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به گزارش زمان، وزیر نفت با اشاره به برنامه ایران برای شکایت از 
شرکت »ترکمن گاز« ترکمنستان بابت کیفیت گاز تحویلی، گفت: 
شکایتی دیگری را نیز برای ارائه به دیوان داوری بین المللی به منظور 

6تجدید نظر در قیمت گاز صادراتی این شرکت داریم.

برنامه ایران برای شکایت از 

شرکت »ترکمن گاز« ترکمنستان
به گزارش زمان،معاون وزیر کار بااشاره به اینکه آموزشهای هدفمند، 
های  آموزش  ارائه  در  سازمان  اثربخش ۳ استراتژی جدید  و  فعاالنه 
در  دانشجویان  برای حضور  علوم  وزارت  با  توافق  هستند،از  مهارتی 

کارگاه های آموزشی خبرداد.

به گزارش زمان، عضو کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی، 
محمد کاظمی اظهار داشت: بررسی بودجه 97 که از عصر یکشنبه 
به دستور علی الریجانی رئیس مجلس بار دیگر در کمیسیون تلفیق 

مجلس آغاز شد وعصر دیروز پایان یافت. 7

 ۳ استراتژی

 جدید آموزش های مهارتی

تقدیم گزارش کمیسیون تلفیق 

در مورد بودجه 97 به مجلس 

1

سرمقاله

واقعیت های بودجه

نگاه روز

 مصوبه اي كه
 تعطیل شد!

 جای خالِی زنان 
در فرصت های شغلی

مهم تریــن اولویــت امروز 
کشــور این است که مردم 
ایــن ولی نعمتان ما باید از 
توسعه  و  پیشرفت  مواهب 
و  برخوردار شوند  کشــور 
فقر ؛ تبعیض و بی عدالتی 
از چهره کشــور زدوده شــود. بودجــه یکی از 
گذرگاه هایی است که می تواند بخشی از این مهم 
را جامه عمل بپوشاند.واقعیت این است که از یک 
طرف جامعه با انتظارات روزافزونی روبه رو است و 
از طرف دیگر منابع دولت، هم از نظر اعتبارات و 
هم از نظر برخوردها و اختیارات رسمی و عملی 
متناســب با این انتظارات نیســت.بنابراین همه 
نهادهــای حکومتی باید به دولت کمک کنند تا 
بتواند حداکثر ظرفیت خویش را در جهت مقابله 

با کمبودها و تنگناها به کار گیرد.

3

7 محمدرضا تابش

5

افزایش سن امید به زندگی ایرانیان 

6 اکبر نعمت اللهی

7

جهانگیری: زمینه استفاده از منابع مالی خارجی از دستاوردهای برجام است

اولویت بندی طرح های متقاضی فاینانس
به گزارش زمان، معاون اول رییس جمهور به نوبخت، کرباسیان و سیف دستور داد دستورالعمل نحوه استفاده از منابع مالی خارجی برای طرح های اولویت دار را تهیه کنند.جلسه بررسی موانع و مشکالت 
استفاده از منابع مالی خارجی در پروژه های مهم دیروز به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه فراهم شدن زمینه استفاده از منابع مالی خارجی )فاینانس( را از 

دستاوردهای برجام دانست و گفت: برجام دستاوردهای متعددی داشته که الزم است به نحو مطلوب به مردم اطالع رسانی شود.

 رونق مسکن 
 مصرفی
ادامه دارد

 پرداخت »وام«
 به سمن های 

جوانان

ابالغ اختیارات 
 جدید مالیاتی
 به استان ها

752

3

3

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

امریکا در خیمه شب بازی علیه ایران 
موفق نمی شود

پیشنهاد سه   بررسی 
داخلی پول های  رمز ساخت  برای 

مزایده کتبی - فروش ملک

شهرداری مشکین دشت در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1153 

مرخ 96/10/21 شورای اسالمی شهر مشکین دشت نسبت به 

فروش یک واحد مسکونی واقع در شهرک بعثت از طریق برگزاری 

مزایده کتبی براساس قیمت کارشناسی اقدام نماید.

یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 165/49 متر مربع

 لذا از کلیه داوطلبان و عالقمندان به شرکت در مزایده دعوت 

می شود حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی 

به امور قراردادها شهرداری مشکین دشت مراجعه و نسبت به 

اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست.

      سید علیرضا مساعد 
         شهردار مشکین دشت

 نوبت اول

الهام آمرکاشی/ بخش نخست

تقدیم گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه 97 به هیات رئیسه مجلس 
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی از ارائه مجدد گزارش کمیسیون 
تلفیق در مورد بودجه 97 به هیات رئیســه مجلس خبر داد.به گزارش زمان، 
محمد کاظمی دیروزدر گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: بررسی بودجه 97 که 
از عصر یکشنبه به دستور علی الریجانی رئیس مجلس بار دیگر در کمیسیون 
تلفیق مجلس آغاز شد وعصر دیروز پایان یافت.نماینده مالیر در مجلس افزود: 
نمایندگان ایراداتی را که بر بودجه 97 وارد بود در این جلسه اصالح کردند.

نمایندگان در جلســات علنی نوبت صبح و عصر یکشنبه مجلس به بررسی 
کلیات مصوبه کمیسیون تلفیق از الیحه بودجه 97 پرداختند.پس از اظهارات 
10 نماینده موافق و 10 نماینده مخالف، رای گیری درباره مصوبه کمیسیون 

تلفیق بودجه سال 1۳97 انجام شد و نمایندگان با 120 رای مخالف در برابر 
8۳ رای موافــق و 9 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر با کلیات این 
مصوبه مخالفت کردند.علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی نیز پس 
از رد کلیات بودجه 97 در صحن مجلس گفت که کمیسیون تلفیق مجلس از 
همین امشب بررسی دوباره بودجه 97 را آغاز و آن را ظرف 72 ساعت آینده 
بررسی کند.الریجانی افزود: به دلیل این که باید بررسی بودجه در تلفیق 72 
ساعت به طول انجامد و سپس بودجه به جلسه علنی مجلس بیاید، این مدت 
تا روز چهارشنبه طول می کشد، از این رو ما دوباره کلیات بودجه 97 را روز 

شنبه هفته آینده در مجلس بررسی می کنیم.

سیاست های بن سلمان منشا نگرانی ها در منطقه و جهان 
روزنامه اقتصادی فرانسوی 'لیزیکو ' دیروز نوشت: 
سیاست های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
منشأ نگرانی ها در سطح منطقه و جهانی بوده و 
اقدامات خشــونت بار، آنی و احساسی او همانند 
تصمیم گیــری دونالد ترامــپ رئیس جمهوری 

آمریکا است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، این روزنامه در مقاله 
ای با عنوان 'بن سلمان در یک جمله، سراسر اشتباه 
و لغزش است' نوشت: یکی از اولین اشتباهات ولیعهد 
عربستان جنگ یمن بود که در این جنگ شکست 
سختی متحمل شده است.لیزیکو می افزاید : اشتباه 
محمد بن ســلمان در محاســبات خــود و تناقض 
در سیاســت های وی در بازداشــت سعد الحریری 

نخســت وزیر لبنان در ریاض و مجبور کردن او به اســتعفا در ماه نوامبر 
)آبان ماه( به وضوح آشــکار شــداین روزنامه فرانسوی همچنین اقدامات 

بن سلمان را از روی تمایالت وی دانست که از 
روی احســاس نسبت به همسایگان خود حس 
انزجــار و میل به عــذاب دادن آنها دارد بدون 
اینکه ضرورتا عواقب ژئو پولتیک اقدامات خود 
را درک کنداین روزنامه برای نمونه این مســاله 
بحران دیپلماتیک این کشــور با قطر را مطرح 
مــی کند و می آورد که بن ســلمان قطر را به 
حمایت از گروه های تروریستی متهم می کند 
درحالی که این اتهام همواره متوجه عربســتان 
بــوده و ریاض از این اتهام ضد دوحه تنها برای 
اعمال محاصره خود بر این کشــور و دور کردن 
آن از ایران اســتفاده کرده است.لیزیکو نوشت: 
اما نتیجه محاصره قطر بالعکس برآوردهای بن 
سلمان باعث تقویت روابط این کشور با تهران شد.این روزنامه تاکید کرد 

که بن سلمان در منطقه به شدت متشنج با آتش بازی می کند.

 تدوین طرح کارآمدسازی
 صندوق های بازنشستگی کشور

 رئیس کارگروه بررسی وضعیت صندوق های بیمه بازنشستگی با بیان اینکه 20 
صندوق بیمه ای کشور در معرض ورشکستگی قرارگرفته اند از صنعتی شدن بیمه 

به عنوان تنهاراه نجات آنها ازمشکالت مالی کنونی یاد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رسول خضری در مورد پیشنهاد مسئوالن وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش ســن بازنشســتگی به میزان 6ماه 
در هر ســال با یادآوری اینکه کشورها توسعه یافته 6۵ سالگی را به عنوان سن 

بازنشستگی تعیین کرده اند، گفت: این پیشنهاد شاید در شرایط کنونی اثرگذار 
باشــد، اما نمی توان بر مبنای اجرای آن در دراز مدت برنامه ریزی کرد.نماینده 
مردم سردشــت و پیرانشــهر در مجلس شورای اســالمی، ادامه داد: این امری 
طبیعی اســت که نتوانیم در اداره بیمه ها توانمند اقدام کنیم، چرا که سیستم 
و ســاختار آنها به صورت DB اســت به این معنا که پرداخت آنها بر اســاس 
مزایــا بــوده، در حالی که در دنیا پرداخت بیمه ها به صــورت DC و بر مبنای 
سهم صورت می گیرد.خضری تصریح کرد: در ایران پرداخت مزایای بازنشستگان 
بعد از گذشت هر ســوابق خدمتی که داشته باشند به صورت یکسان پرداخت 
می شود که این امر ساختار بیمه ها را شکننده ساخته و به غیر از سازمان تامین 
اجتماعی 20 صندق بیمه ای فعال در کشــور را در معرض ورشکســتگی قرار 
داده و یــک بحران و ابرچالش ایجاد کرده اســت.وی با تاکید بر اینکه صنعتی 
شدن بیمه ها تنها راهکار رفع مشکالت مالی کنونی این حوزه است تاکید کرد: 
مشــکالت موجود در روند پرداخت بیمه ها که در قالب صندوق اداره می شوند، 
تنها با تبدیل بیمه به صنعت قابل حل خواهد بود.این نماینده مردم در مجلس 
دهم، در ســمت رئیس کارگروه بررسی وضعیت صندوق های بیمه بازنشستگی 
با اعالم این خبر که در حال بررســی مراحل پایانی طرح پیشنهادی خود تحت 
عنوان ارتقا و کارآمدســازی صندوق های بازنشستگی کشور هستند، یادآورشد: 
هم اکنون در حال بررســی وضعیت بیمه ها هستیم و برای اینکه بتوانیم به طور 
دقیق و جامع به این موضوع بپردازیم  برای این طرح فوریت تعیین نکرده ایم تا 
در این مورد شتابزده عمل نکنیم.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد: 
این طرح از ۴ ماه قبل مورد بررسی قرار گرفته است و قطعا تالش خواهیم کرد 
که بعد از بررسی الیحه بودجه در دستورکار صحن قرار گرفته و به تصویب برسد
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واکنش اتحادیه اروپا به تهدید دونالد ترامپ

اتحادیه اروپا اعالم کرد در صورتي که واشــنگتن محدودیت هاي تجاري 
علیه این اتحادیه وضع کند، این اتحادیه به اقدام آمریکا واکنشي »سریع و 
مناسب« نشان خواهد داد.به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما؛ اتحادیه 
اروپــا دیروز اعالم کرد در صورتي که واشــنگتن محدودیت هاي تجاري 
علیه این اتحادیه وضع کند، این اتحادیه به اقدام آمریکا واکنشــي »سریع 
و مناســب« نشان خواهد داد.خبرگزاري فرانســه از بروکسل گزارش داد، 
مارگاریتیس شیناس سخنگوي کمیسیون اروپا در گفتگو با خبرنگاران در 
این باره خاطر نشــان کرد : »در صورتي که صادرات ما تحت تاثیر هرگونه 
اقدام محدود کننده تجاري از سوي آمریکا قرار بگیرد، اتحادیه اروپا آماده 
اســت که به سرعت و به شکلي مناسب واکنش نشان دهد«.دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا پیشتر اتحادیه اروپا را متهم کرده بود که فعالیت هاي 

تجاري این اتحادیه »بسیار غیر منصفانه« است.

طرحی خطرناک برای آینده عراق با همسویی بارزانی

یک نماینده پارلمان عراق از طرح تحت رهبری برخی کشــورهای حوزه 
خلیج فارس با مشــارکت گروههای سیاســی عراقی به منظور تشــکیل 
تشــکل بزرگ پــس از انتخابات پارلمانــی 2018 عراق پرده برداشــت.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، یک نماینــده پارلمان عراق از طرح تحت 
رهبری برخی کشورهای حوزه خلیج فارس با مشارکت گروههای سیاسی 
عراقی به منظور تشــکیل تشــکل بزرگ پس از انتخابات پارلمانی 2018 
عراق پرده برداشت.جاسم محمد جعفر نماینده پارلمان و نزدیک به حیدر 
العبادی فاش کرد: برخی گروههای سیاســی به منظور به دســت آوردن 
آرای انتخاباتــی در  انتخابات آینده با آتش بازی می کنند و از  جمله آنها 
بازگشــت بی رویه و اجباری آوارگان بدون توافق با نیروهای امنیتی است.

وی برخی کشــورهای حوزه خلیج فارس را بــه اختصاص پول به منظور 
بازگشت مسعود بارزانی به عرصه به شکل قوی متهم کرد.

حاتم کارت انصار، طرحی دائمی در راستای تحقق 
اهداف اقتصادمقاومتی 

دکترابراهیمــی حاتم کارت انصار را یک طرح دائمی در راســتای تحقق 
اهداف اقتصادمقاومتی دانست وتاکید کرد تاکنون حدود ۳000 میلیارد 
تومان از منابع بانک به این طرح اختصاص یافته اســت.به گزارش زمان، 
حدود دو سال از اجرای "طرح حاتم" که عنوان آن به شکلی هوشمندانه 
از ترکیب حروف اول »حمایت ازتولیدملی« گرفته شــده است، می گذرد 
و حدود ۳000 میلیاردتومان از منابع بانک انصار در دو مرحله به اجرای 
آن اختصــاص یافته اســت. اجرای این طرح، اقدامــات موثر بانک انصار 
در راســتای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی را برجســته تر کرده است. در 
نخســتین گام این طرح، تمهیداتی فراهم شــد تا تازه عروســان و تازه 
دامادها تســهیالتی با نرخ 1۵درصد، دریافــت کنند و آن را صرف تهیه 
جهیزیه از کاالهای ساخت داخل نمایند. پس از استقبال مزدوجین جوان 
از این طرح، مســئوالن بانک تشویق شدند با تأمین اعتبار الزم، آن را به 
کل جامعه توسعه دهند تا این طرح، جلوه ای ملی به خود بگیرد و یکی از 
طرح های کالن کشور در راستای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی به مرحله 
اجرا درآید. برای آشــنایی با دستاوردهای این طرح و آگاهی از چگونگی 
طراحی و اجرای این طرح، دکترآیت اهلل ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار 

به سئواالت پاسخ داده اند.

 ابالغ اختیارات جدید مالیاتی
 به استان ها

وزیر اقتصاد دســتور ایجاد هیــات ماده 2۵1 مکرر 
قانــون مالیات هــای مســتقیم در ادارات کل امور 
اقتصادی و دارایی اســتان ها به منظور رسیدگی به 

شکایات مودیان مالیاتی را صادر کرد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت اقتصاد، بنا به اختیار 
حاصل از مفاد مــاده 2۵1 مکرر قانون مالیات های 
مستقیم، مقرر می شود رسیدگی به شکایات مالیاتی 
اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال 
و اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال مالیات 
های قطعی شده اعم از منابع مالیات های مستقیم 
و غیرمســتقیم )مالیات و عوارض ارزش افزوده هر 
دوره مالیاتی و تجمیع عوارض( در هیات ماده 2۵1 
مکرر مرکز اســتان انجام شود.وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با تاکید بر توسعه ظرفیت ها برای توجه هر 
چه بیشتر به موضوع حقوق شهروندی، ادارات کل 
امــور اقتصادی و دارایی اســتان ها را مکلف کرد با 
انجام هماهنگی های الزم وفق دستورالعمل اجرایی، 
نســبت به اســتقرار هیات مذکور و واحد دادرسی 
مالیاتی اقــدام کنند به نحوی که از ابتدای ســال 
1۳97 شکایات مودیان مالیاتی ابواب جمعی خود را 

دریافت و اقدامات بعدی را معمول نمایند.

حمایت اتحادیه آفریقا از برجام

 در سی امین نشست ســاالنه رهبران کشورهای 
آفریقایــی که در آدیس آبابا، مقــر اتحادیه آفریقا 
برگــزار گردید، بر حمایت آفریقــا از برجام تاکید 
شــد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا ، در مراسم 
افتتاحیه مهمترین نشست رهبران آفریقا، موسی 
محمد فقیه، رئیس کمیســیون اتحادیه آفریقا در 
حضور رهبران ۵۴ کشــور آفریقایی بــا تاکید بر 
اهمیت احتــرام به چند جانبه گرایی در نظام بین 
المللی گفت: آفریقا از توافق هســته میان ایران و 
جامعه جهانی حمایت و بر اهمیت اجرای آن توسط 
همه کشورها تاکید دارد.شایان ذکر است، چندی 
پیــش نیز اتحادیه آفریقــا در واکنش به مخالفت 
آمریکا با برجــام، با صدور بیانیــه ای بر حمایت 
قاطع خود از توافق هسته ای و لزوم پایبندی همه 

کشورها به این توافق مهم تاکید کرده بود.

اخبار

خبر

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

کالمامیر

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: سیاست 
اصولی، پایدار و تغییرناپذیر جمهوری اســالمی ایران همواره 

کمک به صلح، ثبات و امنیت منطقه ای است.به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی با اشاره به اظهارات اخیر پادشاه 
اردن و طــرح موضوعاتی پیرامون سیاســت های منطقه ای 
جمهوری اســالمی ایران، این ســخنان را مغایر واقعیت ها و 
خواست مردم و اکثریت کشورهای منطقه برای استقرار صلح 

و امنیت پایدار خواند.
این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به ادعاهایی مانند "هالل 
ایرانــی" و "دخالت های ایران در منطقــه " گفت: این گونه 
اظهارات نمی تواند نقش ثبات ســاز و تــالش بی وقفه ایران در 
مبارزه با تروریسم و کمک به ایجاد امنیت را نفی کند و نادیده 
انگارد.وی افزود: بیان این ســخنان در شــرایط خطیر و سخت 
کنونی منطقه به هیچ وجه نمی تواند تامین کننده منافع دولت ها 
و مردم منطقه باشــد و صرفا به ســود بدخواهان، اشغالگران و 
متجاوزینی اســت که آرامش، توسعه اقتصادی، تمامیت ارضی 
و حاکمیت ملی کشــور های این منطقه حســاس از جهان را 
بــر نمی تابند و تا زمانی کــه اراده ای جدی برای یافتن و توجه 
و تمرکز بر ریشــه های اصلی بحــران و تنش های موجود وجود 

نداشته باشد و سیاست های مغایر با مصالح و منافع مردم اتخاذ 
شــود، چشم اندازی روشن برای تحکیم ثبات و امنیت پایدار در 

خاورمیانه وجود نخواهد داشت.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به ایده های نوین و متعدد 
جمهوری اسالمی ایران در برقراری محیطی خالی از تنش میان 
کشورهای منطقه همانند ایده ایجاد مجمعی برای گفت وگوهای 
منطقه ای در خلیج فارس، تصریح کرد: سیاست اصولی، پایدار و 
تغییرناپذیر جمهوری اسالمی ایران همواره کمک به صلح، ثبات 
و امنیت منطقه ای است و از هر فرصت ممکن به منظور دعوت 
از دیگر کشــورها برای گفت وگو و فراهم شدن زمینه های الزم 
برای کمک به پایان دادن مشــکالت و معضالتی که در منطقه 
وجود دارد، استفاده کرده است.قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: 
دعوت بــه انجام گفت وگوهای ســازنده و معطوف به نتیجه ای 
سازنده در جهت زدودن ســوءتفاهم ها و آغاز همکاری جمعی 
در منطقه همچنان پابرجاســت و ما چون همیشه از ایده های 
مثبت و آرام بخش به منظور تقویت صلح و ثبات هر چه بیشــتر 

در منطقه استقبال می کنیم.

واکنش ایران به اظهارات پادشاه اردن علیه ایران

آگهی مفقودی
سند فروش خودروی نیسان پیکاپ به شماره پالک 62۵ الف 11 ایران ۵9 به شماره 
شاسی 2200187۳ و شماره موتور 2۴87۵68۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .  
  گلستان

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  1۳96/09/2۵هیات  مورخ   1۳9۵60۳2۵00۳0011۴۴ شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
شیخی کن کت در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 169/2 متر مربع قسمتی از 
پالک 1۵۵ اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد دم آویزه 
خریداری از مالک رسمی آقای آقایان عظیم،سهراب،صیدمراد مرادی محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند 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 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف۵7۵
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان                                                    

تاریخ انتشار نوبت اول1۳96/10/2۵ تاریخ انتشار نوبت دوم1۳96/11/10

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
اصالحی  رای  1۳9660۳۳101200۵71۴-96/9/8و  شماره  رای  برابر 
1۳9660۳۳10120061۴1-96/9/27جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی حسن بهمنی فرزند پرویزبه شماره شناسنامه 281 صادره از 
رامهرمز در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت19۴6/71 مترمربع از پالک 89 فرعی از 
186 اصلی از سهمیه ذبیح اهلل بهتویی ذیل ثبت صفحه 106 دفتر ۳79 محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار 
و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض درخواست 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:۴۵0

افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 
 نوبت اول:96/11/9 نوبت دوم :96/11/2۴

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  1۳96/10/0۴هیات  مورخ   1۳9660۳2۵00۳001206 شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس 
عباسی کیا در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 200 متر مربع قسمتی از پالک 
1۵۵ اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان 12 خریداری از مالک 
رسمی آقای آخه کرم زمانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف۵72
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان                                                    

تاریخ انتشار نوبت اول1۳96/10/2۵ تاریخ انتشار نوبت دوم1۳96/11/10

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 1۳9۴60۳2۵00۳0010۵۳ مورخ 1۳96/08/۳0هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زربانو خوش خیال در 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 98/12 متر مربع قسمتی از پالک 20 اصلی واقع در 
بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان عسگرآباد خریداری از مالک رسمی آقای نجفعلی 
دوستی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند 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 وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف۵70
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان                                                    

تاریخ انتشار نوبت اول1۳96/10/2۵ تاریخ انتشار نوبت دوم1۳96/11/10
آگهی حصروراثت

شماره  به  که  دادخواستی  شرح  به  اسداله  فرزند  چالی  نفت  کجوری  هادی  آقای 
96/11۵۳ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که اسداله کجوری نفت چالی فرزند قلی به شماره شناسنامه ۴669 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشت  تاریخ 1۳96/6/21 در  از جویبار در  صادره 

زهرا فوت نموده و ورثه /وراث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتست از: 
ملی  کد   1۳66 ش  ش  اسداله  فرزند  چالی  نفت  کجوری  هادی  1-آقای 

۵779990808 پسر متوفی
2-خانم حوا کجوری نفت چالی فرزند اسداله ش ش 1۳6۵ کد ملی ۵7799860۳7 

دختر متوفی
ملی  کد   1۳72 ش  ش  اسداله  فرزند  چالی  نفت  کجوری  فاطمه  ۳-خانم 

۴9801۵2۴1۴ دختر متوفی
همسر  ملی ۵77978۳7۵6  کد  احمد ش ش 1۳۴2  فرزند  درزی  ساره  ۴-خانم 

متوفی
تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری بابلسر

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه ۴9۴ و رای شماره  772۳ مورخه 
96/8/9 به تقاضای بهروز بهاری فرزند عزیز اهلل نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
واقع در  از 20اصلی  از پالک 7فرعی  به مساحت 2۵0/۵9 متر مربع مجزی شده 
بخش 2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( عزیزاله بهاری 
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
اعتراض  تقاضا  به مورد  تا چنانچه اشخاص نسبت  الصاق  بر آن در روستاها  عالوه 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
تقدیم دادخواست  اقدام و گواهی  به مراجع قضایی ذیصالح  تقدیم دادخواست  به 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴1۵۴789 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳96/10/2۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳96/11/10 
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رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی بیگ زاده دارای شناسنامه شماره ۵77۴   به شرح دادخواست به کالسه 
960۴۴2 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان پیر ولی بگ زاده شماره شناسنامه ۴88 متولد 1۳18/۳/۵   در تاریخ 9۵/7/8 

دردر اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-زبیده رفیعی پور دارنده شماره شناسنامه 19 متولد 1۳29/1/۳  همسر متوفی

2-احمد بیگ زاده دارنده شماره شناسنامه ۴81۴  متولد 1۳۵7/7/20  فرزند متوفی
۳-زهرا بیگ زاده دارنده شماره شناسنامه ۴8۵011۳۳11 متولد 1۳7۳/۴/1۵ فرزند 

