
پیام فاینانس ها 
اطمینان از ثبات 

مالی ایران

رشد 6/5 درصدی 
 مصرف گاز 

کشور

توزیع درسنامه 
پیشگیری از اعتیاد 

در مدارس
765

2

1

  تاکید اروپا بر اجرای برجام
 بعنوان دستاوردی منحصر به فرد

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری:

ریشه اتفاقات اخیر کشور باید روشن شود

     شنبه
23 دی 1396       

25 ربیع الثانی  1439    
 13JANARY 2018   

     د      ور جد      ید       سال چهاردهم 
    شماره 3670    

            1000 تومان 
            8  صفحه
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به گزارش زمان،  منصوری از آغاز ثبت  نام متقاضیان وام اشتغال روستایی 
از طریق  نام رسمی  در سامانه کارا خبر داد. موضوع پرداخت وام و ثبت   
سامانه کارا نهایی شده تا سرمایه   گذاران و کارآفرینان بتوانند در این سامانه 

7ثبت   نام و طرح   های خود را معرفی کنند.

آغاز ثبت  نام متقاضیان وام 

اشتغال روستایی در سامانه کارا
به گزارش زمان، در برنامه پیش  بینی شده برای بازار مسکن در بودجه 
سال آینده با سرمایه گذاری حدود ۷۸۳۸ میلیارد تومانی حدود ۳۰۰ هزار 
شغل ایجاد می شود. در برنامه ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال 

آینده بخشی از آن به حوزه مسکن اختصاص دارد.

به گزارش زمان،مدیر اداره نظام هــای پرداخت بانک مرکزی با 
بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی 
اســت، گفت: بانک ها در حال آماده سازی برای صدور کارت های 

هوشمند هستند. 2

جزئیات بودجه ۷۸۰۰ میلیاردی 

اشتغال در حوزه مسکن

 پرونده تجمیع کارت های بانکی 

روی میز بانک مرکزی

3

سرمقاله

آمریکا و تغییر کانون 
گرانش سیاسی 

نگاه روز

 »خشونت«
 قاتل خانواده

 شرایط ادامه بیمه 
به صورت اختیاری

دونالد ترامپ پس از انتخاب به ریاســت 
جمهوری آمریکا، سیاســت خارجی این 
کشور را در مســیری پرهیاهو، جنجالی 
و غیرقابل پیــش بینی قرار داد، تا حدی 
که برخی تحلیلگران این اقدامات ترامپ 
را نتیجه نداشــتن برنامه و فقدان تجربه 
تلقی کردنــد. اقدامات غیــر قابل پیش 
بینــی ترامپ آنچنان موج ســنگینی در 
آمریــکا ایجاد کرد که برخی شــخصیت 
های سیاســی در واشنگتن از همان ابتدا 
خواستار کناره گیری وی شدند؛ و برخی 
نیز پیش بینی کردنــد رییس جمهوری 
آمریــکا به خاطر ناپختگی در سیاســت 
ورزی، موفق نخواهد شــد دوره ریاســت 

جمهوری خود را به پایان برساند.
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2 محمدرضا عرفانیان
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 رستگاری پرسپولیس
 در دقیقه 90

3 مهدی حاج محمود عطار

7

تشریح متغیر های کلیدی اقتصاد نشان داد: 

بي ثباتي  ارزي اصلي ترين چالش اقتصاد ايران 
گروه اقتصاد: مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي گزارش مربوط به »بررسي الیحه بودجه سال ۱۳۹۷« را منتشر کرد. در این گزارش الیحه بودجه بررسي و اثرات آن بر متغیر هاي کلیدي اقتصاد کالن 
در سال بعد پیش بیني شده است. در سمت پیش بیني ابعاد حقیقي، مهم ترین متغیر نرخ رشد اقتصادي سال بعد است. از یک طرف بودجه ریزي انقباضي به نظر مي رسد اثر افزایشي چنداني روي تولید سال بعد 

نداشته باشد و از طرف دیگر عواملي مثل خشکسالي و سطح پایین سرمایه گذاري در سال هاي اخیر چشم انداز مثبتي براي رشد اقتصادي در سال بعد نمي دهد. 

؛ با برتری برابر سیاه جامگان رخ داد

خطیــب نماز جمعه تهران با بیــان اینکه بودجه باید در جهت 
حمایت از اقشــار ضعیف جامعه باشــد، گفــت: باید مدیریت 
کارآمد برای اشــتغالزایی جوانان داشــته باشیم و در این راستا 

حرف و شــعار دیگر کافی است. به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
حجت االسالم کاظم صدیقی در خطبه های نماز جمعه این هفته 
تهران اظهار کرد: مسئله امروز، حادثه اغتشاشات اخیر است که 
یک فتنه و یک توطئه خارجی به حساب می آید، فتنه چهره های 
منافق را آشــکار می کند و دوست و دشمن در بحران ها خود را 
نشــان می دهند و در این فراز و نشــیب ها است که گوهر افراد 
جامعه نمود پیدا می کند.وی ادامه داد: این اغتشاشات به فرموده 
رهبری، عوامل بیرونی دارد، سازمان یافته است و توطئه ای است 
که توسط شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی، ماه ها برنامه ریزی 
و مطالعه شده و با کمک قارون منطقه یعنی عربستان سعودی 
در کشور ما پیاده سازی شــد. خطیب نماز جمعه تهران افزود: 
متأســفانه برخی در داخل به دنبال منزوی کردن شــعارها و 
گفتمان های انقالبی هســتند و ما باید همیشه بیدار و هوشیار 
زندگی کنیم، چرا که دشــمن قســم خورده ای که چشم دیدن 
دین خدا را ندارد و ۴۰ سال از این نظام و انقالب سیلی خورده 
است، قطعاً آرام نخواهد نشست.صدیقی تصریح کرد: اگر آمریکا 
بخواهد به واسطه جهالت و سردرگمی که بر اثر سیلی هایی که از 
جبهه مقاومت دریافت کرده است، هوس توطئه انگیزی دیگری 
داشته باشد، باز هم از ملت عاشِق شهادت ایران، تودهنی خواهد 
خــورد.وی اظهار کرد: تا زمانی که ما هســتیم، تا دین داریم، 
ارزش های دینی را مهم می دانیم و تا شــرف و استقالل حاصل 
شــده از خون شهیدان وجود دارد و به آن اصرار داریم، دشمن 

عناد خود را روزافزون می کند و این هشــداری است که انقالبی 
بمانید و گفتمان های انقالبی را تقویت کنید.امام جمعه موقت 
تهران با اشاره به اینکه دولت نیروهای انقالبی را از دستگاه های 
مختلف بیرون نکند، چرا که خود و کشور را دچار آسیب و ضرر 
خواهد کرد، گفت: ما باید روحیه انقالبی گری را در جامعه ترویج 
دهیم و نمی توان با روحیه اشرافی، خالءهای مملکت را پر کرد.

صدیقــی گفت: اگر بخواهیم مروری به آنچه که باعث شــد تا 
دشــمن توطئه و در ایران اغتشاش و ناآرامی ایجاد کند، داشته 
باشــیم، برای ما مفید خواهد داد. به طور مثال بی توجهی ما به 
فرهنگ و مباحثی چون ایمان و شهادت سبب شده است که در 
جنگ اقتصادی و نرم فرهنگی که دشــمن علیه ما به کار بسته 

است، تا حدی آسیب پذیر باشیم.
 وی ادامه داد: در مسئله بودجه ۹۷، مجلس باید نکات بسیاری 
را مــورد عنایت قرار دهد، مجلس باید اقتدار خودش را نشــان 
دهد و رهروِی راِه شهید مدرس باشد و به اوضاع مملکت اشراف 
داشته باشــد.خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه 
مجلــس باید کم کاری ها را رصد کنــد و دائماً آیینه ی وضعیت 
مردم باشــد و نشــان دهد که نماینده واقعی ملت است، گفت: 
مجلس باید نشــان دهــد که نمی گذارد گرانی ها و مشــکالت 
اقتصــادی، کمر مردم را خم کرده و زمینــه نارضایتی ها را در 

جامعه فراهم آورد.
ادامه در صفحه ۳

حجت االسالم صدیقی: بودجه باید در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه باشد

باید مدیریت کارآمد برای اشتغالزایی جوانان داشته باشیم
 تاکید اروپا بر اجرای برجام

 بعنوان دستاوردی منحصر به فرد

در نشست مشترک وزیر امور خارجه کشورمان با مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه فرانسه، 
آلمان و انگلیس بر تعهد اروپــا و دولت های اروپایی بر 

اجرای برجام تاکید شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نشســت مشترک محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با نماینده عالی 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه فرانسه، 
آلمان و انگلستان در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار 
شد.در این نشست، طرفین در خصوص اقدامات الزم در 
شــرایط کنونی به منظور تــداوم اجرا و پای بندی همه 
طرفهای  برجام گفتگو و تبادل نظر کردند.ظریف در این 

نشست بر اهمیت تعهد همه طرفها، بویژه اتحادیه اروپا 
و کشــورهای اروپایی بر اجرای برجام در شرائط کنونی 
تاکید کرد.فدریکا موگرینی ، هماهنگ کننده کمیسیون 
برجام و وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلستان در این 
جلسه بطور مشــترک، بر تعهد اروپا و دولت های خود 
بر اجرای برجام به عنوان یک دســتاورد منحصر به فرد 
دیپلماســی چند جانبه تاکید کردند.وزیر امور خارجه 
کشورمان همچنین به طور جداگانه با وزرای امور خارجه 
کشورهای انگلســتان ، آلمان و خانم موگرینی، نماینده 
عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا مالقات و در خصوص 

مسایل مورد عالقه گفتگو و تبادل نظر کرد. 

پرسپولیس-سیاه جامگان؛ رستگاری در دقیقه 90
تیم فوتبال پرسپولیس تهران-صدرنشین لیگ برتر- 
به یمن گلزنی »علی علیپور« در دقیقه ۹۰ برابر تیم 

سیاه جامگان به برتری یک بر صفر رسید.
تیم فوتبال پرسپولیس در نوزدهمین دیدار خود در 
لیگ برتر فوتبال دیروز در ورزشــگاه ثامن مشهد به 
مصاف تیم سیاه جامگان رفت که این بازی در نهایت 
با یک گل به سود پرســپولیس به اتمام رسید. علی 
علیپور در دقیقه ۹۰ برای پرســپولیس گلزنی کرد.

این دیدار در حالی با سوت پیام حیدری آغاز شد که 
تیم سیاه جامگان در دقایق ابتدایی هجومی تر ظاهر 
شــد و دروازه پرسپولیس را تحت فشار قرار داد ولی 
سرخپوشان تهرانی رفته رفته بر بازی مسلط شدند و 
حاکم توپ و میدان شدند.شاگردان برانکو در دقیقه 
۳۸ یکــی از خطرناکترین موقعیتهــای خود را روی 
دروازه ســیاه جامگان ایجاد کردند. فرشاد احمدزاده 
از فاصله دور شوت محکمی را به سمت دروازه حریف 
زد که با اختــالف کم از باالی دروازه به بیرون رفت. 
همچنین گادوین منشــا در دقیقــه ۴۰ در محوطه 
جریمه ســیاه جامگان در موقعیت خوبی قرار داشت 
کــه ضربه این بازیکن با اختالف به اوت رفت تا نیمه 

اول با تســاوی بدون گل تمام شــود.در نیمه دوم بر 
خالف ۴۵ دقیقه نخست این پرسپولیس بود که بازی 
را هجومــی آغاز کرد و وحید امیــری در دقیقه ۴۷ 
فرصت خوبی را برای گلزنی از دســت داد.در دقیقه 
۶۴ هم پاس خوبی به علی علیپور در محوطه شــش 
قدم ســیاه جامگان رســید ولی قبل از آنکه مهاجم 
پرسپولیس تصمیم به ضربه زدن بگیرد توپش راهی 
اوت شد. تیم سیاه جامگان هم در این نیمه یکی دو 
موقعیت گلزنی به دست آورد که این فرصتها از دست 
رفت. برانکو در دقیقه ۷۶ سیامک نعمتی را به جای 
گادوین منشا وارد زمین کرد تا نفس تازه ای به خط 
حمله تیمش بدهد.حمالت بی نتیجه پرسپولیس تا 
دقیقه پایانی ادامه داشت ولی اینبار هم علی علیپور 
بود که در دقیقه ۹۰ فرشته نجات سرخپوشان شد و 
ارسال وحید امیری را از محوطه جریمه به گل تبدیل 
کرد تا بازی در نهایت با یک گل به سود پرسپولیس 
تمام شــود. پرسپولیس با این برد ۴۴ امتیازی شد تا 
صدرنشینی اش ادامه داشته باشد. علی علیپور هم با 
گل امروز خود ۱۲ گله شــد و در صدر جدول گلزنان 

جای خود را محکم کرد.

رشد 20 درصدی صادرات 
صنایع غذایی کشور

مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشــتی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: صادرات صنایع غذایی کشــور در هشــت 
ماهه نخســت امسال نسبت به مدت مشــابه پارسال ۲۰ درصد 

افزایش یافت.
مهدی صادقی نیارکی افــزود: ارزش صادرات محصوالت غذایی 
کشــور در هشت ماهه نخست امسال حدود ۲ میلیارد دالر بوده 
است و این در حالی اســت که در مدت مشابه سال قبل حدود 

یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر صادرات این محصوالت صورت 
گرفته بود. وی اظهار کرد: پارســال در مجموع ۲ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون دالر محصوالت صنایع غذایی ایران به خارج صادر شد و 
امســال در صدد ارتقای این رقم به سه میلیارد دالر هستیم. این 
مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صادرات محصوالت 
صنایع غذایی کشــور از نظر حجم ۳.۱ درصــد و از نظر ارزش 
هفت درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد. وی بیان 
کرد: این وضعیت نشان می دهد که در این صنعت، خام فروشی 
صورت نمی گیرد و پــس از ایجاد ارزش افزوده، محصول نهایی 
صادر می شــود. صادقی نیارکی که برای شــرکت در نخستین 
جشــنواره تخصصی توانمندی های صنایع غذایی، آشامیدنی و 
دارویی اســتان فارس به شیراز سفر کرده است، افزود: بیشترین 
صادرات در حوزه محصوالت غذایی کشور مربوط به فرآورده های 

لبنی و بستنی است و جایگاه بعدی نیز در اختیار صنعت شیرینی 
و شکالت اســت. صادقی نیارکی اظهار کرد: ۵۹ درصد صادرات 
کشــور در زمینه محصوالت غذایی و آشامیدنی به کشور عراق و 
۴۰ درصد نیز به افغانستان بوده است. وی ادامه داد: براساس آمار 
سال ۹۵، صنایع غذایی ســهم ۱۵ درصدی در اشتغال کشور را 
به خود اختصاص داده بود. به گفته این مقام مسئول، ۱۲ درصد 
صنایع کشــور نیز در حوزه صنایع غذایی فعال هستند. مدیرکل 
دفتر صنایع غذایی دارویی و بهداشــتی وزارت صنعت ، معدن و 
تجارت اظهار کرد: صنعت محصوالت غذایی دنیا از حدود هفت 
هزار میلیارد دالر گردش مالی برخوردار اســت و تنها ۱۰ نشان 
تجاری جهانی معتبر بیش از نیمی از این رقم را به خود اختصاص 
داده اند که این وضعیت نشــان دهنده لزوم برندســازی در این 

حوزه است.

توقف تولید ۵ خودرو 
چینی در ایران

 
آذر ماه امسال تولید چند مدل سواری به صفر رسید. به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، در این مدت تولید ولیکس C۳۰ دنده ای 
شــرکت خودروسازان راین متوقف شــده و از یک دستگاه در 
آذر ماه ســال گذشته به صفر رسید.تولید VELA V۵ دیگر 

محصول این شــرکت نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده 
و از ۲۸۷ دســتگاه در آذر ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.آذر 
ماه امســال تولید ام وی ام ۵۵۰ محصول خودروسازی مدیران 
نیز متوقف شــده و از ۵۷۲ دســتگاه در آذر ماه سال گذشته 
به صفر رســید.تولید جک J۵ محصول کرمان موتور نیز ۱۰۰ 
درصد کاهش یافته و از ۵۰۷ دستگاه در آذر ماه ۱۳۹۵ به صفر 
کاهش یافت.در این مدت تولیــد لیفان X۵۰ دیگر محصول 
کرمان موتور نیز متوقف شــده و از ۱۲۹۸ دستگاه در آذر ماه 

سال گذشته به صفر رسید.
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آمریکا و تغییر کانون گرانش سیاسی 
* محمدرضا عرفانیان

دونالد ترامپ پس از انتخاب به ریاست جمهوری آمریکا، سیاست خارجی 
این کشور را در مسیری پرهیاهو، جنجالی و غیرقابل پیش بینی قرار داد، 
تا حدی که برخی تحلیلگران این اقدامات ترامپ را نتیجه نداشتن برنامه 
و فقدان تجربه تلقی کردند. اقدامات غیر قابل پیش بینی ترامپ آنچنان 
موج ســنگینی در آمریکا ایجاد کرد که برخی شخصیت های سیاسی در 
واشنگتن از همان ابتدا خواستار کناره گیری وی شدند؛ و برخی نیز پیش 
بینی کردند رییس جمهوری آمریکا به خاطر ناپختگی در سیاست ورزی، 
موفق نخواهد شد دوره ریاســت جمهوری خود را به پایان برساند.شاید 
بتوان انتشار کتاب 'آتش و خشم' را نقطه اوج حمالت سیاسی و رسانه ای 
از داخل آمریکا به دونالد ترامپ دانســت.'مایکل وولف' در کتاب 'آتش و 
خشم' ، تصمیم ها و زندگی خصوصی و حرفه ای ترامپ را مورد نقد قرار 
داده و آن را به چالش کشــیده است. 'وولف ' پس ازانتشار 'آتش وخشم' 
گفت: احتمال می دهد این کتاب به ریاست جمهوری ترامپ پایان دهد.

