبریک می گویم ســینمایی که در چهار دهه 
گذشــته با حضورهــای جهانی، بــا فیلم ها، 
با نســل های پیاپی ای که به فضای ســینما 

افزوده شــد ســفیر فرهنگی هنری و پیشتاز 
گفتگوی فرهنگی شد و نشــان داد می توان 
سینمای انسانی و شــاعرانه، متفکرانه و قصه 
دار داشــت همانطور که ادبیات ایرانی در قله 
خویش این ترکیب را داشــت.در ادامه مراسم 
برندگان بخش تبلیغات معرفی شــدند:دیپلم 
افتخار طراحی لوگو بــه محمد روح االمینی 
برای »رگ خــواب« و »خفگی« تعلق گرفت.

سیمرغ بلورین بهترین آنونس به مسعود رفیع 
زاده بــرای فیلم »خفگی« اهدا شد.ســیمرغ 
بلورین بهترین عکس به جود جاللی برای فیلم 
»پریناز« رسید.سیمرغ بلورین بهترین پوستر 
به بابک یادگاریان بــرای فیلم »هجوم« اهدا 
شد.در بخش دیگر این مراسم سپنتا مجتهدزاد 

به اجرای یک قطعه موسیقی پرداخت.
در بخش دیگر این مراســم فیلم بزرگداشت 
اکبر عبدی که توســط مجید توکلی ساخته 
شــده است، پخش شــد. این بخش از مراسم 
در حالی برگزار شــد که تعــداد قابل توجهی 
از مهمانان ســالن را ترک کــرده بودند تا به 
اکــران های مردمی فیلم هایشــان برســند. 
مراسم افتتاحیه جشــنواره با نمایش فیلم ها 
تداخل دارد.در این بخش مســعود ده نمکی، 
بهرام بداخشانی، محمدرضا فروتن، احمدرضا 
معتمدی و رســول صدرعاملی برای تجلیل از 
این هنرمند روی صحنه آمدند و لوح تقدیری 

به وی اعطا کردند.

ماراتن فيلم فجر36 آغاز شد

طی مراسمی با حضور در منزل غزاله رئیس اوژن 
قهرمان ارزنده تکواندو شهرستان از وی تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان،آئین 
ارزنده  کار  تکواندو  اوژن  رئیس  غزاله  از  تجلیل 
شهرستان که با حضور حجت االسالم والمسلمین 
حاج آقا حسینی نوری امام جمعه،صیفوری رئیس 
اداره ورزش و جوانان و سلیمی رئیس هالل احمر 
شهرستان در منزل قهرمان برگزار شد،حاج آقا 

حسینی با اشاره به اینکه ورزشکاران 
نماد افتخار، تالش، پشتکار، سالمتی و 
پویایی و تحرک در شهرستان هستند 
اظهار داشت:امید است بتوانید راهتان 
را به همین صورت ادامه داده و باعث 
شوید.در  شهرستان  بیشتر  افتخار 
پایان با اهدای لوح سپاس و هدایایی 
از قهرمان ارزنده شهرستان تجلیل شد.

از غزاله رئیس اوژن قهرمان تکواندو شهرستان مالرد تجلیل شد

روابط عمومی شورا و شهرداری صفادشت

کاریکاتور

نمایش »زندانی خیابان نفر دوم« به کارگردانی مه لقا باقری از 
دیروز جمعه ۱۳ بهمن در تماشــاخانه ایرانشهر به صحنه رفت. 
دور جدیــد اجراهای این مجموعه با نمایــش »زندانی خیابان 
دوم« به کارگردانی مه لقا باقری در ســالن اســتاد سمندریان 
از دیروز جمعه ۱۳ بهمن ماه ســاعت ۲۰:۳۰ آغاز شــد.نمایش 
»زندانی خیابان دوم« با بازی مه لقا باقری، عباس جمشــیدی، 
جــواد عزتی، امیر کاظمی و رویا میــر علمی طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته از ۱۳ بهمن  تا روز جمعه ۱۸ اسفند اجرای عموم 

خود را ادامه می دهد.

معمــاری مدرن و معاصر ایران در قالب یک نمایشــگاه به ژاپن 
ســفر خواهد کرد.مهــرداد زواره محمدیـ  معمــار و مدیر این 
نمایشگاه گفت: این نمایشگاه اسفندماه ۱۳9۶ با دعوت انجمن 
معماران ژاپن به نمایش درمی آید. این کار در راســتای توسعه 
فعالیت های فرهنگــی با محوریت معمــاری در قالب برگزاری 
نمایشــگاه، سخنرانی و تبادل های علمی برگزار خواهد شد. بعد 
از اینکــه فرصت طالیی حضور ایران در بینال ونیز را در ســال 
۲۰۱۵ داشتیم، احساس کردیم معماری ایران می تواند به جهان 
و خارج از مرزهای جغرافیایی ایران معرفی شــود.او ادامه داد: با 
وجود معماران جوان و پیشکســوت در کشورهای مختلف این 
توان وجود داشت که برنامه هایی در قالب نمایشگاه، سمپوزیوم، 
کنفرانس و گفت وگوی معمارانه با موضوع هایی که بین دو کشور 
جذابیت و زمینه مشترک دارد، برگزار شود و راه حل های اجرایی 
برای ارتقا کیفیت معماری و شهر  ایجاد کند.زواره محمدی گفت: 
ما به گروهی تبدیل شــدیم که در کنــار فعالیت های معماری 
این گونه رویدادها را پیگیری کردیم و در این زمینه گفت وگوی 

جدی با انجمن معماران ژاپن انجام دادیم. 

جدیدترین پوستر فیلم »ماهورا« به کارگردانی حمید زرگرنژاد 
رونمایی شــد.»ماهورا« یک درام عاشقانه محسوب می شود که 
تمام فیلمبراری آن در لوکیشــن های بکر و واقعی در تاالب ها 
و روســتاهای جنوب انجام خواهد شد.ســاعد سهیلی، یوسف 
مرادیان، بهاره کیان افشــار، مونا فرجاد، کامران تفتی، داریوش 
ارجمند، احمد کاوری، محســن افشــانی، مالک سراج و میترا 
حجار از جمله هنرمندانی هســتند کــه در این پروژه به ایفای 
نقــش می پردازند. تهیه کنندگی این فیلــم را علیرضا جاللی و 

حمید آخوندی بر عهده دارند.

 اجرای تئاتری با حضور 
جواد عزتی و مه لقا باقری

ج آزادی« و »تئاتر شهر«  »بر
 در توکیو

»ماهورا«  رسمی   پوستر 
شد ونمایی  ر