متوفی 
۴-مسلم بیگ زاده دارنده شماره شناسنامه ۴8۵011۳۳02  متولد 1۳7۳/۴/1۵ فرزند 

متوفی 
۵-طیبه بیگ زاده دارنده شماره شناسنامه ۵۴9  متولد 1۳60/9/20  فرزند متوفی 
6-زیبا بیگ زاده دارنده شماره شناسنامه 16۵۳  متولد 1۳۵۳/۴/1۵ فرزند متوفی 

7-علی احمد  بیگ زاده دارنده شماره شناسنامه ۴81۵  متولد 1۳۵8/8/۳0 فرزند 
متوفی

8-مهدی بگ زاده دارنده شماره شناسنامه ۵77۴ متولد 1۳66/10/۳ فرزند متوفی 
9-لیلی بیگ زاده دارنده شماره شناسنامه 16۵۴  متولد 1۳۵۴/۴/1۵ فرزند متوفی 

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

ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 1092  و رای شماره  ۳80مورخه 
1۳96/2/1۳ به تقاضای فرشاد سمنگان فرزند علی جعفر نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 160متر مربع مجزی شده از پالک 9 فرعی از ۳/1 اصلی واقع در 
بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( براخاص زینیوند 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن 
در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
ارائه گواهی عدم تقدیم  با  اینصورت متقاضی  ارائه حکم نهایی می باشد در غیر  با 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۵۴790 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳96/10/2۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳96/11/10 
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آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم عباس حسن نژاد موزیر چی 

فرزند عسگری و علی جانعلی زاده اله چالی فرزند محمدرضا 
یوسفی  اشرف  علی  مدیریت  با  ایالم  استان  شعب  امور  ایران  ملی  بانک  خواهان 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان 1- عباس حسن نژاد موزیر چی فرزند عسگری 
2- علی جانعلی زاده چالی فرزند محمدرضا به خواسته چاپ ثالث و مطالبه طلب 
)شرکت جهان الکتریک علیه بانک ملی شعبه شباب( مطرح که به این شعبه ارجاع 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه   96099808۵۳۵00279 کالسه  پرونده  شماره  به  و 
ساعت   1۳97/02/1۵ مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  چرداول  شهرستان  )حقوقی( 
10:۳0 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ 
ثانی  اعالم نشانی کامل خود نسخه  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  انتشار آگهی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان چرداول

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول 
بموجب پرونده اجرایی کالسه صادره از شعبه 10 حقوقی کرج محکوم علیه حسن 
صورتی محکوم است به پرداخت مبلغ 6/۴۴8/۵97/826 ریال بابت محکوم به در 
حق محکوم له احمد انصافی و مبلغ ۳22/۴29/891 ریال نیم عشر دولتی با توجه 
ابالغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای  اینکه اجراییه به محکوم علیه  به 
استیفای محکوم  له وبه منظور  به درخواست محکوم  بنا  ننموده است  اقدام  حکم 
به و هزینه های اجرایی اموال محکوم علیه برابر متن اگهی و نظریه کارشناسی از 
سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس دادگستری کرج به شرح ذیل توصیف و 
ارزیابی شده و مقرر گردیده در مورخ 96/11/2۳ از ساعت 9 الی 10 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از 
قیمت 120/000/000 ریال طبق نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص 
حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد 
وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ 
و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم 
تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر 
خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید، سسپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده 
محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف 
مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در 
این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل 
نخواهد شد. ضمنا طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده 
با اطالع از مال مورد مزایده بازدید نمایند. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر 

کارشناسی بدین شرح است:
احتراما در اجرای قرار کارشناسی پرونده کالسه شماره 9۳0187 مبنی بر بازدید 
پارکینگ  به  انصافی  احمد  آقای  خواهان  معیت  در   68 ایران  277ب۳2  خودرو 
رسالت عظیمیه مراجعه و از سواری پژو 206 نقره ای متالیک مدل 1۳8۳ به شماره 
موتور 8۴6۵1۴۴2 و شماره شاسی 8۳602۵۵۴ و شماره انتظامی 68-277ب۳2 
انتظامی  بازدید حک موتور و حک اطاق و پالکت سینی مشخصات و زوج پالک 

فابریک و اصلی است. اسناد مالکیت و بیمه رویت نگردید.
وضعیت فعلی: گلگیر جلو سمت چپ و درب موتور بر اثر تصادف تعویض و صافکاری 
و نقاشی گردیده است. خودرو روشن نشد و کارکرد موتور مشخص نگردید.با توجه به 
وضعیت فعلی بدنه و الستیک ها و مدل آن قیمت فعلی آن به مبلغ 120/000/000 

ریال معادل دوازده میلیون تومان تعیین می گردد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج- جعفری

مفقودی
 کارت هوشمند خودرو به شماره 2۵۵96۵۵متعلق به کامیونت باری چوبی هیوندای 
کروس مدل 8۳به رنگ سفید روغنی به شماره انتطامی 987 ع11ایران 62مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
 کارت هوشمند. خودرو بشماره ۴229۵98متعلق به کامیون باری فلزی ولوو تیپ 
ایران 62مفقود  انتطامی 1۴1ع97  به شماره  روغنی  قرمز  رنگ  mمدل 7۳به  ان 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

 تسهیالت جدید صادراتی
 گمرک اعالم شد

خطر بحران کمبود دارو و تجهیزات 
پزشکی در سال ۹۷

گمرک ایران تســهیالت جدیــدی را با حذف 
ورود حامل های کاالهای صادراتی به گمرکات 
در مسیر سبز و زرد ایجاد کرد.به گزارش زمان 
به نقل ازگمــرک ایران، به کمک قابلیت های 
ســامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت 
فرامرزی و کنترل کامل تمامی کاال ها از طریق 
این سامانه ها، در صورتی که مسیر اظهارنامه 
صادراتی کنترل سیســتمی سطح یک )سبز( 
تعیین شــود نیازی به ورود حامل ها به داخل 
گمرک مبدأ صادرات )به استثناء اظهارنامه هایی 
که گمرک مبدا و مرز خروج یکســان باشد( و 
توزین والصاق پلمپ در گمرک مبدا )داخلی( 
نیست.بر  اساس این گزارش، در مرحله ابتدایی، 
صاحب کاال یا اظهار کننده در کارتابل مربوطه 
در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به ثبت 
صدور مجوز بارگیــری، ثبت اطالعات حامل، 
ثبت توزیــن، ثبت بیجک، مراحل درب خروج 
و بیجک بین اقدام می کند.در صورتی که مسیر 
اظهارنامه صادراتی کنترل سیســتمی سطح 
دو )زرد( تعیین شــود: نیازی به ورود حامل ها 
به داخــل گمرک مبدا صادرات )به اســتثناء 
اظهارنامه هایی که گمــرک مبدا و مرز خروج 
یکسان باشد( و توزین و الصاق پلمپ در گمرک 
مبدا )داخلی( نیســت.در این مســیر در ابتدا 
بررسی اســنادی اظهارنامه های کنترل سطح 

دو توسط گمرک مبدا انجام می پذیرد. سپس 
صاحب کاال یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه 
در پنجره واحد تجارت فرامرزی، با لحاظ کردن 
قفل سیســتمی روی مجوزها نسبت به ثبت 
صدور مجوز بارگیــری، ثبت اطالعات حامل، 
ثبت توزیــن، ثبت بیجک، مراحل درب خروج 
و بیجک بین اقدام می  کند، در صورت نیاز به 
تعیین ماهیت و یا تغییر مســیر وفق مقررات 
انجام شــود.همچنین در صورتی که مســیر 
اظهارنامه صادراتی کنترل سیســتمی سطح 
سه )قرمز( تعیین شــود، اگر واحد بازرگانی و 
غیرتولیدی باشــد، ابتدا باید توسط کارشناس 
مربوطه، نوع حمل از ارزیابی در محل به حمل 
یکسره یا قبض انبار )کاالهای تعریف شده طی 
بخشــنامه مربوطه( تغییر داده شود و موضوع 

طی اعالم نظر به صاحب کاال ارسال شود.

 عضو کمیســیون بهداشــت مجلس نسبت به 
خطــر بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشــکی 
در ســال 97 هشدار داد و بر لزوم چاره اندیشی 
دولتمردان برای پرداخت مطالبات شرکت هایی 
دارویی و ملزومات پزشکی تاکید کرد.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر ، یعقوب شــیویاری با هشدار 
نســبت به خطر بحران کمبود دارو و تجهیزات 
پزشکی در سال 97، گفت: بیمارستان ها مشکل 
کســری بودجه دارند و به دلیل عدم نقدینگی 
کافی نزدیک به دو سال به واحدهای تولید دارو 
بدهکار هستند از این رو  مراکز تولید دارو برای 
تامین مواد اولیه نیز با مشــکل جدی نقدینگی 
دارنــد و به طور قطع اگر  وضعیت به این منوال 
ادامه داشته باشد کارخانه های داروسازی با خطر 
ورشکســتگی و کشور با کمبود دارو و تجهیزات 
مواجه خواهد شد.نماینده مردم میانه در مجلس 

شــورای اســالمی، با بیان اینکه بیمارستان ها 
از مهمتریــن حلقه های درمانی نظام ســالمت 
هســتند، افزود: مهمترین دغدغه بیمارســتان 
ها عدم پرداخت کارانــه معوقات کادر درمان و 
مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی 
اســت.وی با یادآوری اینکه انباشــت مطالبات 
مراکز دارویی و تجهیزات پزشکی و کادر درمان 
نارضایتی ها را به دنبال داشته است، تصریح کرد: 
اگر هر چه سریع تر مطالبات و معوقات پرداخت 
نشــود به طور حتم در سال آینده با کمبود دارو 
و تجهیزات مواجه خواهیم شد.این نماینده مردم 
در مجلــس دهم، با تاکید بر اینکه دولت باید با 
اختصــاص اعتبارات ویژه بدهــی مراکز دارویی 
را پرداخــت کند، گفت: برخی از شــرکت های 
دارویی پرســنل زیــادی دارند و اگــر دولت به 
پرداخت معوقات این مراکز توجه نداشــته باشد 
منجــر به بیکاری تعداد کثیری از شــاغالن در 
این حوزه می شود.شیویاری افزود: اگر با بحران 
کمبود دارو روبرو شویم دولت مجبور به واردات 
دارو می شود و این موضوع اصال شایسته کشور 
نیست زیرا از یک سو بیکاری پرسنل و از سویی 
تهدید تولید را به دنبال دارد.نماینده مردم میانه 
در مجلس دهم تصریح کرد: به سبب بدهی بیمه 
ها به داروخانه ها اقتصاد این مراکز دچار مشکل 

شده است.
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رشِد شکاف جنسیتی، آسیبی در کمین نشسته؛

جای خالِی زنان در فرصت های شغلی
*الهام آمرکاشی/ بخش نخست

در شرایط حاضر که جامعه کنونی با ضرباهنگ های متفاوت و متعددی از 
آسیب های اجتماعی دست به گریبان است، در گذرگاهِ ازدواج های سفید و 
ساعتی، در تعدِد مهیِب کودکان کار و دستفروشاِن خیابانی، در اوان افزایِش 
بی اخالقی های فضای مجازی، پدیدهء شــکاف جنســیتی در حال بروز و 
گسترش است که شاید در این برهه، بی اهمیت جلوه کند اما بی تردید در 
دراز مدت، اثراِت سوء بر کالبد اجتماع می گذارد."شاخص شکاف جنسیتی 
به ســنجش میزان برابری زنان و مردان یک جامعه در دسترسی به فرصت 
های سیاســی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی می پردازد. این شاخص میان 
کشــورهای توسعه یافته و درحال توســعه، دارای اختالف معناداری است.

آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از افزایش شــکاف جنسیتی در ایران 
خبر می دهد. در سال 2017 میالدی رتبه این شاخص در ایران یک ردیف 
تنزل و کشــور را به قعر جدول نزدیک تر ســاخت. از مجموع 1۴۴ کشور 
جهان، ایران رتبه 1۴0 را در شــکاف جنسیتی به خود اختصاص داده است 
در حالی که در سال 2016 ایران یک پله باالتر یعنی ردیف 1۳9 قرار داشت.

شاخص شکاف جنسیتی، رتبه کشورها را در چهار حوزه مدیریت سیاسی، 
اقتصاد، آموزش و بهداشت می سنجد. در حال حاضر ایران باالتر از کشورهای 
چاد، سوریه، پاکستان و یمن قرار گرفته و عربستان سعودی، ماالیا و لبنان 
نیز باالتر از ایران جای گرفته اند".ســهم اندِک بانوان از اشــتغال، حضور 
کمرنِگ زنان در عرصه های مختلِف سیاسی- اجتماعی- فرهنگی- آموزشی، 
کمبوِد جایگاه های مدیریتی برای جنس مونث در کشور، نشاندهندهء تمام 
و کمالی اســت برای رشِد شکاف جنسیتی که میتواند آسیب های جدی را 
به آرامی بر بدنهء اجتماع وارد کند."نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی 
کار سال 9۴ نشــان می  دهد زنان در وضعیت خوبی از اشتغال قرار ندارند. 
بر اساس نتایج این طرح، بررسی نرخ بیکاری نشان می  دهد که 11 درصد 
از جمعیــت فعال زن، بیکارند و نرخ بیکاری در بین زنان نســبت به مردان 
بیشتر است". این آمارها که هر روز روند رو به رشد دارد، نشان از عدم ارتقاء 
حضور زنان در اجتماع و کاهش سطح آموزشی فرهنگی دارد که جایگاهی 
مناسب برای بانوان در عرصه های متعدد اجتماعی دیده نمی شود.با نگاهی 
گذرا به اســتخدامی های دولتی، جای خالِی زنان در فرصت های شــغلی 
به وضوح چشمگیر اســت که عدم قوانین حمایتی برای بانوان به خصوص 
در دوره های فرزندآوری، به کمرنگ شــدن مشارکت بانوان در بخش های 
فرهنگی سیاسی- ورزشی- آموزشی کمک می کند."طبق اصالحیۀ قانون 
تنظیم جمعیت خانواده مصوب 20 خرداد 92 مجلس، مرخصی زایمان برای 
زنان باردار شاغل از شش ماه به 9 ماه افزایش یافت. با این حال، تنها تعداد 
اندکی از دســتگاه های دولتی نســبت به اجرای این قانون اقدام کرده  اند 
و به طور عموم شــرکت  های خصوصی فقط با شــش ماه مرخصی زایمان 
موافقت می  کنند". و این یک روی ســکه ای است که بانوان را در دوراهِی 
اشتغال- اســتقالل فردی و حضور در اجتماع و یا ازدواج و فرزندآوری و به 
صورت پررنگ، خانه داری؛ قرار داده اســت.حتی در بسیاری از شرکت های 
خصوصی، ترِس از دســت دادِن موقعیت کاری به طور فزاینده ای در روند 

تصمیم گیری های بانوان نقش دارد.      ادامه دارد....
Albrz.payam@gmail.com

پرداخت یارانه نقدی به حاشیه 
نشینان،روستائیان و اقشار کم درآمد

 عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق از تصمیم جدید 
این کمیسیون برای شناسایی یارانه بگیران خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از مهر، مهدی فرشــادان در 
خصوص مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق بودجه گفت: 
طبق مصوبه جدید کمیســیون تلفیق مقرر شــد به 
روستاییان و همه اقشار تحت پوشش کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی یارانه نقدی پرداخت شود.نماینده 
مردم سنندج در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: 
همچنین مقرر شد به تمام افرادی که زیر 2 میلیون 
و ۳00 هزار تومان حقوق دریافت می کنند ، افرادی 
که در حاشیه شــهر ها زندگی می کنند و اقشار کم 
در آمد، یارانه نقدی پرداخت شود .عضو هیات رئیسه 
کمیسیون تلفیق گفت: مقرر شد افرادی که درخواست 
دریافت یارانه را دارند، باید تراکنش های مالی شــان 
بررســی شــود تا بتوانند یارانه دریافت کنند؛ با این 
کار خــود به خود ثروتمندان از دریافت یارانه انصراف 
خواهند داد.فرشــادان تصریح کرد: همچنین در بند 
دیگری مقرر شد کسانی که یارانه شان حذف شده اما 
معترض هستند، اعتراض خود را باید به دستگاه های 
مرتبط وزارت رفاه و تأمیــن اجتماعی اعالم کنند و 
ظرف یک ماه دولت موظف اســت یارانه این افراد را 

پس از بررسی وضعیت مالی شان بازگرداند.

دست خالی ایرانیان از صادرات دارو

مروری بر آمارهای رسمی گویای آن است که ایران از کل 
صادرات دارو در دنیا هیچ گونه ســهمی ندارد.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، آمارهای رسمی ارائه شده گویای آن 
اســت که در سال 2016 میالدی ارزش صادرات دارویی 
ایران تنها 60 میلیون دالر بوده، این در حالی اســت که 
کشــور آلمان به عنوان بزرگترین صــادر کننده در این 
بخش در ســال 2016 میالدی بالغ بر 77 میلیارد دالر 
درآمد داشــته و در مجموع 16 درصد از صادرات داروی 
دنیا را به خود اختصاص داده است.پس از آلمان، سوئیس 
در رده دوم جــدول صادر کنندگان دارو قرار می گیرد و 
در سال 2016 میالدی با صادرات 67 میلیارد دالر دارو 
1۴ درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده 
اســت.آمریکا نیز 10 درصد از کل صادرات داری دنیا را 
در اختیار داشته و حدود ۴7 میلیارد دالر درآمد در این 
بخش داشته است.ایران با صادرات تهران 60 میلیون دالر 
کاال در زمینه دارویی ســهمی صفر درصدی از مجموع 

صادرات دارویی جهان داشته است.

یادداشتخبر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: امریکایی ها هیچ گاه در خیمه 
شب بازی هایشــان علیه جمهوری اســالمی ایران موفق نبودند و 

نخواهند بود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، علي اکبر والیتي با رد اتهامات 
بي اساس امریکا علیه کشورمان در خصوص مسائل یمن افزود: آنان 
به طور مستقیم ما را به دخالت در یمن متهم مي کنند درحالي که 
غیرمستقیم ، شجاعت، مقاومت و از خودگذشتگي ملت یمن را انکار 
مي کنند.وي اضافه کرد: ملت یمن با تمدني چند هزار ساله ، ملتي 
ایثارگرند که در مقابل بیگانگان سال ها، دهه ها و قرن ها ایستادگي 
کردند و حتما تا به حال موفق شــده اند ائتالف سعودي و امارات را 
به شکست بکشــانند ؛ به این علت ، متجاوزان به یمن ، هیچ راهي 

ندارند جز اینکه کشــوري خارجي مانند ایران را متهم کنند.والیتي 
گفت : البته اگر ما دســتمان برسد که از مردم یمن حمایت انساني 
کنیم دریغ نخواهیم کرد اما این اتهامات به طور غیرمســتقیم انکار 
شــجاعت و مقاومت ملت یمن است.عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هشدار داد : با این ادعاها مشکلي از امریکا ، عربستان و امارات 
رفع نخواهد شــد و اگر عربستان و امارات به سیاست غیرمعقولشان 
ادامــه دهند یمن به باتالقي مانند ویتنام براي امریکا تبدیل خواهد 
شــد.وي تاکید کرد: به هر حال علیه جمهوري اسالمي ایران نمي 
تواننــد کاري جــدي انجام دهند و ما به روش خــود در حمایت از 
حرکت هاي مردمي آزادي بخش و اســالم خواهانه در منطقه ادامه 

خواهیم داد و لحظه اي در این مسیر تردید نخواهیم کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

امریکا در خیمه شب بازی علیه ایران موفق نمی شود

متن آگهی 
با توجه به شکایت شکات از آقای امیر یا امید خانی فرزند حسین که فعال مجهول 
بنا به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی  المکان بوده ودر دسترس نمی باشد 
کیفری و حسب دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می شود جهت 
دفاع از اتهام انتسابی خود مبنی بر مشارکت درسه فقره کالهبرداری از طریق تلفن 
در پرونده 961۴99 این شعبه در تاریخ 1۳96/12/1۴ ساعت 10 صبح 101 دادگاه 
کیفری 2 ورامین حاضر شوند عدم حضور مانع از رسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا 

و رای مقتضی صادر خواهد نمود 
م الف -1650 خ –قاسمی- مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ورامین 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  1۳آیین  ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
1۳9660۳0106000۵۵77 هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/پرویز قزوینی فیروز فرزند محمد 
بشماره شناسنامه۵2۵صادره از در ششدانگ یک باب خانه / به مساحت 10۳ متر 
مربع پالک 1082فرعی از 12اصلی واقع در ..... قریه خیر آباد ورامین...... خریداری 
از مالک رسمی /آقای ..... ایوب خانی .... محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار 
اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/11/2۴

م.الف 821ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

ادره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه یک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9660۳۳10090022۵2 مورخ 96/9/11 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
رضائی فرزند رضا حسین به شماره شناسنامه 2۴۵82 به صورت شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 1۳2/1۴ مترمربع مفروز ازپالک 7287 فرعی از 1۵1 
اصلی واقع در وهرجرد )رجایی شهر( خریداری ازمالک رسمی آقای / فرج اله نخی 
موسی  به طورقولنامه ای که مالکیت نامبرده درصفحه ۳99 دفتر 118۳ محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. 96/11۵1۴/ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول :96/11/10     تاریخ انتشارنوبت دوم :96/11/2۵

عباسعلی شوش پاشا - رئیس ثبت اسناد  و امالک

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1۳9660۳۳101000669۳  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید نفیسی فرزند ابوالفضل 
به شماره شناسنامه 271  کد ملی 10626۳2699 صادره از نیشابور در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 679/87 متر مربع پالک 1۵۴7 فرعی از 16۳ اصلی واقع در 
کرج - ج مالرد - پایین تر از انبار نفت - گلستان 1۵ - پ ۳ خریداری از مالک رسمی 
خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف2۳۳0
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/11/2۵

  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 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1۳9660۳۳1010007017  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی احمد زارع فرزند حسین  به 
شماره شناسنامه ۳26 کد ملی ۳۳09200981   صادره از ..... در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 280 متر مربع پالک ۴1۳6 فرعی ا ز 16۳ 
اصلی واقع در کرج - ج مالرد- منظریه - طالقانی شرقی - پ 187 خریداری از مالک 
رسمی آقای غالمحسین فاطمی پورجزین و محمد علی فاطمی پور جزین محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی            می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2297
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/11/2۵

   کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 
آگهی ابالغ  رسیدگی 

آگهی ابالغ  رسیدگی  و دادخواست وضمائم  ب آقای سید اسد حسینی .خواهان آقای 
سیروس حسابیان دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای1-علی اشرف گومه2-نوراله صیفی 
پور۳-سید اسدحسینی ب خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و ب شماره 
اختالف  حل  شورای  مجتمع  کالسه960998860۳2001۵8شعبه ۳2حقوقی  پرونده 
شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه ثبت و  وقت رسیدگی ممورخ 22/12/1۳96ساعت 
11:00صبح 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 آگهی ب دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد. شماره:10۳89/م الف/12
کرمانشاه.۳راه مسکن جنب کالنتری 22مسکن

دبیر شعبه 32 حقوقی مجتمع  شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه-زهرا منصوری زاده

آگهی ابالغ  رسیدگی 
آگهی ابالغ  رسیدگی  و دادخواست وضمائم  به:1-رسول رضایی2-نصرت اله رضایی۳-اقبال 

رضایی فرزند نصرت اله
رضایی2-نصرت  خواندگان1-رسول  طرفیت  به  دادخواستی   انصار  بانک  خواهان   
و ب  ارجاع  این شعبه  به  که  مطالبه مطرح  رضایی  ب خواسته  رضایی ۳-اقبال  اله 
اختالف  حل  شورای  1۵حقوقی  کالسه9609988601۵00۳76شعبه  پرونده  شماره 
مجتمع  شهید مطهری)بانک ها و تصادفات(شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ20/12/1۳96ساعت 9:00تعیین 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 
آگهی ب دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد. شماره:10۳91/م الف/12

کرمانشاه_22بهمن_خیابان تعزیرات_کوچه20۵
دبیر شعبه 15حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری )بانک  ها و تصادفات(
شهرستان کرمانشاه نگار نوروزی

آگهی ابالغ  رسیدگی 
آگهی ابالغ  رسیدگی  و دادخواست وضمائم  ب آقای نوراله صفی پور .خواهان آقای 
سیروس حسابیان دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای1-علی اشرف گومه2-نوراله 
صیفی پور۳-سید اسدحسینی ب خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه ارجاع و 
ب شماره پرونده کالسه960998860۳2001۵8شعبه ۳2حقوقی مجتمع شورای 
ممورخ  رسیدگی  وقت  و   ثبت  کرمانشاه  شهرستان  بهشتی  شهید  اختالف  حل 
موضوع  طبق  شورا  دستور  حسب  که  تعیین  11:00صبح  22/12/1۳96ساعت 
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 آگهی ب دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود،نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

شورا حاضر گردد. شماره10۳88/م الف/12
کرمانشاه.۳راه مسکن جنب کالنتری 22مسکن

دبیر شعبه 32 حقوقی مجتمع  شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه-زهرا 
منصوری زاده

متن آگهی
خواهان آقای احمد یدالهی پور به شماره ملی ۴070۳۵118۳ به نشانی :خرم آباد جاده 
کمربندی روبروی شهرک صنعتی شماره 1 گاراژ یدالهی پور –خوانده :آقای مصیب موسوی 
فرزند محمد به شماره ملی ۴060۳9۳۵6۵ به نشانی :میدان کریم خان زند روبروی 
مجموعه ورزشی سبزی پرور کوچه رنگین کمان 6 حیاط ۴ سمت چپ –خواسته :صدور 
رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۵/000/000 ریال بابت اصل بدهی مندرج 
در قرارداد فاکتور مورخه 9۵/12/29 و پرداخت 18۴/800/000 ریال بابت 26۴ روز تاخیر 
در انجام تعهد به موجب تراضی در بند 2 قرارداد فاکتور مذکور و پرداخت کلیه خسارات 
قانونی وارده تا اجرای قطعی رای داور و حق الزحمه داوری گردش کار خواهان درخواستی 
به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به طرفین رای حضور در جلسه داوری تشکیل 
و در خصوص موضوع فوق پس از ابالغ و بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب 

خواسته خواهان به شرح زیر رای صادر و انشاء گردید. 
رای داوری :در خصوص دعوی خواهان آقای احمد یدالهی پور به طرفیت آقای مصیب موسوی 
به خواسته صدور رای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۵/000/000 بابت بدهی مندرج 
در قرارداد فاکتور تنظیمی مورخه 9۵/12/29 ارائه شده به انضمام مبلغ 18۴/800/000 ریال 
بابت خسارات عدم انجام تعهد تراضی شده در بند 2 قرارداد فوق الذکر به قرار هر روز 2 درصد 
کل مبلغ فاکتور در جلسه داوری از طریق توافق شده به شرح انتشار در روزنامه کثیر االنتشار 
زمان مورخه سه شنبه 96/9/28 و اینکه خوانده علی رغم اطالع و استحضار از حضور در جلسه 
رسیدگی داوری استنکاف نموده لهذا به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید در خصوص 
درخواست خواهان بخواسته فوق با توجه به تاخیر 26۴ روز اعالمی و اینکه خسارت عدم انجام 
تعهد روزانه دو درصد کل مبلغ قرارداد فاکتور موصوف روزانه 700/000 ریال توافق و تراضی 
گردیده است رای به محکومیت خوانده و پرداخت ۳۵/000/000 ریال بابت اصل بدهی و 
پرداخت مبلغ 18۴/800/000 بابت خسارت عدم انجام تعهد و پرداخت کلیه خسارات قانونی 
وارده و حق الزحمه داوری صادر می گردد  رای صادره به عنایت به تراضی در بند 2 قرارداد 

فاکتور فوق الذکر قطعی است . 
داور قرارداد –بهزاد سپهوند. 