در میان انواع هیاهوهایی که دونالد ترامپ در یک سال گذشته در داخل و 
خارج آمریکا ایجاد کرده، یک نکته چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و آن 
اینکه رییس جمهوری آمریکا چه میزان از تصمیمات داخلی وخارجی را 
شخصا اتخاذ می کند؟ به بیان دیگر در کشوری مانند آمریکا که نهادهای 
تصمیم گیری مشخصی با حوزه اختیارات روشن دارد و خود را کشوری 
قانونمدار و نهاد محور می داند ، آیا رییس جمهوری همانند یک امپراتور 
حکمرانی می کند و یا تابع کانون  های تصمیم ساز و گروههای کارشناسی 
است؟ آیا برهم زدن قراردادهای سیاسی ، اقتصادی و حتی نظامی دوجانبه 
و چند جانبه واشنگتن با دیگر کشورها بدون دستور کار مشخص صورت 
می گیرد؟  خروج آمریکا از نهادها و پروتکل های بین المللی مانند توافق 
پاریس و یونســکو و برخی معاهدات بین المللی چه توجیه منطقی برای 
استراتژیست های این کشور دارد.احتمال خروج آمریکا از توافق بین المللی 
برجام با چه هدفی از سوی مقامات کاخ سفید مطرح می شود؟برژینسکی 
آوریل ۲۰۱۰ میالدی در یک ســخنرانی در شورای روابط بین الملل در 
مونترال گفت: 'تاکنون جهان بطور نســبی تحت سیطره غرب بوده است 
ولی این وضعیت دیگر نمی تواند تداوم یابد... منطقه اوراسیا محور قدرت 
ژئواستراتژیک جهان خواهد بود... ' وی تاکید دارد که آمریکا برای حفظ 
برتری و استیالی خود باید تالش کند بر منطقه اوراسیا تسلط کامل یابد 
که منطقه ای از اروپای شرقی تا خاورمیانه و آسیای مرکزی را شامل می 
شود.این استراتژیست مشهور آمریکا فوریه ۲۰۱۳ نیز در یک سخنرانی در 
لهستان در اظهارات صریح تری هشدار داد: 'مرکز گرانش قدرت سیاسی 

در جهان در حال انتقال از غرب به شرق است'.
معنای سخنان برژینســکی این بود که توازن قدرت در جهان به سود 
شــرق در حال تغییر اســت و آمریکا در یک دوره نه چندان طوالنی، 
بســیاری از مناطق تحت نفوذ خود را از دست خواهد آمد ؛ سرنوشتی 
که بریتانیای کبیر پس از جنگ جهانی دوم با آن مواجه شد.وی گفت: 
بــرای ممانعت از وقوع این پدیده باید تمامی کانون های قدرت که می 
توانند هژمونی آمریکا را به چالش بکشند نابود و یا کنترل شوند و برای 
این منظور دو کار عمده باید صورت گیرد: ' نخســت باید کشــورهای 
ژئوپلیتیک پویا که توانایی قابل توجهی در توزیع قدرت دارند شناسایی 
شوند و ثانیا با بکارگیری ظرفیت های آمریکا، این کشورها تحت کنترل 
درآیند'. سخنان برژینسکی و عملکرد کنونی کاخ سفید می تواند بیانگر 
آن باشــد که اقدامات ترامپ براساس یک برنامه و دستور کار مشخص 
صورت می گیرد. جدا شدن اوکراین از حلقه متحدان روسیه با چه هدف 
صورت گرفت؟ چرا پارلمان اوکراین دسامبر ۲۰۱۴ در اقدامی شتابزده 
به پیوستن این کشور به ناتو رای داد؟ حمله آمریکا به افغانستان و عراق 
در چه چارچوبی صورت پذیرفت؟ برژینسکی در خصوص روسیه گفته 
بود: ' آمریکا موفق شد آنچه را که روسها 'بیگانه نزدیک' می نامند ازاین 
کشور جدا کند.اشاره برژینسکی به متحدان سابق اتحاد شوروی است که 
پس ازفروپاشی، از پیکره سیاسی روسیه جدا شدند.به گفته برژینسکی 
، روســیه بدون اوکراین نمی تواند امپراتوری خود را در منطقه اوراسیا 
گسترش دهد. این ســخنان برژینسکی حکایت از آن دارد که بسیاری 
از حوادث و بحران ها، برخاســته از نگرانی است که واشنگتن از تغییر 
گرانیگاه قدرت سیاســی در جهان دارد و نقش استراتژیست های چون 
برژینســکی در بوجود آمدن بحران ها به مراتب پررنگ و برجســته تر 
از سیاســتمداران کاخ سفید بوده است.شکل گیری قدرتهای سیاسی ، 
اقتصادی و نظامی در منطقه اوراســیا بویژه طی دو دهه اخیر توانسته 
اســت توازن قدرت در منطقه اوراسیا را به زیان آمریکا برهم زند.ظهور 
قدرتهایی مانند ایران با پشــتوانه فکری و شــعاع نفوذ باال در منطقه ، 
بازگشت روســیه به معادالت خاورمیانه و شکل گیری بلوک اقتصادی 
غول اســایی مانند 'بریکس' متشــکل از برزیل، روسیه ، هند ، چین و 
آفریقای جنوبی ، روند انتقال قدرت از غرب به شرق را تسریع بخشیده 
است.در چنین شرایطی ، واشــنگتن چاره ای جز برهم زدن مناسبات 
رایج و مرســوم سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی پیشین را ندارد. مورد 
تهدید قرار گرفتن مناســبات واشنگتن با برخی متحدان سنتی آمریکا 
در منطقه مانند پاکســتان در همین چارچوب قابل ارزیابی است. براین 
اساس کاخ ســفید برای ممانعت از جابجایی مرکز ثقل قدرت سیاسی 
جهان از یک ســو خود را ناگزیر می بیند که مناســبات قبلی را به هم 
بریزد و از سوی دیگر با ایجاد بحران تالش می کند کنترل شرایط را به 
دست بگیرد.نابسامانی ظاهری در تصمیمات ترامپ لزوما ناشی از نداشتن 
برنامه نیست، بلکه محصول چالشی است که واشنگتن برای ممانعت از 
تغییر گرانیگاه قدرت سیاســی در جهان بعمل می آورد.نکته اخر اینکه 
ظرفیت کشورهای ژئوپلیتیک و کانون های قدرت در منطقه اوراسیا و 
ابعاد وسیع این روند به حدی است که این گرانیگاه به ناچار تغییر خواهد 

کرد و واشنگتن با تمامی بحران آفرینی ها قادر به کنترل آن نیست.
Alborz.payam@gmail.com

واکنش جهانگیری به خروج 
احتمالی امریکا از برجام

معاون اول رییس جمهور گفت: با افتخار به آمریکایی ها 
اعالم می کنیم که اگر از برجام خارج شــدند، این آن ها 
هســتند که ضرر می کنند و مــا آمادگی کامل برای هر 
احتمالی را داریم. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسحاق 
جهانگیری در صفحه اینستاگرام خود نوشت:  با افتخار به 
آمریکایی ها اعالم می کنیم که اگر از برجام خارج شدند، 
این آن ها هســتند که ضرر می کنند و ما آمادگی کامل 
برای هر احتمالی را داریم و اگر شــما توافقات را به هم 
بزنید مطمئن باشید ایرانی ها عزا نمی گیرند و قادر هستند 

که مسائل خود را پیش ببرند و مشکالت را حل کنند.

 نرخ باالی تامین مالی
 در اقتصاد ایران

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: باالترین میزان نرخ 
تامین مالی در بین کشــور های منطقه مربوط به اقتصاد 
ایران اســت که باید کاهش یابد.به گزارش زمان به نقل 
ازصداوســیما؛ محمدرضا پورابراهیمي افــزود: باال بودن 
نرخ تامین مالي به شدت اقتصاد مملکت را آسیب پذیر 
کرده اســت.وي اظهــار کرد: هدف از تقلیل نرخ ســود 
ســپرده ها در حوزه فعالیت هــاي اقتصادي این بود که 
میزان نــرخ تامین مالي در اقتصاد کشــور کاهش پیدا 
کند.رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: متناســب با نرخ سود ســپرده ها باید میزان نرخ 
ســود وام بانکي براي فعاالن اقتصادي، توده هاي مردم و 
مجموعه فعالیت هــاي اقتصادي نیز در مملکت کاهش 
یابد.وي افزود: ارائه تســهیالت بانکــي با نرخ منطقي از 
جمله راهکارها براي رونق بخش تولید و اشــتغالزایي در 
کشور است.پورابراهیمي با اعالم اینکه تولیدکنندگان و 
فعاالن اقتصادي مهمترین مشکل خود را در دو سال اخیر 
نظام بانکي اعالم مي کنند، اضافه کرد: نرخ باالي تامین 
مالي از جمله چالش هاي اساســي بنگاه هاي اقتصادي 
در کشــور است که باید مورد رسیدگي جدي قرار گیرد.

وي اظهار داشت : متاسفانه برخي بانک ها همچنان نرخ 
سود مصوب سپرده ها را اعمال نمي کنند که این موضوع 
بیشتر به ضعف سیستم نظارتي بانک مرکزي برمي گردد.

برگزاری نخستین جلسه شورای 
راهبری شبکه ملی اطالعات 

نخســتین جلسه شورای راهبری شــبکه ملی اطالعات 
در دولــت دوازدهم با محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطالعات تشــکیل شــد.به گزارش 
زمــان به نقل ازمهر، در این جلســه دبیرخانه شــورای 
راهبری شــبکه ملی اطالعات گزارشی از آخرین اقدامات 
به عمل آمده در خصوص تهیه برنامه اقدام مرحله توسعه 
و تکامل شــبکه ملی اطالعات در راستای اهداف مندرج 
در ســند تبیین الزامات شــبکه ملی اطالعات ارائه کرد.

همچنیــن پس از بحث و تبادل  نظر اعضای شــورا مقرر 
شــد کارگروه ها برنامه های حوزه تخصصی خود را پس از 
برگزاری جلسات تخصصی با ذینفعان تهیه و جهت نهایی 
سازی و تلفیق به شورای راهبری ارائه کنند.در این جلسه 
وزیر ارتباطات با تاکید بر توجه ویژه مقام معظم رهبری 
به تحقق کامل شــبکه ملی اطالعات گفت: در چند ماه 
گذشته مذاکرات جدی با مرکز ملی فضای مجازی صورت 
گرفته و مرکز ملی فضای مجازی سندی در این زمینه را 
به صورت مکتوب ابالغ کرده است. در این سند اقدامات ما 
برای رســیدن به اهداف شبکه ملی اطالعات تبیین شده 
است.آذری جهرمی افزود: سند تبیین الزامات شبکه ملی 
اطالعات مورد توافق اســت و تالش ما انطباق اقدامات و 
فعالیت ها با این سند خواهد بود.ساختار شورای راهبری 
شبکه ملی اطالعات شامل یک شورای اصلی، دبیرخانه، 
مرکز هماهنگی اجرای پروژه هــا و گروه کنترل و پایش 
پروژه ها و همچنین گروه ناظرین است. این شورا به ریاست 
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعــات و عضویت معاونان، 
مدیران پروژه و کمیته ناظران به صورت ماهانه تشــکیل 

جلسه خواهد داد و پیشرفت این پروژه را رصد می کند.

اخبار

سرمقاله

زبان خردمند پشت دل اوست ودل 
بی خرد پشت زبان او.

کالمامیر

»مجید تخت روانچی« معاون سیاسی دفتر رئیس 
جمهوری خواستار روشن شدن ریشه اتفاقات اخیر 
کشور شــد و گفت: دولت اراده کرده تا برخوردش 
با مردم شفاف باشــد و مردم بتوانند بر کار دولت 

نظارت داشته باشند.
بــه گزارش زمان به نقل ازایرنــا، تخت روانچی در 
خصوص ناآرامی های اخیر در برخی از شــهرهای 
کشــور و رویکرد دولت در خصــوص این اتفاقات 
اظهــار کرد: واقعیت قضیه این اســت که مردم ما 
چه نســل جوان چه نســل باالتر مطالبات بحقی 
دارند. آقای روحانی هم گفتند که همه ما باید پای 
صحبت مردم بنشینیم و به نظراتشان گوش دهیم 

و تصمیمات ما بر اساس خواسته های ملت باشد.
وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور در سخنرانی خود 
در کنگره حقوق شهروندی و قبل از تحوالت اخیر، 
بحث شــفافیت را مطرح کردند و گفتند بودجه را 
باید در اتاق شیشــه ای بگذاریم. این به این معنا 
بود که دولــت اراده کرده تا برخــوردش با مردم 
شفاف باشــد و مردم بتوانند بر کار دولت نظارت 
داشته باشند. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری 
گفت: تحوالت اخیر با طرح مطالبات بخش هایی از 
جامعه شروع شد ولی با اتفاقاتی، تبدیل شد به سوء 
استفاده هایی که متاسفانه عده ای شروع به تخریب 
کردند و شعارهای ساختار شکنانه دادند که مردم 
نیز بالفاصله و هوشیارانه صف خود را از آشوبگران 

جدا کردند. روانچی با بیان اینکه عده ای با تحریک 
بدخواهان نظام تالش کردند ســوار موج مطالبات 
مردم شوند، اضافه کرد:اینها مستقیم یا غیرمستقیم 
از خارج از کشــور خط می گرفتند و اگر تبلیغات 
رسانه های خارجی را رصد کرده باشید، دیدید که 
با چه شــور و هیجانی اخبار این اتفاقات را پوشش 
می دادند و تحلیل می کردند. چنانچه بسیاری از 
شایعات و یا تصاویر غیرمرتبط را نیز به عنوان خبر 

ناآرامی های ایران منتشر می کردند!
وی یادآور شد: جالب است ترامپ در عرض دو روز 
چهار توئیت کــرد. عجوالنه فکر کرد که می تواند 

با دخالت در این کار به امیال خودش برســد ولی 
دیدیم که برعکس شد و این نشان دهنده هشیاری 
مردم اســت و مردم ما می دانند که آنها مطمئنا 
دلشــان برای مردم ما نســوخته است. بخصوص 
ترامپ با آن سابقه زشت و الفاظی که در مورد مردم 
ما به کار برده و رویکردی که درباره ویزای ورود به 
آمریکا داشــته است، چنین فردی نمی تواند برای 
مردم ما دلسوزی کند. معاون سیاسی دفتر رئیس 
جمهوری با بیان اینکه در جامعه مطالبات متعدد 
سیاســی اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، تصریح 
کرد: آقای روحانی در صحبت های مختلف مطرح 

و تاکید کرده اند که وزرا و مقامات مسئول با مردم 
صحبت کنند. سیاست هایی هم که دولت دارد در 
این جهت است که اوال به مشکالت مردم بپردازد، 

ثانیا سعی کند برای آنها راه حل پیدا کند.
معاون سیاســی دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به 
سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا دولت درباره شروع 
نآرامــی ها و نقش عوامل داخلی و خارجی در این 
اتفاقات بررسی هایی کرده است، اظهار کرد: اینکه 
مسیر شــعارها عوض شد خیلی گویاست که ابتدا 
فضایی وجود داشت و در ادامه فضای دیگری ایجاد 
شد. لذا ریشه این اتفاقات باید بررسی و روشن شود.

تخت روانچی افزود: البته شاید این امر زمانبر باشد 
اما چیزی که روشن است این است که عده ای- چه 
آشوبگران داخلی و چه کسانی که از خارج توطئه و 
تحریک کردند - از بستر مشکالت اقتصادی مردم 
سوء استفاده کردند و در حقیقت به طرح و شنیده 

شدن همان مطالبات لطمه زدند.
معاون سیاســی دفتر رئیس جمهوری تاکید کرد: 
باید این موضوع روشن شود تا بتوانیم از وقوع چنین 
اتفاقاتی در آینده جلوگیری کنیم. چه کسانی که 
می خواســتند آشــوب داخلــی راه بیندازند، چه 
کسانی که به صراحت گفتند می خواهیم آشوب را 
به داخل ایران بکشانیم و چه کسانی که به صراحت 
نگفتند ولی ما ادله روشنی داریم که اینها به نحوی 

داشتند خط می دادند.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری:

ريشه اتفاقات اخیر کشور بايد روشن شود

رای هیئت /نوبت دوم

اگهی موضوع ماده 3 قانون
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۹۱۲ هیات اول/موضوع قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض 
متقاضی / خانم مژگان جعفری فرزند علی بشماره شناسنامه ۱۱۷۳۳ 
صادره از قروه در جزین  در ششدانگ یک باب خانه / به مساحت 
۸۴/۰۷ متر مربع پالک ۶۳۱فرعی از ۷اصلی واقع در ..... قریه کاظم 
آباد ورامین ...... خریداری از مالک رسمی /خانم ...اقدس شیر کوند ورثه 
محمود شیر کوند ... محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۰/۲۳

م.الف 696ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع  اول  هیات  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۶۰۶۲  برابررأی 
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 غالمرضا هاشم زاده فرزند احمد به 
شماره شناسنامه ۱۶  کد ملی ۶۰۲۹۷۳۵۸۵۳ صادره از سراب در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۵۲/۳۹ متر مربع پالک 

۱۶۴ اصلی 
واقع در مشکین دشت - خ شهید هدایت کار- خ شهید تقی پناه 
- پالک ۲۴ خریداری از مالک رسمی آقای محمد خلج زاده محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۱۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۲۳
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۱/۸

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-  محمد سلیمانی 

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

خانم مریم محمدی جورآبادی فرزند جعفر درخواست رسیدگی به 
قولنامه عادی خود را از پالک  فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در 
بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از آقای داود ویسی 
خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 
۹۶ – ۵۷ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
  ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۱۱۴۶ شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس 
مورخ  ۱۹ /  ۹ / ۹۶  حکم به صدور سند مالکیت یک بابخانه به 
مساحت ۴۴/۰۶  متر مربع به نام خانم مریم محمدی جورآبادی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان رستم بیگ 
وکیلی و غیره  می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی 
می شود تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 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 محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم مریم 
محمدی جورآبادی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از 

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

تاریخ انتشار اول  ۲۳ /  ۱۰ /   
۱۳۹۶ تاریخ انتشار دوم  ۸ /  ۱۱  /  ۱۳۹۶

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 ۱۳۹۶/۱۰/۹ مورخ  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۶۱۶۰  برابررأی 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
مرحوم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
شناسنامه ۱۲۰۳   شماره  به  اله   حجت  فرزند  پور  قاسم  موسی 
صادره از کالردشت که برابر گواهی حصر وراثت بشماره ۱۲ مورخ 
۱۳۹۶/۱/۲۰ فوت و ورثه حین الفوت ایشان عبارتند از : گل دخت 
بزرگی) زوجه(، فضه، رقیه، راضیه، مریم و محدثه همگی قاسم پور 
)دختران مورث( می باشند، نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۶۸ متر مربع پالک ۱۲۵۲ فرعی ا ز ۱۶۳ اصلی واقع 
در بخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی 
الهه شاهقلی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۱۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۲۳ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۱/۸
  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -محمد سلیمانی 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

اول موضوع  برابررأی شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۳۱۵۸ هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
فردیس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
فرزند  خرمی  مریم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
 ۰۳۲۱۴۱۲۸۴۲ ملی  کد    ۱۱۹۱ شناسنامه  شماره  به  امراله  
صادره از کرج در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۰۴ مترمربع پالک ۲۸۷ فرعی از۱۶۳ اصلی واقع 
بست  بن   - رضائیان  ک   - شرقی  کانال  فردیس-  کرج-  در 
متقاضی محرز  مالک رسمی خود  از  دوم - پ ۲۹  خریداری 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
ماه  رسید، ظرف مدت یک  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به 
قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از 
و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 
مالکیت صادر خواهد  مقررات، سند  اعتراض طبق  عدم وصول 

شد.م/الف ۲۱۵۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۲۳تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۰/۸

   کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-محمد سلیمانی 

جزئیات بودجه ۷۸۰۰ میلیاردی 
اشتغال در حوزه مسکن

مکانیزم جدید تامین مالی واحدهای 
کوچک صنعتی

در برنامه پیش  بینی شــده برای بازار مســکن 
در بودجه ســال آینده با سرمایه گذاری حدود 
۷۸۳۸ میلیارد تومانی حدود ۳۰۰ هزار شــغل 

ایجاد می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در برنامه ایجاد 
یک میلیون و ۳۳ هزار شــغل در ســال آینده 
بخشــی از آن به حوزه مســکن اختصاص دارد 
که قرار اســت در کنار اشــتغال زایی به سمت 
بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده نیز حرکت 
شده باشد. دولت در بودجه سال بعد حدود ۳۲۷ 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در نظر گرفته 
از این رقم تــا بیش از ۷۸۰۰ میلیارد تومان در 
بخش تامین و بازســازی مسکن هزینه خواهد 
شد. از این مبلغ حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان  از 
محل تســهیالت بانکی و منابع صندوق توسعه 
ملــی و همچنین ۴۲۳۸ میلیارد تومان از محل 
وجوه اداره شــد، یارانه سودتسهیالت و کمک 
های بالعوض تامین می شــود.برنامه اشــتغال 
بودجــه ۱۳۹۷ در حوزه مســکن در دو حوزه 
اجرایی می شــود. کمک به احیــای بافت های 

فرســوده در ۱۰۰ هزار واحد مســکونی  که به 
ایجاد ۲۴۰ هزار شغل منتهی می شود. از سوی 
دیگر پیش بینی شــده تا ۶۰ هزار شغل دیگر از 
راه کمک به تامین مسکن روستایی و اجتماعی  
ایجاد می شــود کــه ۵۰ هزار واحد مســکونی 
شــهری و ۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی را 
در برمی گیرد.برای حمایت از مسکن در بخش 
روستایی قرار است که تسهیالتی با نرخ حدود 
پنــج درصد و با متوســط ۱۹ میلیــون تومان 

پرداخت شود.