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول
به موجب پرونده اجرایی کالسه 96076۴ شعبه اول اجرای احکام حقوقی شهرستان 
سنندج آقای فایق قادری فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 1/822/000/000 
ریال در حق آقای به رزان شمسی فرزند ناصر و همچنین مبلغ 91/100/000 ریال هزینه 
نیم عشر در حق صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه از پرداخت محکوم بهف 
خودداری ننموده لذا ملک مسکونی ایشان که به شرح ذیل کارشناسی شده و با خصوصیات 
و شرایط زیر در روز شنبه مورخه 96/11/28 از ساعت 9 الی 10:۳0 در محل دفتر شعبه 
اول اجرای احکام حقوقی سنندج واقع در مجتمع شهید بهشتی سنندج طبقه سوم با حضور 
نماینده دادسرای عمومی و دادورز شعبه به مزایده گذاشته می شود طالبین می توانند پنج 
روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از شعبه مربوطه از مال مورد مزایده بازدید بعمل آورند 
و پیشنهاد خود را بصورت کتبی و بدون خط خوردگی در روز مزایده تسلیم نمایند برنده 
مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده پیشنهاد و فی المجلس 
مبلغ 10% قیمت پیشنهادی را بصورت نقد تحویل اجرا داده و یا به حساب سپرده شماره 
217129۴۳۵600۴ دادگستری نزد بانک ملی واریز نماید و حداکثر ظرف یک ماه آینده 

ترتیب مابقی قیمت را بدهد مشخصات ملک مورد مزایده:
ملک کورد مزایده یک طبقه واحد مسکونی و پیلوت از ملک سه طبقه احداثی واقع 
در آدرس: سنندج – فاز 2 شهرک بعثت- خیابان مهاجر- ابتدای خیابان – کدپستی 
661۴979۳77 دارای مساحت اعیانی 102/20 متر مربع با اسکلت فلزی و شماره پروانه 
ساخت 91009262 دارای امتیازات آب، برق،گاز و تلفن این ملک فاقد سند ثبتی و دارای 
بیع نامه 270۴8۴ می باشد مع الوصف با توجه به موقعیت مکانی و سایر عوامل موثر ارزش 
ششدانگ ملک مورد مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 2/7۴۳/600/000 

ریال تعیین شده است.
دادورز اجرای احکام حقوقی شهرستان سنندج- مرادی

تفاهم نامه ســه جانبه ای بین ســازمان صنایع 
کوچک، شــهرک های صنعتی ایران و معاونت 
امور اقتصــادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت و اتاق اصناف ایران امضا شد.
به گزارش زمان به نقــل ازمهر، این تفاهم نامه 
برای اجرای هرچه بهتر سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و در راستای حمایت از توسعه بنگاه های 
خرد، کوچک و متوسط به امضا رسید.فراهم شدن 
زمینه های الزم برای ایجاد هم افزایی و تدوین 
برنامه های یکپارچه و منسجم در زمینه توسعه 
بنگاه های خرد، کوچک و متوسط ذیل سیاست 
های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های راهبردی 
وزارت صنعت، به منظور بهــره گیری بهینه از 
مزایای قانونی امکانــات و برنامه های حمایتی 
ســازمان، معاونت، اتاق و دیگر دســتگاههای 
اجرایی ســازمان ها و نهادهای عمومی دولتی و 
غیردولتی از اهداف این تفاهم نامه است.صادق 
نجفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران در 
این مراســم گفت: تا کنون تالش ها در سازمان 
برای توسعه صنایع کوچک و متوسط بوده است 
که نتیجه آن ثبت 966 شهرک و ناحیه صنعتی 
مصوب در کشور است اکنون بیش از 800 مورد 
آن در حال بهره برداری است که نزدیک به ۴0 
درصد از صنایع کوچک و متوسط کشور در این 
مناطق مســتقر شده اند.وی با بیان اینکه ایجاد 

تحرک در بازار عمده مشــکل صنایع کوچک و 
متوســط اســت، گفت: بهبود وضعیت سخت 
افزاری و نرم افــزاری در حوزه صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی دو هدف اصلی است که 
با اولویت مناطق محروم و اســتفاده از ابزارهای 
مختلف در حال پیشبرد است با این حال کاسبان 
بازاری یک رکن اصلی در افزایش فروش تولیدات 
داخلی هســتند.وی با تاکید بر اینکه مدیریت 
اقتصادی جهادی در مجموعه ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی تعریف شده و 
الزم االجراســت، با اشاره به هم افزایی در بخش 
صنعت خاطر نشان کرد: این همکاری ها باید در 
جهت شناسایی حلقه های مفقوده زنجیره تولید 
و توزیع صورت بگیرد چراکه اکنون بازار در کنار 
تولید قرار ندارد و تولید نیز به طور منســجم در 
کنار شــبکه توزیع قرار نگرفته است و هدف ما 
این اســت که بتوانیم در سراسر کشور با حضور 
اتحادیه های مختلف، اتاق اصناف، سازمان صنایع 
کوچــک و شــهرک های صنعتــی و همچنین 
معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بتوانیم این هم افزایی و ارتباط را به وجود بیاوریم.

متاسفانه اکنون ارتباط تنگاتنگی میان توزیع و 
تولید نیست که با ایجاد برندها استفاده از مزیت 
اصنــاف در مغازه ها و فروشــگاه های زنجیره ای 
بتوانیم زمینه الزم را برای توسعه تولید و ایجاد 

رونق در بازار فراهم کنیم.

معــاون فناوری و نــوآوری وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات از بررســی سه پیشنهاد برای 
طراحی پول های دیجیتــال و مذاکره با بانک 

مرکزی در این زمینه خبر داد.
به گــزارش زمان به نقل ازپژوهشــکده پولی 
و بانکــی، نصرالــه جهانگــرد اظهارداشــت: 
خوشبختانه تکنولوژی بالک چین که بستری 
برای ارزهــای رمزنگار اســت، در ایران وجود 
دارد و در حــال مطالعــه و پژوهــش در این 
زمینه هستیم.وی ادامه داد: تاثیر تکنولوژی بر 
شبکه مخابراتی و جریان اطالعات و همچنین 
سرویس هایی که بر آن سوار می شود، موضوع 
مهم و قابل توجهی است که باید مورد بررسی 
قــرار گیرد.معــاون فناوری و نــوآوری وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: رمزپول ها 
که یکی در بســتر بالک چین اجرا می شود، 
حدود یک دهه اســت که شــکل گرفته و در 
حال مبادله و معامله میان مردم اســت و اگر 
در اقتصاد ایران از آن غفلت شود، به طور حتم 
خســارات و لطماتی را به دنبال خواهد داشت.

جهانگرد با تاکیــد بر اینکه تکنولوژی رمزپول 
ها، فرصت جدید و بزرگی اســت، اظهارداشت: 
وزارت ارتباطــات و فــن آوری اطالعــات در 
ایــن خصوص اعالم آمادگی کــرده اما اجرای 
ســرویس رمزپول ها یک اقدام مشترک بانکی 
و تکنولوژی است که با بانک مرکزی مذاکراتی 

در حال انجام اســت.وی افزود: اخیرا نیز اعالم 
آمادگی کردیــم تا با همکاری شــرکت ملی 
خدمــات انفورماتیک یک هاب و یک شــتاب 
 ICO دهنده راه اندازی کنیم تا شرکت های
و فین تک هــای رمز پول های جدید، در این 
زمینه کار کنند.معاون فناوری و نوآوری وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات از سه پیشنهاد در 
ایــن زمینه خبر داد و گفت: ســه موضوع رمز 
پول های اختصاصی، رمزپول کنسرسیومی با 
کشورهای مورد نظر و همچنین رگولیت کردن 
رمز پول های جهانی در دســت بررسی است.

جهانگرد دربــاره امکان معامله و مراودات بین 
المللی با بیت کوین توضیح داد: اکنون در دنیا 
با بیت کوین مراودات جهانی انجام می شود و 
از ســال جاری نیز دولت های مختلف شروع 
به ســاخت رمز پول هــای اختصاصی ملی و 
همچنین ترکیبی کرده اند.وی در ادامه توضیح 
داد: به عنوان مثال اتحادیه اروپا یا انگلســتان، 
هر کدام به صورت جدا در حال ســاخت پول 
های رمزی مختص به خود هستند و روسیه و 
چین نیز در حال انجام اقداماتی در این زمینه 
هستند.این مقام مسئول گفت: ما هم باید این 
موضوع را بررسی کنیم تا مشخص شود که چه 
اقدامی را باید در زمینه این ارزها داشته باشیم 
و اکنون نیز در حال مذاکره با بانک مرکزی در 

اینباره هستیم.

مشکل  عمده  بازار،  در  تحرک  ایجاد 
متوسط و  کوچک  صنایع 

ساخت  برای  پیشنهاد  سه  بررسی 
داخلی پول های  رمز
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی  
خواهان خانم سهیال خسروی فرزند محمد صالح دادخواستی به طرفیت خوانده فرامرز 
فکوری به خواسته خلع ید بانضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی مطرح که به این 
دادگاه  اول  شعبه  کالسه 9609986610100۵۴7  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد  ثبت و وقت رسیدگی آن 1۳96/12/16 
ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 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 حاضر گردد.
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند. 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید امین شاهرخی فرزند سید علی 

خواهان خانم نگین مطاعی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید امین شاهرخی فرزند 
سید علی به خواسته طالق به درخواست زوجه  مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره 
پرونده کالسه 9609986610201۵2۵  شعبه ۳ دادگاه  خانواده دادگستری شهرستان 
خرم آباد دوم حقوقی سابق  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳96/12/12 ساعت 09:۳0 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
بایگان شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد دوم حقوقی سابق –مسلم نوروز پور .

  رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به   ۴62۳167۳99 ملی  شماره  دارای  سامانی   قادری  احمدرضا  آقای 
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده  دادخواست به کالسه 960872 
وچنین توضیح داده که شادروان ناصر قادری سامانی به شماره ملی ۴6227۵6۳۳1 
درتاریخ1۳96/10/10  دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به : 1 ـ نرگس خاتون قادری بارده  فرزند محمد تقی به  

شماره ملی :۴62282161۳ ) زوجه دائمی ( 
2 ـ  احمدرضا قادری سامانی  به شماره ملی: ۴62۳167۳99 )فرزند ذکور(

۳ ـ کبری قادری سامانی  ه شماره ملی :  ۴62۳0۵10۴8)فرزند اناث(
 ۴ ـ حمیرا قادری سامانی  به شماره ملی: ۴62۳102۴91 )فرزند اناث(

۵ ـ سهیال قادری سامانی  به شماره ملی :  ۴62۳102۵0۵ )فرزند اناث( 
6 ـ عذرا قادری سامانی  به شماره ملی : ۴62۳1۴8۴8۳ )فرزند اناث( 

7 ـ اکرم قادری سامانی   به شماره ملی :  ۴62۳6۳0862)فرزند اناث و الغیر(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی حصر وراثت
آقای سیف اله محمدی دارای شناسنامه شماره ۵969718۳۳۵  به شرح دادخواست به 
کالسه 96028۴ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شادروان مسلم محمدی به شناسنامه ۵9600۴۴776۵  در تاریخ  1۳9۵/6/8  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود  زندگی گفته ورثه آن مرحوم  منحصر است به : 
.سیف اله محمدی   کد ملی ۵969718۳۳۵  نسبت  پدرمتوفی

.گلباغ کیانی    کد ملی  ۴9۵96۴۳277  نسبت  مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له : فایق مرادی -نشانی محل اقامت:جوانرود روبه روی دبستان سید جمال 

الدین اسدآبادی مشخصات محکوم علیه :بختیار میری -نشانی محل اقامت: مجهول المکان
محکوم به/بموجب دادنامه شماره۴89 مورخ 96/8/۳0  شورای حل اختالف جوانرود شعبه اول 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته 
و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )96/6/12( و پرداخت مبلغ یکصدو چهل و 
شش هزار تومان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می گردد و مبلغ 27۵000  دویست 
و هفتاد و پنج هزار تومان به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت محکوم می باشد%
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ  رسیدگی 
آگهی ابالغ  رسیدگی  و دادخواست وضمائم  ب آقای علی اشرف گومه.خواهان آقای سیروس 
حسابیان دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای1-علی اشرف گومه2-نوراله صفی پور۳-

سید اسدحسینی ب خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و ب شماره پرونده 
شهید  اختالف  حل  شورای  مجتمع  کالسه960998860۳2001۵8شعبه ۳2حقوقی 
بهشتی شهرستان کرمانشاه ثبت و  وقت رسیدگی ممورخ 22/12/1۳96ساعت 11:00صبح 
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 آگهی ب دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
کرمانشاه.۳راه مسکن جنب کالنتری 22مسکن     شماره:10۳87/م الف/12

دبیر شعبه 32 حقوقی مجتمع  شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه-زهرا منصوری زاده

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای شناسنامه شماره8 168به شرح دادخواست  اکبری سامانی   خانم معصومه 
به کالسه ... ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
درتاریخ    ۴622919۴۴۳ ملی  شماره  به  سامانی   اکبری  امامقلی  شادروان  که 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  دراقامتگاه    1۳96/10/16

مرحوم منحصراست به :
1 ـ صنم سورانی  فرزند حسین به  شماره ملی :۴62۳01680۳ ) زوجه دائمی ( 

2 ـ مهدی اکبری سامانی  به شماره ملی: ۴62۳2۵1111 )فرزند ذکور(
۳ ـ علی اکبری سامانی  به شماره ملی : ۴62۳6۳۳۳6۵ )فرزند ذکور(

 ۴ ـ هادی اکبری سامانی  به شماره ملی: ۴61022792۴ )فرزند ذکور(
۵ ـ فاطمه  اکبری سامانی  به شماره ملی : ۴62۳27۳776 )فرزند اناث( 

6 ـ  معصومه اکبری سامانی  به شماره ملی:  ۴62۳6۴۵۵76  )فرزند اناث و الغیر(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه ۳6۴و رای شماره  1702۵ مورخه 9۵/12/1۴ به 
تقاضای اصغر صفرپوریان فرزند طهماسعلی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
1۵7/68 متر مربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش ۴شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( اسداله میسمی 2- پرونده کالسه ۳۴2و رای 
شماره  89۴2 مورخه 96/9/21 به تقاضای محمدرضا غالمی پور ثابت فرزند علی نسبت به 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 1۴0/۴۳ متر مربع مجزی شده از پالک 18۴8  فرعی 
از ۵ اصلی واقع در بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( مردان 
داودی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۵۴792 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳96/10/2۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳96/11/10

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

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ) اخذ دفاع و اخذآخرین دفاع ( به متهم علی کردی  

فرزند علی اکبر
عمومی  دادگاه  دو  کیفری  دوم  شعبه   960۵17 کالسه  پرونده  محتویات   حسب 
بخش الران شکایت آقای محمدتقی شیرعلی زاده فرزند علی داد مبنی بر جعل و 
استفاده از سند مجعول و افتراء علیه علی کردی فرزند علی اکبر فعال مجهول المکان 
مطرح که به شعبه دوم کیفری دودادگاه عمومی بخش الران ارجاع و به کالسه فوق 
الذکر ثبت گردیده که وقت رسیدگی بتاریخ 1۳96/12/19 ساعت 11 ظهر تعیین 
گردیده است به علت مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر و درخواست شاکی و 
به تجویز ماده 1۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از وقت رسیدگی جهت اخذ دفاع و آخرین دفاع 

در دادگاه ، مطلع گردد.
میثم نجفی حاجی ور ـ دادرس شعبه دوم دادگاه کیفری دو الران

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 1196   و رای شماره  662۴ مورخه 96/7/12 به 
تقاضای زینب بازگیر فرزند فیض اله نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 98 متر 
مربع مجزی شده از پالک 220 از یک از ۴1 اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سروس والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد 
نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1۵۴788
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳96/10/2۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳96/11/10 

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

آگهی صورتجلسه مزایده
کالسه:960۳02محکوم  اجرائی  درپرونده  اینکه  به  اول.باتوجه  نوبت  مزایده  آگهی 
پورفرزند:مرتضی۳-مخمل  علی  پورفرزند:نادعلی2-هستی  علی  علیهم:1-نازنین 
ششصد/600سکه  پرداخت  پورفرزند:برزوبه  علی  فرزند:نادعلی۴-جمشید  صاحبی 
تمام بهارآزادی معادل مبلغ:شش میلیارد )6/000/000/000(ریال بابت مهریه ،هزینه 
دادرسی،حق الوکاله درحق محکوم لها:خانم بنفشه حسینیان فرزند:سراج ومبلغ:دویست 
میلیون)200/000/000(ریال بابت نیم عشردولتی محکوم گردیده که محکوم لهاجهت 
استیفای مطالبات خوددرخواست مزایده:یک واحدآپارتمان تحت پالک ثبتی شماره: 
که  توحید،کمپ11LQAرانموده  صنعتی،کوی  دربندرماهشهر-ناحیه  8171واقع 
نظری،کارشناس  که  ارجاع  ارزیابی  جهت  دادگستری  رسمی  کارشناس  به  مراتب 
ثبتی8171از1اصلی  باشد: ملک مذکوردرپالک  به شرح ذیل می  وارزش کل ملک 
به  واحدآپارتمانی  برششدانگ  الذکرومشتمل  آدرس:فوق  از781به  مفروزشده 
و  دوخواب،هال  شامل  باشد.که  می  ازعرصه  وبقدرالسهم  مساحت12۴/09مترمربع 
پذیرایی می باشد.قدمت اعیانی مسکونی آن بیش از20سال می باشد.نتیجه ارزیابی 
ملک  کل  ملک:ارزش  موثربرقیمت  پارامترهای  وکلیه  جهات  جمیع  بادرنظرگرفتن 
مزایده  وتاریخ  صدمیلیون)2/۴00/000/000(ریال  میزان:دومیلیاردوچهار  مذکوربه 
روز:یکشنبه مورخ1۳96/12/۳ساعت11:00الی 12:00تعیین ومحل مزایده دفترشعبه 
اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهرمی باشدواز خریداران دعوت به عمل 
می آیدیک هفته قبل ازمزایده ازملک توقیفی مذکوربازدیدنمایند،برنده مزایده کسی 
المجلس  رافی  پیشنهادی  درصدقیمت  وده  نموده  رااعالم  قیمت  باالترین  که  است 
به حساب دادگستری بندرماهشهربه شماره:2171292۳0۳009واریزومابقی راظرف 
مدت یک ماه پرداخت نمایدوپس ازتاییدمزایده توسط دادگاه صادرکننده رای تقاضای 
صادرکننده  دادگاه  توسط  تاییدمزایده  عدم  رانماید،درصورت  ملک  مالکیت  انتقال 
شدودرصورت  خریدارمستردخواهد  به  واریزی  درصدپیشنهادی  ده  رای،مبلغ 
تایید،چنانکه خریدارمابقی وجه مزایده رادرزمان مقرربه حساب سپرده دادگستری 
واریزننمایدویااعالم انصراف کند،مبلغ ده درصدپیشنهادی واریزی،به نفع دولت ضبط 
خواهدگردیدو خریدارحق هیچ گونه اعتراضی رانخواهدداشت.تشریفات مزایده بارعایت 
استنادماده1۳1قانون  اجراخواهدشدوبه  مدنی  احکام  اجرای  مواد11۳الی129قانون 
طلب  توانددرقبال  خریدار،طلبکارمی  حضور  عدم  درصورت  مدنی  احکام  اجرای 
نام  09166۵2۴617به  بازدیدازباشماره  نماید.)جهت  راقبول  موردمزایده  خودملک 

وکیل محکوم لهاآقای رضاحمیدتماس حاصل نمایید.( شماره م.الف)16/7۵2(
مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهر-علی آمان

آگهی حصر وراثت
 خانم شیدا محمدی دارای شناسنامه شماره  ۳01 به شرح دادخواست به کالسه 
960200  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح داده 
دائمی  اقامتگاه  تاریخ 1۳96/9/20   در  شناسنامه۴۳۵  به  ویسی   رحیم  شادروان 

خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
1.شیدا محمدی  کد ملی  ۵969۵۴1729  همسر متوفی

2.آریو ویسی  کد ملی  ۵9600۵66۴1  پسر متوفی
۳.هیژا ویسی  کد ملی  ۵96007۴826  پسر متوفی

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%
رئیس شعبه  سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له : فایق مرادی – شغل:کاسب -نشانی محل اقامت:جوانرود روبه 

روی دبستان سید جمال الدین اسدآبادی-لوازم خانگی مرادی
مشخصات محکوم علیه :یحیی کریمی -نشانی محل اقامت: مجهول المکان

محکوم به/بموجب دادنامه شماره۵27 مورخ 96/8/۳0  شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه دوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ششصدو شصت هزار تومان 
بااحتساب  دادرسی  هزینه  تومان  هزار  پنج  و  بیست  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت 
تاخیرتادیه از 96/6/22 لغایت اجرای حکم  و مبلغ 22/000 تومان به دولت محکوم 

می باشد عنوان نیم عشر دولتی به در حق صندوق دولت محکوم می باشد%
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی امیری سامانی دارای شناسنامه شماره8 به شرح دادخواست به کالسه960870 
که  داده  توضیح  وچنین  نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  ازاین  ش 1 س 
شادروان محترم سورشجانی سامانی  به شماره ملی ۴62088696۳درتاریخ 1۳96/10/19  

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1ـ   نبی اهلل امیری سامانی فرزند کربالیی حسین به  شماره ملی : ۴6208۵8۴01 ) زوج ( 

2ـ   ظهراب امیری سامانی  به شماره ملی: ۴622908166)فرزند ذکور(
۳ـ  علی امیری سامانی   به شماره ملی : ۴6229878۵6)فرزند ذکور(

 ۴ـ  ولی اهلل امیری سامانی  به شماره ملی: ۴62۳0221۴۵ )فرزند ذکور(
۵ـ  فرنگیس امیری سامانی   به شماره ملی : ۴622866961 )فرزند اناث( 

6ـ  روح انگیزامیری سامانی   به شماره ملی : ۴62۳11۵0۵۴ )فرزند اناث و الغیر(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای 

حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای فریبرز کریمی سوادجانی دارای شماره ملی ۴62۳0678۳1 به شرح دادخواست 
توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  ازاین   ... کالسه  به 
ملی ۴620902۴۳8  به شماره  اصغر کریمی سوادجانی    علی  داده که شادروان 
درتاریخ1۳96/10/2۳  دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به :
 : ملی  شماره  به   ابراهیم  محمد  مرحوم  فرزند  سوادجانی   فتاحی  صغری  ـ   1

۴6209028۵۳ ) زوجه ( 
2 ـ  فریبرزکریمی سوادجانی    به شماره ملی:۴62۳0678۳1 )فرزند ذکور(

۳ ـ پرویزکریمی سوادجانی به شماره ملی : ۴62۳09۳26۳)فرزند ذکور(
 ۴ ـ رضاکریمی سوادجانی به شماره ملی: ۴62۳1۳1۳9۴ )فرزند ذکور(

۵ ـ مریم کریمی سوادجانی  به شماره ملی : ۴62۳2۴676 )فرزند اناث( 
6 ـ  سارا کریمی سوادجانی به شماره ملی : ۴62۳6۴7927  )فرزند اناث و الغیر(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید 
نشرآگهی  ازتاریخ  اوباشد  نزد  ازمتوفی  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  1 سامان  اختالف شماره  به شورای حل  ماه  ظرف یک 

صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

بهره برداری از 79 پروژه برق 
خوزستان در دهه فجر

به مناسبت دهه مبارک فجر 79 پروژه توسط شرکت 
توزیع نیروی برق خوزستان در مناطق مختلف این 

استان به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق خوزستان رضا غضنفری مدیرعامل این 
شرکت گفت، برای طراحی و اجرای 79 پروژه حدود 
۳80 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که در 2۳ 
نقطه استان خوزستان به بهره برداری خواهد رسید.

خوزستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
خرمشهر،  آبادان،  های  شهر  کرد،  تصریح 
باغملک،  هفتگل،  رامهرمز،  ایذه،  مسجدسلیمان، 
دشت آزادگان، گتوند، شوشتر، شوش، اندیمشک، 
اروند  آباد، شادگان،  الوارگرمسیری، صفی  دزفول، 
کنار، اندیکا، بهبهان، ماهشهر، بندر امام خمینی، 
امیدیه و هندیجان از مناطقی هستند که به برکت 
ایام ا... دهه فجر پروژه های برقی در آن ها به    بهره 
کرد،  رسید. غضنفری خاطرنشان  برداری خواهد 
این پروژه ها در زمینه کاهش تلفات، توسعه شبکه، 
اصالح شبکه، روشنایی معابر و کاهش بار شبکه بوده 
و امید است به این ترتیب در تابستان 97 شاهد برق 
پایدارتری برای تمامی نقاط استان به ویژه مناطق 
یادشده باشیم. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان میزان اشتغال زایی در طول زمان طراحی، 
ساخت و  اجرای 79 پروژه برقی را تعداد 762 نفر 

عنوان نمود.  
     

برگزاری  نشست امام جمعه چالوس 
با مدیران موسسات قرآنی

با مدیران  امام جمعه شهرستان چالوس   نشست 
موسسات قرآنی این شهرستان با موضوع تاثیرات 

موسسات قرآنی در جامعه برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی دفتر امام 
جمعه شهرستان چالوس، قرآن تاثیرات بسیار زیادی 
بر زندگی فردی در جامعه دارد و موسسات قرآنی نیز 
در تحول دینی و همچنین مقابله با تهاجم فرهنگی 

دشمنان نقش بسزایی را در جامعه ایفا می کنند.
امروزه آمادگی برای مقابله با هجمه های دشمنان 
اسالم به خصوص در برابر نسل جوان، از اهمیت 
باالیی برخوردار است و در این بین نقش موسسات 
قرآنی و فعاالن حوزه فرهنگ و دین، بسیار اثرگذار 
است. موسسات قرآنی امروز باید با حمایت ویژه از 
نسل جوان، آموزه های دینی و قرآنی را با هدف 
مقدس  نظام  و  اسالم  دشمنان  هجمه  با  مقابله 
کار  در دستور  نحوی  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
قرار دهند که برای نسل جوان از جذابیت ویژه ای 

برخوردار باشد.

خبر

 وجود جریان برق در پست های انتقال گیالن 

پستهای  تمامی  رشت:  منکویی- 
انتقال و فوق توزیع شرکت سهامی 
در  و  برقدار  گیالن  ای  منطقه  برق 

مدار می باشند.
عامل  مدیر  آبادی«  بلبل  »مهندس 
ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت 
باران  بارش های  گیالن درخصوص 
و  امروز  قبل،  روزهای  طی  برف  و 
بیان  گیالن  استان  در  آتی  روزهای 

داشت: همانطور که انتظار می رفت مطابق پیش  بینی های هواشناسی 
شاهد بارش باران و برف در کلیه نقاط استان گیالن بودیم که با آماده 
باش کامل اکیپ های فنی و تخصصی،  عملیاتی، اجرایی ، تدارکاتی 
و پشتیبانی ... و آماده بکار بودن خودروهای  سواری و کمک دار و با 
همیاری شرکتهای پیمانکار و خصوصی، خوشبختانه اوضاع کامال تحت 

کنترل می باشد.
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن  با بیان اینکه هم 
اکنون در مناطق کوهستانی شاهد بارش سنگین برف و در مناطق جلگه 
ای شاهد بارش برف و باران هستیم،گفت: علی رغم اینکه در بعضی از 
مناطق شاهد خروج متناوب بعضی از خطوط 6۳ و 1۳2 کیلوولت از 
مدار می باشیم اما تا این لحظه مشکلی در بخش پستهای فشار قوی برق 
گیالن وجود ندارد و تمامی پستهای انتقال و فوق توزیع شرکت سهامی 

برق منطقه ای گیالن برقدار و در مدار می باشند.

صدور بیش از  12 هزار گواهینامه دریانوردی

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از صدور 
بالغ بر12هزار فقره گواهینامه دریانوردی طی 10 ماهه سال جاری در 

این استان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، »مهدی نوفرستی« در این باره 
اظهار داشت: از آغاز سال جاری تا ابتدای بهمن ماه جاری، بیش از 
2هزار و ۴1۳ نفر آزمون دریانوردی در این استان برگزار شده است که 

رکورد بیشترین آزمون ها در مردادماه به ثبت رسیده است.
وی ارزیابی و احراز شایستگی دریانوردان را یکی از فعالیت های اصلی 
اداره کل بنادر و دریانوردی دانست و اظهار داشت: آزمون های مختلف 
شایستگی اعم از فرماندهی، افسری و ملوانی شناورهای چوبی و فلزی 
به صورت ماهانه با نظارت اداره استانداردها و گواهینامه های دریانوردی 

در سطح استان برگزار می شود.
نوفرستی خاطرنشان کرد: این مجموعه با هدف تسهیل فرآیندهای 
آموزشی، برگزاری آزمون و صدور اسناد دریانوردان به صورت مستمر 

اقدام به بازنگری و بهبود فرآیندهای اجرایی خود می نماید.
هرمزگان  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  دریایی  امور  معاون 
همچنین خاطرنشان کرد: طی 10 ماهه نخست سال جاری، 12 هزار و 
2۴6  فقره گواهینامه دریانوردی صادر شده است که 6هزار و 9۳۵ فقره 
گواهینامه اصلی و ۵ هزار و ۳11 فقره مربوط به گواهینامه های جانبی 
بوده است. وی اضافه کرد: بیشترین تعداد گواهینامه های دریانوردی 

طی سال جاری در ماه مهر ثبت شده است.

خبر

استان  برق  توزیع  طرح  سه  اراک:  داودی- 
با  ریال  بر ۴7۵میلیارد  بالغ  اعتباری  با  مرکزی 

دستور وزیر نیرو افتتاح شد.
گفت:  ها  طرح  افتتاح  آیین  در  نیرو  وزیر 
خدمت رسانی و تولید، تامین و عرضه برق مطمئن 

و پایدار اولویت وزارت نیرو است.
وزیر نیرو  در سفر یک روز خود به استان مرکزی و 
در مراسم افتتاح پروژه های صنعت آب وبرق استان 
اظهار داشت: تمامی همکاران صنعت برق با تالش 
شبانه روزی در راه خدمت رسانی و تولید، تامین 
و عرضه برق مطمئن و پایدار به همه شهروندان 
توسعه کشور  در  موثری  نقش  و  فعال هستند 

داشته و دارند.
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  طرح  سه 
مرکزی با اعتباری بالغ بر ۴7۵ میلیارد ریال به 
منظور تداوم توزیع مطمئن و پایدار نیروی برق، 
رضایت مندی مشترکان، استفاده بهینه از امکانات 
و منابع موجود و بهره وری اقتصادی با دستور وزیر 

نیرو از طریق ویدیو کنفرانس آغاز و افتتاح شد.
وزیر نیرو در این آیین طرح جهادی اصالح ۴۵0 
کابل  به  تبدیل  و  برق  فرسوده  کیلومتر شبکه 
خودنگهدار و همچنین تامین برق 1۳ هزار و 600 

مشترک جدید شهری و روستایی را افتتاح کرد.
همچنین در ادامه عملیات اجرایی پروژه های کابل 
کشی فشار متوسط زمینی به طول 2۵ کیلومتر 

در شهرستان های اراک و ساوه آغاز شد.
استاندار مرکزی در آیین افتتاح پروژه های صنعت 
آب و برق که در  شهرستان خمین با حضور وزیر 
نیرو در این شهرستان برگزار شد،گفت: اولین سفر 
استانی وزیر نیرو بعد از کسب رای اعتماد قابل 

توجه از مجلس شورای اسالمی به استان مرکزی 
انتخاب جای  این  امام راحل است که  و زادگاه 
قدردانی دارد. مهندس سید علی آقازاده با بیان 
اینکه استان مرکزی در صنعت آب و برق جزء 
استان های پیش رودر تربیت نیروهای متخصص 
در این دو صنعت است، تصریح کرد: تیم آب و 
برق در استان مرکزی تیم هماهنگ و منسجمی 
است و امید داریم با حمایت وزارتخانه شاهد بهبود 

شرایط صنعت آب و برق در استان باشیم.
استان  برق  توزیع  و  تولید  در  کرد:  اظهار   وی 
در  دارد،  کشور  در  قبولی  قابل  رتبه  مرکزی 
دشت های استان به رغم کمبود بارندگی در سال 
جاری و سال های گذشته با مدیریت خوب شرایط 
تحت کنترل است و با توجه به آمار، طی دو سال 
دشت های  در  مناسب  مدیریتی  تدابیر  با  اخیر 

استان شاهد بهبود شرایط هستیم.
»محمد ابراهیم رضایی« نماینده مردم شهرستان 
این  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  خمین 
آیین با بیان اینکه در سراسر این سرزمین پهناور 
توسعه زیرساخت های آب و برق با قدرت انجام 
شهرستان  و  مرکزی  استان  در  و  است  گرفته 
خمین به برکت نظام هیچ نقطه ای از نعمت برق 
وآب بی بهره نیست، افزود: طی سالیان متمادی 
اقداماتی صورت گرفته است که جای قدردانی 
دارد و افتتاح خط انتقال و آبرسانی به خمین سند 

افتخار به شمار می رود. 
همچنین جلسه شورای هماهنگی صنعت آب 
در  نیرو  وزیر  حضور  با  مرکزی  استان  برق  و 
استانداری مرکزی برگزار ودر این جلسه مسائل 

مربوط به حوزه های آب و برق بررسی شد.

افتتاح سه طرح توزیع برق استان مرکزی با دستور وزیر نیرو

نمایندگان چهارمحال و بختیاری ظرفیت مناسبی 
برای توسعه استان دارند

 شرکت صنایع معدنی سنگان فوالد مبارکه
 به ظرفیت اسمی طراحی رسید

بختیاری:  و  چهارمحال  مصطفوی- 
نمایندگان  ظرفیت  گفت:  کریمی  حمید 
استان در مجلس شورای اسالمی برای ارتقاء 
شاخص های توسعه ای استان و بخصوص حوزه 

ورزش و فرهنگ قابل توجه است.
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرکل  بختیاری،  و  چهارمحال  جوانان  و 
مدیرکل  مقدم،  خلیلی  دیدار  در  اداره  این 
کتابخانه های عمومی استان با اشاره به ظرفیت 
نمایندگان شورای اسالمی در برقراری تعامل 
با وزارتخانه های مختلف افزود: ورود نمایندگان 
توسعه ی  مباحث  به  اسالمی  مجلس شورای 
فرهنگی و ارائه راهکارهای این امر با هم اندیشی 
نهادهای ذی ربط استانی موجب افزایش توان 
رضایت مندی  جلب  در  نهادها  این  اجرایی 

عمومی خواهد شد.
از ضعیف شدن  نگرانی  ابراز  با  ادامه  در  وی 
کرد:  تصریح  جامعه  در  کتاب خوانی  فرهنگ 
با توجه به فعالیت تشکل های حوزه جوان در 
زیرمجموعه اداره کل ورزش و جوانان، توسعه 
همکاری این مجموعه با اداره کل کتابخانه های 
فرهنگ  ارتقای  به  می تواند  استان  عمومی 
جوانان  میان  به ویژه  جامعه  در  کتاب خوانی 

کمک بسزایی نماید.

در  گسترده ای  مأموریت های  گفت:  کریمی 
حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی برای 
حوزه جوانان این اداره کل تعریف شده است که 
باوجود خانه جوان و ظرفیت دستگاه های عضو 
ستاد ساماندهی امور جوانان، برنامه ریزی های 
دقیق موجب تحقق اهداف این حوزه می شود.

هم  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
حوزه های  برخی  به  اشاره  با  دیدار  این  در 
گفت:  اداره  دو  این  میان  فرهنگی  مشترک 
در مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور بر 
مأموریت مشترک نهاد کتابخانه های عمومی با 
مجموعه ورزش و جوانان برای توسعه فرهنگ 

کتاب خوانی تأکید شده است.
فرهاد خلیلی مقدم افزود: تدوین راهکارهای 
برای  رو  پیش  گزینه  مؤثرترین  فرهنگی، 
این  در  و  است  مجازی  فضای  به  ساماندهی 
زمینه می توان از ظرفیت تشکل های مردم نهاد 

استان به نحو مطلوب بهره برد.
استان  جوانان  و  ورزش  بزرگ  جامعه  از  وی 
گسترش  برای  مناسب  ظرفیتی  به عنوان 
فرهنگ کتاب خوانی یادکرد و گفت: برگزاری 
حوزه های  در  کتاب خوانی  نشست های 
تخصصی به ویژه ورزش موجب افزایش سطح 

علمی مخاطبین این حوزه خواهد شد.

بهادری- اصفهان: با انجام موفقیت آمیز تست 
PGT )گارانتی عملکرد( و تولید روزانه 16هزار 
معدنی  صنایع  شرکت  در  گندله  تن  و 200 
فوالد سنگان )گندله سازی فوالد سنگان فوالد 
مبارکه( در سوم بهمن 1۳96، این شرکت به 
ظرفیت اسمی طراحی دست یافت و راه خود را 
برای دستیابی به ظرفیت اسمی ساالنه تولید ۵ 

میلیون تن گندله هموار کرد.
این اولین بار در کشور است که یک کارخانۀ 
گندله سازی با این ظرفیت توانسته است در 
کمتر از ۴ ماه با رعایت همۀ پارامترهای کمی 
و کیفی تولید، به ظرفیت اسمی طراحی دست 
مدیرعامل  میرمحمدی،  محسن  سید  یابد 
شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان، 
ضمن تأیید این خبر و با بیان اینکه تولید گندله 
در فوالد سنگان از ابتدای بهره برداری تاکنون 
از مرز 600هزار تن تولید گندله عبور کرده، در 
جلسۀ بررسی و کنترل گزارشهای تست گارانتی 
عملکرد )PGT( کارخانۀ ۵میلیون تنی گندله 
سازی، ضمن تبریک این موفقیت به خانوادۀ 
بزرگ فوالد مبارکه از تالش تمامی همکاران، 
و  تشکر  شرکت  این  پیمانکاران  و  مشاوران 

قدردانی کرد.
در همین راستا، سید علی شمسی نیا، معاون 

از  قدردانی  فوالد سنگان، ضمن  برداری  بهره 
و  پیمانکاران  کارکنان،  مدیران،  همۀ  تالش 
مشاوران شرکت، با تشریح چگونگی انجام این 
تست  فرایند   PGT افزود:  عملکردی  تست 
طبق  که  است  کارخانه  تجهیزات  عملکرد 
قرارداد، پس از انجام موفقیت آمیز این مرحله 
از کار و حصول اطمینان از اینکه تجهیزات نصب 
شده در صورت مهیا بودن همۀ شرایط مطلوب، 
قابلیت تولید بر اساس ظرفیت نامی را دارند، 
برداری  بهره  برای  تولید  تجهیزات خط  عمالً 
به صورت موقت تحویل شرکت می گردد و در 
ادامه در یک بازۀ زمانی یکساله پیمانکار طرح 
نسبت به رفع اشکاالت جزئی و احتمالی اقدام 

می کند. 
معاون تکنولوژی شرکت صنایع معدنی فوالد 
سنگان نیز افزود: خوشبختانه با تمهیدات صورت 
گرفته، فرایند تست PGT براساس برنامه و 
پس از هماهنگی کامل با پیمانکاران، مشاوران 
و تیمهای اجرایی بهصورت ایمن اجرا شد. به 
نحوی که تمامی گامهای اصلی انجام PGT و 
شواهد موردنیاز فرایندی با تصویربرداری بیش از 
ده نقطۀ کنترلی ثابت در فرایند و کنترل مداوم 
مستندسازی  تجهیزات،  حساس  پارامترهای 

شدند. 
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 ایجاد بخش های »پالک 60«، »مدافعان حرم«
 و »مجاهدان سایبری« در نمایشگاه

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان از برپایی ششمین دوره 
نمایشگاه های مدرسه انقالب از 12 بهمن ماه در مدارس کشور خبر داد.

در  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل  عالمتی  حامد 
در  برگزار شد،  اتحادیه  این  مرکزی  در ساختمان  نشست خبری که 
خصوص برگزاری ششمین دوره نمایشگاه های »مدرسه« انقالب، اظهار 
داشت: یکی از راه های درونی کردن افکار و آرمان های انقالب، ایجاد 
فضای عمل مداوم و تجربه موارد نظری است؛ سهم دهی به مخاطب در 
برنامه ریزی و انجام فعالیت های مرتبط با موضوع مدنظر، همراه با ارائه 
محتوا و تحلیل، می تواند مانند بسیاری از سنت ها و فرهنگ های درونی 
ما، افکار مدنظر ما را تبدیل به ارزش های انفکاک ناپذیر در مخاطب 
کند و این همان چیزی است که ما را بر آن داشت تا نمایشگاه های 
دانش آموزی »مدرسه انقالب« را برنامه ریزی کنیم. وی با بیان اینکه 
ششمین دوه نمایشگاه های مدرسه انقالب در ۳۵00 مدرسه متوسطه 
دوره دوم دخترانه و پسرانه برگزار می شود، گفت: نمایشگاه های دانش 
آموزی مدرسه انقالب به مجموعه فعالیت هایی اطالق می شود که در 
آن تعدادی از گروه های دانش آموزی شکل می گیرد و هر کدام از این 
گروه ها با انتخاب یکی از محورهای موضوعی مشخص شده، به مطالعه 
و تحقیق و همچنین تولید محصوالت دانشگاهی بر پایه ابتکارات دانش 
آموزی خواهند پرداخت و در نهایت هم با افتتاح نمایشگاه ها، دانش 

آموزان به روایت گری در باب موضوع غرفه می پردازند.
انجمن های  اتحادیه  فرهنگی  فعالیت های  اصلی  راهبرد  سه  عالمتی 
اسالمی دانش آموزان را »انگیزه بخشی و حساسیت آفرینی«، »بصیرت 
آفرینی و معرفت بخشی« و »رفتارسازی و تجربه آفرینی« عنوان کرد و 
افزود: اهداف این نمایشگاه شامل »ارتقای سطح انگیزه و تعلق نوجوانان 
باطل«، »آشناسازی  با جبهه  تاریخی  تقابل  به جبهه حق در  نسبت 
با شخصیت و آرمان امام)ره( و مقام معظم رهبری«، »تقویت روحیه 
انقالبی و انگیزه دانش آموزان نسبت به پیگیری آرمان های ملی، جهانی 
و تمدنی انقالب اسالمی«، »تقویت بیشتر دانش آموزان نسبت به هویت 
انقالب«، »برانگیختن  و  به مبانی اسالم  آنها  ایمان  تقویت  اسالمی و 
فرهنگی،  علمی،  عرصه های  در  دانش آموزان  توانمندی  و  خالقیت 
هنری و اجتماعی« و»هم افزایی و همکاری صمیمی بین تشکل های 

دانش آموزی« است.
اینکه  بیان  با  با   انجمن های اسالمی دانش آموزان  اتحادیه  دبیرکل 
نمایشگاه های »مدرسه انقالب« از 12 بهمن ماه لغایت 22 بهمن ماه 
»قرارگاهی«،  شامل  جشنواره  بخش های  داد:  ادامه  شود،  می  برگزار 
»مطالعاتی ـ تحقیقی« و »تولید محصول« است که نمایشگاه مدرسه 
انقالب در سه محور شامل »دیروز ما«، »امروز ما« و »فردای ما« برگزار 
می شود. وی ادامه داد: در محور دیروز ما موضوعات »رستاخیز سقوط 
شامل بررسی و نمایش فساد اقتصادی، سیاسی، وابستگی، سلطه پذیری 
شخصیت،  به  پرداختن  شامل  پایداری  »پرچمداران  پهلوی«،  دوران 
انقالب،  امام)ره(، رهبر معظم  اندیشه های  و  آثار  مبارزات،  زندگینامه، 
شهید مطهری، شهید بهشتی، شهدای ترور، چهره های انقالبی، شهدا 
من  انقالبی  »شهر  اسالمی«،  انقالب  در  مؤثر  بومی  شخصیت های  و 
شامل سوابق و اقدامات انقالبی مردم استان و نقش مردم و شهر خود در 
پیروزی انقالب اسالمی« و »پالک شصت شامل بررسی ترورها و عملیات 
های تروریستی دهه شصت و بررسی نقش منافقین در ضربه زدن به 

انقالب اسالمی ایران است« بررسی می شود.

خبر

 کاهش 37 درصدی بارش ها
 نسبت به سال گذشته 

با تمام شدن بارش برف در تهران، کاهش محسوس 
دما و ماندگاری هوای سرد تا چهارشنبه پیش بینی 
که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید  البته  می شود؛ 
بارش های دو روز اخیر کم آبی را جبران نکرده و 
بارش  به سال گذشته ۳7 درصد کاهش  نسبت 
داریم. داوود پرهیزگار با اشاره به خواستگاه سامانه 
سرد و بارشی که موجب بارش نزوالت آسمانی شده 
است گفت: این سامانه بارشی فردا از سمت شرق 
و شمال شرق از کشور خارج می شود. این سامانه 
بارشی از اروپا حرکت خود را آغاز کرده و از سمت 
غرب وارد کشور شده که هسته اصلی این سامانه 

هوای قطبی است.
 او گفت: این سامانه بارشی از روی اقیانوس اطلس 
شکل می گیرد و هنگام ورود به ایران بیشترین انرژی 
را دارد، اما در زمان حرکت به سمت شرق و شمال 
شرق هیچ  منبع رطوبتی برای تغذیه آن وجود ندارد. 
رییس سازمان هواشناسی از پیش بینی فعالیت های 
سامانه های بارشی در بهمن، اسفند سال جاری و 
امیدواریم  و گفت:  داد  آینده خبر  فروردین سال 
بارندگی در سال جاری در حد معمول و  میزان 

بیشتر باشد تا از میزان خشکسالی کم شود.

شکست شرکت های دارویی در 
مقابله با بحران مقاومت آنتی بیوتیکی

نتایج یک تحقیق نشان می دهد اقدامات شرکت های 
دارویی برای مقابله با بحران مقاومت آنتی بیوتیکی 
انجام  چندان نتیجه بخش نبوده  است. در بررسی 
شده در مورد اقدامات شرکت های تولید دارو برای 
مقابله با بحران مقاومت آنتی بیوتیکی آشکار شده 
است که واکنش این شرکت ها به تهدیدهای ناشی 
از  پس  حتی  آنتی بیوتیکی  مقاومت  گسترش  از 

سال ها هشدار ناقص مانده  است.
به  آنتی بیوتیک  به  مقاوم  باکتری های  افزایش 
داروهای  کردن  بی اثر  برای  فزاینده  تهدیدی 
و  عفونت ها  پیدایش  حتی  و  شده  تبدیل  مدرن 
آنتی بیوتیک ها  انواع  تمامی  به  آلودگی های مقاوم 
اخیر  سال های  در  بحران  این  که  شده  باعث 
تشدید شود.در این بررسی آمده  است تعداد بسیار 
جهان  در  دارو  تولید  شرکت های  از  محدودی 
و  داشته اند  بحران  این  با  مقابله  برای  را  اقداماتی 
این تالش ها شروع گام هایی است که باید برای رفع 
این معضل برداشته شود. به گزارش ژاپن تودی، 
درحالیکه اکنون نسبت به چند سال پیش تعداد 
بیشتری آنتی بیوتیک های تجربی به مرحله تولید 

می رسند.