به منظور رفع مشــکالت واحدهــای صنفی-
تولیــدی برنامــه مدونی جهت بــه کارگیری 
مکانیزم های جدید تأمین مالی برای واحدهای 
صنعتــی کوچک تهیــه و در مرحلــه تدوین 
زمینه های اجرایی است که در این راستا برنامه 
مذکــور در برخی نقاط به صــورت پایلوت آغاز 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، شهرک صنعتی 
منطقه ای اســت که به منظور توسعه صنعتی و 
متمرکزشــدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته 

شــده اســت و فقط شــامل تعدادی کارخانه 
و کارگاه تولیــدی می شــود که در این راســتا 
توســعه و تکمیل زیرساخت های سخت افزاری 
و نرم افزاری در نواحی و شــهرک های صنعتی 
موجود از اولویت های ســازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی اســت.گفتنی است که 
در حــال حاضر ۹۶۰ شــهرک و ناحیه صنعتی 
مصوب با ۸۰ هزار واحد صنعتی در کشور وجود 
دارد که بعضا با مشــکالت عدیده ای از جمله 
ســرمایه در گردش و مشــکل نقدینگی مواجه 
هســتند.از اهداف مورد نظر در بهبود وضعیت 
واحدهای صنعتی عالوه بر پرداخت تســهیالت 
به واحدهای صنعتی، تشکیل زنجیره های تامین 
کاالی تولیــدی ایران و ایجــاد پیوند و اتصال 
میان تولیدکنندگان ومصرف کنندگان با رونق 
بخشــیدن به کارخانجات مستقر در شهرک ها 
ونواحی صنعتی و صنوف تولیدی بود تا موجبات 
عرضه محصوالتی را که از لحاظ کیفی و قیمتی 
مناسب هستند فرآهم و با افزایش قدرت خرید 

مردم بتواند با محصوالت وارداتی رقابت کند.

مهمترین موضوع امنیت ملی 
کشور "رضایتمندی مردم"

ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اســالمی می گوید: مهمترین موضوع امنیت ملی کشور »رضایتمندی 
مردم« اســت و مردم ایران فتنه دشمن با محوریت منافقین را در نطفه 
خفه کردند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سیدحسین نقوی حسینی که 
دیروز به عنوان ســخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران ســخن می 
گفت، با اشاره به رویدادهای اخیر کشور اظهار کرد: مجلس، دولت و همه 
دســتگاهها باید از این پس به طور هوشیارانه، رضایتمندی مردم را در 
محور فعالیت هایشان قرار دهند.وی افزود: دشمنان ما امروز تالش می 
کنند تا از ناراضی بودن مردم در زمینه های اقتصادی سوء استفاده کنند 
بنابراین عقل حکم می کند برنامه ها و تالش های ما برخالف استراتژی 
دشمن باشد.نمایندهٔ مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: هر مسئولی که با اقدام خودش موجب نارضایتی 
مردم شود در زمین دشــمن بازی کرده است.نقوی حسینی ادامه داد: 
امروز عظمت و اســتقالل ایران؛ آن چیزی که شهدای ما برای آن جان 
دادند باعث ناامیدی دشــمنان ملت ایران شده است و آنان روز به روز با 

سرخوردگی بیشتری مواجه می شــوند.وی اضافه کرد: وقتی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی نمی توانند سیاستهای استکباری و استعماری خود را 
در منطقه پیاده کنند، فشارهای آنان افزایش پیدا می کند اما ملت ایران 
در برابر فتنه های دشمن ایستاده اند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس گفت: ملت ایران از روز پیروزی انقالب اسالمی 
در مقابل فتنه ها و توطئه های مکرر دشــمنان ایستاده و آنها را خنثی 
کــرده اند؛ فتنه برانگیختن اقوام و قومیت ها که اقوام ایران با انســجام 
و اتحاد نشــان دادند که برای همیشــه متعلق به سرزمین ایران بوده و 
دوســتانه و صمیمانه با هم زندگی می کنند.وی افزود: فتنه گروه های 
تروریستی همین منافقینی که امروز تحت پوشش قدرتهای سلطه گر 
هستند، در فرانسه همایش برگزار می کنند و مورد حمایت رژیم فرانسه 
هســتند؛ همین گروه هایی که ۱۷ هزار نفر از مردم و مسئوالن ما را به 
شهادت رساندند.نقوی حسینی گفت: اینها که ادعای مخالفت با تروریسم 
می کنند، چطور از این گروه ها حمایت می کنند؟ چطور این ســرکرده 
های تروریست آدم کش در پایتخت این کشورها همایش و نمایش برگزار 
می کنند و کســی به آنها کاری ندارد که هیچ، بلکه به آنها کمک هم 
می کنند.وی افزود: در فتنه »تهاجم فرهنگی« که تمام توانشــان را به 
کار گرفتند از شبکه های مجازی و رسانه هایی که در اختیار دارند ۲۴ 
ساعته علیه جمهوری اسالمی ایران برنامه سازی کنند و فضای مجازی را 
علیه منافع ملی کشور ما بسیج کنند نیز ناکام بودند.نقوی حسینی اظهار 
کرد: سپس در فتنه های سیاسی تالش کردند جمهوری اسالمی ایران 

را در عرصــه بین المللی منزوی کنند که پایداری ملت ایران یکی پس 
از دیگری این فتنه ها را ریشه کن کرد و خشکاند.نقوی حسینی تاکید 
کرد: در فتنه »ترور شــهدای هســته ای« ما خیال کردند با این ترورها 
می توانند جلوی پیشرفت و توسعه ملت ایران را بگیرند اما نخبگان این 
ســرزمین و ملت نشان دادند اینگونه تهدیدها و ترورها نمی تواند باعث 
توقف ملت ایران شــود.وی گفت: فتنه داعش، فتنه علیه جهان اسالم 
بود، دشــمنان فتنه ای را بنیانگذاری کردند که همه فرق اسالمی را در 
بر می گرفت و موجب می شد تا یک قرن جهان اسالم را درگیر مسائل 
داخلی کند؛ فکر می کردند با داعش می توانند در همه کشورهای اسالمی 
جنگ مذهبی راه می اندازند اما با قدرت ایران این نیز ریشــه کن شد و 
این برای قدرت های ســلطه گر قابل تحمل نیست.این نماینده مجلس 
گفت: دشمنان تصورشان این است که دیگر نمی توانند در جهان اسالم 
در منطقه خاورمیانه اعمال زورگویی و سلطه کنند، فتنه صهیونیزم که 
در جای خود زمینگیر شد و ایران و جهان اسالم و همه مسلمانان دست 
به دســت هم دادند تا در مقابل این فتنه بایستند.سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد: حوادث اخیر که فتنه 
اغتشاش بود، یک فتنه فرصت طلبانه بود و دشمن تالش کرد با فرصت 
طلبی از این فضا به نفع خود استفاده کند و فتنه جدیدی را علیه ملت 
ایران و علیه جمهوری اســالمی ایران بنا بگذارد که دیدیم با هوشیاری 
ملت، مقاومت مردم، خردمندی و تیزهوشــی مقام معظم رهبری مثل 

همیشه این فتنه هم در نطفه خاموش شد.
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»خشونت« قاتل خانواده
*مهدی حاج محمود عطار

از ابزارهای بســیار تهدید کننده ی خانواده که عمال باعث متالشــی شدن آن و 
یا الاقل کاهش شــدید کارکردهای اجتماعی خانواده خواهــد بود بروز و ظهور 
رفتارهای خشــونت آمیز با علل و ریشــه های متنوع است که باید با جدیت در 
برابــر آن اتخاذ موضع نمود و برای کنترل و کاهش آن برنامه ها داشــت.هرچند 
هنوز محدودیت های فراوانی برای پوشش اخبار مربوط به حوادث حاکم است، اما 
همین اندک اخباری هم که به چشــم و گوش ما می رسد حاکی از وجود نوعی 
خشونت در خانوادهٔ است. این مصیبت گریبان  روند رو به رشد و افزایش میزانٔ 
گیر اجتماع امروزی ایران متاسفانه، همزمان با پدیده هایی همچون عدم تمایل 
به ایجاد زندگی مشترک قانونی و افزایش ازدواج های سفید و همباشی های غیر 
قانونی شــده اســت و این تقارن نامبارک همزمانی، عمال مضرات مخرب وجود 
خشــونت در خانواده را چند برابر نموده است.خشونت خواستگاه هایی دارد که 
شاید بتوان به طور خالصه آن را در حوزه های متنوع اجتماعی با خاستگاه های 
فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی و البته بعضا ناموســی طبقه بندی نمود. با سیر در 
آموزه های اخالقی و توصیه های مهم دینی هم به راحتی می توان به سرچشمه 
هــای قابل کنترل و مقابله ی علمی با این پدیده، و به میزان اهمیت آن پی برد. 
جالب اینجاســت که این خشــونت عمال فارغ از میزان و نوع جنسیت در حال 
فروپاشی کانون خانواده هاست. ممکن است امروزه زنان بیشتر قربانی این نکبت 
اجتماعی باشند اما با توجه به ورود به دنیای مدرن و جایگزینی ابزار های متنوع، 
خاص و پیچیده ی عصر امروزی عمال سمت و سوی مرتکبین اعمال خشونت بار 
نیز همچون سایر شئون زندگی در حال برابریست اال در برخی زمینه ها - خشونت 
های ناموسی - که البته باید به این موضوع نیز اذعان نمود که با برابر خوانده شدن 
حقوق بین زنان و مردان در دنیای مدرن فارغ از جنبه ی )تشابه و تساوی حقوق 
بین زنان و مردان( امروزه زنان نیز ممکن است در برابر رفتارهای سوء همسران و 
بلکه فرزندان مذکر، رفتارهای همراه با انواع خشونت ها و انتقام جویی را برای خود 
حق بدانند و نسبت به اعمال آن درنگ نکنند.بعد اقتصادی بروز رفتارهای خشونت 
بار همراه با تشدید اثرات فقر فرهنگی در جامعه نیز به راحتی باعث بروز رفتارهای 
خشن و بعضا جبران ناپذیر می شود که به این مهم باید روند رو به رشد استفاده 
از مواد مخدر سنتی و صنعتی را نیز اضافه نمود. چه پدران خانواده )بیشتر( و چه 
مادران و فرزندان هنگام آلودگی به انواع مخدرها از اثرات ســوء رفتاری آنها نمی 
توانند رهایی جسته و همواره در چنگال هنجار شکنی های اجتماعی ناشی از آن 
اســیرند.به آنچه در باال اشاره شــد باید، جهل به قوانین و آینده نگری در بروز و 
ظهور رفتارهای خشن را نیز اضافه نمود. در اینجاست که باز باید به نقش مدارس 
و معلمین و اســاتید بیشتر اشاره کرد، نقشــی که قطعا دولت با هر توان مالی و 
گرایش سیاســی نیز به تنهایی نمی تواند از عهده ی اجرا ی کامل آن بر بیاید و 
این مهم عارضه ایست که باید با تالش و همت جمعی و ملی برای رفع آن برنامه 
ریزی و حرکت های پرشــتاب انجام داد. آموزشهای همه جانبه در تمام رده های 
سنی و جنسیتی و اهتمام به برنامه ریزی بلند مدت بین نسلی و فارغ از گرایشات 
صرف سیاسی را باید جایگزین رویکردهای فعلی نمود. متالشی شدن کانون اصلی 
اجتماع یعنی خانواده با هر وسیله و شگردی عمال تهدیدی بسیار خطرناک برای 
کل جامعه و حاکمیت خواهد بود. شکست در الگوها و روندهای اجتماعی که به 
هر دلیل سبب نابودی خانواده ها بشود، نتیجه ای جز تضعیف و از هم گسیختگی 
اجتماعی نخواهد داشت و باید یادآور شویم که شکستها در حوزه های اجتماعی 
و خانوادگی، جبران ناپذیر اســت و عواقب چنین باختهایی را باید نسلهای بعدی 
بپردازند.بیایید با آموزش و حساسیت بخشی، خشم خود را ریشه ای کنترل کنیم.

گفت وگوی تلفنی ظریف و الوروف 
درباره سوریه

وزیران امور خارجه ایران و روســیه در یک تماس 
تلفنی درباره برگزاری کنگره مردمی سوریه گفت وگو 
کردند.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، وزارت امور 
خارجه روسیه دیروز با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد 
که سرگئی الوروف در تماسی تلفنی با محمدجواد 
ظریف، همتای ایرانی خود درباره مقدمات برگزاری 
کنگره مردمی ســوریه به میزبانی روسیه گفت وگو 
کرد.قرار اســت اواخر ماه جــاری )میالدی( کنگره 

مردمی سوریه در شهر سوچی روسیه برگزار شود.

توافق مرکل با سوسیال دموکرات ها 
برای تشکیل دولت ائتالفی

حــزب محافظــه کار صدراعظم آلمان و سوســیال 
دموکرات های این کشور پس از ماه ها مذاکره دیروزبر 
روی دســتورکاری برای تشــکیل یک دولت ائتالفی 
توافق کردند.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، منابع 
دو حزب محافظه کار آنــگال مرکل، صدراعظم آلمان 
و سوســیال دموکرات ها اعالم کردند که با این توافق 
چشــم اندازی برای پایان دادن به مذاکرات بی نتایجه 
چندین ماهه و تشکیل دولت ائتالفی در آلمان دیده 
می شود.این توافق بین رهبران حزبی و پارلمانی آلمان 
راه را بــرای مذاکرات به منظور تشــکیل یک ائتالف 
رسمی و پایان دادن به بن بستی که نقش آلمان را در 
امور بین المللی تضعیف کرده است، هموارتر می کند 
و البته ســواالتی را درباره مــدت زمانی که مرکل در 
صدراعظمــی می ماند، به وجود آورده اســت.پس از 
مذاکرات، شش رهبر پارلمانی و حزبی یک دستور کار 

۲۸ صفحه ای را به اعضای حزب ارائه کردند.

استخدام ساالنه حدود ۴۰ هزار 
نفردر دولت 

رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به 
آمار ساالنه جذب نیرو از سوی دولت، گفت: ساالنه 
بر اساس نیازهای موجود بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر از 
طریق آزمون های مختلف اســتخدامی جذب دولت 
می شــوند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جمشید 
انصاری دربــاره روند اشــتغال زایی در بدنه دولت، 
اظهار کرد: همواره متناسب با خروجی افراد از بدنه 

دولت، نیروهای جدید جذب می شوند.

یادداشتخبر

ادامه از صفحه ۱
صدیقی افزود: قانونگذاری یعنی تسهیل امور، 
نه اینکه قانونی درست کنیم که کارها بیش از 
پیش پیچیده تر شود. روان سازی امور جاری و 
اداری از وظایف مجلس اســت و مجلس نباید 
این قــدر دچار انفعال، نرمش و عقب نشــینی 
شود.وی تصریح کرد: در الیحه بودجه ۹۷ برای 
مســائل فرهنگی، بودجه قابل اعتنایی در نظر 
گرفته نشده است. در مسائل علمی، پیشرفت 
کشــور منوط به تخصیص بودجه به این حوزه 
اســت. باید پیشرفت علمی داشته باشیم و در 
کنار آن، به حوزه های علمیه هم توجه بیشتری 
کنیم، چرا که شرایط بودجه حوزه های علمیه 
مناسب نیست.خطیب موقت نماز جمعه تهران 
گفت: باید در بودجه، جهت حمایتی خود را از 
اقشــار ضعیف، پابرهنه و مستضعف در کشور 
قــرار دهیم و بایــد کاری کنیم کــه اینها به 
نوایی برسند و نه اشراف مرفه بی درد.صدیقی 
خاطرنشــان کرد: باید مدیریــت کارآمد برای 
اشتغالزایی جوانان داشته باشیم و در این راستا 
حرف و شــعار دیگر کافی است، چرا که مردم 
منتظر اقدام و عمل هستند. بیکاری به همراه 
خود افسردگی، بیماری، خشونت و اغتشاش به 

همراه می آورد و اینکه بگوییم برای اشتغالزایی، 
پول و بودجــه در نظر گرفته ایم، دیگر کفایت 
نمی کند چرا که باید بــا مدیریت جهادی در 
این مسئله کار کرد.وی اظهار کرد: نکته دیگر 
اینکه باید به مردم احترام گذاشــت و به نوعی 
مسئله تحویل گرفتن مردم از جانب مسئولین 
است. شعارهای غربی برای همه اقشار جامعه 
جالب نیست و متن ملت ایران، افرادی مؤمن 
به انقالب و اســالم هستند که باید در راستای 

حل مطالبات و مشکالت آنها، حرف هایشان را 
شــنید و حل کرد؛ اگر توان حل این مشکالت 
را ندارید، وعده های بیهوده هم به مردم ندهید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: در این 
اغتشاشات که طراحی دشــمن بود، با دست 
داخلی ها بــه پایگاه های نماز جمعــه، ادارات 
دولتــی، بانک ها، منازل ائمــه جمعه و برخی 
دیگر از مکان ها حمله شــد که البته اینها کار 
ملت نیســت و اقدامی ضد انقالب و به دستور 

شــیطان بزرگ صورت گرفته است.صدیقی با 
بیان اینکه مردم خیلی زود انزجار خودشــان 
را از آشــوبگران نشــان داده و راهشان را جدا 
کردند، گفت: نیــروی انتظامی در این حوادث 
ســنگ تمام گذاشــت و ما شــاهد بودیم که 
مأموران نیروی انتظامی در برخی نقاط کتک 
خوردند ولی آســیبی به مردم وارد نکردند که 
این نشان از اقتدار، فرهنگ، شخصیت و عزت 
ما است و ما به نیروهای مسلح خود می بالیم.