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: سن امید 
به زندگی ایرانیان در زنان به 78.۴ و در مردان به 7۳.8 رسیده و ۴7 

درصد ایرانیان باالی 70 سال عمر می کنند.
ایرج حریرچی در نشست خبری وزارت بهداشت: افزود: آمارهای وزارت 
بهداشت نشان می دهد سن امید به زندگی ایرانیان طی چهار دهه 
حدود 2۵ سال افزایش یافته و از حدود ۵۴ سال به باالی 7۳ سال 

رسیده است که ناشی از توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور است.
وی گفت: سن امید به زندگی سالم در ایرانیان نیز حدود 6۵ سال است 
و با توجه به این داده ها می توان در سن بازنشستگی و فراغت در کار 
تجدید نظر کرد. حریرچی اضافه کرد: رتبه ایران از نظر سن امید به 
زندگی در چهار دهه گذشته از رتبه بین 100 تا 110 به 6۳ در بین 
کشورهای دنیا صعود کرده است. وی گفت: در گذشته مرگهای زیر ۵0 
سال مرگ زودرس تلقی می شد اما امروزه مرگ زیر 70 سال مرگ 
زودرس تعریف می شود و اکنون ۴7 درصد ایرانیان باالی 70 سال 
عمر می کنند که نشانه توسعه اقتصادی و اجتماعی است زیرا دهه 70 
حدود 80 درصد مرگها زیر 80 سال بود. حریرچی ادامه داد:‹ حدود 
۵1 درصد زنان و ۴۳ درصد مردان ایرانی باالی 70 سال عمر می کنند. 
در سال 1۳9۵ در مجموع حدود ۳60 هزار مرگ در کشور داشتیم که 
219هزار نفر آنان مرد و 1۴1 هزار نفر زن بودند و از 19۳ هزار مرگ 
قبل از 70 سالگی، 12۴ هزار مورد مرد و 69 هزار مورد زن بودند. 
امیدوارم شرایط زندگی ایرانیان بهتر شود و تعداد بیشتری از مردم به 

باالی 80 سالگی برسند.‹
وی همچنین با اشاره به تماس های مردم با اورژانس 11۵ گفت: در 
تهران روزانه بین 10 هزار تا 12 هزار تماس تلفنی با 11۵ انجام می 
شود که حدود یک سوم آنها یعنی بیش از سه هزار تماس مزاحمت 
تلفنی است و یک درصد آنها دادن اطاعات غلط است که وقتی ماموران 
مراجعه می کنند متوجه می شوند خبری از بیمار اورژانسی نیست و 

وقت و هزینه و توان نیروهای اورژانس را هدر می دهند.
معاون کل وزارت بهداشت همچنین با اشاره به سبک تغذیه نادرست در 

ایران گفت: حدود ۵0 درصد ایرانیان بیش از میزان نیاز غذا می خورند، 
حدود 20 درصد مصرف انرژی و کالری مناسب دارند و حدود 20 درصد 
نیز کمتر از مورد نیاز کالری در هر روز دریافت می کنند. وی در پاسخ 
به پرسشی درباره نظارت بر سموم کشاورزی افزود: در سال های اخیر با 
همکاری وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، اکثر سموم کشاورزی 
شناسنامه دار شدند، بسیاری از سموم غیر مجاز جمع آوری و برخی 

مراکز غیر مجاز سموم کشاورزی تعطیل شدند.
حریرچی گفت: کسی انتظار ندارد ماموران وزارت بهداشت سر مزارع 
حاضر شوند و سموم و کودهای شیمیایی را کنترل کنند اما با آگاهی 
بخشی و هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی وضعیت 

نسبت به گذشته بهتر شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت در مورد آالیندگی خودروهای تولید داخل 
نیز گفت: در این زمینه نیز وزارت بهداشت نقشی در تولید خودرو ندارد، 
وظیفه وزارت بهداشت آگاهی سازی و مطالبه گری است و در این مورد 
میزان آالیندگی خودروهای سنگین و موتورسیکت ها در کالنشهرها 
از طرف وزارت بهداشت  این زمینه هشداردهی  بیشتر است، که در 
انجام می شود.وی ادامه داد: وزارت بهداشت ابزار قانونی برای جلوگیری 
تولید خودروهای آالینده را ندارد و البته غیر از وزارت بهداشت باید 
سایر دستگاه های نظارتی و نهادهای مردم نهاد نیز نقش نظارتی و 
هشداردهی خود را انجام دهند. حریرچی گفت: عالوه بر خودرو و سموم 
کشاورزی سیگار نیز از جمله مهمترین کاالهای آسیب رسان به سالمت 
است که تولید و مصرف آن در سال های اخیر افزایش یافته و سالمت 

مردم را به خطر انداخته است.
وی ادامه داد: تولید و مصرف سیگار به نقع قشر کوچکی از سرمایه داران 
است و نفع اقثصادی برای اشتغال و اقتصاد کشور ندارد و ضرر آن به 
عموم مردم می رسد و باعث افزایش هزینه های بهداشتی- درمانی و 

کاهش طول عمر ایرانیان می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت در باره تعرفه گذاری خدمات پزشکی در 
سال آینده نیز گفت: مطابق ماده 9 قانون برنامه توسعه، تعرفه های 

خدمات پزشکی باید بر مبنای قیمت تمام شده این خدمات به صورتی 
که پرداختی از جیب مردم بیشتر نشود قبل از تصویب بودجه هر سال 
در مجلس و قبل از شروع سال انجام شود که امیدوارم این اقدام امسال 
با توجه به پیشنهادهای شورای عالی بیمه انجام شود. قائم مقام وزیر 
بهداشت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا برخی مراکز درمانی 
دفترچه بیمه سالمت را قبول نمی کنند، گفت: هیچ مرکز درمانی 
دولتی، دانشگاهی یا وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی وجود ندارد 
که یکی از دفترچه های بیمه را قبول نکند، گزارشی در این مورد نداشته 

ایم و چنین مسئله ای خط قرمز وزارت بهداشت است.
های  درمانگاه  و  ها  بیمارستان  برخی  است  ممکن  البته  گفت:  وی 
خصوصی چنین تخلفی را انجام داده باشند که گزارش هایی داشته ایم، 
در قوانین قبلی خصوصی اختیار داشتند که با بیمه ها قرارداد ببندند 
یا نبندند اما در قوانین جدیدتر الزامات بیشتری برای قرارداد این مراکز 

با بیمه ها وجود دارد.

افزایش سن امید به زندگی ایرانیان 

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری کامیونت ون نیسان مدل 1۳79 به شماره شهربانی 6۳-

رقیه  نام  به   C۵۳6۵7 شاسی  شماره  و   001۵1661 موتور  شماره  و  9۴6ص77 
ابراهیمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بابل

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو پارس نقره ای متالیک مدل 87با شماره پالک ۵26ص79ایران 82با 
شماره موتور 12۴862211۴۵و شماره شاسی ۵0۳۴۴866بنام امیر رضا جانبرارپور گنجی 

مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  برابررأی شماره 1۳9660۳۳1010006۴۴6 هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه سلطان زاده فرزند 
نوراله به شماره شناسنامه 17  کد ملی 1۳81۴0۳۵7۳ صادره از تبریز در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 10۳/۴0 متر مربع پالک 1182 فرعی ا ز 16۳ اصلی واقع 
در کرج - فردیس- کانال غربی- خ سرحدی- کوچه بوعلی غربی- پالک 81 خریداری 
از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 2212
تاریخ انتشار نوبت اول:96/10/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/11/10

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازدرخواستی  صادره  بشناسنامه  اله  پدرفرج  نام  نیا  کاظمی  علی  آقای 
نیا  کاظمی  اله  فرج  مرحوم  که   داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
دائمیش  اقامتگاه  رامهرمز  96/10/20در  تاریخ  در  بهمئی  بشناسنامه799صادره 
بشناسنامه  اله  فرج  فرزند  نیا  کاظمی  عبارتنداز1-متقاضی 1-علی  اش  ورثه  فوت 
کاظمی  2-فالمرز  ملک  باغ  از  1۳79/8/11صادره  /کدملی۴810۳۵6892متولد 
از  ۴2۴008۵691متولد1۳68/7/1صادره  بشناسنامه/کدملی  اله  فرج  فرزند  نیا 
بشناسنامه/کدملی۴810206211 اله  فرج  فرزند  مطلق  کاظمی  بهمئی۳-سیاوش 
متولد1۳72/10/1۳صادره از باغ ملک۴-مالک کاظمی نیا فرزند فرج اله بشناسنامه/

کدملی۴810۳10760متولد1۳77/9/21صادره از باغ ملک)پسران متوفی(۵-مریم 
1۳6۵/۵/1صادره  بشناسنامه/کدملی۴2۴008۵888متولد  اله  فرج  فرزند  داربوی 
بشناسنامه/کدملی۴2۴008۵871 اله   فرج  فرزند  داربوی  6-فریبا  بهمئی  از 
بشناسنامه/ اله   فرج  فرزند  داربوی  بهمئی7-زینب  از  متولد1۳67/7/1صادره 

فرزند  داربوی  بهمئی8-مرضیه  از  صادره  کدملی۵990002۳18متولد1۳70/8/1 
ملک  باغ  از  ۴81028997۴متولد1۳7۵/۴/۴صادره  بشناسنامه/کدملی  اله  فرج 
بشناسنامه۴6۳کدملی۴81 شاه  فرزندعلی  نیکو  ظهراب  متوفی(9-حوا  )دختران 

انجام  با  اینک  ازباغملک)همسرمتوفی(والغیر  929827۵متولد1۳۵۳/2/6صادره 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد 
یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:)12/6۵۵(
رئیس شعبه دو دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز-حسن رئیسی زاده

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۳۵ شماره  شناسنامه  دارای  بند  دس  اعظم  خانم 
1/96ش/1۴96 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  ابوالفضل طباطبائی بشناسنامه 0۴10071811  در  داده که شادروان سید 
96/7/18 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به:
1-متقاضی فوق الذکراعظم دس بند نام پدرعیدی  شماره شناسنامه ۳۵متولد ۴۵

2-سید رضا طباطبائی نام پدر سید حسن  ش .ش ۵ متولد 1۳۴0
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 1695خ- رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود قسمتی از امالک بخش پنج حوزه ثبتی گتوند به شرح ذیل درمحل 
1-پالک  تاریخ96/12/2ساعت8/۳0صبح  :چهارشنبه  خواهدشد  انجام  امالک  وقوع 
محصوربه  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  علی  فرزند  امامی  مرتضی  ۵۴/6۴۵6آقای 
مساحت7۳7مترمربع واقع دربخش ۵شهر گتوند لذا دراجرای تبصره 12اصالحی قانون 
ثبت مصوب 70/2/26تحدید حدود امالک فوق درروز مقرردر محل وقوع ملک انجام 
خواهد شد بدینوسیله به اطالع مجاورین و صاحبان امالک فوق می رساند که در روز 
مقرردروقوع امالک حضور بهم رسانند.صاحبان امالک فوق یا نماینده قانونی آنها چنانچه 
حضور نداشته باشند برابر ماده1۵ قانون ثبت تحدید حدود با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین به عمل آمده اعتراض مجاورین برابرماده86قانون ثبت از تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود به مدت۳0روز می باشد معترضین اعتراض خودرا جهت ضبط در پرونده 
به اداره ثبت اسناد و امالک  گتوند تحویل نمایند و به مراجع قضایی مراجعه نموده و 
دادخواست تنظیمی راجهت ضبط درپرونده به اداره ثبت اسناد و امالک گتوند تسلیم 
نمایند درغیراینصورت پس ازسپری شدن مدت اعتراض و نرسیدن اعتراض سند مالکیت 
برابر مقررات به نام متقاضیان صادرخواهد شد.این آگهی دریک نوبت به تاریخ ذیل 

منتشرمی گردد:تاریخ انتشار:1۳96/11/11-شماره م الف:)16/188(
مسعود فاطمیان-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گتوند

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

آقای احمد شمسی فرزند نصرالدین درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
120 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به زمین آبی زیرجوی 
سوربان که از آقای عبداله شمسی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز 
تحت کالسه 92 – ۳97 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳9660۳160070011۴۴ مورخ 19 / 9 / 1۳96 مستندا به 
ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان 
به مساحت 06 / 86  مترمربع بنام آقای احمد شمسی صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان محمد و محمود و عبداله صدیقی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای احمد شمسی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت 

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

آگهی حصروراثت
دزفول  از  بشناسنامه۳7۳صادره  اسداله  پدر  نام  موید  محمدعلی  آقای 
که  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  حصر  گواهی  صدور  خواسته  به  درخواستی 
دزفول  بشناسنامه۴۳068صادره  خدا  بنده  اسداله  مرحوم  960762/1/96ح 
از  1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  درتاریخ96/6/8دردزفول 
سهیلی  متوفی(۳-فرزانه  بشناسنامه۳۵0دزفول)پسران  نیا  سهیلی  باال2-غالمرضا 
نیا بشناسنامه22۵شوش۴-بتول بنده خدا به شناسنامه1۵86دزفول۵-افسانه بنده 
خدا به شناسنامه7108اندیمشک6- پروین بنده خدا به شناسنامه6۴اندیمشک7-

زهرا بنده خدا به شناسنامه906دزفول8-طاهره بنده خدا به شناسنامه۴21 دزفول 
متوفی(والغیر.  شناسنامه609دزفول)زوجه  به  خدا  بنده  متوفی(9-طیبه  )دختران 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از 

این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان دزفول-محمد رضا عبدی دزفولی

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

برابررای شماره 1۳9660۳1700۵00۴۳21مورخه 96/10/11هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
لیلتن  حاتم  آقای  متقاضی  معارض  وبال  مالکانه  تصرفات  رامهرمز  ثبتی شهرستان 
فرزند خزعل دارای کد ملی6629۵2۳091بشناسنامه 2۳2۵صادره از رامشیر نسبت 
پالک  از  قسمتی  ۳۵9/۵۵مترمربع  مساحت  به  خانه  یکباب  عرصه  دانگ  سه  به 
۴9اصلی واقع دربخش سه رامهرمز –رامشیربه آدرس رامشیرخیابان شهید رجائی 
خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف 
وامورخیریه رامشیرتائید گردید.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
1۵روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی را به این 
اعتراض  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  نمایند.بدیهی است درصورت  ارائه  اداره 
مذکورصدورسند  شدوبرابرماده۳قانون  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق 
مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضائی نخواهد شد. شماره م الف:)12/۵92(-

تاریخ انتشارنوبت اول:96/10/2۵-تاریخ انتشارنوبت دوم:96/11/10
شیری-رئیس ثبت اسناد وامالک رامهرمز

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :  نام : صندوق کارآفرینی امید به نشانی : استان 
چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ شهرکرد  ـ خ کاشانی روبروی اداره 

کل فرهنگ وارشاد اسالمی ـ  صندوق کارآفرینی امید
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم: نام :  1ـ آ نازنین عزیزی مقدم فرزند : رضا 
قلی به  نشانی : استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه  ـ شاهین شهر ـ خ 

نظامی ـ فرعی 1 غربی ـ پ ۳6 ـ طبقه اول ـ کد پستی 8۳1۳8۴۴771  ـ 
2 ـ عنایت اله سلیمانی راکدی به نشانی استان چهارمحال وبختیاری ـ شهرستان 

لنجان فوالد شهر ـ خ بی ۳ کرخه 1 پالک 120 ـ
 ۳ ـ هوشنگ عزیزی گندمکار فرزند سهراب به  نشانی : مجهول المکان

محکوم به: بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه  بشماره و شماره دادنامه مربوطه 
960997۳81090008۵  محکم عیله محکوم است به پرداخت مبلغ 682۵2۵1۵1 
به نحو تضامنی بابت اصل خواسته در قبال چک موضوع دعوی به انضمام پرداخت 
مبلغ 22۴۳۴9۳0ریال بابت هزینه دادرسی به مبلغ 17۵80612 ریال بابت حق 

الوکاله در مرحله بدوی و مبلغ ۳۴1262۵7 ریال نیم عشر دولتی .  
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.  ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی (
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

۳-مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد و درصورتیکه 
خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به صورت مشروح 
و  مالی  موسسات  و  ها   بانک  نزد  عنوان  هر  به  که  نقدی  وجه  میزان  بر  مشتمل 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال 
قبل  از طرح دعوی اعسارضمیمه داد خواست به اعسار به مقام قضایی ارائه نماید. 
بازداشت می شود. ) مواد 8 و ۳ قانون نحوه اجرای  له  واال به درخواست محکوم 
محکومیت مالی 1۳9۴ ( .  ۴ ـ خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فراراز اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه 7 را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق . م . ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1۳9۴( . 
۵ ـ انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نحوه  قانون  ماده 21   ( مجازات می شود.  هردو  یا  به  نصف محکوم  معادل  نقدی 

اجرای محکومیت مالی 1۳9۴. (  
6 ـ  چنانچه صورت اموال پس از مهلت ۳0 روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود . ) تبصره 1ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴ (. 

سعدان حسن زاده ـ مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی ) حقوقی ( 

دادنامه
 کالسه پرونده 1۳/1667/96شماره دادنامه 1۴82-96/9/21خواهان محمود اکبری تاری 
با وکالت فاطمه علیزاده و محمد بهرام پور بابل کمربندی غربی بهاران 2 س افالک خوانده 
رحیم پور شعبان فرزند شعبان مجهول المکان خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا در 
خصوص دعوی خواهان آقای محمود اکبری تاری با وکالت فاطمه علیزاده و محمد بهرام 
پور به طرفیت خوانده آقای رحیم پور شعبان به خواسته مطالبه طلب به مبلغ ۳6/000/000 
ریال به شرح مندرج در پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان فتوکپی مصداق یک فقره 
چک به شماره ۵79820/2۵مورخه 9۵/11/20برعهده بانک ملت و گواهینامه عدم پرداخت 
مربوط به آن می باشد که داللت بر اشتغال ذمه به خوانده دارد و خوانده با ابالغ اخطاریه و 
انتظار کافی در جلسه دادرسی در شورا حاضر نگردید و هیچ  گونه دفاعی موجه  محکمه 
پسند ی مبنی برائت ذمه خویش و با پرداخت دین به شورا ارائه نموده است و فلذا شورا به 
لحاظ مصون  ماندن دعوی و  مستندات آن از هرگونه خدشه و تعرض مطروحه را محمول  
بر صحت تشخیص و استصحاب دین  به خوانده دانسته و به استناد مواد 198 قانون آیین 
دادرسی مدنی و ۳10 و ۳1۴ و 2۴9 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده رحیم پور 
شعبان به مبلغ ۳6 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7۵0 هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله وکیل و تعرفه در حق خواهان محمود اکبری صادر 
و اعالم می نماید ضمناً در مرحله اجرای حکم اجرا احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررسید چک و اخذ آن از خوانده و به نفع خواهان اقدام نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واقعی و سپس ظرف مدت 20قابل  

تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی دادگستری بابل خواهد بود
 قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل قنبر خیری زاده

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1۳9660۳۳101000۵26۴  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین دارابی فرزند شعبان 
به شماره شناسنامه 9 کد ملی 0621۳909۴1 صادره از سربند )کهریز( در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 196 متر مربع پالک 29۳9 فرعی ا ز 16۳ اصلی واقع 
در جاده مالرد - بلوار ارم - بین بنفشه و سمیه غربی - پالک ۵۵88 خریداری از مالک 
رسمی  نساء سلیم و محرم سلیم محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 218۵
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/2۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/11/9

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی 
بدین وسیله به آقای فریدون حمزه فرزند اسداهلل شناسنامه شماره 217 صادره از  تهران ساکن 
بابل میدان حمزه کال خیابان وحدت کوچه آریا پالک ۴8 افشین نغمائی فرزند هوشنگ 
شناسنامه شماره ۳0۴ صادره از بابل ساکن بابل حمزه کال بسیج 19 پالک ۳ ابالغ می شود 
که بانک ملی شعبه باغ فردوس به استناد قرارداد بانکی شماره 660206۵16۴002جهت 
وصول مبلغ 820۴90۴27 ریال تا تاریخ 96/7/۴به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و تاریخ 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه  صادر نموده و پرونده 
اجرایی به کالس 96007۴۴در این اداره تشکیل شده و گزارش مامور محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محله آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز  ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل محمودرضا علی اکبری کشتلی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده: 960202 خواهان: مهدی ولی زاده با وکالت محمدعلی جلیلی وند

خواندگان: عباس محمد جعفرزاده و یونس عزیزی و بهروز افشاری
کالسه  پرونده  از  اجرائی  ثالث  اعتراض  و  اجرائی  عملیات  به  اعتراض  خواسته: 
و  دادرسی  انضمام خسارت  به  اردبیل  حقوقی  سوم  شعبه   9۵09980۴0۴۳00287

قانونی.
خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خواندگان تقدیم دادگاههای حقوقی اردبیل 
نموده که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی اردبیل به کالسه 960202 حقوقی این 
دادگاه ثبت و به روز شنبه 1۳97/01/18 ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است. 
بلحاظ مجهول المکان بودن یونس عزیزی و بهروز افشاری بنا به درخواست خواهان و 
دستور ریاست محترم دادگاه و به استناد ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و آگهی می شود تا خواندگان قبل از 
وقت رسیدگی با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل و در 
روز محاکمه در جلسه دادگاه حاضر شود. در غیر اینصورت دادگاه تصمیم قانونی را اتخاذ 

خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل- کیهان

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از آمادگی 
پرداخت وام به طرح های تایید شده سمن های جوانان به دنبال 

توافق با صندوق کارآفرینی »مهر امید« خبر داد.
محمد مهدی تندگویان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
اعتبار مورد نیاز  تامین و توافق با صندوق مهر امید حاصل و 
به بانک ها اعالم شده است، گفت: سهم وزارت ورزش و جوانان 
برای تخصیص وام پرداخت شده است. صندوق مهر امید نیز 

به تعهداتش عمل خواهد کرد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت ر ضمن اعالم اولویت های 
حوزه بهداشت، بر انجام اقداماتی برای مشارکت پذیری بیشتر 
مردم در برنامه ها تاکید کرد. دکتر علیرضا رییسی گفت: 
کیفیت دو بخش دارد، یکی اثربخشی و یکی قیمت تمام 
شده خدمات. یکی از اولویت های ما در حوزه بهداشت ارتقای 
کیفیت برنامه هاست. وی اولویت بخش سالمت خانواده را 
پیشگیری از مرگ نوزادان و مادران باردار اعالم کرد و گفت: 
20 درصد مرگ مادران باردار بر اثر خونریزی است که اگر 
همین مورد کنترل شود، به کاهش مرگ ها کمک شایانی 
می کند. معاون بهداشت وزیر بهداشت تصریح کرد: در بخش 
بیماری های واگیر هم کارهای خوبی انجام شده، از جمله 
ماالریا که در آستانه ریشه کنی است و سل که نسبت به 
کشورهای منطقه آمار ما خیلی بهتر است. وی افزود: باید 
دو واکسن روتاویروس و پنوموکوک به برنامه واکسیناسیون 

کشور افزوده شوند.

لزوم افزودن 2واکسن به برنامه پرداخت »وام« به سمن های جوانان
واکسیناسیون ملی

نایب رییس انجمن داروسازان ایران ضمن اشاره به پرداخت 
بخشی از مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان بیمه سالمت 
گفت: این درحالیست که مطالبات داروخانه ها صرفا از سازمان 
بیمه سالمت نیست و پرداخت های سازمان تامین اجتماعی 

هنوز چند ماه از آنچه که قانون الزام کرده، عقب است.
داروخانه ها  مطالبات  پرداخت  درباره   ، فاطمی  علی  سید 
پرداخت  هستیم،  آن  شاهد  روزها  این  در  که  آنچه  گفت: 
صورتحساب های داروخانه ها از سوی سازمان بیمه سالمت است 
که در واقع بعد از رایزنی های بسیار و همراهی نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی، هرچند با تاخیر، ولی به هرحال در 
حال انجام است. وی ادامه داد: امیدواریم بیمه سالمت بتواند 
بدهی های خود را تا مرزی که قانون الزام کرده، پرداخت کند. 
ضمن اینکه داروخانه های کلیه استان ها را به صورت همزمان در 

برنامه پرداخت های خود مورد نظر داشته باشد.

پرداخت بخشی از مطالبات داروخانه ها 
از سوی سازمان بیمه سالمت
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مصوبه اي که تعطیل شد!