وی تصریح کرد: مــردم هر زمان که می دانند 
وقت حضور در صحنه اســت، با وجود اطالع 
از مشــکالت اقتصادی و وضعیت نامناســب 
معیشــتی، به صحنه می آیند، چرا که خود را 
صاحب این نظام و انقــالب می دانند.خطیب 
موقت نماز جمعه تهران در پایان با اشــاره به 
رئیس جمهور  ترامپ  تعادل شــخصیتی  عدم 
آمریکا خاطرنشــان کرد: ترامپ گفته بود که 
مردم از حکومت می ترســند، اما مردم نشان 
دادنــد که آنهــا صاحبان اصلی ایــن انقالب 
هســتند و حکومت را نگهداری می کنند و هر 
جا که خطری بوده، این مردم بودند که سینه 
سپر کردند و نشان دادند که برای حرف ترامپ 

و امثال او، ارزشی قائل نیستند.

حجت االسالم صدیقی: بودجه باید در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه باشد

بايد مديريت کارآمد برای اشتغالزايی جوانان داشته باشیم

مفقودی

۷۲شماره  ۸۶۲م۳۷ایران  پالک  شماره  به   ۹۰ مدل   ۲۰۶ پژو  سبز  برگ   
موتور۱۴۱۹۰۰۷۶۲۷۴ شماره شاسی NAAP۰۳ED۸CJ۵۵۸۵۸۵به نام محمد 

رمضان نژاد مفقود  گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ وقت
 رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محرم توپچی 

خواهان آقای  بهروز خورشیدی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای /خانم محرم 
توپچی  و سایرین به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی  ملک مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۹۲۹۴۰۰۲۸۵    شعبه دوم  دادگاه 
عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰  
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف ۱۹۱۵
متصدی امور دفتری دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش 
چهاردانگه- اسماعیل حاجی وند

آگهی ابالغ ماده 1۸ آئین نامه اجرای اسناد رسمی
بدینوسیله به آقای علی ابارشی  فرزند محمد شناسنامه شماره ۱۳۰۵ صادره از ۱ 
شهر ری ساکن: جاده ساوه- شهرک شهید بهشتی خ هیدخ گلستان ۱۲ پالک ۱۰+۱ 
ابالغ می شود که خانم محبوبه مسکنی جهت وصول مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) طبق 
شاخص روز محاسبه گردد( به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره ۵۸۲۱ مورخ 
۱۳۷۱/۰۶/۲۸ دفتر ازدواج ۱۶ اسالمشهر و کفیل دفتر ازدواج ۳۴ علیه شما اجرائیه  
صادر نموده وپرونده اجرائی به کالسه ۹۶۰۰۳۶۴ در این اداره تشکیل شده است و 
طبق گزارش مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ مامور پست،  محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 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 ننمایند، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م/الف ۱۹۰۵ 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اسالمشهر-فریدون فتحی

آگهی

اکبری   علیه علی  تاریخ ۹۶/۰۷/۲۶ محکوم  دادنامه شماره ۱۱۳۹ در  به موجب 
محکوم است به تنظیم سند رسمی یک دستگاه موتور سیکلت نیکناز مدل ۱۳۹۴ 
به شماره انتظامی ۳۲۳-۳۲۹۸۱ به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ ریال 
وقف  وکیل  الوکاله  حق  و  دادگاه  به  تقدیمی  اوراق  و  دادرسی  هزینه  عنوان  به 
تعرفه مصوب در حق محکوم له ونیز پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰ تومان  از بابت نیم 
عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 
۱۱۹و ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی آگهی میگردد و ده روز پس از آن بموقع 
اجرا گذاشته می شود و بر اساس ماده ۹ قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ 
را  اقامت خود  یا  اینکه محل  به محکوم علیه نخواهد شد مگر  با اخطار دیگری 

اعالم نماید .
م الف – 1۵47 خ – رئیس حوزه اول شورای حل اختالف

آگهی قانون تعیین تکلیف

 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی نوشهر

تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر   
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوبه۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده ۱ قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و 
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح زیر 

آگهی می گردد
 امالک متقاضیان واقع در قریه هلستان پالک ۶ اصلی 

بخش یک قشالقی 
۱۵۱۱ فرعی آقای بهزاد کیاکجوری فرزند شعبانعلی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت۴۲۴/۵۲ مترمربع واقع در خیابان شهید کریمی 
از  الواسطه  مع  خریداری  صنعتی  شهرک  هواپیمایی 

شعبانعلی کیاکجوری مالک رسمی 
۱۵۳۰ فرعی خانم خدیجه فرخ نیا فرزند نظام نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۴۳/۷۶مترمربع واقع در هلستان بهارستان ۹ خریداری  

مع الواسطه ازکیا مالک رسمی
 ۱۵۹۷ فرعی آقای فرید کیا فرزند عزت اهلل نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۰۲ مترمربع واقع در بهارستان شمالی بن بست کاملیا 

خریداری مع الواسطه از زهرا خواجوند
 امالک متقاضیان واقع در قریه کردیکال پالک ۱۶ اصلی 

بخش یک قشالقی 
۴۰ فرعی خانم بتول خواجونددلسمی فرزند علی نسبت 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
مساحت ۱۷۳ مترمربع واقع در کردیکال خیابان اندیشه 
کوچه الدن خریداری مع الواسطه از سجاد کرددلسمی  

مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ تجن پالک ۲۲ 

اصلی بخش یک قشالقی 
۳۰۲ فرعی خانم شهین غالمپور نجار فرزند اسمعیل 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۵۶۹/۵۰مترمربع واقع در شهرک فرمانداری 
مالک  از سید حسین موسوی  الواسطه  خریداری مع 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در مرتع چالک غربی پالک ۱ 

اصلی بخش دو قشالقی
 ۳۴۰ فرعی آقای اکبر گلستانه نو فرزند حسن نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۴۵متر 
مربع تحت. اعیانی ۳۴۰  فرعی از ۱۱۰ فرعی از ۱ اصلی 

سابقه ثبت داشته واقع در نرسیده به چلک  شاهین سر 
خریداری مع الواسطه از اکبر یوسفی مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه بندپی پالک ۴ اصلی 
بخش دو قشالقی 

۱۲۵۲ فرعی خانم زهره علی محمدی سنجانی  فرزند 
فرزند  علیمحمدی  مجتبی  آقای  علیمحمد  میرزا 
غالمعباس حصه  هر کدام مشاعا و بالسویه به میزان 
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
بندپی  در  واقع  مساحت ۴۰۴/۲۰مترمربع  به  احداثی 
فرشید  از  الواسطه  مع   خریداری  ادب  و  علم  کوچه 

محسنی بندپی مالک رسمی
 ۱۲۵۳ فرعی خانم شیرین ارجمندفر  فرزند ابوالقاسم 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
واقع در مزگاه دوراهی  به مساحت ۵۳۵/۳۷ مترمربع 
بندپی  روبه روی نیلوفر آبی خریداری مع الواسطه از 

احمد پشتوان مالک رسمی

فریزهندی  محمدزاده  فرشته  خانم  فرعی   ۱۲۵۴
فرزند شکراهلل ۲- خانم مهری بوجار  فرزند ابوالقاسم 
حصه  هر کدام مشاعا و بالسویه  به میزان سه دانگ 
احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع 
به مساحت۳۰۹/۳۰ مترمربع واقع در بندپی خط گاز 
خریداری مع الواسطه از امین صابری میمندی مالک 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه امیررود پالک ۲۶ اصلی 

بخش دو قشالقی

فرزند مهدی  فاخر  قاسمی  ملیحه  فرعی خانم   ۶۳۷ 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
امیررود خیابان  به مساحت ۲۲۴/۹۵مترمربع واقع در 
از قاسم  الواسطه  مزرعه مزرعه ۴ غربی خریداری مع 

استاد نیا مالک رسمی
 ۶۴۰ فرعی آقای امیرحسین هدشیان پور فرزند احمد 
علی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین بابنای انباری 
کوچه  امیررود  در  واقع  ۴۳۱/۹۰مترمربع  مساحت  به 
دشت ناز خریداری مع الواسطه از علیرضا هدشیان پور 

مالک رسمی 
۶۴۱ فرعی آقای علیرضا هدشیان پور فرزند احمد علی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای  انباری به 
مساحت ۴۴۸/۸۰مترمربع واقع در امیررود کوچه دشت 
ناز خریداری مع الواسطه از یعقوب اسحاقی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه لتینگان پالک ۲۸ اصلی 

بخش دو قشالقی 
ابوالقاسم  فرزند  فر  نوشی  کوروش  آقای  فرعی   ۸۳۰
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۵۴۷/۲۳مترمربع واقع در لتینگان  کوی افشین 

خریداری مع الواسطه از مهین خزایی مالک رسمی 
۸۳۱ فرعی خانم فریده  جدی کار فرزند اصغر نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۵۲۴/۰۲مترمربع واقع در لتینگان خ بهرام نبش  گلستان 
۱۲ خریداری مع الواسطه  از سارا سهامی مالک رسمی 
اصلی  اندرور پالک ۲  قریه  واقع در  امالک متقاضیان 

بخش سه قشالقی
 ۷۷۳ فرعی آقای علی احمدی فرزند خان مراد  نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین با مبنای احداثی  به 
مساحت ۳۵۰/۸۳مترمربع واقع در اندرور شهرک کتی 
خ بوستان خریداری مع الواسطه از محمد حسن صالحی 

نژاد مالک رسمی 
اسمعیل   فرزند  احمدی  مجتبی  آقای  فرعی    ۷۷۵
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
اندرورخ دهکده  به مساحت ۴۰۶/۲۶مترمربع واقع در 
کتی خریداری مع الواسطه  از مهدی سلیمانی اندرور 

مالک رسمی 
سید  فرزند  هاشمیان  مسعود  میر  آقای  ۷۸۱فرعی 
بنای  با  به ششدانگ یک قطعه زمین  حسین نسبت 
احداثی به مساحت ۳۴۰/۷۳ متر مربع واقع در ادرور لوله 
گاز شرقی – شهرک سیاسرانی خریداری مع الواسطه از 

جعفر سیاسرانی مالک رسمی 
۷۸۴ فرعی خانم شکوه سادات تسلیمی تک  فرزند سید 
حسن نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
اندرور  در  واقع  ۳۱۸/۶۹مترمربع  مساحت  به  احداثی 
جاده گاز غربی خریداری مع الواسطه از علی قمی  ملکار 

مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه حمزده سفلی  پالک ۸ 

اصلی بخش سه قشالقی 
۳۴۶ فرعی خانم پانته آ رحمانی فرزند علی   نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
شرقی  گاز  جاده  ملکار  در  واقع  ۱۹۰/۸۷مترمربع 
خریداری مع الواسطه  از ایرج رضوانی پور مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه ملکار پالک ۱۰ اصلی 

بخش سه قشالقی
 ۴۴۹ فرعی آقای صادق درکی فرزند ابوالقاسم نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
شقایق  بست  بن  ملکار  در  واقع  ۲۲۵/۷۳مترمربع 

خریداری مع الواسطه از حمید زنده دل مالک رسمی
واقع در قریه حوضکتی پالک ۱۱   امالک متقاضیان 

اصلی بخش سه قشالقی
 ۴۶۰ فرعی آقای علی عبادی فرد فرزند خداداد نسبت 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
مساحت ۲۸۴/۳۲مترمربع واقع در حوضکتی -بوستان 
۴ خریداری مع الواسطه از پروانه علیاری مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه کهنه سرا پالک ۱۵ اصلی 

بخش سه قشالقی
آقای  ستار  فرزند  رحمانی  مژگان  خانم  فرعی   ۳۸۳ 
عبداهلل بایرامعلی  زاده روح بخشی فرزند آقا کریم حصه 
هر کدام مشاعا و بالسویه  به میزان سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۴۲/۲۲مترمربع واقع در روستای کهنه سرا خریداری 

مع الواسطه از مهرداد دلسوزی فومنی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه چلک پالک ۱۷ اصلی 

بخش سه قشالقی 
فرزند  کانی  بابو  آقای محمدعلی سلیمی  فرعی   ۷۴۵
مهدی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۲۳۶ متر مربع واقع در چلک خ پرو 
بن بست سپاهان خریداری مع الواسطه  از محمد مهدی 

محمودیان مالک رسمی 
اسمعیل   فرزند  ارجمند  پرتو  بابک  آقای  فرعی   ۷۳۳
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۲۵۴ مترمربع واقع در چلک خ مجتمع انوش 
شهرک امید خریداری مع الواسطه از رضا حسینی مالک 

رسمی 
واقع در قریه توسکاتک  پالک ۱۹  امالک متقاضیان 

اصلی بخش چهار قشالقی
اهلل  روح  فرزند  عربی  امینی  الهام  خانم  فرعی   ۶۸۱  
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۲۳۰/۲۵مترمربع قسمتی از پالک ۵۹ فرعی 
از ۱۹ اصلی واقع در توسکاتک خ شالیزار شهرک بزرگی 
رسمی  مالک  بزرگی  سعید  از  الواسطه  مع  خریداری 
امالک متقاضیان واقع در قریه سیاهرود پالک ۲ اصلی 

بخش پنج قشالقی
 ۷۷۹ فرعی خانم اعظم فیضی فرزند علی نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۸۸/۹۶متر مربع واقع در سیاهرود خ ترنج  کوچه کاملیا 
خریداری مع الواسطه از مریم سادات مرتضوی مالک 

رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه فراشکالی سفلی پالک ۶ 
اصلی بخش پنج قشالقی

 ۲۷۰فرعی  آقای حسین درگران  فرزند مهدی نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۴۳/۱۷مترمربع واقع در فراشکالی سفلی خریداری مع 

الواسطه  از جهانگیر فرشیدنیا مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه وازیوار پالک ۲۲ اصلی 

بخش پنج قشالقی
 ۳۰۶ فری آقای احسان ساسانی فرزند داود نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۲۱/۹۷مترمربع واقع در دروازیوارشهرک  شالیزار کوچه 
نسترن خریداری مع الواسطه از علی مطهری شمرانی 

مالک رسمی
محمد  فرزند  فرمان  رضا  مجید  آقای  فرعی    ۳۰۷  
رضا خانم افسانه محمدزاده فرزند حسنعلی حصه هر 
از  مشاع  دانگ  سه  میزان  به  بالسویه   و  مشاعا  کدام 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۶۸/۰۵مترمربع واقع در دروازیوار خریداری مع الواسطه 

از یاسر ناییج پور مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه علویکال پالک ۲۴ اصلی 

بخش پنج قشالقی
نسبت  کریم  فرزند  احسانی  اکبر  آقای  فرعی   ۶۱۴  
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
مساحت ۲۷۰/۴۰مترمربع واقع در دروازیوار شهرک سام  

خریداری مع الواسطه از علیرضا نصیری مالک رسمی 
محمود  فرزند  شاهمیری  شراره  خانم  فرعی   ۶۱۵
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت۲۸۳/۲۴ مترمربع واقع در وازیوار  شهرک 
شالیزار مجتمع سام خریداری مع الواسطه  از ارسالن 

قاضی نژاد مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در مرتع عزیزا باد پالک ۳۰ اصلی 

بخش پنج قشالقی
ابوالفضل شاکری فرزند سید  آقای سید   ۳۹۸ فرعی 
بنای  با  زمین  قطعه  دانگ یک  به شش  نسبت  جواد 
دروازیوار   واقع  ۴۱۸/۷۹مترمربع  مساحت  به  احداثی 
شهرک شکوفا خریداری مع الواسطه از علی اکبر قاضی 

نژاد مالک رسمی
 ۳۹۹ فرعی آقای سیدحسین وزیرپور یزدی فرزند سید 
محمد نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
دروازیوار  واقع  ۴۴۸/۱۲مترمربع  مساحت  به  احداثی 
شهرک شکوفه خریداری مع الواسطه از علی اکبر قاضی 

نژاد مالک رسمی
محمود  فرزند  نژاد  مقدم  شیرین  خانم  فرعی   ۴۰۰  
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  
شهرک  وازیوار  در  واقع  مساحت ۵۸۵/۷۷مترمربع  به 
نژاد  قاضی  اکبر  از علی  الواسطه  شکوفا خریداری مع 

مالک رسمی
 ۴۰۱ فرعی آقای علی جهرامی  فرزند غالمرضا خانم 
مهرناز لباف  فرزند رضا حصه  هرکدام مشاعا و بالسویه  
به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
در  واقع  ۴۳۲/۶۸مترمربع  مساحت  به  احداثی  بابنای 
دروازیوار شهرک شکوفا خریداری مع الواسطه از علی 

اکبر قاضی نژاد مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در مرتع جنگسو  پالک ۵۶ اصلی 

بخش شش قشالقی
عبدالباقی  فرزند  خان  تر  سیمین  خانم  فرعی   ۲۲۵ 
نسبت به ششدانگ یک  قطعه زمین با  بنای احداثی به 
مساحت ۶۱۱ مترمربع واقع در ونوش بعد از جاده گاز 

خریداری مع الواسطه از ایرج عبدی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه ونوش پالک ۵۸ اصلی 