* اکبر نعمت اللهی
مدیر طرح موزه های صنعت نفت

راستاي  در  مجلس  تخصصي  کمیسیون 
ها  گراني  به  مردم  اعتراضات  به  توجه 
مجلس  قبلي  مصوبه  از  اخیر  بلواهاي  و 
گذشت تا ثابت کند همچنان ما به جاي 
زنیم.  مي  دور  را  آنها  خود  مسائل  حل 

نوسازي اقتصاد ایران، امري است که به فرصت و منابع مالي بستگي 
دارد. براي کشوري مانند ایران که به پشتوانه تکیه بر منابع نفتي منافع 
درازمدت و طوالني آینده و اقتصاد نسلهاي آینده را برنامه ریزي مي 
کند، آتش زدن به منابع و فرصتها کار دشواري نیست. خیلي راحت 
مي توان کبریتي برداشت و به جان آینده انداخت. اما... اما اقتصاد و 
برنامه ریزي جهاني دیگر برنمي تابد که وارد عرصه نابود کردن منابع 
شویم. این موضوعي است که کشورهایي مانند عربستان و قطر هم که 
با تکیه بر منابع زیاد نفتي و جمعیت کم مي توانند حتي در بدترین 
شرائط اقتصادي هم زندگي لوکس شهروندان را تا حدود زیادي تامین 
کنند دیگر پذیرفته نمي شود. حذف یارانه ها در اقتصاد ایران گرچه 
مانند همه دستاوردهاي غیر کارشناسی دولت احمدي نژاد همچنان در 
اجرا با مشکالت فراواني روبرو بود و هنوز هم دولت درگیر رفع و رجوع 
کاشته هاي حضرات در تپه هاي باقیمانده است، اما نمي توان منکر شد 
که حذف یارانه ها با همه نقاط قوت و ضعف اقدامي شجاعانه بود که 
در زمان دولتهاي نهم و دهم اجرا شد. مهم نیست چگونه به برخورد با 
مردم بیندیشیم. مهم این است که منافع درازمدت آنها را قرباني لحظه 
ها نکنیم. اکنون مي توان به حساب هر ایراني مبلغي واریز کرد اما مسلما 
این رویه اي معقول و منطقي براي تامین آینده نیست. واقعي کردن 
قیمت حاملهاي انرژي و رساندن آن به فوب خلیج فارس مطالبه اي 
جدي از سوي اقتصاددانان بود. زیرا اختالف سطح قیمتهاي بنزین با 
کشورهاي همجوار بیشترین ایرادي که ایجاد مي کرد و مي کند آن 
است که اقلیتي را به سود مي رساند و سودهاي کالني را به جیب آنها 
سرازیر مي کند. حال آن که همه منابع کشور باید در جهت منافع عامه 
هزینه شود و سودآوري طوالني و درازمدت داشته باشد. برخي گمان مي 
کنند همین که شرائط عمومي کشور به غلیان درآمد به این معناست 
که از خیلي از برنامه هاي سازنده کشور چشم پوشي کنیم. حال آن که 
مطالبه مردم اجراي قانون است و این قانون ممکن است در برخي لحظه 
ها به نفع مردم تلقي نشود اما به هر ترتیب قانون موضوعي است که نمي 
توان به بهانه هاي پوپولیستي آن را تعطیل کرد. ما در چارچوب شرائط 
اقتصادي باید بسنجیم که پدیده اي مانند واقعي کردن قیمت بنزین چه 
تاثیري بر دیگر اقالم و ارقام اقتصادي دارد. بسیاري از کاسبان کشور با 
بهانه هایي مانند افزایش قیمت بنزین به گراني محصوالت خود و حباب 
قیمتها دامن مي زنند اما همه مي دانیم که تاثیر افزایش قیمت بنزین 
بر دیگر قیمتها تاثیري نیست که بازار را متالطم کند و بحث اصلي، 
کاسباني هستند که با استفاده از فرصت پدیدآمده به افزایش قیمتها 
مي دمند. به گمانم رفتار پوپولیستي نمایندگان در قبال داستانهایي 
نظیر بنزین که بیش از پنج سال است اگر مي خواست تاثیري بر قیمتها 
بگذارد گذاشته بود، بیشتر برخوردي نمایشي است که نمي تواند ناشي 
از واقعیتهاي اقتصادي باشد. به جاي آن که در نتیجه ناآرامي هاي اخیر 
به جان مصوبات منطقي اقتصاد بیفتیم و رفتاري متظاهرانه و پوپولیستي 
نشان دهیم، باید به حرف و جوهر اعتراضات مردم توجه کنیم. به جاي 
آن که با قوه قهریه پاسخ اعتراضها را بدهیم، نیروهای امنیتی، انتظامی و 
نظامی را به جان مردم بیندازیم و به معترضان برچسب مزدور و جاسوس 
بزنیم باید با مردم همصحبت شویم، از آنان حرف بشنویم و مطالبات 
منطقي شان را بپذیریم. به جاي گذشتن از مصوبات پیشین مجلس باید 
در بزنگاه کنوني به مردم انگ خس و خاشاک و زباله نزنیم نه این که از 

رسیدن قیمتها به سقف منطقي بترسیم.

یادداشت

 عراق با کمک چینی ها 
پاالیشگاه می سازد

رویترز به نقل از وزارت نفت عراق خبر داد که این 
کشور قصد دارد یک پاالیشگاه نفت در شهر الفاو 
در استان بصره با همکاری دو شرکت چینی احداث 
کند و همچنان در پی جذب سرمایه گذاران برای 
ساخت سه پاالیشگاه دیگر در عراق است. ظرفیت 
پاالیش این پروژه قرار است ۳00 هزار بشکه در 
روز باشد و شامل تاسیسات پتروشیمی نیز خواهد 
بود. دو پاالیشگاه دیگر با ظرفیت هر کدام 1۵0 
هزار بشکه در روز در جنوب عراق و یک پاالیشگاه 
دیگر با ظرفیت 100 هزار بشکه در روز در شمال 
عضو  عراق  شود.  ساخته  است،  قرار  کشور  این 

سازمان اوپک است.

درآمدزایی شل به نزدیک 16 
میلیارد دالر می رسد

انتظار  تحلیلگران  تلگراف،  روزنامه  گزارش  به 
شل  انگلیسی-هلندی  شرکت  درآمد  که  دارند 
 2017 سال  در  نفت  های  قیمت  رشد  پی  در 
میالدی، به بیش از 1۵ میلیارد و 700 میلیون 
دالر برسد، در حالیکه این میزان در سال 2016 
بوده  دالر  میلیون  و ۵00  میلیارد  سه  میالدی 
است.  درآمد شرکت شل تنها در سه ماه آخر 
 200 و  میلیارد  )چهار  میالدی   2017 سال 
میلیون دالر( بیشتر از مجموع درآمد آن در سال 

2016 میالدی بود.

نفت برنت باالی 70 دالر ایستاد
تقاضای  تاثیر  تحت  دوشنبه  روز  نفت  قیمت 
اوپک،  ادامه کاهش عرضه  قوی، دالر ضعیف و 
این همه  با  ایستاد،  خود  اخیر  باالی  رکورد  در 
از  باعث شده بسیاری  آمریکا  به رشد  رو  تولید 
تحلیلگران انتظار داشته باشند قیمت ها در ادامه 

سال دچار کاهش شود.
آتی  معامالت  بهای  گزارش،  این  اساس  بر 
سنت   20 با  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  وست 
هر  در  دالر   66.۳۴ به  افزایش،  درصد   0.۳ یا 
با  برنت  نفت  آتی  معامالت  بهای  رسید.  بشکه 
به روز جمعه، 70.۴9  سه سنت کاهش نسبت 
از  بازارهای نفت  دالر در هر بشکه معامله شد. 
محدودیت های عرضه به رهبری اوپک و روسیه 
و  شد  آغاز  گذشته  میالدی  سال  ژانویه  از  که 
قرار است تا پایان امسال ادامه پیدا کنند، تحت 
پشتیبانی قرار گرفتند. این محدودیت عرضه به 
همراه رشد تقاضا برای نفت، به رشد 60 درصدی 
کمک   2017 سال  اواسط  از  نفت  قیمت های 
کرده است. به گفته معامله گران، قیمت نفت از 
ضعیف شدن ارزش دالر که بیش از سه درصد از 
ارزش خود را در برابر سبدی از ارزهای بزرگ از 
ابتدای امسال از دست داده و حدود 1۳ درصد 
از ژانویه سال 2017 افت داشته، مورد حمایت 

قرار گرفته است.

نفت در جهان

وزیر نفت با اشــاره به برنامه ایران برای شــکایت از 
شرکت »ترکمن گاز« ترکمنستان بابت کیفیت گاز 
تحویلی، گفت: شــکایتی دیگری را نیــز برای ارائه 
بــه دیوان داوری بین المللــی به منظور تجدید نظر 
در قیمــت گاز صادراتی این شــرکت داریم، چرا که 
معتقدیــم قیمت آنها خیلی باالســت و باید کاهش 
یابد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا بیژن زنگنه درباره 
اختالف گازی ایران و ترکمنستان، اظهار داشت: تهران 
و عشــق آباد، شــکایت هایی را به طور متقابل علیه 
یکدیگر دنبال می کنند.وزیر نفت افزود: آنها ادعا می 
کنند که مبلغ 1.۵ میلیارد دالر از ایران بابت صادرات 
گاز طلب دارند، اما ما معتقدیم این رقم درست نیست.

زنگنه درباره شــکایت های ایران نیز بیان داشت: ما 
معتقدیم قیمت آنها خیلی باالست و باید کاهش یابد 
و حتی این شکایت ها نیز می بایست به دیوان داوری 
بین المللی ارجاع شود.وی اضافه کرد: شکایت دیگر 
ما درباره کیفیت گاز تحویلی ترکمنستان نیز جزیی 
از شــکایت متقابل در مقابل شکایت دریافت طلب 
ترکمنستان است.وزیر نفت درباره مبلغ خسارت ایران 
برای شکایت از شرکت ترکمنستانی نیز گفت: درباره 
رقم خسارت قصد نداریم اکنون صحبت شود، البته تا 
زمانی که رســما گزارش خود را برای شکایت مطرح 
کنیم.حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت پیش از این 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره شرط ایران برای 
از سرگیری واردات گاز از ترکمنستان گفته بود: اگر 
ترکمنستان قیمت گاز را در آینده پایین بیاورد، از این 
کشــور گاز می خریم، در صورت عدم موافقت عشق 
آباد با درخواست های ما، از اقدام این کشور در قطع 

گاز به دیوان داوری بین المللی شکایت خواهیم کرد.
وی تاکید کرده بود: اگر آنها در باره درخواست هایی 
که ما داریم، حاضر به مذاکره شــده و آن را بپذیرند، 
به دیوان داوری نمی رویــم اما اگر نپذیرند، موضوع 
بــه دیوان داوری ارجاع داده می شــود.عراقی درباره 
دریافت جریمه از ترکمنستان بابت قطع یکباره گاز 
در فصل زمستان نیز تصریح کرده بود: ما نظرات خود 
را در این باره مطرح کرده ایم.مدیرعامل شرکت ملی 
گاز درباره رقم جریمه گفته بود: رقم آن را فعال نمی 

شود اعالم کرد.
اختالف گازی ایران و ترکمنستان که از ابتدای سال 
2017 میــالدی با قطع صادرات گاز این کشــور به 
ایران، به اوج خود رســید، پس از گذشت حدود یک 
سال، همچنان پابرجا مانده و با توجه به نتیجه بخش 
نبودن مذاکرات، به نظر می رســد در آینده نزدیک 
پرونده این اختالف به دیوان داوری بین المللی ارجاع 
شود.ایران و ترکمنستان از اواخر سال 2016 میالدی 

وارد مناقشه گازی شدند که در نهایت در اول ژانویه 
سال 2017 )11 دی 1۳96( به قطع کامل صادرات 
گاز ترکمنســتان به ایران به بهانه طلب گازی منجر 
شد.تهدید به قطع صادرات گاز به ایران، ابزاری است 
که در سال های گذشته، ترکمنستان بارها از آن بهره 
می گرفت و از طریق آن می توانســت به ایران فشار 
آورده و مبلغ گاز صادراتــی به ایران را افزایش دهد.

اما در اول ژانویه ســال 2017 ســیر تحوالت، طبق 
پیش بینی عشــق آباد پیش نرفــت و بدین ترتیب 
ایران نه از قطع گاز ترکمنســتان دچار مشکل شد و 
نه به ســراغ التماس به این دولت برای وصل دوباره 
گاز رفت.در واقع، در ســال های گذشــته با توجه به 
نیاز مناطق شــمالی و شمال شرقی کشور به واردات 
گاز از ترکمنستان، تهران تالش می کرد رضایت این 
کشــور را برای تضمین تامین گاز این مناطق جلب 
کند.اما به پشتوانه افزایش تولید گاز در پارس جنوبی 
و تکمیل شــبکه انتقال گاز کشور در دولت یازدهم، 

نیاز به واردات گاز به ترکمنســتان برطرف شده بود، 
بنابرایــن پس از قطــع گاز ترکمنســتان از ابتدای 
ســال 2017، ایران اعالم کرد کــه بازنده این ماجرا، 
ترکمنستان خواهد بود و ما نیاز اضطراری به گاز این 
کشور نداریم.ترکمنستان در حالی خواستار طلب 1.۵ 
تا 1.8 میلیــارد دالری از ایران بابت صادرات گاز در 
ســال های 86 و 87 شده است که ایران آن را قبول 
نداشته و خواستار ارجاع موضوع به داوری بین المللی 
اســت.در دی ماه 1۳86 که سرمای زمستان به اوج 
خود رســید و بیش از 20 استان کشور با افت شدید 
دمای هوا و یخبندان مواجه شــدند، ترکمنستان از 
این فرصت، سوءاســتفاده و اعالم کرد که قیمت گاز 
صادراتــی خود به ایران را 9 برابر بــاال برده و از ۴0 
دالر به ازای هر هزار متر مکعب به ۳60 دالر افزایش 
می دهد.دولت وقت ایران، به هر دلیلی در آن مقطع 
زمانی با این درخواست ترکمنستان موافقت می کند 
و بدین ترتیب بر اساس محاسبات ترکمن ها، طلبی 
حدود 1.۵ تا 1.8 میلیارد دالر به حساب ایران نوشته 
می شود.البته با گذشت زمان و پس از افت قیمت گاز 
در بازارهای جهانی، قیمت گاز صادراتی این کشور به 
ایران کاهش مــی یابد که همچنان ادامه دارد.زمانی 
که ایران آماده پرداخت بدهی گازی ترکمنستان می 
شود، تحریم ها شدت یافته و مراودات بانکی قطع می 
شود و بدین ترتیب روند پرداخت بدهی به این کشور 
بالتکلیف باقی می ماند.پس از استقرار دولت یازدهم، 
ایران به صورت ماهانه اقدام به تســویه بدهی گازی 
خود به ترکمنستان کرده و بنابراین مبلغ دیگری به 

این طلب افزوده نمی شود.

وزیر نفت اعالم کرد:

برنامه ایران برای شکایت از شرکت »ترکمن گاز« ترکمنستان

خالصه آگهی مزایده 
عمومی

درنظر  کرج  شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره 
دارد مجتمع فرهنگی رفاهی عقیق واقع درخلج 
شادروان  موقوفه  رقبات  از   – حافظ  میدان  آباد 
واگذار  اجاره  به  کتبی  مزایده  راازطریق  لیستر- 
اطالعات  کسب  جهت  میتوانند  متقاضیان  نماید 
کرج  وامورخیریه  اوقاف  اداره  به  مزایده  آگهی  بیشترومطالعه 
واقع دربلوار آیت اله طالقانی شمالی پالک 454 ویابه وب سایت 
www.oghafalborz.ir مراجعه ودرصورت تمایل پیشنهادات 
دبیرخانه  به   1396/11/28 مورخ  روزشنبه   14 ساعت  راتا  خود 

حسین مهدیانتحویل ورسید دریافت نمایند.   
رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان کرج   

سازمان اوقاف و امور خیریه
اداره کل اوقاف 

وامورخیریه استان البرز
اداره اوقاف وامورخیریه 

شهرستان کرج

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو ۴0۵ مدل 1۳81 به شماره شهربانی 62-1۴8ژ11 
نام محمدرضا  به  و شماره شاسی 80۳2۳281  موتور 22۵2802۳017  و شماره 

بابلاسکندری طوری مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1۳9660۳۳1010006700 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 غالمعلی عباسی فرزند حسین  به شماره 
شناسنامه ۳۵ کد ملی 0۵۵9۵19801 صادره از خمین در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 126/2۴ متر مربع پالک ۵82۳ فرعی ا ز 162 اصلی واقع در کرج - رزکان 
نو - خ شهید آخوندی - کوچه شهید فریبرز کریمی - پالک 2۳  خریداری از مالک رسمی 
آقای حجت اله کریمی رزکانی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 6760
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/11/2۵

  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 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابررأی شماره1۳9660۳۳1010007016 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا زارع  فرزند خداداد به شماره شناسنامه ۳  کد ملی ۳۳0971۴9۴2 صادره 
از کنگاور در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 280 متر مربع پالک ۴1۳6 
فرعی از 16۳ اصلی واقع در کرج - ج مالرد - منظریه - بلوار طالقانی شرقی - پ 187  خریداری از 
مالک رسمی آقای  غالمحسین فاطمی پورجزین و محمد علی فاطمی پور جزین محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2296
تاریخ انتشار نوبت اول:12۳96/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/11/2۵

  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 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابررأی شماره1۳9660۳۳101000662۵ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کامبیز فرجی قناد فرزند مقصود به شماره شناسنامه 
7۳۵  صادره از کرج در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت 2۴7 
متر مربع پالک ۵2 فرعی از 162 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 1۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 221۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/11/10

  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 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1۳9660۳۳1010006۳۴6  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گل نباز جمالی کلکو فرزند مست 
علی  به شماره شناسنامه 82  کد ملی 0۳822۳0۳88 صادره از قم در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 1۳6/7۵ متر مربع پالک ۳298 فرعی ا ز 16۳ اصلی واقع در 
کرج - فردیس- خ قریشی- خ 12 متری شهید رجایی غربی )کارواش 77( - پالک 1۵ 
خریداری از مالک رسمی عجب نساء جمالی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2217
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/11/10

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی
شماره ابالغنامه: 9610102290706۴2۴ شماره پرونده: 9۳0998229290119۵

شماره بایگانی شعبه: 9۴1۴90 تاریخ تنظیم: 1۳96/10/۳0
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

حسب دستور رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو رباط کریم بدینوسیله به خانم آتوسا 
طویلی ابالغ می شود در پرونده کالس 9۴1۴90 شعبه 102 دادگاه کیفری رباط کریم 
بر اساس شکایت شاکی و محتویات پرونده به اتهام ضرب عمدی بال اثر تحت تعقیب می 
باشد طبق ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ می شود در تاریخ رسیدگی مورخ 
96/12/19 ساعت 10:00 در این شعبه حاضر شده در غیر اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم 

بعمل خواهد آمد.م الف 2296
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم – بیات 

 نوبت اول

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از اعالم نام برندگان مناقصه های 
فرعی فاز 11 پارس جنوبی در یک ماه آینده خبر داد و گفت: عمده 

شرکت های حاضر در این مناقصه ها ایرانی اند.
به گزارش زمان به نقل از تارنمای وزارت نفت، محمد مشکین فام اعالم 
کرد پاکت های مالی بخش های فاز 11 پارس جنوبی بجز بخش حفاری 

باز شده است.
پارس جنوبی  فاز 11  اجرایی  پیمانکاران  نام  کرد:  تصریح  مقام  این 
که عمدتا ایرانی اند پس از بررسی از سوی شرکت توتال اعالم و با 
آنها قرارداد امضا می شود.وی با تاکید بر این که حداکثر در یک ماه 
ایرانی از  انتخاب پیمانکار  آینده نتیجه بررسی پاکت های مالی برای 
سوی توتال نهایی می شود، افزود: خط لوله دریایی، سکو و نصب از 
بخش هایی به شمار می روند که برای آن مناقصه برگزار شده است.

مشکین فام با تاکید بر اینکه به محض انتخاب پیمانکار، فاز 11 پارس 
جنوبی وارد مرحله اجرایی می شود، گفت: پیش بینی می شود اواسط 
سال 1۳97 به طور رسمی عملیات اجرایی این فاز آغاز شود.مدیرعامل 

شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تاکنون نزدیک ۵0 میلیون دالر 
برای فاز 11 پارس جنوبی هزینه شده است، افزود: این هزینه مربوط 

به کار مطالعات و مدیریت است. 
تمهیدات الزم  ای درباره  نیز در یک گفت و گوی رسانه  نفت  وزیر 
بدعهدی های  به  توجه  با  پارس جنوبی  فاز 11  توسعه  قرارداد  برای 
آمریکا گفت: در قرارداد توسعه فاز 11 گفته ایم اگر در یک سال و نیم 
مجموع کنسرسیوم ۵00 میلیون دالر هزینه نکنند مجازیم قرارداد را 
لغو کنیم و هیچ مبلغی به آنها پرداخت نشود.بیژن زنگنه تاکید کرد 
شواهدی وجود ندارد که آنها بخواهند کنار روند، زیرا همه مناقصه های 
فاز نخست جز حفاری طبق زمانبندی انجام شده است و همه برنده ها 
آینده  روز  تا 20  در 1۵  امیدوارم  کرد:  تصریح  مشخص شده اند.وی 
همه قراردادهایی که نزدیک یک میلیارد دالر است و بیشتر برنده های 
آنها شرکت های ایرانی اند، ابالغ و فعال شوند.زنگنه گفت: بیش از 80 
درصد ارزش قراردادها به ایرانی ها واگذار می شود که در عمل واگذاری 

قرارداد به شرکت های ایرانی به معنای انتقال فناوری است.

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره سخنان مدیرعامل توتال درباره 
کنار رفتن توتال از قرارداد فاز 11 در صورت خروج امریکا از برجام 
سخنی  چنین  من  گفت:  بماند،  متعهد  برجام  به  فرانسه  اگر  حتی 
نشنیده ام، ایشان که با من صحبت کرده اند چنین حرفی نگفت. قرارداد 
چهار میلیارد و 879 میلیون دالری طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی دوازدهم تیرماه امسال میان 
شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت 
ملی نفت چین )سی ان پی سی( و پتروپارس امضا شد.با اجرای فاز 11 
پارس جنوبی، روزانه ۵6 میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران 
از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می شود.توجه به موضوع 
ازدیاد برداشت از طریق بکارگیری فناوری های پیشرفته از مزیت های 
نخستین  برای  که  به طوری  رود،  می  شمار  به  فاز 11  توسعه  طرح 
بار در میدان گازی پارس جنوبی، استفاده از تاسیسات تقویت فشار 
انتقال  مرکز  به   11 فاز  می شود  بینی  است.پیش  شده  هدف گذاری 

فناوری های روزآمد پارس جنوبی بدل شود.

شرکت های ایرانی برنده مناقصات فرعی فاز11پارس جنوبی شدند
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واقعیت های بودجه
* محمدرضا تابش

مهم ترین اولویت امروز کشور این است که مردم این ولی نعمتان ما باید از مواهب 
پیشرفت و توسعه کشور برخوردار شوند و فقر ؛ تبعیض و بی عدالتی از چهره کشور 
زدوده شــود. بودجه یکی از گذرگاه هایی اســت که می تواند بخشی از این مهم را 
جامه عمل بپوشاند.واقعیت این است که از یک طرف جامعه با انتظارات روزافزونی 
روبه رو است و از طرف دیگر منابع دولت، هم از نظر اعتبارات و هم از نظر برخوردها 
و اختیارات رسمی و عملی متناسب با این انتظارات نیست.بنابراین همه نهادهای 
حکومتی باید به دولت کمک کنند تا بتواند حداکثر ظرفیت خویش را در جهت 
مقابله با کمبودها و تنگناها و حل مســائل اساسی کشور از جمله اشتغال و رونق 
اقتصادی تا پرداختن به چالش ها و ابرچالش هایی مثل بی آبی، محیط زیســت و 
مقابله با آسیب های اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی به کار گیرد.با این اوصاف 
و با توجه به رد کلیات الیحه بودجه در مجلس ضروری است که از دیدگاه موافق 
این الیحه چند نکته عنوان شــود. اول اینکه منابع واقعی بودجه ســال آینده، در 
بهترین وضعیت همین عددی اســت که امسال داریم در حالی که دولت متعهد 
اســت برای اجرای قانون برنامه توسعه ششم و تحقق خواست ها و مطالبات مردم 
کمر همت ببندد. بنابراین با این منابع محدود باید نوآوری هایی در تدوین الیحه 
بودجه صورت می گرفت تا 1- هم افزایی بیشتری ایجاد کند 2- مشکل کمبود منابع 
مرتفع شود ۳- اهداف مهم و مطالبات و خواست های مردم محقق شود.بعد از این 
باید اشاره شــود که رقم منابع عمومی در بودجه دولت ۳۴8 هزار میلیارد تومان 
است )بجز صندوق توسعه ملی(. این منابع را باید به اشتغال، فقرزدایی، آموزش و 
پرورش، دانشگاه ها، بنیاد شهید و عمران کشور و امثالهم اختصاص دهیم. در یکی 
از صحبت های اخیر ریاست محترم جمهوری گفتند که تقریباً 200 هزار میلیارد 
تومان منابع بودجه را باالجبار باید تخصیص دهیم و دســت دولت در برنامه ریزی 
نسبت به آن کوتاه است.طبق یک برآورد مبالغ این ردیف ها به این شرح است؛ یارانه 
نقدی ۴8 هزار میلیارد تومان، کمک به صندوق های بازنشستگی 67 هزار میلیارد 
تومان، ۵ درصد تقویت بنیه دفاعی 21 هزار میلیارد تومان، 2/9 درصد ســهم قوه 
قضائیه 1۳ هزار میلیارد تومان، 0/7 درصد سهم صدا و سیما ۳ هزار میلیارد تومان، 
بازپرداخت اصل و ســود اوراق مالی اسالمی ۳2 هزار میلیارد تومان و نهایتاً خرید 
تضمینی گندم 11 هزار میلیارد تومان. پس الجرم این 19۵ هزار میلیارد تومان باید 
پرداخت شود. ۵6 هزار میلیارد تومان هم بودجه اختصاصی وجود دارد که در محل 
خود جای بحث دارد.پس نصف بیشتر بودجه عمومی از قبل تعیین تکلیف شده 
است. بنابراین منابع آنچنانی نمی ماند که دولت بخواهد با آن کارهای اساسی انجام 
دهد. با توجه به این موارد، اصالح بودجه ریزی و ساختارها یک ضرورت فوری برای 
کشور است. با این مضایق و تنگناها، نوآوری هایی در تدوین الیحه بودجه صورت 
گرفته است: از جمله اینکه برای اتمام طرح های عمرانی موجود که 12 تا 1۵ سال 
طول می کشــد، )در تبصره 19( ســاز و کار مشارکت عمومی- خصوصی در نظر 
گرفته شد که در اتمام سریع تر پروژه ها کارساز است.یا اینکه برنامه ویژه برای کاهش 
جلوه های خشــن فقر در جامعه مد نظر قرار گرفته است. همچنین بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد، اعطای مجوز تهاتر بدهی بخش خصوصی به دستگاه های اجرایی 
با طلب آنها از دولت و ممنوعیت دریافت سود از سپرده های دستگاه های عمومی از 
نکات مثبت بودجه 97 هستند.با توجه به مجموع مسائلی که مطرح شد، باید این 
موضوع را هم مد نظر داشت که برای حل مسائل آنی و آتی کشور ما هیچ راهی جز 
اجماع بر سر اولویت ها، تفاهم و همکاری دولت و مجلس و کم کردن فاصله میان 
جامعه و حاکمیت نداریم. انتظار می رود در بررسی های دوباره کمیسیون تلفیق و 

ارجاع دوباره الیحه به صحن، کلیات آن تأیید و روند بررسی جزئیات آغاز شود.
Albrz.payam@gmail.com

سرمقاله

موفقیت بانک پاسارگاد در ایجاد 
روابط بین المللی و کارگزاری

بانک پاســارگاد به عنوان بانکی موفق در عرصه داخلی و 
بین المللی، به جهت عملکرد بســیار خوب، روابط بسیار 
خوبی با ســایر بانک ها و مؤسســات مالی خارج از کشور 
برقرار کرده است.به گزارش زمان، برقراری روابط کارگزاری 
با بیش از 7۵ بانک به صورت فعال و عقد قراردادهای تأمین 
مالی با تعداد بیشــماری بانک و مؤسسه مالی از جمله ی 
این موفقیت ها است.خســرو رفیعی مشاور مدیرعامل و 
مدیرروابط عمومــی این بانک با بیــان این مطلب گفت: 
بانک پاســارگاد پس از اجرایی شــدن برنامه جامع اقدام 
مشترک، موفق به برقراری رابطه کارگزاری جدید با بیش 
از 60 بانک در کشورهای اتریش، بلژیک، چین، جمهوری 
چک، دانمارک، فرانسه، آلمان، مجارستان، هند، اندونزی، 
ایتالیا، عراق، ژاپن، کره، نوروژ، عمان، لهســتان، روســیه، 
اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، لیختن اشتاین، تایلند، 
تایوان، ترکیه، امارت و انگلیس شــد.وی ادامه داد: به این 
ترتیب، هم اکنون شــبکه روابط کارگزاری این بانک با 67 
بانک به صورت فعال عملیاتی اســت. عــالوه بر این، با 8 
بانک در کشورهای چین، هند، سوئیس،کره و ترکیه قبل 
از اجرای برجام نیز رابطه کارگزاری فعال وجود داشته است.

مدیرروابط عمومی بانک پاسارگاد در ادامه خاطرنشان کرد: 
همچنین بانک پاسارگاد، پس از اجرایی شدن برنامه جامع 
اقدام مشــترک، موفق به افتتاح 29 مورد حساب جدید 
)نزد 21 بانــک کارگزار خارجی( و همچنین فعال کردن 
1۴ حســاب مفتوحه قبلی )نزد 9 بانک کارگزارخارجی( 
شد.رفیعی در خصوص اقدامات این بانک در زمینه تأمین 
مالی پروژه هــا تصریح کرد: بانک پاســارگاد در خصوص 
تسهیالت تأمین مالی میان مدت )فاینانس( و تسهیالت 
تأمین مالی کوتاه مدت )ریفاینانس(، با تعداد بســیاری از 
بانک های بین المللی و مؤسســه های مالی قرارداد منعقد 
کرده است. مانند بانک دانسکه دانمارک، بانک اوبر اتریش، 
مؤسســه مالی دولتی سیتیک تراست چین، بانک اگزیم 
روسیه، صندوق توســعه صادرات هندوستان به مدیریت 
اگزیم بانک هندوستان، بانک اگزیم کره جنوبی، بانک پرشیا 
اینترنشنال انگلیس، بانک ای آی اچ آلمان و بانک اکو.وی 
ادامه داد: همچنین امضای قرارداد در دو بخش تأمین مالی 
کوتاه مدت و بلندمدت، با برخی از بانک ها و مؤسسات مالی 
خارجی در دســت بررسی و مذاکره است. وی در پایان با 
بیان این مطلب که این بانک آمادگی خود را برای اعطای 
تسهیالت ارزی به صادرکنندگان کاالی غیرنفتی، خدمات 
فنی و مهندسی اعالم می کند، اظهار امیدواری کرد: با توجه 
به تالش مدیران در بانک پاســارگاد و استقبال روزافزون 
بانک ها و مؤسســات مالی خارجی بــرای برقراری روابط 
بین المللی، به زودی شاهد توسعه این روابط و موفقیت های 

بیش از پیش بانک پاسارگاد در این زمینه خواهیم بود.

خبر

معاون اول رییس جمهور به نوبخت، کرباســیان و 
سیف دستور داد دستورالعمل نحوه استفاده از منابع 
مالی خارجی برای طرح های اولویت دار را تهیه کنند.

به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دولت، 
جلسه بررسی موانع و مشکالت استفاده از منابع مالی 
خارجی در پروژه های مهم دیروز به ریاســت معاون 
اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در 
این جلسه فراهم شدن زمینه استفاده از منابع مالی 
خارجی )فاینانس( را از دستاوردهای برجام دانست و 
گفت: برجام دســتاوردهای متعددی داشته که الزم 
است به نحو مطلوب به مردم اطالع رسانی شود.معاون 
اول رییس جمهور با اشاره به گزارش نماینده وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی از 
آخرین وضعیت طرح ها و پروژه های معرفی شــده 
برای استفاده از فاینانس خاطر نشان کرد: کمیته یا 
کارگروهی برای تعیین طرح های اولویت دار تشکیل 
شود و طرح ها و پروژه هایی که قابلیت و صالحیت 
استفاده از منابع مالی خارجی دارند را مشخص کنند.

وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس ســازمان 
برنامه و بودجه، رییــس کل بانک مرکزی و معاون 
هماهنگی و نظارت خود خواست دستورالعمل و آیین 

نامه ای برای نحوه استفاده از منابع مالی خارجی برای 
طرح های اولویت دار تهیه شود.جهانگیری با یادآوری 
اینکه پروژه های مهم با استفاده از 17 میلیارد دالر 
فاینانس از طریق چین در کشور در حال اجرا است، 
افزود: عالوه بر این، در حدود ۳0 میلیارد دالر دیگر 
موافقت نامه استفاده از منابع مالی خارجی از طریق 
چین و برخی کشورهای اروپایی به امضا رسیده که 

از این میزان، تاکنون 12 میلیارد دالر نهایی شده و 
بزودی وارد مرحله اجرا و گشــایش ال سی خواهد 
شد که این دستاوردها بخشی از دستاوردهای برجام 
است.معاون اول رییس جمهور با اشاره به دستورالعمل 
و ساز وکار تعیین شده برای استفاده بخش خصوصی 
و بخش دولتی از منابع مالی خارجی، خاطر نشــان 
کرد: البته سهمی از منابع مالی خارجی به طرح ها 

و پروژه های مهم زیربنایی کشور که توسط سازمان 
برنامه و بودجه اولویت گذاری شــده، تعلق خواهد 
گرفــت که تضمین بازپرداخــت آن بر عهده دولت 
خواهد بود.در این جلسه رییس کل سازمان سرمایه 
گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گزارشی از 
آخرین وضعیت طرح های معرفی شده برای استفاده 
از فاینانس ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص 
روند انجام امور اداری و تجاری این طرح ها پرداخت.

محمد خزاعی افزود: بیش از 29 میلیارد دالر موافقت 
نامه استفاده از فاینانس با طرف های خارجی به امضا 
رسیده که از این میزان 12 میلیارد دالر در حال طی 
کردن مراحل نهایی هستند و به زودی وارد مرحله 
اجرا خواهند شــد.در این جلســه موانع و مشکالت 
استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای نحوه 
اولویت بندی طرح ها و پروژه های متقاضی استفاده 
از فاینانس مطرح شد. در پایان این جلسه مقرر شد 
کارگروهی متشکل از دستگاه های ذیربط آیین نامه 
نحوه استفاده از فاینانس برای طرح های اولویت دار 
را مورد بررســی قرار دهند و نتایج آن را در جلســه 

آتی ارائه کنند.

جهانگیری: زمینه استفاده از منابع مالی خارجی از دستاوردهای برجام است

اولویت بندی طرح های متقاضی فاینانس

مفقودی
 المثنی برگ سبز موتور سیکلت سیستم آژما  مدل 1۳9۴ با شماره پالک ۵۳271-۵88با 
شماره موتور01۴9ND80۳۵61 به نام حسین رحم دل مفقود گردیده و درجه اعتبار 

 بابل ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پراید مدل 87با شماره پالک 6۴7م 7۳ایران 82با شماره موتور 
2۴82790و شماره شاسی 1۴12287۴9۳882 مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1۳9660۳۳101000700۳ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسداله رنجبران فرزند حکمعلی 
به شماره شناسنامه 268۴  صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
182/60 متر مربع پالک 2778 فرعی از 16۳ اصلی واقع درفردیس خریداری از مالک 
رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۳28
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/11/2۵

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی مفقودی
به   ۴0۵SLX پژو  اینجانب فاطمه خواجوی مالک خودروی سواری  سند کمپانی 
 16۴B00۳912۳ موتور  شماره  و   NAAM۳1FE2FK7228۵۳ بدنه  شماره 
رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد  فقدان  بعلت  ایران 72- 9۴۴ق8۳  و شماره پالک 
المثنی سند خودروی مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص 
خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر ۵ 
جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت 

بهشهرمزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

آگهی ابالغ اجرائیه
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 96009۳۵ – بدینوسیله به آقای مسلم غفاری ینگجه نام پدر: 
ایمانقلی تاریخ تولد: 1۳22/07/20 شماره ملی: 1۴66۴۳1۴2۳ شماره شناسنامه: 7-  
بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش اداره پست شناخته نگردیده، ابالغ میگردد که 
برابر سند ازدواج شماره 19181 ، تاریخ سند: 1۳96/2/1۴ دفترخانه ازدواج شماره 2 شهر 
اردبیل بین شما و خانم رویا محمدپور تعداد ۵0 قطعه سکه بهار آزادی بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر اینصورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

دادنامه
پرونده کالسه 9۳09981۳102000۴۵ شعبه دوم  دادگاه  عمومی ) حقوقی (  دادگستری  

شهرستان  رشت  دادنامه شماره  9۳09971۳10200۳87
خواهان: 

آقای  حسین  خانزاده  با  وکالت  آقای  اکبر  فرصتی فر به نشانی شهرداری  بانک  ملی 
پشت  علم الهدی عمارت شمس  پ ۵ ط 2

خوانده:  آقای حسین خاوریان  به نشانی  مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه چک

رای دادگاه
  در خصوص  دعوی  آقای  اکبر  فرصتی فر  به  وکالت از حسین  خانزاده  خناچاه  علیه  
حسین  خاوریان  به خواسته  محکومیت  خوانده  به  پرداخت  شصت  و هفت  میلیون  
ریال  وجه  یک فقره  چک به شماره 8669۴7/1۳6۳ – 1۵/10/92 عهده  حساب  
۴۴/18۵77۳96 شعبه 179۳9 بانک  ملت  رشت  به انضمام  خسارت  تاخیر  تادیه  و 
هزینه  دادرسی  و حق الوکاله  وکیل  دادگاه  با عنایت به  مندرجات  متن  دادخواست  و 
مدلول  تصاویر  مصدق  متن  و ظهر  چک استنادی  و گواهینامه  عدم پرداخت  بانکی  
که حکایت  از الوصول  ماندن  وجه  و  انتسابی  به خوانده  و انطباق  با  رقم  خواسته  می 
کند  و وجود  اصول  آن  تحت  ید خواهان  اماره  اشتغال ذمه  خوانده  محسوب  است  و 
استصحاب بقای  آن تا کنون  و توجها  به قرینه  قضائی  تسلیم خوانده به  دعوی  متفاهم  
از عدم  حضور  وی  در جلسه  رسیدگی  و ارسال  نداشتن  الیحه  دفاعیه علیرغم دعوت  
و ابالغ  قانونی  وقت  جلسه  ضمن  انتشار  آگهی  در روزنامه  کثیراالنتشار  امتیاز  مورخه  
22/۳/9۳  و شمول  فاعده  تسبیب  نسبت به  خسارات  خواسته  را قابل  پذیرش  تلقی  
و مستندا  به مادتین  ۳10 و ۳1۳  قانون  تجارت  و 128۴ و 1۳21  قانون  مدنی  و مواد 
198 و ۵1۵ و ۵19  و ۵22  قانون  آیین  دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقالب  در امور  
مدنی  خوانده  رابه  پرداخت  اصل خواسته  و خسارت  تاخیر تادیه  از تاریخ  چک  مطابق  
شاخص تورم  اعالمی  بانک  مرکزی  جمهوری  اسالمی  ایران  و  هزینه  دادرسی  بمبلغ 
000/970/1  ریال  و حق الوکاله  وکیل  بمبلغ 000/۴12/2 ریال  در حق  خواهان  محکوم  
می نماید  حکم صادره  غیابی محسوب  و ظرف  بیست  روز  پس از ابالغ  قابل  واخواهی  در 
این شعبه  و سپس  مهلت  بیست  روز  دیگر  بعد از انقضاء مهلت  واخواهی  قابل  تجدیدنظر  

خواهی  در محاکم  محترم  تجدیدنظر  استان گیالن  خواهد بود.
7763- رییس شعبه  دوم  دادگاه  عمومی ) حقوقی (  رشت -  رجائی

آگهی )2/447/96(
در خصوص دادخواست خانم  صدیقه یوسف زاده شالینگی با وکالت  آقای شفیع زاده به 
طرفیت خوانده خانم سحر پیشگر فرزند عباسعلی مبنی بر الزام خوانده در این  شعبه مطرح 
نموده مقتضی است  حسب  ماده ۳۴6  ق . آ. د به حضور در دفترخانه ی اسناد رسمی و 
غیره دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و به تجویز ماده 7۳ ق . آ. د . دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 
شود تا خوانده خانم سحر پیشگر فرزند عباسعلی در مورخه 96/12/12ساعت 9 صبح در 

شورای حل اختالف بندپی شرقی حضور یابند 
مدیر دبیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف بندپی شرقی

شماره :12570 تاریخ :96/11/7 
آگهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره 1۳9660۳0102200۵699 مورخ 96/9/26 هیئت 

رسیدگی 
به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم بر حسب ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی منبی بر تاکید 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی  اصغر خلیلی  فرزند خلیل به شماره شنایسنامه 
2121 صادر از اهر نسبت به یکدانگ نیم مشاع ازشش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 816/86 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 10۴7 فرعی  مفروز 
از قطعه تفکیکی از 11۵ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی 
علی اصغر حشمتی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز اگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاص نسبت به صدور سند ما لکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به داد گاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه 
حکم قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به داد گاه نخواهد بود  م الف 2291 
تاریخ انتشار اولین اگهی : 96/11/10  تاریخ انتشار دومین اگهی 96/11/2۵ 

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم       منوچهر کاظم اصالنی 

شماره :12570 تاریخ :96/11/7 
آگهی ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره 1۳9660۳0102200۵696 مورخ 96/9/26 هیئت 

رسیدگی 
به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم بر حسب ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی منبی بر تاکید 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی  اکبر  خلیلی  فرزند خلیل به شماره شنایسنامه 
2122 صادر از اهر نسبت به یکدانگ نیم مشاع ازشش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 816/86 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 10۴7 فرعی  مفروز 
از قطعه تفکیکی از 11۵ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی 
علی اصغر حشمتی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز اگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاص نسبت به صدور سند ما لکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به داد گاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه 
حکم قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به داد گاه نخواهد بود  م الف 229۴ 
تاریخ انتشار اولین اگهی : 96/11/10  تاریخ انتشار دومین اگهی 96/11/2۵ 

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم       منوچهر کاظم اصالنی 

شماره :12570 تاریخ :96/11/7 
آگهی ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره 1۳9660۳0102200۵69۵ مورخ 96/9/26 هیئت 

رسیدگی 
به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم بر حسب ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی منبی بر تاکید 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی  ولی خلیلی  فرزند خلیل به شماره شنایسنامه 
2۵02 صادر از اهر نسبت به یکدانگ نیم مشاع ازشش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 816/86 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 10۴7 فرعی  مفروز 
از قطعه تفکیکی از 11۵ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی 
علی اصغر حشمتی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز اگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاص نسبت به صدور سند ما لکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به داد گاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه 
حکم قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به داد گاه نخواهد بود  م الف 2292 
تاریخ انتشار اولین اگهی : 96/11/10  تاریخ انتشار دومین اگهی 96/11/2۵ 

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی 

آکهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم 

کالس پرونده 96/ن/۳00               وقت رسیدگی 96/12/۵              ساعت 1۴:۳0
خواهان :بهزاد امیری               خوانده:صفر ملکی             خواسته: الذام به تنظیم سند 

خودرو
خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه هفتم شورای حل اختالف 
نصیرشهر رباط کریم اجراع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین نامه د 
ادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهی ظرف فوق اندکی به دفتر شورای مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدکی حضور 

به هم رساند.م الف 229۵
دبیر خانه حوزه هفتم شورای حل اختالف نصیر شهر رباط کریم 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  هیات  جلسه   96/9/8-1۳9660۳۳101200۵72۳ شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض عبداهلل امین رنجبر فرزند صفت اهلل به شماره 
شناسنامه ۵ صادره از ساوجبالغ در شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 117/9۳مترمربع از پالک 1۳2فرعی از 8۴ اصلی از مالکیت اعیانی حسینعلی 
عابدینی برابر سند 169۳2-۵9/۳/19 دفتر خانه 2۵ کرج موضوع دفتر 19۴صفحه ۵۴1 
واقع در سرخاب جزء حوضه ثبتی ساوجبالغ لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی 
می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست 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:۴8۵
افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

نوبت اول:96/10/2۵ نوبت دوم :96/11/10

شماره :12570 تاریخ :96/11/7 
آگهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره 1۳9660۳0102200۵697 مورخ 96/9/26 هیئت 

رسیدگی 
به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم بر حسب ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی منبی بر تاکید 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی  علی خلیلی  فرزند خلیل به شماره شنایسنامه 
2۳۵1 صادر از اهر نسبت به یکدانگ نیم مشاع ازشش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 816/86 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 10۴7 فرعی  مفروز 
از قطعه تفکیکی از 11۵ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی 
علی اصغر حشمتی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز اگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاص نسبت به صدور سند ما لکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به داد گاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه 
حکم قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به داد گاه نخواهد بود  م الف 229۳ 
تاریخ انتشار اولین اگهی : 96/11/10  تاریخ انتشار دومین اگهی 96/11/2۵ 

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم       منوچهر کاظم اصالنی 

شماره :12570 تاریخ :96/11/7 
آگهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره 1۳9660۳0102200۵698 مورخ 96/9/26 هیئت 

رسیدگی 
به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم بر حسب ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی منبی بر تاکید 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی  خلیل خلیلی  فرزند میکائیل به شماره شنایسنامه 
17 صادر از اهر نسبت به یکدانگ نیم مشاع ازشش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 816/86 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 10۴7 فرعی  مفروز از قطعه 
تفکیکی از 11۵ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی علی اصغر 
حشمتی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز اگهی 
می شود در صورتیکه شخص یا اشخاص نسبت به صدور سند ما لکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به داد گاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم 
قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از 

مراجعه متضرر به داد گاه نخواهد بود  م الف 2290 
تاریخ انتشار اولین اگهی : 96/11/10  تاریخ انتشار دومین اگهی 96/11/2۵ 

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم       منوچهر کاظم اصالنی 

آگهی
شماره نامه: 1۳960901107001۴9۵ 

تاریخ نامه: 1۳96/11/0۴
شماره پرونده: 1۳9660۴00110700022۴/1

شماره بایگانی پرونده:9600۳۳۴
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

بدین وسیله به آقای محمد معصومی فرزند قیدر به شماره ملی ۴910۵۴291۴ ابالغ می 
شود که باستناد اجراییه صادر مبلغ 867/680/000 ریال تا تاریخ 96/10/۴ به انضمام حقوق 
دولتی متعلقه به خانم پریسا مرادی بدهکار میباشید که طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس 9600۳۳۴ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 96/10/11 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته شده، لذا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ، اقدامات قانونی طبق 

مقررات علیه شما انجام خواهد گرفت .)م الف 2297(
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رباط کریم حسن نعمتی 

۳ استراتژی جدید آموزش های مهارتی ادامه رونق مسکن مصرفی 

معاون وزیر کار بااشاره به اینکه آموزشهای هدفمند، 
فعاالنه واثربخش ۳استراتژی جدید سازمان در ارائه 
آموزش های مهارتی هستند،از توافق با وزارت علوم 
برای حضور دانشجویان در کارگاه های آموزشی 
خبرداد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، سلیمان پاک 
سرشت دیروز در نخستین نشست خبری خود با 
اصحاب رسانه گفت: سیاست های توسعه اشتغال 
و کاهش فقر به عنوان سیاست های اصلی دولت و 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح هستند که 
تحقق این اهداف قطعاً مستلزم مداخالت توسعه 
ای و در عین حال مداخالت مهارت آموزی است 
تا در نتیجه آن بتوانیم در وحله نخست جامعه را 
به لحاظ اقتصادی توانمند کنیم که قطعاً در این 
صورت می توانیم شاهد تحقق کاهش فقر و توسعه 
اشتغال در کشور باشــیم.رئیس سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: طی ۳ ماه گذشته 
از مسئولیت ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه 

ای کشــور تمام تالشــم این بود که اولویت های 
اساسی وزارت کار و دولت تدبیر  و امید را در جهت 
تحقق سیاست های کاهش فقر و توسعه اشتغال 
مبتنی بر مهارت آموزی شفاف و فرآیندهایی را در 
این زمینه ترســیم کنم تا این مسیر هموار شود.

پاک سرشــت افزود: یکی از موضوعات مدنظر ما 
تاکید بر تمرکز زدایــی بود که در این زمینه نیز 
توفیقاتی حاصل شده است. چرا که یکی از نقدهای 
وارده به ســازمان، همواره این بود که سیاست ها 
و تصمیماتی که گرفته می شود متمرکز بر ستاد 

است و استان ها صرفاً مجری هستند.

مشاور وزیر راه و شهرســازی گفت: در حال حاضر 
رونق مسکن مصرفی ایجاد شده و دیگر شاهد رونق 

به شکل سفته بازی در بازار مسکن نخواهیم بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسین عبده تبریزی 
درباره تســهیالت خرید مســکن اظهار داشت: من 
معتقدم مردم باید بتوانند بدون وام خانه دار شــوند 
اما در حــال حاضر گروه کوچکی از اقشــار خاص 
جامعــه، این امکان را دارند که مســکن را بدون وام 
خرید، تهیه کنند.وی ادامــه داد: نقش دولت ها این 
اســت که به مردم کمک کنند تا بتوانند با استفاده 
از تسهیالت خانه دار شــوند، چون مسکن از محل 

»پس انداز گذشته« تهیه نمی شود. قرار نیست افراد 
در سن 60 سالگی خانه دار شوند. یک زوج که در سن 
بیست و چندسالگی ازدواج می کنند، می خواهند در 
همان زمان خانه دار شوند، بنابراین باید با »پس انداز 
آینده«، امکان خانه دار شدن را فراهم کرد. مشاور وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه استقبال مردم از وام های 
ارزان قیمت بانک عامل بخش مسکن به همین دلیل 
افزایش یافته است، افزود: بانک های دیگر نمی توانند 
با سودهای تک رقمی و پایین تسهیالت خرید مسکن 
بدهند، چون از سوی دیگر در حال پرداخت سودهای 
1۵ درصد و باالتر به سپرده ها هستند.وی درباره نقش 
دولت در تأمین مســکن تصریح کرد: ساالنه 6۵0 تا 
670 هزار ازدواج در کشور رخ می دهد؛ بنابراین نیاز 
به مسکن همچنان وجود دارد، اما نه دولت و نه بازار، 
هرگز به این سمت حرکت نخواهند کرد که مردم از 
راه خرید و فروش مسکن و سفته بازی، به سود برسند؛ 

این نوع رونق مسکن هرگز شکل نخواهد گرفت.



سعادت دیگران ، بخشی مهم از 
خوشبختی ماست. 