بخش شش قشالقی
سید  فرزند  افرازیده  محسن  سید  آقای  فرعی   ۴۹۹ 
فرج اهلل نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
ونوش  در  واقع  مساحت ۳۱۹/۸۸مترمربع  به  احداثی 
شهرک سپیدار خریداری مع الواسطه از علی الریجانی 

فیروز مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در مرتع  نمک اب پالک ۷۷ 

اصلی بخش شش قشالقی
رضا  فرزند  یگانه  حسنی  سیامک  آقای  فرعی   ۳۸۶  
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
الدینکال   در صالح  واقع  به مساحت ۶۷۲/۵۰مترمربع 

شهرک آفتاب خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
اصلی  قریه ساس پالک ۵  واقع در  متقاضیان  امالک 
بخش دوم ییالقی ۱۵۱ فرعی آقای حسن نایبی فرزند 
حمداهلل نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
واقع در روستای  مربع  متر  به مساحت ۳۰۰  احداثی 
ساس خریداری مع الواسطه از خلیل خواجوند  مالک 
علی  فرزند  قریشی  محمد  آقای  فرعی   ۱۵۲ رسمی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
ساس  روستای  در  واقع  مترمربع   ۱۹۲۵ مساحت  به 
خریداری مع الواسطه از بهزاد خواجوند ساس  و شرکا 

مالک رسمی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوط این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهر ها نتشر و 
در روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
باید  معترض  نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۶/۱۰/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم 

۹۶/۱۱/۷
 رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر فرامرز 
کلبادی نژاد 

اگهی مفقودی

برگ سبز ماشین سواری کامیونت ون نیسان مدل ۱۳۸۳ به شماره شهربانی ۱۱-
۶۳۶س۸۵ و شماره موتور ۲۶۶۹۱۸ و شماره شاسی D۶۰۳۸۸ به نام سید محمود 

یعقوب زاده مرز مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

نخســت وزیر لبنان اعالم کرد، هیچ مخالفتی 
با مشارکت حزب اهلل در دولت ندارد و دخالت 
هــر طرف خارجــی در امور داخلــی لبنان را 
نمی پذیرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سعد 
حریری، نخســت وزیر لبنان در گفت وگویی با 
آمریکایی وال اســتریت ژورنال گفت:  روزنامه 
حــزب اهلل عضوی در دولت لبنان محســوب 
می شــود و ایــن دولت جامع، شــامل تمامی 
احزاب سیاســی بزرگ موجود در کشور بوده 
و همین امر ثبات سیاســی را در لبنان فراهم 
می کند، این مســاله هدف اصلی من در حفظ 
ثبات سیاســی برای وحدت کشور را تضمین 
می کند.نخســت وزیر لبنان بــا تاکید بر لزوم 
تمرکز بیروت بر منافع ملی بدون دخالت هیچ 
طرف خارجی گفــت: نمی توانیم بپذیریم که 

طرفی خارجی در سیاســت های لبنان دخالت 
کند، روابط ما با ایران یا سایر کشورهای منطقه 
خلیج فارس باید در بهترین شکل ممکن باشد 
و این روابط باید در راســتای خدمت به منافع 
ملی لبنان باشند.حریری با اشاره به اینکه رشد 
اقتصادی ســاالنه لبنان در حال حاضر یک تا 
دو درصد اســت، گفت: دور ماندن از اختالفات 
طائفــه ای موجود در منطقه خاورمیانه و حفظ 
امنیت ملی تحقق رشد اقتصادی ساالنه چهار 
تا شــش درصد در کشور را فراهم می کند.وی 
در ادامه این مصاحبــه از ارائه جزئیاتی درباره 
سفرش به ریاض در نوامبر سال گذشته که طی 
آن از سمت نخست وزیری استعفا کرد و سپس 
در ۲۲ همان ماه از تصمیم خود منصرف شد، 

امتناع ورزید.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان 
اینکه، پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز 
بانک مرکزی است، گفت: بانک ها در حال آماده 
سازی برای صدور کارت های هوشمند هستند.

بــه گزارش زمان به نقل ازپژوهشــکده پولی و 
بانکــی، داود محمدبیگی با اشــاره به برگزاری 
جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک ها، گفت: 
یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی 
و اجرایی شدن آن هســتیم، بحث آماده سازی 
بانک ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی 
و صدور کارت های هوشــمند است.مدیر اداره 
نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: در کشور 
دو سه بار تا کنون به سمت کارت های هوشمند 
رفته ایم؛ ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر 
داخلی برای اســتفاده از ایــن کارت ها، وجود 

نداشــت، زیاد از کارت های هوشمند استفاده 
نکردیم.محمد بیگی، یکی از چالش های اصلی 
در حــوزه ارتباطات بیــن المللی را بهره گیری  
از کارت های هوشــمند در نظام بانکی داخلی 
دانســت و تصریح کرد: بــرای این مهم باید دو 
اقدام انجام شــود نخست اینکه زیرساخت های 
بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات 
این کارت ها فراهم شود به نحوی که هر بانکی 
کارت هوشمند صادر می کند بتواند در خارج از 
کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد. وی،عملیاتی 
شــدن روش مذکور را نیازمنــد برخی پروتکل 
هــای ارتباطی عنوان کرد و افــزود: امیدواریم 
تا تیرماه ســال آینده آن را به اتمام برسانیم تا 
کشور ما اســتانداردهای هوشمند سازی کارت 

ها را رعایت کنند.

ین وابط با ایران باید به بهتر  ر
 شکل ممکن باشد

ونده تجمیع کارت های بانکی   پر
وی میز بانک مرکزی ر
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دادنامه

پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۶۴۰۷۰۰۱۹۰ شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شهریارتصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۲۶۴۰۷۰۰۹۳۱

خواهان: آقای حمیدرضا رستمی   فرزند: گل احمد   به نشانی: تهران،شهریار،اندیشه 
فاز ۱،شهرک مریم،سعدی۹،پ ۱۱،واحد ۷

خوانده:آقای مهدی گلکار شاهاندشت   فرزند پرویز  به نشانی مجهول المکان
خواسته ها: ۱- مطالبه خسارات دادرسی   ۲- تحویل مبیع

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای حمیدرضا رستمی به طرفیت مهدی گلکار شاهاندشت به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی از قرار روزانه یک میلیون ریال از تاریخ ۹۵/۴/۳۰ 
به مبلغ ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان به انضمام خسارت دادرسی و تحویل مبیع یک باب 
آپارتمان پالک ثبتی ۴۶/۵۹۹۱ مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال دادگاه با بررسی جمیع 
اوراق پرونده خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که 
مطابق مبایعه نامه یک واحد آپارتمان را از خوانده خریده ام و مطابق ظهر مبایعه نامه 
مزبور که در تاریخ ۹۵/۰۴/۳۰ آپارتمان را تکمیل و تحویل نماید درغیراینصورت مطابق 
قرارداد روزانه یک میلیون ریال می بایست خسارت پرداخت نماید ولی مشارالیه ملک 
را ۹۶/۷/۳۰ تحویل داده است لذا ضمن استرداد دعوی خود در بخش تحویل مبیع 
تقاضای صدور حکم به شرح شق اول خواسته و پرداخت خسارت قراردادی را دارم 
خوانده با وصف ابالغ از طریق نشرآگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته و هیچگونه 
دفاعی در مقابل دعوی خواهان بعمل نیاورده است لذا دادگاه با توجه به مبایعه نامه 
قرارداد  از شرط مندرج در  و تخلف  تعهد خوانده  احراز  مدرکیه و ظهر آن ضمن 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ و ۲۱۹ و۲۲۰ قانون 
مدنی  و مواد ۵۱۵و۵۱۹و۵۲۰و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
۱۰/۳۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعالم می 
نماید و اما در خصوص شق دوم خواسته مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید.رای صادره ظرف 
۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می 

باشد.خ     م.الف:۳۰۲۹۲
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی-حقوقی شهرستان شهریار-صادقی

آگهی ابالغ

 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰/۹/۲۰  

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۵۷۰۱۰۰۸۱ مورخ۹۶/۱۰/۳ صادره از هیات رسیدگی 
به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، امالک و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ تصرفات آقای جمشید عربی فرزند علی اکبر 
به صورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت۳۲۶/۲۷مترمربع 
قسمتی از پالک ۶۵۰ فرعی از ۵۳- اصلی محرز گردیده وبرابر محتویات پرونده ثبتی 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۷۸۷/۵۰متر مربع به شماره ۶۵۰ فرعی از 
۵۳- اصلی ذیل ثبت ۱۳۲۲۲ صفحه ۳۸۵ دفتر ۹۲ بنام داود داداش نژادکلخوران ثبت 
و سند صادر و تسلیم شده و مع الواسطه طبق سند ۴۸۴۴۶ مورخ ۶۰/۸/۱۹ دفترخانه  
دو شهریار به غالمرضا تقی پوردهقان تبریزی انتقال یافته و نامبرده در جلسه هیئت 
حضور نیافته لذا هیئت مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذکور و نیز ماده ۱۳ آیین 
نامه اجرایی آن مصوب ۹۱/۴/۲۵نسبت به صدور سند مالکیت بنام متصرف فوق الذکر 
اقدام شود بدینوسیله مفاد رای صادره به مالک و نیز اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی 
تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود راظرف مدت دو ماه از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تسلیم و رسید آن را دریافت 
دارند.بدیهی است در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور 
سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:۳۰۲۸۹ 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۹۶/۱۰/۲۴ تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۶/۱۱/۰۹

شرکت تعاونی مصالح فروشان مرکزی کرج
آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت دوم (

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می گردد که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصالح فروشان کرج که راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1396/11/11 در محل شرکت تعاونی مصالح فروشان کرج واقع در کرج – میدان مادر – خیابان 
رودکی شرقی – پالک 79، به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات ذیل طبق دستور جلسه 

تشکیل و برگزار می گردد، حضور بهم رسانید. 
یاد آوری می شود : 1- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق 
حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ یک 
از اعضاء نمی تواند عالوه بر رای خود بیش از سه رای با وکالت به عضو و یک رای به غیرعضو همراه 
داشته باشد. همچنین برگ¬های وکالت مذکور به امضاء هیات مدیره و بازرسان و مهر تعاونی معتبر 
خواهد بود. به منظور تنظیم و تایید وکالت نامه ها وکیل و موکل بایستی باتفاق یکدیگر از تاریخ 

1396/10/24 تا تاریخ 1396/11/10 در وقت اداری به محل شرکت تعاونی مراجعه نمایند. 
2- با توجه به پایان دوره خدمت هیات مدیره و بازرسان اعضائی که درخواست کاندیداتوری هیات 
مدیره و بازرسی شرکت تعاونی را دارند. از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت یک هفته )10 روز( 
فرصت دارند فرم درخواست را تکمیل و مدارک مورد نیاز : )کپی جواز کسب معتبر- کپی مدرک 
تحصیلی- کپی کارت ملی – کپی شناسنامه و دو قطعه عکس )4×3( را آماده و جهت ثبت نام در 

ایام اداری به شرکت تعاونی مصالح فروشان کرج تحویل نمایند.
3- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه 
اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت 

خواهد یافت. 
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان  2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص 
صورت های مالی سال 94 و 95  3- ارائه گزارش حسابرسی سال 94 و 95 و تعیین حسابرسی 
رسمی و هزینه مربوطه برای سال مالی 96  4- انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره 

و بازرسان 
هیات مديره شرکت تعاونی  مصالح فروشان کرج

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف محلی ولی عصر

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی فوق الذکر می رساند، جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی یاد شده راس ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 
1396/11/5 در محل تعاونی واقع در جاده جنب انبار نفت مسجد صاحب الزمان تشکیل می 
گردد.لذا از اعضا محترم تعاونی دعوت می شود تا در راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور 

به هم رسانند. ضمنا یادآور می گردد:
1-در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی 
خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی 
بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص  غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می شود 
برگه های نمایندگی مزبور با امضا اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین 
منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ انتشار این آگهی 
به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی 
معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت 
نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود به مجمع عمومی برای 

نماینده صادر گردد.
2-تصمیماتی که در مجمع با رعایت ضوابط و مقررات اتخاذ می گردد، برای کلیه اعضا اعم از 

حاضر و غایب و مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.
3-این مجمع در صورت حصول حد نصاب 2/3 رسمیت خواهد یافت.

دستورجلسه:1-اساسنامه جدید
شرکت تعاونی مصرف محلی ولیعصر )عج(

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای محمدرضا نوروزی

آقایان محمدرضا  به طرفیت خوانده  دادخواستی  ثابت  علیزاده  علی  آقای  خواهان 
نوروزی – محمد قربانی به خواسته رفع تصرف عدوانی مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۶۴۰۸۰۰۰۹۰ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱/۳۰ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م.الف:۳۰۲۹۳
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار- کشاوری

استان تهران- شهرستان شهریار- بلوار شهیدکلهر- شهرک اداری

دادنامه 

شماره پرونده ۱۶۷/۹۶ ش ح ۱شماره دادنامه ۶۹۰-۹۶/۸/۳۰خواهان علیرضا ابراهیم 
تبار با وکالت مریم جانباز فریدونکنار خیابان شهدا روبروی مسجد جامع دفتر وکالت 

ابراهیم تبار خوانده محمد علیزاده مجهول المکان خواسته مطالبه وجه 
رای شورا 

دعوی علیرضا ابراهیم تبار به طرفیت محمد علیزاده به خواسته مطالبه وجه مبلغ 
۵۱/۷۰۵/۰۰۰ریال طبق دادخواست تقدیمی و با توجه به محتویات پرونده و مستندات 
ابرازی خواهان قرارداد وکالت کاری مورخه ۹۵/۷/۱که میزان توافق حق الوکاله ۳۰ 
درصد از دیه وکالتنامه رسمی شماره ۳۵۴۲۴مورخ ۹۵/۹/۱۷ اظهارات خوانده بوده که 
مورخ و گواهی گواه بوده که داللت بر استقرار دین در عهده خوانده و نشانه طلبکار 
بودن خواهان بوده و خوانده هیچگونه ایراد و دفاع موثری در مورد برائت ذمه خویش 
باشد به عمل نیاورده بدین جهت شورا ضمن پذیرش ادعای خواهان مستندا به ماده 
۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
۱/۴۲۲/۶۵۰هزینه  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ۴۲/۷۵۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
دادرسی و پرداخت مبلغ ۱/۹۰۰/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله و محاسبه تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست۹۶/۲/۳۰ لغایت زمان اجرای حکم اما نسبت به مازاد خواسته 
به جهت اتکا به دلیل و مدرک حکم به بطالن صادر می گردد در حق خواهان صادر و 
اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در شورا و ظرف ۲۰ روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی فریدونکنار می باشد
 قاضی شورای حل اختالف واحد یک شهرستان فریدونکنار علیرضا برخور

رونوشت آگهی انحصار وراثت
آقای علی اسالمی دارای شناسنامه شماره  ۳۱۲۷  به شرح دادخواست به کالسه 
۴۰۹۰/۲/۹۶از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده 
که شادروان فاطمه جوادی به شناسنامه ۲۳ در تاریخ ۹۶/۴/۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته اند. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- علی اسالمی                      ش.ش: ۳۱۲۷                   س.ت :۱۳۵۵             پسر                   
۲- رضا اسالمی                     ش.ش:۳۱۷۷                    س.ت : ۱۳۵۶            پسر

۳- حمید اسالمی                      ش.ش: ۱۰                      س.ت: ۱۳۶۱             پسر 
۴- حسین اسالمی                    ش.ش:۰۰۱۱۳۴۸۹۶۸         س.ت: ۱۳۶۸             پسر

اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف : ۳۰۲۹۰
دبیر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان شهریار

دادنامه

نام کالسه پرونده  به  ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم   موضوع آگهی 
شیرزاد  هادی  ۱۰:۱۵خواهان  ساعت  ۹۶/۱۱/۲۵و  روز  رسیدگی  ۷۷۷/۹۶وقت 
خوانده سید رضا کمالی پور جلودار به موضوعیت مطالبه وجه خواهان دادخواستی 
تسلیم شورای حل اختالف واحد ۲ شهری نموده در جریان رسیدگی قرار گرفته و 
وقت رسیدگی تعیین شده به جهت عدم شناسایی و مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و به دستور شورای حل اختالف و به استناد ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم 
آدرس کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت نمایند و در مقرر 

فوق جهت رسیدگی حضور به هم رسانند 
قاضی شورای حل اختالف واحد دو شهری فریدونکنار 

آگهی ماده3قانون تعیین تکلیف

 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ثبت اسناد و امالک شهرستان 
دزفول

براساس ماده۳قانون مرقوم هیئت رسیدگی به تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرثبت شهرستان دزفول تقاضای افراد مشروحه ذیل مربوط 
به بخش سه آگهی دزفول را رسیدگی نموده و مالکیت مفروزه متقاضیان را که منجر 
به صدوررای گردیده است را به شرح ذیل آگهی می نماید.امالک واقع دربخش سه 
به  دزفول:پالک ۱۵۴۰-مهدی طحان فرزندمحمدعلی ششدانگ یکباب ساختمان 
بین خیابانهای مطهری  فارسی  واقع درخیابان سلمان  مساحت ۱۵۲/۱۸متر مربع 
قانون  اجرایی  نامه  ماده۱۳-آیین  به موجب  بن بست شادی.لذا  و ۲۲بهمن کوچه 
یا  تا چنانچه شخص  گردد  آگهی می  نوبت  دردو  اطالع عموم  مزبورمراتب جهت 
اشخاصی نسبت به آرای صادره مفروزه متقاضیان فوق اعتراضی داشته باشند ظرف 
مدت)۶۰(روزاز تاریخ اولین انتشارآگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم داشته 
ورسید دریافت دارند وظرف مدت یک ماه پس ازتاریخ تنظیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع صالحه قضایی محل نمایند ودرغیراین صورت اقدامات 
بعدی جهت صدورسندمالکیت متقاضیان فوق انجام خواهد شد.شماره م الف:)۱۱۶(                      

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۶-تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۰/۲۳
عبداله قربانی فر-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دزفول

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۷۹۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خدابخش 
از  از فارسان در دو دانگ مشاع  فدائی فرزند خدامراد بشماره شناسنامه ۸ صادره 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۵/۳۶ مترمربع پالک ۹۸ فرعی از ۳۶۲ 
اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی خانم اعظم ایمانلی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۵۱۴ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالکنوبت اول:۹۶/۱۰/۲۳ نوبت دوم:۹۶/۱۱/۸