رنان

سخن حکیمانه

ای زندگی تن و توانم همه تو
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی ازآنی همه من
من نیست شدم در تو ازآنم همه تو

امروز با موالنا

»تجربه پلبینی« منتشر شد 

با  براو  مارتین  نوشته  پلبینی«  »تجربه  کتاب 
ترجمه فواد حبیبی توسط نشر ققنوس منتشر 

و راهی بازار نشر شد.
پلبینی«  »تجربه  کتاب  مهر،  گزارش   به 
نوشته  آزادی(  برای  نبرد  از  ناپیوسته  )تاریخی 
حبیبی  فواد  ترجمه  با  تازگی  به  براو  مارتین 
نشر  بازار  راهی  و  منتشر  ققنوس  نشر  توسط 
سال  در  ترجمه  این  اصلی  نسخه  است.  شده 
201۳ توسط انتشارات دانشگاه کلمبیا منتشر 
شده است. البته این کتاب برای اولین بار توسط 
انتشارات پایو-ریواژ در پاریس به عنوان بخشی 

از مجموعه نقد امر سیاسی منتشر کرد.
قیام های  رو،  پیش  کتاب  در  نویسنده 
این  است.  کرده  تشریح  را  تاریخ  ستمدیدگان 
قیام ها صدای محرومان و طردشدگانی هستند 
براو  مارتین  شوند.  فراموش  هرگز  نباید  که 
همچنین در سطور این کتاب، پیدایش فلسفی 
که  کرده  بازسازی  را  پلبینی«  »اصل  قسمی  
پیش فرض های تفکر مرسوم و فلسفه سیاسی 

سنتی را به هم می زند.
بخش  هر  که  دارد  اصلی  بخش   ۳ کتاب  این 
می شوند.  تقسیم  مختلفی  فصل های  به  اش 
بخش های سه گانه کتاب به این ترتیب هستند: 
مسئله  هستند؟،  چیزی  چگونه  »پلب ها« 
پیوند  ماهیت  سیاسی،  سازماندهی  شکل های 

بشری.
پلبینی  اصل  تاریخ  پیدایش  اول،  بخش  در 
بحث  مورد  پلبینی  اصل  فلسفی  پیدایش  و 
مسلط  سیاسی  پیکربندی  اند.  گرفته  قرار 
سان  و  منطقه ای  انجمن های  مدرنیته،  در 
و  لندن  مکاتبات  انجمن  پاریس،  کولوت های 
ژاکوبن های انگلیسی، کمون سال 1871 پاریس 
و کمونارها هم از جمله موضوعاتی هستند که 
در  می پردازد.  آن ها  به  کتاب  بخش  دومین 
مطرح  مسائل  این  هم  کتاب  بخش  سومین 
شده اند: سان کولوت ها: پیوندی سیاسی مبتنی 
بر برادری، ژاکوبن های انگلیسی: پیوند سیاسی 
سیاسی  پیوندی  کمونارها:  تکثر،  بر  مبتنی 

مبتنی بر همکاری.
این کتاب با ۴72 صفحه، شمارگان هزار و 100 
شده  منتشر  تومان  هزار   ۳۵ قیمت  و  نسخه 

است.

در دنیای کتاب
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»راز و نیاز« ساالر عقیلی در مسقط

گروه موسیقی »راز و نیاز« به خوانندگی ساالر عقیلی، آغازگر بخش موسیقی 
موسیقی  بود.بخش  )مسقط(  عمان  بین المللی  فرهنگی  جشنواره  عرفانی 
گروه  هنرمندی  با  ماه(  بهمن   )نهم  دوشنبه  شامگاه  جشنواره  این  عرفانی 
از  این رویداد گروه های موسیقی  افتتاح شد.در  نیاز« و ساالر عقیلی  »راز و 
کشورهای عمان، پاکستان و... به اجرا پرداخت.این گروه مورد استقبال دکتر 
بهمن اکبری )رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در مسقط(، دکتر محمد 
الشحی )مدیر موزه بیت الزبیر( و محمد مکی )مدیر هتل شانگرال( قرار گرفت.

 دعوت رسمی کتابخانه مونیخ آلمان
 از یک نویسنده ایرانی

برای نخستین بار نویسنده ای از ایران مهمان جشنواره »کالغ سفید« کتابخانه 
بین المللی  کتابخانه  مهر،  به گزارش   بود.  مونیخ خواهد  بین المللی کودکان 
کودکان مونیخ برای سال 2018 از جمشید خانیان به عنوان نویسنده نوجوان 
ایرانی رسماً دعوت به عمل آورده تا به همراه دوازده نویسنده دیگر از ده کشور 
مختلف در جشنواره کالغ سفید حضور یابد.برنامه ریزی ها برای جشنواره کالغ 
سفید که از 1۴ تا 19 جوالی 2018 )برابر با 2۳ تا 28 تیر 1۳97( برگزار 
خواهد شد از حدود دو هفته پیش آغاز شده است.مدیران این کتابخانه در 
میان  از  و  باشند  داشته  آسیا  از  میهمانی  که  بودند  عالقه مند  جاری  سال 

کشورهای آسیایی برای این مساله ایران انتخاب شد.
از سوی دیگر به طور معمول نویسندگانی به این جشنواره دعوت می شوند 
که آثارشان به آلمانی چاپ و منتشر شده باشد یا اثری از آن ها در فهرست 
کالغ سفید قرار گرفته باشد. در این میان جمشید خانیان به دلیل برجستگی 
سرانجام  دیگر  زبان های  به  آثارش  ترجمه  از  فارغ  آثارش  ادبی  ویژگیهای  و 
موفق شد در بررسی های اولیه از دیگر نویسندگان پیشی بگیرد و نظر مدیران 

جشنواره را به خود جلب کند.

»مانوس« در جشنواره کراال
نمایش »مانوس« به کارگردانی نازنین سهامی زاده در جشنواره تئاتر کراال در 
کشور هند اجرا شد.نمایش »مانوس« نوشته لیال حکمت نیا و کیوان سررشته 
استرالیا مهاجرت کردند و در  به کشور  پناهجویانی است که  که سرگذشت 
جزیره مانوس گرفتار شدند در سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر در تاالر 
قشقایی نیز به صحنه رفت.این اثر نمایشی 29 و ۳0 ژانویه مصادف با 8 و 9 

بهمن در جشنواره تئاتر کراال هند به روی  صحنه رفت.
به گفته نازنین سهامی زاده کارگردان نمایش، جشنواره تئاتر کراال در مرحله 
غیر  ایران  از  دیگر  نمایش  چند  و  شود  می  برگزار  رقابتی  به شکل  انتخاب 
ایران  از  اند که  را داشته  این رویداد  نیز درخواست شرکت در  از »مانوس« 
این اثر نمایشی برای حضور در جشنواره انتخاب شده است. در این دوره از 
جشنواره نمایش هایی از ۳0 کشور دنیا اجرا خواهند داشت.نمایش »مانوس« 
و یک  است  نائورو  و  مانوس  افراد حقیقی در کمپ های  با  حاصل مصاحبه 
نازنین  خداوردی،  الهام  فر،  بیات  شود.احسان  می  محسوب  ورباتیم  نمایش 
نسرین  و  محمدی  حمیدرضا  کرمی،  احسان  عزیزی،  ابراهیم  زاده،  سهامی 

نکیسا بازیگران این اثر نمایشی هستند. 

آنجلینا جولی از کمپ پناهندگان سوری بازدید کرد 
از یک کمپ پناهندگان  با دیدار  بازیگر و سفیر سازمان ملل  آنجلینا جولی 
سوری در اردن از سیاستمداران خواست تا برای جنگ داخلی طوالنی مدت 

سوریه راه حلی پیدا کنند.
دیدار  به  اردن  در  یکشنبه  دیروز  که  جولی  آسوشیتدپرس،  از  گزارش   به 
در  و  شد  رو  روبه  اطرافش  در  کودکان  ازدحام  با  رفت،  سوری  پناهندگان 
فضایی گل آلود بین صدها ردیف از کاروان هایی که در کمپ بیابانی زعتری 
و در فاصله ای کمتر از یک ساعت از مرز سوریه واقع شده، با آنها دیدار کرد.

بازدید در سخنانی گفت:  این  بود که در  اردن  از  این پنجمین دیدار جولی 
مایه دل شکستگی است که به اردن باز می گردم و شاهد این سطح از سختی 
و آسیب بین پناهندگان سوری هستم که بر اثر این جنگ هشت ساله ایجاد 
شده است.وی در این برنامه که از سوی سازمان ملل ترتیب داده شده بود، 

افزود: من خیلی افتخار می کنم که شما این قدر قوی هستید؛ همه شما.
کشورهای  دیگر  و  لبنان  اردن،  در  سوری  پناهنده  میلیون   ۵.۵ به  نزدیک 
همسایه سوریه زندگی می کنند.جولی خطاب به کشورهای میزبان مرزی نیز 
گفت: این نمونه ای از همبستگی جهانی با پناهندگان است.وی گفت: آژانس 
پناهندگان سازمان ملل سال پیش تنها نیمی از بودجه درخواست شده برای 
بحران سوریه را دریافت کرد و امسال تاکنون تنها 7 درصد بودجه را دریافت 

کرده است.

خبر

از  روز  آخرین  ،در  زمان،  پیام  گزارش  به 
جشنواره سی و ششم تئاتر فجر نمایش »هفت 
روز از تیر شصت« به کارگردانی کامران شهالیی 
و محمد الرتی در 2 نوبت 16 و 18:۳0 در تاالر 
سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت. این 
نمایش در اجرای اول خود میزبان سید مجتبی 
حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و در اجرای دوم میزبان خانواده شهید 
اساس  بر  نمایشی  اثر  بود.این  سرافراز  جواد 
حادثه هفتم تیر 1۳60 تولید شده و به عنوان 
و  واقعی  اتفاقات  براساس  مستند  تئاتر  یک 
گفتگو با بازماندگان این واقعه و خانواده شهدا 
تیر  از  روز  »هفت  است.نمایش  گرفته  شکل 
فرزین  سیاردشتی،  رامین  بازی  با  شصت« 
احمد  تفرشی،  فرهاد  خالقی،  مژگان  محدث، 
جعفری، هدیه رضایی تیرماه امسال در سالن 

سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته بود.
شده  شناخته  آثار  از  که  »خسیس«  نمایش 
مریم  کارگردانی  به  آید  می  به حساب  مولیر 
گذشته  که شب  بود  دیگری  نمایش  کاظمی 
در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در 2 نوبت 
1۵:۳0 و 18:۳0 به صحنه رفت. این نمایش 
موزیکال پیش از این با بازی رامین سیاردشتی، 
فرزین محدث، مژگان خالقی، فرهاد تفرشی، 

احمد جعفری، هدیه رضایی و... در پردیس تئاتر 
تهران به صحنه رفته است.

یکی از ویژگی های این اثر نمایشی بازی حسین 
محب اهری در نقش هارپاگون بود که وی با 
وجود بیماری و طی کردن مراحل درمان بسیار 
کرد.  می  ایفا  را  نقش  این  مسلط  و  انرژی  با 
نمایش »خسیس« با همراهی موسیقی زنده و 
اجرای ترانه های گیلکی در کنار طراحی لباس و 
گریم های فانتزی و بازی های قابل قبول ممکن 
است که تعدادی از مخاطبان را راضی نکرده 

باشد اما شب شادی را در آخرین روز جشنواره 
برای تعداد دیگری از آنها رقم زد.

نمایش »افسانه ببر« نوشته داریو فو و کارگردانی 
صدرالدین زاهد نیز در 2 نوبت 18 و 20:۳0 در 
تاالر چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت. 
زاهد بازیگر، مترجم و کارگردان ایرانی است که 
فعالیت خود را از دهه ۵0 در ایران آغاز کرد 
و سال ها است در فرانسه زندگی می کند و 
فارغ التحصیل دانشگاه سوربن است. او این اثر 
نمایشی را در سال 2012 تولید و تا به حال در 

شهرهای مختلف اروپا با بازی خودش به صحنه 
برده است.

رابطه  درباره  اثری  که  نفره  تک  نمایش  این 
سرباز  یک  ارتباط  به  است  طبیعت  و  انسان 
زخمی چینی و یک ببر می پردازد که در این 
آنها به یکدیگر کمک می کنند.  رابطه هر 2 
اثری شیرین و جذاب است که  ببر«  »افسانه 
زاهد در اجرا از مولفه های نمایش ایرانی مثل 
نقالی و تخت حوضی و خواندن ترانه ها و الالیی 
های ایرانی استفاده کرده است اما اجرای شب 
گذشته از شیرینی و طنازی هایی که مخاطبان 

انتظارش را داشتند به دور بود.
نمایش های »مالنکولی« فیلیپ کن از فرانسه 
در تاالر وحدت، »شرقی غمگین« سعید زارعی 
در تاالر قشقایی، »دشمن مردم« سینا راستگو 
در تاالر مولوی، »شاه اسماعیل« حسین نوشیر 
مرتضی  درصد«   10« سمندریان،  سالن  در 
اسماعیل کاشی در سالن ناظرزاده، »نهایی مفرد 
من« پیمان محمدی در سالن انتظامی، »خط 
تاالر  در  یونان  از  کوتروپیس  آنتونیس  آبی« 
حافظ، »اسب« آرش دادگر در کارگاه دکور و 
»میر مهنا« سیروس کهوری نژاد در تماشاخانه 
از  روز  آخرین  در  که  بودند  آثاری  دیگر  سرو 

جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفتند.

جشنواره تئاتر فجر به ایستگاه پایانی رسید

پوستر فیلم سینمایی »دارکوب« ساخته بهروز شعیبی 
رونمایی شد. 

آماده  اکنون  هم  شعیبی  سینمایی  بلند  فیلم  سومین 
نمایش در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر است.

پوستر این فیلم توسط آتلیه سه در چهار طراحی شده 
است که پیش از این در طراحی و ساخت اقالم تبلیغاتی 

»سیانور« هم با شعیبی همکاری داشتند.
هادی  هاشم  پور،  جمشید  بهرامی،  سارا  افشار،  مهناز 
شادی  عابدی،  نگار  مهردادیان،  طوفان  حجازی  فر، 
کرم رودی، ثریا حلی، آتیه جاوید، علیرضا کی منش، ندا 

عقیقی و امین حیایی بازیگران فیلم هستند.
به  مهر  سیمای  سینمایی  موسسه  محصول  »دارکوب« 

تهیه کنندگی سید محمود رضوی است.

روایت  سوم  »جلد  و  فکه«  در  »مالقات  کتاب های 
آتش«  »رود  فیلم نامه  و  باقری«  حسن  شهید  زندگی 

رونمایی شدند.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی 
سوم  »جلد  و  فکه«  در  »مالقات  کتاب های  فارابی، 
»رود  فیلم نامه  و  باقری«  زندگی شهید حسن  روایت 
آتش« در مراسم یادواره سردار سرلشکر شهید حسن 
وزارت کشور  تاالر  در  بهمن   ۴ روز چهارشنبه  باقری 

رونمایی شدند.
باقری،  حسن  شهید  سردار  مادر  توسط  رونمایی  این 
ستاد  رئیس  باقری  محمد  پاسدار  سرلشکر  سردار 
رضایی  محسن  سرلشکر  سردار  و  مسلح  نیروهای  کل 

فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس انجام گرفت.
کتاب »مالقات در فکه« نوشته سعید عالمیان است 
است.  شده  منتشر  مهر  سوره  انتشارات  توسط  که 
حسن  شهید  زندگی  روایت  سوم  جلد  همچنین 
با  رابطه  در  دیگران  خاطرات  دربرگیرنده  که  باقری 
این شهید است، توسط موسسه شهید باقری تهیه و 

منتشر شده است.

دارکوب  با بازی مهناز افشار و 
سارا بهرامی

رونمایی از 2 عنوان کتاب و یک 
فیلم نامه در رابطه با شهید باقری 

و  خوب  های  سریال  ساخت  معتقدست  متخصص  فریبا 
جذاب وظیفه تلویزیون است و مردم از این رسانه انتظار 

دارند تا محتوای مورد نیاز آنها را تولید کند. 
در  خود  بازی  درباره  »شهرزاد«  بازیگر  متخصص  فریبا 
این سریال شبکه نمایش خانگی که به کارگردانی حسن 
فتحی در حال تولید است، به  مهر گفت: فکر می کنم 
تصویربرداری فصل سوم این سریال تا آخر بهمن به پایان 
برسد البته خود من چند سکانس بیشتر برای بازی ندارم 

و کارم تمام می شود.
وی درباره قصه این فصل از دوشنبه 9 بهمن توزیع شد و 
اتفاقات آن بیان کرد: فکر می کنم بعد از آن آرامشی که 
در قصه فصل دوم شهرزاد رخ داد قصه فصل سه دوباره 
با اوج شروع می شود و به نظرم این فصل نسبت به قبلی 

ها دیدنی تر هم باشد.
دوم  فصل  از  مخاطبان  انتظار  درباره  »شهرزاد«  بازیگر 
سریال که چندان برآورده نشد، بیان کرد: فکر می کنم 
فاصله ای که بین فصل اول و دوم آن افتاد کمی توقع 
بود  یک  فصل  ادامه  دوم  فصل  البته  کرد  زیاد  را  مردم 
به  یک  فصل  که  شد  شروع  سکانسی  همان  با  حتی  و 

پایان رسید.

 ضبط سریال »شهرزاد«
 تا آخر بهمن 

و  سی  اندرکاران  دست  جدید  تصمیم  در 
ششمین جشنواره ملی فیلم فجر اهالی سینما 
امکان حضور مستمر در کنار اهالی رسانه را 
ندارند و اهالی رسانه نیز امکان حضور در محل 

میزبانی از اهالی سینما را ندارند.
در حالی ۵ روز دیگر سی و ششمین جشنواره 
ملی فیلم فجر در سینماهایی در سراسر کشور 
مناقشات  از  یکی  امسال  که  شود  می  آغاز 
منتقدان  و  رسانه  اهالی  از  میزبانی  آن محل 

سینمایی بوده است.
برج میالد که در چند سال گذشته به عنوان 
منتقدان  رسانه،  اهالی  میزبان  رسانه  کاخ 
آل  ایده  های  گزینه  از  بود  سینما  اهالی  و 
اهالی رسانه نبود و همواره انتقادهایی به آن 
می شد و دست اندرکاران رسانه ها خواستار 
اعتراضات  این  بودند.  تغییر محل کاخ رسانه 
باعث شد که دست اندرکاران سی و ششمین 
که  بگیرند  تصمیم  فجر  فیلم  ملی  جشنواره 
باشد  ها  رسانه  میزبان  دیگری  جای  امسال 

البته در میان مساله ای که بدان سرپوش  و 
دبیرخانه  بین  مالی  مسایل  شد  می  گذاشته 
جشنواره و مسئوالن شهرداری بود و شنیده 
باعث  قراردادها  مبالغ  نشدن  تسویه  شد  می 

نارضایتی مسئوالن برج میالد بوده است.
مسئوالن جشنواره ملی فیلم فجر با مانور دادن 
بر اعتراض اهالی رسانه نسبت به برج میالد، 
امسال کاخ رسانه را از برج میالد به پردیس 

انتقال در حالی  این  ملت منتقل کردند ولی 
اهالی  با  افتاد که هیچ جلسه مشورتی  اتفاق 
رسانه برگزار نشد و تنها از برخی اهالی رسانه 
با  آیا  که  اند  پرسیده  آنها  از  که  شد  شنیده 
خیر؟  یا  هستند  موافق  ملت  پردیس  گزینه 
انجام  به شکل غیرشفاف  این نظرخواهی که 
رسانه  اهالی  توجهی  قابل  تعداد  از  و  گرفت 
مکان  تغییر  به  منجر  نشد  پرسیده  سوالی 

کاخ رسانه جشنواره ملی فجر از برج میالد به 
پردیس ملت شد؛ امری که بارها مورد اعتراض 
اهالی رسانه قرار گرفت و این ابهام را پررنگ 
کرد که مشورت چگونه و با چه کسانی انجام 

گرفته است.
سیمونیان  روزنامه،  این  گزارش  اساس  بر 
در  فیلم  عوامل  »امسال  گفت:  همچنین 
و  داشت  خواهند  حضور  کتاب  باغ  پردیس 
برای هیچ خبرنگاری در این پردیس سینمایی 

کارتی صادر نخواهد شد.«
در هر حال در صورت جداسازی سینماگران 
روزانه  محتوای  تولید  امکان  رسانه  اهالی  از 
برای برنامه های صدا و سیما، خبرگزاری ها 
کانال های سینمایی دشوارتر  و  ها  و سایت 
افتادن  رونق  از  باعث  این مساله  و  می شود 
جشنواره ملی فیلم فجر خواهد شد؛ رویدادی 
ترین  مهم  را  آن  توان  می  قاطعیت  با  که 
فجر  دهه  در  آنهم  کشور  فرهنگی  رویداد 

انقالب دانست.

شرایط ارتباط با سینماگران سخت شد

پنجمین جشنواره ملی گل و گیاه اسفندماه 
برگزار  بابل  شهرداری  میزبانی  به   امسال 

می شود. 
برگزاری جلسات متعدد با حضور شهردار 
بابل و مدیران مرتبط از جمله سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهرداری و کارشناسان 
بیانگر اهمیت جایگاه جشنواره گل و گیاه 
با  امر و همچنین  این  به  با توجه  است و 

توجه به تجربه چهار دوره قبل، پیش بینی 
می شود پنجمین جشنواره ملی گل و گیاه 
برگزار  قبل  از دوره های  تر  بابل منجسم 
گردد و مجریان جشنواره را به اهدافی که به 

دنبالش هستند، نزدیکتر کند. 
مهندس کبود فیروزجایی شهردار بابل  در 
گفت وگو با خبرنگار روزنامه پیام زمان در 
خصوص برگزاری پنجمین جشنواره ملی 

گل  وگیاه در بابل اظهار داشت: آیین افتتاح 
این جشنواره دوم اسفندماه با حضور مدیران 

ارشد مازندران برگزار خواهد شد. 
گل وگیاه  جشنواره  پنجمین  افزود:  وی 
پارک  در  اسفندماه    ۵ الی    2 تاریخ  از 
نوشیروانی بابل برپا می باشد و بازدید برای 
مردم استان مازندران و دیگر استان ها آزاد 

است. 
شهردار بابل در خصوص شرکت کنندگان 
نمایشگاه نیز تصریح کرد: در این جشنواره 
بیش از  100تولید کننده، عرضه کننده، 
کارشناس و متخصص گل  وگیاه از سراسر 

کشور حضور خواهند داشت.
برگزاری  اصلی  هدف  فیروزجایی  کبود 
جشنواره را عالوه بر ایجاد فرصتی مناسب 
شادابی  و  نشاط  اصل  به  دستیابی  جهت 
موثر در جامعه در آستانه بهار، ترویج ارتباط 
موثر تولید کنندگان و مخاطبان که عموم 

مردم می باشند، ذکر کرد. 
سازمان  و  شهرداری  داشت:  بیان  وی 
سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بابل 
در برگزاری این جشنواره به دنبال مبانی 
پرورش  و  گیاه  و  گل  از  نگهداری  علمی 
رسالت  را جزو  مهم  این  و  باشند  می  آن 
راستا  این  در  لذا  دانسته،  خود  اصلی 
را  جشنواره  آموزشی  علمی،  سمپوزیوم 
میزبانی  بابل  در  اردیبهشت1۳97  در   نیز 

می نمایند. 
شهردار بابل با تاکید بر تاثیرگذاری گل و 
گیاه بر شادابی روح و روان مردم، از همه 
سرسبز  خطه  مردم  و  بابلی  شهروندان 
حضور  با  تا  خواست  ایران  و  مازندران 
گیاه  و  گل  ملی  جشنواره  پنجمین  در 
بابل عالوه بر بهره مندی از فضای زیبای 
جشنواره، گل  و سرسبزی را با بهار طبیعت 

گره و پیوند بزنند.

پنجمین جشنواره ملی گل و گیاه در بابل برگزار می شود  »پشت ابرها« مجیدی
 از 25 بهمن اکران می شود 

شورای  سخنگوی  فرجی  غالمرضا  گفته  به 
بدون  تاریخ،  »بدون  فیلم   2 نمایش،  صنفی 
اکران  ماه  بهمن  از 2۵  ابرها«  امضا« و »پشت 

می شوند.
غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش 
امروز  جلسه  خروجی  درباره  مهر  با  گفتگو  در 
قرار  امروز  جلسه  در  کرد:  بیان  شورا  بهمن   9
امضا«  بدون  تاریخ،  فیلم سینمایی »بدون  شد 
ساخته وحید جلیلوند از تاریخ 2۵ بهمن و بعد 
از  سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در 
ابرها«  »پشت  سینمایی  فیلم  و  قدس  گروه 
ساخته مجید مجیدی در همین تاریخ در گروه 

سینمایی کورش به نمایش در بیاید.
گفت:  ابرها«  »پشت  فیلم  اکران  درباره  وی 
نمایش  پروانه  که  فیلمی  هر  نامه   آیین  طبق 
با سرگروه ها قرارداد بسته است، شورا  دارد و 
موظف است قرارداد آن را ثبت کند نکته دیگر 
این است که اگر این فیلم ها کف فروش خود 
نورزی هم  اکران  به  را حفظ کند ممکن است 

برسند.
فرجی در پایان درباره تدوین آیین نامه جدید 
هنوز  کرد:  اظهار   97 سال  اکران  برای  شورا 

تصمیمی برای این امر نگرفته ایم.

خبر

کاریکاتور

بدون شرح...