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۷۹۷هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن 
فدائی فرزند خدابخش بشماره شناسنامه ۱۰۳۱ صادره از کرج در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۵/۳۶ مترمربع پالک ۹۸ فرعی از ۳۶۲ 
اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی خانم اعظم ایمانلی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۵۱۳ م/الف نوبت اول:۹۶/۱۰/۲۳ 

نوبت دوم:۹۶/۱۱/۸
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۸۴۴هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
جالللو فرزند اقاویردی بشماره شناسنامه ۱۶۷ صادره از شهریار در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۶۷/۳ مترمربع پالک ۱۸۹۸ فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای حسین باخرد محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۵۰۹ م/الف نوبت اول:۹۶/۱۰/۲۳ 

نوبت دوم:۹۶/۱۱/۸
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

استاندار مازندران مطرح کرد:

نگرانی درکاهش تردد کشتی در 
بندر نوشهر

ایسنا: استاندار مازندران از کاهش تردد کشتی 
در بندر نوشهر ابراز نگرانی کرد.به گزارش ایسنا 
شورای  جلسه  در  اسالمی  محمد  مازندران، 
هوشیارانه  حضور  اینکه  بیان  با  نوشهر  اداری 
مردم طی چند روز گذشته در محکوم کردن 
فتنه گران و اغتشاش گران مسؤولیت مدیران 
به دنبال  اظهار کرد: دشمن  بیشتر کردند،  را 
و  است  اسالمی  جمهوری  در  ضعف  نقطه 
به  پایبند  که  دادند  نشان  هوشیاری  با  مردم 
انقالب و نظام هستند.وی از نوشهر به عنوان 
یاد  کشوری  استعدادهای  با  شهرستان  یک 
ظرفیت  دارای  شهرستان  این  گفت:  و  کرد 
دریا،  جلگه،  جنگل،  جمله  از  فراوان  های 
است  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  فرودگاه  بندر، 
و با وجود همه این امکانات دلیلی برای فقر، 
ندارد. وجود  اجتماعی  های  آسیب  و  بیکاری 

مدیران  اینکه  بر  تاکید  با  مازندران  استاندار 
دستگاه ها باید جهادی عمل کرده و در خدمت 
مردم باشند، افزود: با توجه به اینکه ۶۰ درصد 
جمعیت این شهرستان در روستاها زندگی می 
باالتر است  از معدل کشور هم  بنابراین  کنند 
و باید زمینه اشتغال را برای روستائیان بیشتر 
فراهم کرد.اسالمی در ادامه با اشاره به بودجه 
۹۷ تصریح کرد: بودجه امسال بسیار مناسب 
مازندران  استان  اینکه  به  توجه  با  اما  است 
نیازمند  ارائه می دهد  ملی خدمات  در حوزه 
اصالح بودجه فعلی متناسب با ظرفیت موجود 
بخش  است.وی  مجلس  نمایندگان  کمک  با 
را  و جوانان تحصیل کرده  کارآفرینان  روستا، 
در  توسعه  جهت  الزم  های  ظرفیت  جمله  از 
مازندران عنوان کرد و گفت: موانع بر سر راه 
که  چرا  شود  برداشته  باید  اقتصادی  فعاالن 
نقش مهمی در توسعه و کمک به دولت دارند.

استاندار مازندران با ابراز نگرانی از کاهش تردد 
کشتی در بندر نوشهر، اظهار کرد: وجود دریا 
یکی از ظرفیت های بزرگ این شهرستان است 
به صورت جدی  به گردشگری دریایی  باید  و 
پرداخته شود.اسالمی با ابراز نگرانی از وضعیت 
همه  تالش  گفت:  مازندران  در  زباله  موجود 
زباله در  باید در جهت رفع معضل  دستگاه ها 
ساحل، جنگل و جاده باشد و در این زمینه به 
فرهنگ جداسازی و تفکیک زباله از مبدا نیز 

پرداخته شود.

خبر

امکان ساخت هتل در اصفهان

گفت:  ترکیه  کشور  از  تجاري  هیاتي  رییس  اصفهان؛  بهادری- 
ما با مشارکت اصفهاني ها توانایي ساخت هتلي مانند هتل عباسي 
در اصفهان با معماري صفویه و سلجوقي را دارا هستیم. علي فاروق 
ایلدریم رییس هیاتي تجاري از کشور ترکیه به همراه تني چند از تجار 
و متخصصین در علوم مختلف فني و مهندسي و فناوري هاي نوین 
ضمن حضور در اصفهان با قدرت ا... نوروزي شهردار اصفهان دیدار و 

گفت و گو کردند.
ایلدریم در این دیدار با بیان اینکه ما خواهان سرمایه گذاري در کشور 
دوست و برادر ایران هستیم، اظهار کرد: هیات ترکیه اي حاضر در 
اصفهان بسیار مشتاق سرمایه گذاري در این شهر هستند. ما سالهاست 
که در کشورهاي عربي در زمینه هاي هتل سازي، ساختمان سازي 
و مواد غذایي سرمایه گذاري بسیاري داریم و به شدت خواهان این 

سرمایه گذاري در کشور ایران هستیم.
وي با بیان اینکه خواهان فراهم کردن شرایطي از سوي شهرداري 
اصفهان براي در اختیار قرار دادن زمین براي ساخت هتل هستیم، 
با مشارکت  ما  امکاني  فراهم شدن چنین  تصریح کرد: در صورت 
اصفهاني ها توانایي ساخت هتلي مانند هتل عباسي اصفهان با معماري 

صفویه و سلجوقي را دارا هستیم. 
رییس هیات تجاري از کشور ترکیه ادامه داد: پیش بیني هاي مورد نظر 
براي کشور ترکیه در سال ۲۰۱۸ توریسم باالي ۴۰ میلیون نفر است. 
وزارت توریسم ترکیه ۷۵۰ میلیون دالر بودجه براي توریسم ترکیه 

اختصاص داده است.
وي با بیان اینکه در ترکیه دوستداران اهل بیت بسیار زیاد هستند، 
افزود: زیارت امام رضا )ع( براي بسیاري از مردم ترکیه امري بسیار 
مقدس محسوب مي شود. این موارد از بعد توریسم مذهبي مي تواند 

مورد توجه دو کشور قرار بگیرد.  
ایلدریم تاکید کرد: وجود متخصصان فناوري هاي نانو در حوزه تولید 
انرژي، مهندسان صنایع دفاعي، هتل سازي و متخصصان در حوزه 
ساخت و ساز در هیات تجاري ما مي تواند زمینه هاي همکاري میان 

ترکیه و شهر اصفهان را فراهم کند. 
وي گفت: با تشکیل هیاتي دوسویه مي توانیم زمینه هاي مشترک براي 

همکاري را مورد بررسي قرار دهیم. 

خبر

بین  امور  و  ارتباطات  کل  اداره  سرپرست 
دوره  برگزاری  از  کرج،  شهرداری  الملل 
آموزشی جامع روابط عمومی برای نیروهای 
این اداره کل خبر داد و اذعان داشت: ارائه 
وقفه  سال  سه  به  توجه  با  ها  آموزش  این 
آموزشی برای کارکنان این بخش، از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. سیدعلیرضا موسوی 
در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری مدیریت 
پیش  از  یکی  اینکه  اعالم  با  کرج،  شهری 
نیازهای ضروری برای توسعه و موفقیت هر 
بخش، به روز بودن اطالعات و آموزش های 
کارکنان است که متاسفانه طی چند سال 
اخیر ارائه این دوره ها در اداره کل ارتباطات 
نگرفته  قرار  توجه  مورد  الملل  بین  امور  و 
و  ارتباطات  کل  اداره  ویژه  به  بود.موسوی، 
و  ای  حرفه  ذات  به  بنا  را  الملل  بین  امور 
سایر  از  متمایز  آن  محور  مخاطب  رویکرد 

بخش  این  کرد:  اضافه  و  خواند  ها  حوزه 
بخصوص به دو عامل به روز بودن و افزایش 
دانش نیروها بیش از سایر بخش ها و ادارات 

نیازمند است.

وی، دوره آموزشی در نظر گرفته شده برای 
داد  قرار  اشاره  مورد  را  کل  اداره  نیروهای 
در  این بخش  کارشناسان  آموزش  و گفت: 
شیوه   -۲ و   )spss(  -۱ دوره  دو  قالب 

می  انجام  نگاری  ونامه  ویرایش  نگارش، 
 ۳۲ دوره  این  داشت:  اذعان  گیرد.موسوی 
ساعت و در قالب ۸ جلسه آموزشی خواهد 
روش  زمینه  در  مقدماتی  شامل  که  بود 
های پژوهش و افکار سنجی، آمار توصیفی 
از  استفاده  با  آنها  اجرای  و  استنباطی  و 
نرم  این  است.   spss افزاری  نرم  برنامه 
افزار عالوه بر روش های مذکور، در تنظیم 
گزارش  جمله  از  آماری  های  گزارش  انواع 
گرفته   کار  به  ادواری  آماری  عملکردهای 
کل  اداره  سرپرست  گفته  به  شد.  خواهد 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج، 
آموزش  اداره  موثر  همکاری  با  دوره  این 
نخستین  و  آید  می  در  اجرا  به  شهرداری 
در  ماه  دی   ۲۴ یکشنبه  روز  آن  مرحله 
 مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج برگزار 

می شود.

پس از سه سال وقفه انجام می شود؛

برگزاری دوره آموزشی ويژه روابط عمومی شهرداری کرج 

 پاسخگويی  اداره کل آموزش فنی وحرفه ای گلستان 
به مردم با سامد

 احداث زيرساخت های آبفا اهواز
 نیازمند تزريق اعتبارات

استان  ای  وحرفه  فنی  آموزش  کل  اداره 
مردم  پاسخگوی  سامد  طریق  از  گلستان 
خواهد بود.سید علیرضا حسینی طلب مدیر 
کل  در برنامه ای که برای پاسخگویی مسئوالن 
استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره 
طریق  از  مردم  درخواست های  به  گلستان 
سامد  سامانه  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  سامد 
بستر ارتباطی بین مردم و دولت است که یکی 
از بنیان گذاری های بسیار ارزنده در راستای 
می شود.  محسوب  مردم  به  خدمت گذاری 
وی با اشاره به عملکرد خوب استان در زمینه 
سامانه سامد افزود: مقرر شده تا سه شنبه هر 
هفته یکی از مدیران کل دستگاه های اجرایی 
برای پاسخگویی مستقیم به مردم، پشت خط 
تلفن های سامد حضور یابند و به همین جهت 
این موضوع مستمرا توسط استانداری در حال 
پیگیری است. حسینی طلب در معرفی سامانه 
سامد گفت:  سیستم سامد »سامانه الکترونیکی 
ارتباط مردم و دولت« شبکه یکپارچه ارتباط 
مردم با دولت در سراسر کشور، با شماره تلفنی 
ایران، در  ۱۱۱ است که آحاد ملت سربلند 
می توانند  عزیزمان  اسالمی  میهن  جای  هر 
و  شکایات  انتقادات،  پیشنهادات،  ایده ها، 
درخواست های خود از دولت را با آن مطرح 

کنند.  وی کاهش رفت وآمد و هزینه مردم، 
تسریع در ارتباط مردم با مسئوالن را از جمله 
طلب  حسینی  برشمرد.  سامانه  این  فواید 
تصریح کرد: سیستم سامد پاسخگوی مردم و 
هم استانی های گرامی  در حوزه های مختلف 
مراکز  آزاد،  آموزشگاههای  نظیر  مهارتی 
حوزه  مختلف  های  فعالیت  آزمون،  دولتی، 
اداری و ... بود. حسینی طلب در ادامه بیان 
داشت: با توجه به گستردگی طیف مخاطبین 
آموزشی فنی وحرفه ای استان گلستان اعم 
از کار جویان، روستاییان، عشایر، دانشجویان 
فارغ التحصیل، سربازان، کارکنان بنگاه های 
اقتصادی و... سامد فرصتی مغتنم در راستای 

خدمت رسانی به مردم می باشد.
استان  ای  وحرفه  فنی  آموزش  کل  مدیر   
گلستان تصریح کرد: مقرر گردیده  پس از 
درج آمار تماس ها در سامانه سامد مراحل 
پیگیری و پاسخ در کمتر از یک هفته انجام 
می پذیرد. شایان ذکر است باقری مدیر کل 
بازرسی ارزیابی و عملکرد استانداری گلستان 
در این برنامه پاسخگویی  در خصوص  مراحل 
اجرایی پس از ثبت درخواست ها بیان داشت: 
اگر تقاضای مردم قابلیت مشاوره داشته باشد 

توسط کارشناسان پاسخگویی خواهد شد .

شرکت  مدیرعامل  اهواز:  فر-  وحیدی 
استان  مسکن  در جلسه شورای  اهواز  آبفا 
خوزستان گفت: احداث زیرساخت ها نیازمند 

تزریق اعتبارات است.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی 
مسکن  شورای  جلسه  اهواز،  آبفا  شرکت 
وزیر  معاون  حضور  با  خوزستان   استان 
مسکن و شهرسازی و مشاور وزیر نیرو در 

سالن جلسات استانداری برگزار شد.
مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در این جلسه  با 
اشاره به ماموریت استاندار و حوزه معاونت 
تامین  خصوص  در  استانداری  عمرانی 
زیرساخت ها در شهر رامین، شیرین شهر 
و شیبان باتوجه به اهمیت آن ها در مواقع 
تامین  اخیر،  لرزه  زمین  همچون  بحرانی 
زیرساخت های آب و فاضالب در  این سه 

شهر را مستلزم تامین اعتبارات دانست.
آیتم  دو  گفت:  کریمی  فردوس  مهندس 
ضروری برنامه زمان بندی و اعتبارات الزمه 
حصول نتیجه مثبت در هر پروژه است که 

در غیر آن صورت نتیجه عکس خواهد بود.
کریمی با بیان اینکه شرکت آبفا اهواز برنامه 
ها و برآوردهای الزم جهت احداث زیرساخت 
های مسکن مهر در این سه شهر را آماده 

نموده است، افزود: مجموعه آبفا آماده ارائه 
خدمات می باشد، اما با  توجه به  احجام 
باالی کار نیاز به اعتباری است که نمیتوان 
آن را از محل منابع داخلی مجموعه تامین 

کرد.
وی تصریح کرد: حدود ۱۱۰ میلیارد تومان 
برای تکمیل زیرساخت ۵ هزار و ۸۲۹ واحد 
میلیارد   ۷۰ رامین،  شهر  در  مهر  مسکن 
تومان برای ۵ هزار و ۳۲۹ واحد در شیرین 
برای  ۹۳۶  نیز  تومان  میلیارد  و ۲۰  شهر 

واحد  در شهر شیبان مورد نیاز است.
زیر  را  زیرساختی  خدمات  از  بخشی  وی 
بخشی  و  مسکن  های  تعاونی  مجموعه 
در  که  داشت  عنوان  اهواز  آبفا  برعهده  را 
صورت عدم تزریق اعتبار هیچ کدام از این 

دو دستگاه قادر به اجرای آن نخواهند بود.
به  پایان  در  اهواز  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
عدم پرداخت مطالبات این شرکت مربوط 
به اجرای زیرساخت ها برای پروژه مسکن 
میزان  به  اهواز  نفت  واحدی   ۲۰۰۰ مهر 
شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان  اشاره 
را  ما  مطالبات  این  پرداخت  کرد:  عنوان  و 
 در اجرای زیرساخت های این چنینی یاری 

خواهد نمود.



اجتماعیشنبه 23 دی 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 53670

اختصاص 3 هزار میلیارد تومان جهت بازسازی 
مدارس کشور

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از اختصاص سه 
هزار میلیارد تومان جهت تخریب و بازسازی مدارس کشور خبر داد.

ازپایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، مهراله  به نقل  به گزارش زمان 
رخشانی مهر درحاشیه بازدید از مدارس تخریبی شهرستان میناب با اشاره 
به اینکه طبق آخرین آمار بیش از ۶۰ درصد مدارس تخریبی کشور جمع 
آوری شده است، گفت: البته درصد باقیمانده نیز در سراسر کشور متنوع 
است به گونه ای که در برخی نقاط کشور زیر ۴۰ درصد و برخی مناطق 
۴۰ درصد مدارس تخریبی وجود دارد که در تالشیم با حمایت دولت و 
مجلس و با کمک خیرین مشکالت بخشی از این مدارس را برطرف کنیم.

رخشانی مهر افزود: این موضوع ممکن است در کوتاه مدت برطرف نشود 
اما نمایندگان مجلس مصوبه ای را در برنامه ششم اقدامات مناسبی در 
خصوص رفع چالش مدارس فرسوده انجام شده و در راستای طرح تخریب 
و بازسازی مدارس کارهای ارزشمندی نیز رقم خورده است اما کارهای 
بسیاری نیز باید انجام شود تا زیرساخت های آموزشی کشور با مشارکت 

دولت و خیران به وضعیت استاندارد برسد.

شرایط ادامه بیمه به صورت اختیاری

سازمان تامین اجتماعی شرایط ادامه بیمه به صورت اختیاری را تشریح 
کرد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، افرادی که قباًل مشمول قانون تأمین 
اجتماعی بوده و به دلیل عدم اشتغال از پوشش این بیمه خارج شده اند، 
به نحوی که این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ۳۰ روز  سابقه پرداخت 
حق بیمه، می توانند  بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند. شرایط 
ادامه بیمه بدین صورت است: خروج از ردیف بیمه شدگان )عدم شمول 
بیمه بر آنان(، دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه، حداکثر 
شرط سنی پذیرش تقاضا برای مردان و  زنان ۵۰ سال.همچنین در صورتی 
که سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد، دارا بودن 
سابقه پرداخت حق بیمه معادل مازاد سنی مقرر الزامی خواهد بود.پذیرش 
از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند  افرادی که بیش  درخواست 
بدون رعایت شرط سنی امکان پذیر خواهد بود.بیمه شدگانی که حداقل 
یکبار در اجرای آیین نامه های قبلی و این آئین نامه قرارداد تنظیم و 
حق بیمه پرداخت نموده اند تا سه )۳( مرتبه مجاز به انعقاد قرارداد بدون 

رعایت شرط سن و سابقه خواهند بود.

سقف تسهیالت ازدواج در الیحه بودجه 97 
یافت افزایش 

وزیر ورزش و جوانان گفت: با دستور رئیس جمهوری در الیحه بودجه ۹۷ 
سقف تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به ۱۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است. 
مسعود سلطانی فر در حاشیه بازدید از مجموعه ورزشگاه انقالب نیشابور گفت: 
در ابتدای دولت یازدهم سقف وام ازدواج ۳۰ میلیون ریال بود که در مجموع 
این  افزایش  با  اما  پرداخت شد  به جوانان  تسهیالت  ریال  میلیارد  ۲۹ هزار 
تسهیالت به ۱۰۰ میلیون ریال در سال گذشته میزان تسهیالت کل پرداختی 

به ۹۸ هزار میلیارد ریال رسید.

خبر

کنکور بایداز سال9٨ حذف شود
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از 
تالش کمیسیون متبوعش برای پیگیری حذف 

کنکور از سال ۹۸ خبر داد.
با  محمدمهدی زاهدی در نشست خبری خود 
اصحاب رسانه استان هرمزگان، اظهار کرد: در 
و ضعف  قوت  نقاط  با  آشنایی  سفر ضمن  این 
مدارس  از  شد  تالش  آن،  پیگیری  و  استان 
تجهیزات  زمینه  در  را  مشکالتی  که  فرسوده 

دارند بازدید شود.
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس 
اینکه ۳۴۰ مدرسه در  بیان  با  اسالمی  شورای 
دارد  وجود  هرمزگان  استان  در  تخریب  حال 
زلزله  بروز  با  گفت:  شوند،  بازسازی  باید  که 
در این مدارس شاهد تلفات و خسارات زیادی 
مجلس  در  بودجه ای  امیدواریم  لذا  می شویم، 
برطرف  این چنینی  مشکالت  تا  شود  تصویب 
به  اشاره  با  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  شوند. 
اینکه دانشگاه هرمزگان نقاط قوت بسیار خوبی 
است،  باال  هیئت علمی  اعضای  انگیزه  و  دارد 
ادامه داد: کمبود هیئت علمی در دانشگاه علوم 
نسبت  متوسط  همچنین  دارد.  وجود  پزشکی 
به   ۱ کشور  در  دانشجو  به  هیئت علمی  عضو 
استان  در  متوسط  این  درحالی که  است   ۱۲
هرمزگان یک به ۲۰ است که باید بهبود یابد؛ 
ضمن آنکه متوسط سرانه فضای آموزش برای 
هر دانشجو در کشور ۸ متر در نظر گرفته شده 
که در دانشگاه علوم پزشکی استان این میزان 

۲ متر است.
رشته های  توسعه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
باشد،  استان ها  نیاز  با  مطابق  باید  دانشگاهی 
عنوان کرد: رشته های تحصیلی استان گرایشی 
به مباحث دریا ندارند و عدم تربیت تکنسین در 
حوزه دریا یک ضعف اساسی است. این نماینده 
اینکه  بیان  با  مردم در مجلس شورای اسالمی 
انقالب  چندین سال است که در شورای عالی 
فرهنگی کمیته ای به ریاست آقای حداد عادل 
اساس  بر  شده  سعی  آن  در  که  تشکیل شده 
رشته ها و مقاطع دروس تعریف شوند و سپس 
تعریف کنند، گفت:  را  بر اساس دروس محتوا 
تا  کنند  بیشتری  کمک  علمیه  حوزه های  باید 
بیشتری  سرعت  شاهد  اقدامات  این  زمینه  در 

باشیم.
 ۹۶ سال  در  دانشگاه ها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
که  نبوده اند  موفق  هیئت علمی  جذب  نظر  از 
داد:  ادامه  شود،  اعالم  مسئله  این  دالیل  باید 
سفرهای  آیین نامه  درخواست  که  آن  وجود  با 
دانش آموزان به اردوهای راهیان نور را از وزارت 
واژگونی  حادثه  اما  داشته ایم،  آموزش وپرورش 
اتوبوس دانش آموزان در هرمزگان باعث شد تا 
به صورت جدی تر پیگیر این درخواست باشیم.  

خبر

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با 
موادمخدر با اشاره به توزیع درسنامه پیشگیری 
از اعتیاد برای معلمان سراسر کشور و تدریس 
آن در کالس های درس گفت: بر خالف شیوع 
باالی شیشه در سال های قبل، اکنون مصرف 

گل در جوانان و نوجوانان باال رفته است.
عارف وهاب زاده  با اشاره به تخصیص اعتبار 
با  مبارزه  ستاد  سوی  از  تومانی  میلیارد   ۱۰
مواد مخدر برای آموزش و پرورش به منظور 
اجرای برنامه های پیشگیرانه اظهار کرد: خود 
هزینه های  درصد   ۸۰ تا  باید  نیز  وزارتخانه 
مربوط را تخصیص دهد تا بتوانیم برنامه های 

ویژه را پیش ببریم.
معلمان  کلیه  برای  درسنامه ای  افزود:  وی 
تهیه  دوم  و  اول  متوسطه  ابتدایی،  مقاطع 
کرده ایم و معلمان موظف هستند این کتاب 
را که مصوبه آموزش و پرورش و ستاد مبارزه 
چند  و  کرده  تدریس  دارد  را  مخدر  مواد  با 
دقیقه از وقت خود را در کالس های درس به 
اختصاص  اعتیاد  بویژه  اجتماعی  آسیب های 
ستاد  پیشگیری  و  فرهنگی  دهند.مدیرکل 
کتاب  این  اینکه  بیان  با  موادمخدر  با  مبارزه 
اکنون در حال توزیع در سراسر کشور است و 
باید به ۱۰۷ هزار مدرسه سراسر کشور برسد 
اظهار کرد: کمتر از یک میلیون معلم و مشاور 

داریم که تالش می کنیم درسنامه ها تا پایان 
بر  بگیرد.  قرار  آنها  از  نیمی  اختیار  در  سال 
اساس بخشنامه ای که ارسال می کنیم نسبت 
به تحت پوشش بردن معلمان اقدام خواهیم 
و  خانه  همکاری  داد:  ادامه  زاده  وهاب  کرد. 
آموزش  دبستانی،  پیش  دوره  برای  مدرسه 
از دیگر طرح  کارکنان هم  آموزش  و  والدین 

های ماست.
وی درباره میزان اثربخشی اجرای این طرح ها 

به  گزارش  این  در  اعتیاد   آمار  کاهش  در 
تحقیق  مورد  طرح ها  اثربخشی  گفت:  ایسنا 
مذکور  طرح  می گیرند.  قرار  بررسی  و  قرار 
نظر  در  باید  پایلوت شد.  استان  در ۱۳  نیز  
داشت برنامه های پیشگیری دیربازده هستند 
امسال  با طرحی که  و نمی توان توقع داشت 
به اجرا درآمد سال آینده میزان شیوع پایین 
بیاید اگر برنامه مستمر، آرام و عمیق اجرا شود 
و استاندارد باشد چهار پنج سال دیگر جواب 

ستاد  پیشگیری  و  فرهنگی  می دهد.مدیرکل 
مبارزه با موادمخدر در پاسخ به اینکه آیا درباره 
ورود مخدرهای جدید به دانش آموزان هشدار 
هستند؟  روزآمد  آموزش ها  و  می شود  داده 
اظهار کرد: آموزش ها به سمت هشدار نسبت 
که  است  کرده  پیدا  به خطرات »گل« سوق 
اطالع  اگر  اما  است.  یافته  بیشتری  شیوع 
به  هنوز  که  باشد  ماده جدیدی  روی  رسانی 
کشور نیامده و یا فراگیر نشده حس کنجکاوی 

را تحریک می کند.
وهاب زاده افزود: وقتی باید اطالع رسانی کرد 
اجرای  باشد.  بیشتر شده  ماده ای  که مصرف 
برنامه ها مبتنی بر شواهد است و اکنون شیوع 
شناسی ها نشان می دهد مصرف گل در سطح 
نوجوانان و جوانان باالتر است. طبق سیاست 
های ابالغی رهبری باید کاری کرد که از سمت 
مصرف مواد پرخطر به سمت مصرف مواد کم 
شیوع  در  اینکه  به  اشاره  با  برویم.وی  خطر 
شناسی سال ۹۰ ، »شیشه« در رتبه دوم قرار 
پایین تر  اکنون شیشه  اما  عنوان کرد:  داشت 
آمده است و گل و حشیش که خطراتش به 
شده  جایگزین  است  شیشه  از  کمتر  مراتب 
روانی  و  اجتماعی  آسیب  ابعاد  است. هرچند 
گل هم غیرقابل اجتناب است و باید از شیوع 

آن پیشگیری کرد.

توزیع درسنامه پیشگیری از اعتیاد در مدارس

افزايش مصرف »گل« بین نوجوانان

آگهی مزایده 
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند 2 مصوبه شماره 26 مورخ 96/9/22 

شورای محترم اسالمی شهر رامسر نسبت به اجاره یک ساله جایگاه توزیع گاز CNGاقدام نماید 
1-واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 96/11/5 به 

شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811-011تماس حاصل فرمائید 
2-متقاضیان میبایست پنج درصد قیمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز تا ضمانت 

نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند 
3-در صورتی که برندگان اول – دوم – سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد 

شد 
4-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 96/11/7 خواهد بود 

5-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
حسن مجدی مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رامسر 

خواه  ميهن  تاج  مهين  و  نصر  كيوان همگى  و  پيمان  و  رضا  و  كامران  و  اويس  آقاى  خواهان   
رسمى  سند  تنظيم  به  الزام  خواسته   به  كاميار  بهمن  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى 
به شماره پرونده كالسه  و  ارجاع  اين شعبه  به  به غير مطرح كه  انتقال منافع  و تجويز  اجاره 
بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   10 شعبه   9609980227000651
تقاطع خيابان سميه مجتمع قضايى شهيد بهشتى  تهران واقع در خيابان شهيد سپهبد قرنى 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/11/25 ساعت 11/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
عمومى  دادگاه   10 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى     110/135095  
چشمه هفت  حاتمى  توكل   - تهران  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

عليرضا  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  نصيرى  شايان  و  نصيرى  جمشيد  آقاى  خواهان   
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته   به  موبر 
9609980227000401 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 
واقع در خيابان شهيد سپهبد قرنى تقاطع خيابان سميه مجتمع قضايى شهيد بهشتى ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 96/11/29 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمايم را 

دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه و استماع شهادت شهود حاضر گردد 
عمومى  دادگاه   10 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى     110/135093  
چشمه هفت  حاتمى  توكل   - تهران  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

 9609980242700447 و   9509980242701033 كالسه  هاى  پرونده  دادنامه   
شماره  نهايى  تصميم  تهران  باهنر  شهى  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   114 شعبه 
حسن  فرند  سعيدآبادى  پور  على  ها:1-محمدحسين  خواهان   9609970242701048
وكالت  با  فرند حسن  پور سعيدآبادى  على  مراد 2-محمدحسين  فرزند  قربانى  وكالت رضا  با 
امانى4-نادر  3-ايرج  اركان  2-نيما  شكرى  1-شهين  خواندگان:  مراد   فرزند  قربانى  رضا 
جوانشير افشار 5-ايرج امانى6-نيما اركان7-نادرجوانشير افشار8-شهين شكرى  خواسته 
به تنظيم سند رسمى ملك 2-مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه درخصوص  الزام  ها: 1- 
آقايان  بطرفيت  قربانى  آقاى رضا  وكالت  با  عليپور سعيدابادى  آقاى محمدحسين  دادخواست 
ابطال سند رسمى  بخواسته  افشار  نادر جوانشير  و  اركان و شهين شكرى  نيما  و  امانى  ايرج 
بشماره 94/10/28-45299 دفترخانه 862 تهران و 94/5/21-61710 دفتر 698 تهران 
و ابطال مبايعه نامه 94/5/19-1055313 فيمابين آقاى نادر جوانشير و ايرج امانى با وكالت 
آقاى نيما اركان و مبايعه نامه فيمابين نيما اركان به وكالت آقاى ايرج امانى با نادر جوانشير و 
ابطال مبايعه نامه عادى فيمابين آقاى مادر جوانشير با خانم شهين شكرى و الزام به تنظيم سند 
رسمى  يك دستگاه آپارتمان تحت پالك ثبتى 49071/88  بخش 11 تهران و مطالبه هزينه 
و خسارت دادرسى و خسارات قانونى  وكيل خواهان اظهار داشته موكلش يك واحد آپارتمان 
را تحت پالك ثبتى  به شماره 49071/88 واقع در بخش 11 تهران را طى مبايعه نامه عادى 
مورخ 94/5/13 كه كپى آن پيوست تقديم است از آقاى نيما اركان وكيل آقاى ايرج امانى 
خريدارى نموده است و قسمتى از ثمن معامله را پرداخت نموده و مقرر گرديد كه در تاريخ 
94/5/31 اقدام به تنظيم سند نمايند كه متاسفانه نه تنها هيچ اقدامى صورت نگرفت بلكه آ 
ن را به آقاى نادر جوانشير فروخته و به صورت رسمى حسب سند شماره 61710-94/5/21 
منتقل نموده است وايشان هم اقدام به فروش مجدد ملك به خانم شهين شكرى نموده است 
و بموجب سند رسمى  شماره 94/10/28-45299 منتقل كرده است حال با عنايت به مطالب 
با  لذا  الغير درآمدن  دليل مستحق  و همچنين  گرديده  اينكه فساد عقد كشف  و  الذكر  فوق 
ثبتى   به پالك  به شماره هاى فوق نسبت  ابطال سند  بر  دادخواست صدور حكم  اين  تقديم 
49071/88 واقع در بخش 11 تهران و ابطال مبايعه نامه هاى تنظيمى موخر بر مبايعه نامه 
موكل و الزام به تنظيم سندزسمى قطعى پالك ثبتى  فوق طبق سندعادى بانضمام كليه هزينه 
ها و خسارت دادرسى مورد استدعاست خوانده رديف چهارم در جلسه حاضر شده و دفاعيات 
پرونده  و  اتخاذ تصميم شده  اظهار داشته قبال در خصوص موضوع  و  آورده  به عمل  را  خود 
اعتبار امر مختومه دارد كه با توجه به اينكه دادنامه صادره از شعبه محترم سوم تجديدنظر 
و خواندگان ديگر در  نيست  وارد  ايراد  و  ندارد  امر مختومه  اعتبار  لذا  بوده  قرار رد دعوى 
جلسه حاضر نشده و ايراد يا دفاعى به عمل نياورده اند دادگاه وضعيت ثبتى را استعالم كه 
منتقل شده  خانم شهين شكرى  به  ملك  به شماره 19393-95/4/14  واصله  پاسخ  حسب 
است دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقديمى و مبايعه نامه فيمابين خواهان و آقاى نيما 
اركان و مبايعه نامه شماره 94/5/19-105313 فيمابين آقاى جوانشير و اركان كه موخر بر 
مبايعه نامه خواهان مى باشد و با احراز معامله مقدم خواهان برمورد معامله فيمابين خواندگان 
برحسب مبايعه نامه اسناد رسمى تنظيمى دادگاه دعوى خواهان را وارد تشخيص مستندا به 
مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 79 و مواد 219و220و221وو247و2

30و251و255و365 قانون مدنى و نظر به اينكه بيع فاسد اثرى در تملك ندارد بدواحكم 
به محكوميت خوانده سوم و چهارم به ابطال سندرسمى انتقال قطعى غير منقول بشماره هاى 
94/5/21-61710 و 94/10/28-45299 و حكم به ابطال مبايعه نامه تنظيمى بين آقاى 
جوانشير و خانم شكرى و ابطال مبايعه نامه عادى به شماره 94/5/19-5313 و الزام خوانده 
دوم به تنظيم سند رسمى پالك ثبتى فوق  و حكم به محكوميت خوانده اول به پرداخت روزانه 
1/500/000 ريال از تاريخ 94-5-31 لغايت تقديم دادخواست صادر و اعالم مى نمايد و به 
پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد راى صادره 
نسبت به خوانده چهارم حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در اين 
دادگاه  در  اعتراض  قابل  روز  واخواهى ظرف 220  مهلت  انقضاى  ار  و پس  باشد  دادگاه مى 

محترم تجديد نظر استان تهران مى باشد . 
نسب جعفرى  محمدرضا  تهران-  حقوقى  عمومى  دادگاه   114 شعبه  دادرس    110/135089   

به  يزديان  فرشاد  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  كمپانيان  سياوش  آقاى  خواهان 
پرونده كالسه  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  مطالبه وجه چك مطرح كه  تامين خواسته  خواسته  
9609980242700670 شعبه 114 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت 
و وقت رسيدگى مورخ 96/11/28 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى  
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمايم را دريافت  و 

در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110/135104  منشى  دادگاه حقوقى شعبه 114 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران -

 خواهان بانك توسعه تعاون دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مازيار سلطانى -محمدحسين صالحى 
فشمى به خواسته  تامين خواسته مطالبه وجه سفته-تامين خواسته-مطالبه خسارت دادرسى-مطالبه 
خسارت تاخيرتاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980242700721 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 114 
96/11/25 ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110/135101  منشى  دادگاه حقوقى شعبه 114 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران -

به خواسته   آقاى فرامرز شريفى  به طرفيت خوانده  آقاى قاسم رهبر فرخوى دادخواستى  خواهان 
مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980227000682 
شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران واقع در خيابان شهيد سپهبد 
قرنى تقاطع خيابان سميه مجتمع قضايى شهيد بهشتى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/11/29 ساعت 
به علت  آيين دادرسى مدنى   ماده 73 قانون  9/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد 
عمومى  دادگاه   10 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى     110/135099  
چشمه هفت  حاتمى  توكل   - تهران  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

 خواهان آقاى حسين ملك وايقان دادخواستى به طرفيت خوانده رامين واضحان به خواسته  مطالبه 
وجه چك  مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980227000623 شعبه 
10 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران واقع در خيابان شهيد سپهبد قرنى 
بهشتى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/11/28 ساعت  تقاطع خيابان سميه مجتمع قضايى شهيد 
11/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى  به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد 
عمومى  دادگاه   10 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى     110/135097  
چشمه هفت  حاتمى  توكل   - تهران  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

 دادنامه پرونده كالسه 9609980243500372 شعبه 287 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد 
باهنر تهران خواهان: سپيده عصارى خوانده:آقاى محسن حاجى قربان فرزند محمود  خواسته: طالق به 
درخواست زوجه  گردشكار خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته 
كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق وجرى تشريفات قانونى در وقت مقرر/فوق العاده 
دادگاه به تصدى امضاكننده زير تشكيل است وبا توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد راى دادگاه درخصوص دعوى خانم سپيده عصارى فرزند 
اسداله به طرفيت آقاى محسن قربان فرزند محمود بخواسته طالق به درخواست زوجه (صدور گواهى 
عدم امكان سازش به دليل ترك زندگى مشترك حدود 5 سال) باين توضيح كه خواهان با طرح دعوا 
و حضور در جلسات دادگاه متعدد اعالم داشته حسب نكاح نامه رسمى شماره  18111 صادره از 
دفتر ازدواج رسمى شماره 7 حوزه ثبتى شهرستان شهررى به صورت داپم با همديگر ازدواج كرده 
اند و خوانده مدت 5 سال است  زندگى مشترك را ترك و غيبت نموده و در آن زمان هم كه حضور 
داشتند در حد عقد بوده اند و نزديكى نداشته اند با عنايت به مجموع  اوراق و محتويات پرونده از 
جمله تصوير مصدق نكاح نامه ياد شده و ساير اوراق و قراين پرونده وجود علقه زوجيت به سبب 
عقد نكاح داىءم فيمابين طرفين پرونده محرز و مسلم است از طرفى دادگاه و داوران منتخب در 
اجراى مواد 27 و 28 قانون حمايت خانواده مساعى و تالش خود را جهت ايجاد صلح و سازش فيمابين 
طرفين پرونده و ترغيب زوجه به ادامه زندگى مشترك معمول داشته لكن موثر واقع نگرديده از 
طرفى خواهان جهت اثبات ادعايش به شهادت شهود استناد و عده اى از مطلعين در جلسه دادگاه 
حاضر و شهادت داده اند خوانده بيشا از 5 سال است زندگى مشترك را ترك نموده است لذا دادگاه 
تحقق شرايظ ضمن عقد نكاح فيمابين طذفين را محرز و ثابت دانسته و مستندا به ماده 1119 قانون 
مدنى و بند 8 نكاحنامه فيمابين طرفين پرونده و عموم قاعده فقهى المومنون عند شروطهم گواهى 
عدم امكان سازش صادر به خواهان اجازه ميدهد به يكى از دفاتر طالق مراجعه نسبت به اجرا و ثبت 
طالق اقدام از طرف خوانده نيز به وكالت دفاتر طالق را امضا نمايد رعايت شرايط اجراى صيغه طالق 
از جمله مراعات مفاد مواد 1141و114و1135و1134و1136 قانون مدنى به عهده مجرى صيغه 
طالق است نوع طالق با توجه به اينكه زوجه 200 سكه از كل مهريه استحقاقى(نصف مهريه) را در 
قبال طالق در حق زوج بذل و به وكالت از زوج قبول بذل نموده است و نسبت به باقيمانده مهريه 
استحقاقى و ساير حق و حقوقش جداگانه اقدام مى نمايد و زوجه اعالم داشته كه با زوج نزديكى 
نداشته و باكره است و گواهى پزشكى قانونى نيز در اين خصوص اراى�ه نموده است و مستندا 
به مواد1143و1144و1145و1146و1155 قانون مدنى خلعى و به تبع آن باين واين طالق عده 
ندارد و اعتبار اين راى سه ماه از تاريخ قطعيت است راى صادره با توجه به نوع ابالغ و عدم حضور 
خوانده در جلسات دادگاه غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس 

ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظراستان تهران است. 
ضمنا دفتر طالق مكلف به رعايت مفاد ماده 31 قانون حمايت خانواده مى باشد 

احمدى تهران-امير  حقوقى  عمومى  دادگاه   287 شعبه  رييس   110/ 135086  

هیات موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۳۵۵۵هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  های  اراضی و ساختمان  تکلیف وضعیت ثبتی 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی صالحی خلف فرزند جبار بشماره شناسنامه ۴۳۹ صادره از میانه در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۸۴ مترمربع پالک ۹۵۴ فرعی از ۳۶۱ اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم قربان پناه محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۵۱۰ م/الف   نوبت 

اول:۹۶/۱۰/۲۳ نوبت دوم:۹۶/۱۱/۸
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت آگهی انحصار وراثت

کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۵ شماره   شناسنامه  دارای  بخشی  مریم  خانم 
۴۰۸۷/۲/۹۶از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شده که شادروان یعقوبعلی ایزدی نیا به شناسنامه ۱۶۷ در تاریخ ۹۶/۶/۱۱ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته اند. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- رضا ایزدی نیا                   ش.ش: ۹۱۱۰                   س.ت :۱۳۵۲             پسر                   
۲- حسین ایزدی نیا                  ش.ش:۱۳۵۶۶                  س.ت : ۱۳۶۲           پسر

۳- میترا ایزدی نیا                   ش.ش: ۱۱۶۷۳                 س.ت: ۱۳۵۵           دختر  
۴- مریم بخشی                       ش.ش:۵                          س.ت: ۱۳۳۲           همسر

اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف : ۳۰۲۹۰
دبیر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده : ۱۰۵۷/۶/۹۶  وقت رسیدگی :  در روز    تاریخ  ۹۶/۱۱/۲۴    ساعت  ۹/۳۰  
خواهان:  آرش شریعتی     خوانده : گل علی فرهادی-علی فرهادی

خواسته:  مطالبه 
به شعبه  رسیدگی  که جهت  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ 
نشرآخرین آگهی ظرف یکماه  به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی ، 
حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود.م.الف :۳۰۲۹۴
شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی

بدین وسیله به آقای علیرضا کیان رستمی فرزند عبدالرحمن شناسنامه شماره ۱۷۰ 
صادره از بابل ساکن بابل باال بیشه سر روبروی تولیدی مبل چوچل  روبروی داروخانه 
دامپزشکی ابالغ می شود که بانک پاسارگاد شعبه بابل به استناد قرارداد بانکی شماره 
۵-۲۶۴۴۲۶-۴۰۰۰-۱۷۰۳جهت وصول مبلغ ۲۹۲۷۸۶۳۶۶ریال وتا تاریخ۹۶/۷/۱۸ 
به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق 
مقررات علیه شما اجراییه  صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹۶۰۱۰۱۶در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک 
مرتبه در یکی از  روزنامه های کثیراالنتشار 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 

نمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل محمودرضا علی اکبری کشتلی 

آگهی قانون تعیین تکلیف 

وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰و برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۲۰۰۰۰۶۲۵ 
مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان گلوگاه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم صیدانلو فرزند حیدر 
نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به  مساحت ۹۸/۱۸مترمربع 
به شماره پالک ۱۴۱۷ فرعی از ۴- اصلی  واقع در اراضی گلوگاه - گلباد بخش 
قانون مذکور و ماده ۱۳  لذا بموجب ماده ۳  ۱۹ثبت گلوگاه محرزگردیده است 
روزنامه  طریق  از  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه  نامه  آئین 
های محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات  الصاق تا 
درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم دادخواست اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورو سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 

     ۹۶/۱۰/۱۲۴۱:
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک گلوگاه

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۷۹۸هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم 
پوالدی ده چشمه فرزند محمد طاهر بشماره شناسنامه ۲۸ صادره از فارسان در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۵/۳۶ مترمربع پالک ۹۸ 
فرعی از ۳۶۲ اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی خانم اعظم ایمانلی 
محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۵۱۵ م/الف 

نوبت اول:۹۶/۱۰/۲۳ نوبت دوم:۹۶/۱۱/۸
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید اختصاصی

نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک ۲۹-اصلی قریه سوربان علیاء واقع در بخش 
۱۳ کرمانشاه به عمل نیامده است  وطبق رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۴۰۱ 
مورخ ۲۲ / ۴ / ۹۶ هیات حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع خانم رقیه 
مرادی از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۲۶۸۶۶ مترمربع صادر شده است لذا 
حسب درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست درتاریخ ۱۴ / ۱۱ 
/ ۹۶  ساعت ۱۰ صبح طبق ماده ۱۵ قانون ثبت درمحل وقوع ملک موصوف به عمل 
خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین دعوت میشود در روز مقرر ودرمحل مربوطه حاضر 
که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا انجام پذیرد وکسانی که به حدود مورد 
تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مدت 
۳۰ روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم نموده ورسید 
دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت بنام آنان صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار  ۲۳ / ۱۰ / ۹۶
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

مفقودی

بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودرو سواری پراید  
سیستم: سایپا             تیپ:صبا 

S۱۴۱۲۲۸۶۰۳۸۲۷۲ : مدل:۱۳۸۶  به  شماره موتور: ۱۸۵۷۹۸۵  و شماره شاسی
به نام عایشه احمدی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کرمانشاه

مفقودی
 المثنی سند کمپانی نیسان زامیاد مدل ۸۹ با شماره شهربانی ۷۳۳ج۷۷ ایران ۷۲ 
با شماره موتور ۵۳۷۹۵۴و شماره شاسی ۲۴۵۵۵۳ مفقود  گردیده و درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل

 نوبت دوم

ازتفاهم  جوانان  ساماندهی  امور  معاون 
داد  خبر  مسلح  نیروهای  ستادکل  با 
امریه  خدمت،  کسری  چون  وگفت:تسهیالتی 
برای  خدمت  دردوره  مهارت  وکسب  سربازی 
نخبگان اجتماعی و تشکلهای اجتماعی در نظر 
گرفته شده است.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
اینکه جوانان  بیان  با  محمد مهدی تندگویان 
یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می دهند 
گفت: رویکر اصلی ما در حوزه سمن ها قطع 
تامین اعتبار از سوی دولت برای تشکل های 
اجتماعی است. در کشور های توسعه یافته به 
ازای هر صد نفر یک سمن وجود دارد و راه حل 
است،  این جایگاه  به  ما رسیدن  نجات کشور 
بگیرد  فاصله  فربه  وضعیت  این  از  باید  دولت 
و امور را به سمن ها واگذار کند.تندگویان با 

اشاره به اینکه مشکل اصلی کشور اشتغال است 
تاکید کرد: وزارت کار پنج هزار میلیارد تومان 
به منظور اشتغال آفرینی به سمن ها پرداخت 
می کند همچنین وزارت ورزش و حوانان هم 
امید  کارآفرینی  صندوق  با  را  ای  نامه  تفاهم 
انجام داده که بر اساس آن ۲۱۰ میلیار تومان 
اعتبار برای حمایت از تشکل های کار آفرین  
پیشبینی شده است.تندگویان گفت: معتقدیم 
غیر  و  دولتی  غیر  باید  اجتماعی  های  تشکل 
انتفاعی باشد اما غیر انتفاعی بودن  به معنای 
غیر اقتصادی بودن نیست، سمن باید  کسب 
درآمد کند و آنرا در امور های جامع سرمایه 
باال  اقتصادی   سود  به  اگر  یا  کنند  گذاری 
رسیدند از حوزه سمن خارج شده و به عنوان 

یک نهاد اقتصادی فعالیت کنند.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
تاکید کرد که در حال حاضر مشکل جدی در 
زمینه سالمت محصوالت کشاورزی نداریم و 

سالمت این محصوالت را تایید می کنیم.
زهرا  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وزارت  برنامه مشترک  به  اشاره  با  عبداللهی 
کنترل  برای  کشاورزی  جهاد  و  بهداشت 
استفاده  مورد  شیمیایی  کودهای  و  سموم 
برای  کرد:  بیان  کشاورزی،  محصوالت  در 
تشکیل  تخصصی  کارگروهی  موضوع   این 
شده است و طی سه سال گذشته با تدوین 
کاهش  برای  خوبی  اقدامات  برنامه،  و  طرح 
در  )نیترات(  ازته  کودهای  و  سموم  میزان 
ضمن  داده اند.وی  انجام  میوه  و  سبزیجات 
اظهار  کشاورزی،  محصوالت  سالمت  تایید 

برای  خاصی  نگرانی  حاضر  حال  در  کرد: 
آلودگی سبزیجات و میوه جات از نظر وجود 
سموم نداریم. مشکل جدی  و بزرگی نیز در 
این زمینه نداریم. از طریق سازمان غذا و دارو 
و مرکز سالمت محیط و کار، میزان سموم 
موجود در سبزی و میوه کنترل و اندازه گیری 
جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  می شود.مدیر 
مدیریت  سازمان  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت 
و برنامه ریزی نیز حمایت کرده و قرار است 
و  غذا  سازمان  آزمایشگاه های  تجهیز  برای 
دارو و جهاد کشاورزی همراهی کند. در حال 
حاضر برنامه کاهش میزان سموم در هشت 
گرفته  قرار  اولویت  در  کشاورزی  محصول 
است و این برنامه توسط جهادکشاورزی و با 

کمک وزارت بهداشت پیش می رود.

سربازی خدمت   کسری 
اجتماعی نخبگان  انتظار  در   

درباره بهداشت  وزارت   نظر 
کشاورزی محصوالت  »سالمت« 



6 نفت و انرژیشنبه 23 دی 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3670

رشد ۶.۵ درصدی مصرف گاز کشور
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: در ۹ ماه امسال ۱۷۸ میلیارد 
و  تجاری  نیروگاهی،  صنایع،  خانگی،  بخش های  در  گاز  مترمکعب 

صادراتی در کشور مصرف شده است.
میزان  درباره  مومنی  سعید  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مصرف گاز در کشور گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، ۱۷۸میلیارد 
مترمکعب گاز در کشور مصرف شده است. این در حالی است که سال 
گذشته در همین بازه زمانی ۱۶۶.۹ میلیارد مترمکعب گاز در کشور 
مصرف شده که رقم امسال ۶.۵ درصد افزایش داشته است. مدیر امور 
گازرسانی شرکت ملی گاز اظهار کرد: در ۹ ماه امسال به طور میانگین 
روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش نیروگاهی، ۱۰۳ میلیون 
مترمکعب در بخش صنایع عمده، ۴۵.۳ میلیون مترمکعب در بخش 
صنایع غیرعمده و ۱۴۷.۴ میلیون مترمکعب در بخش خانگی مصرف 
به  گازرسانی  روزانه  میانگین  پارسال  مومنی،  گفته  به  است.  شده 
بخش های مختلف در مجموع ۴۹۳ میلیون بود که این رقم در ۹ ماه 

نخست امسال به ۵۱۵ میلیون مترمکعب رسید.

ایران در صدر افزایش ظرفیت تولید متانول جهان 
تا سال ۲۰۲۲ 

افزایش  مورد  در  انرژی  دیتا  گلوبال  موسسه  های  تحلیل  جدیدترین 
در  ایران  که  دهد  می  نشان  جهان  کشورهای  متانول  تولید  ظرفیت 
سال های آتی باالترین افزایش ظرفیت تولید متانول جهان را به خود 

اختصاص خواهد داد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، جدیدترین تحلیل های موسسه گلوبال 
دیتا انرژی در مورد افزایش ظرفیت تولید متانول کشورهای جهان نشان 
تولید  افزایش ظرفیت  باالترین  آتی  ایران در سال های  می دهد که 
متانول جهان را به خود اختصاص خواهد داد و طی سال های ۲۰۱۸ 
افزایش خواهد داد.  را  تا ۲۰۲۲ ساالنه ۳۰ میلیون تن ظرفیت خود 
کشورهای آمریکا و چین با افزایش ۱۲ و ۱۰ میلیون تن در رتبه های 
دوم و سوم جای خواهند داشت. در حال حاضر پیش بینی ها نشان می 
دهد که ایران تا سال ۲۰۲۲ میالدی ۵۴ درصد از کل افزایش ظرفیت 
تولید متانول جهان را به خود اختصاص خواهد داد. ایران احداث ۲۱ 
مجتمع تولید متانول را در دستور کار خود دارد. در میان این طرح ها، 
مجتمع متانول دیر شرکت متانول کاوه باالترین ظرفیت )۲.۳ میلیون 
تن( را خواهد داشت. همچنین ۱۳ طرح دیگر با ظرفیت ۱.۷ میلیون 
تن به بهره برداری خواهند رسید. بر اساس این گزارش، تا سال ۲۰۲۲ 
آمریکا ۲۲ درصد از رشد ظرفیت تولید متانول جهان را به خود اختصاص 
خواهد داد. این کشور قرار است تا آن زمان ۶ مجتمع متانول جدید 
انتظار می رود سال ۲۰۲۲ چین حدود ۱۸  نماید. همچنین  احداث 
درصد از رشد ظرفیت تولید متانول جهان را به خود اختصاص دهد. این 

کشور ۱۰ مجتمع تولید متانول جدید را احداث خواهد کرد.

کوتاه از انرژي 

 افزایش ۵ دالری قیمت نفت 
در صورت بازگشت تحریم ها

بانک سیتی گروپ پیش بینی کرد عواملی شامل 
جنگ، تنش های خاورمیانه، دونالد ترامپ و کیم 
جونگ اون ممکن است ثبات بازار نفت را در سال 

میالدی جاری برهم بزنند.
اینکه  از  پس  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تاثیر  تحت   ۲۰۱۷ سال  در  نفت  قیمت های 
محدودیت تولید اوپک تقویت شد، رییس جمهور 
آمریکا با دنبال کردن تحریم ها علیه ایران و کره 
مالحظه ای  قابل  پیامدهای  احتماال  که  شمالی 
خواهند داشت، نگاه ها را به ریسک های ژئوپلیتیکی 
در  سیاسی  آشوب های  بر  عالوه  این  داد.  تغییر 
برخی از اعضای اوپک مانند عراق و لیبی است 
که ممکن است موجب کاهش عرضه نفت و صعود 
قیمت ها به سطح ۷۰ تا ۸۰ دالر شود. تحلیلگران 
گزارشی  در  مورس  اد  جمله  از  گروپ  سیتی 
 »۲۰۱۸ سال  برای  برنده  »کارت های  عنوان  با 
پیامدهای  ابهامات  این  از  بسیاری  کردند  اظهار 
قابل توجهی برای کاالها دارند. تصمیم اوپک و 
متحدانش شامل روسیه برای محدود کردن تولید 
و کاهش اشباع عرضه جهانی کمک کرد نفت در 
سال ۲۰۱۷ برای دومین سال متوالی صعود کند. 
از نقطه نظر عوامل بنیادین بازار، سرمایه گذاران 
تولید  توسعه  روند  آیا  بدانند  می خواهند  اکنون 
آمریکا ادامه پیدا می کند. تهدید مذکور چند سال 

اخیر صنعت نفت را سردرگم کرده است.
با این همه طبق گزارش سیتی گروپ، اصلی ترین 
ریسک برای کاالها در سال ۲۰۱۸ ممکن است 
را  سیاست  جهان  نظم  که  باشد  ترامپ  دونالد 
مختل کرده است. میانگین قیمت وست تگزاس 
سال   – آمریکا  نفت  پایه  قیمت   – اینترمدیت 
گذشته ۵۱ دالر در هر بشکه بود و روز چهارشنبه 
در سنگاپور به ۶۳.۴۰ دالر رسید. این بانک اعالم 
کرد وضع مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران که 
سومین تولیدکننده بزرگ اوپک است، احتماال بر 
تاثیر  کشور  این  نفت  بشکه  هزار  صادرات ۵۰۰ 
نفت  قیمت  دالری  پنج  افزایش  به  و  گذاشته 
منجر می شود. لفاظی پیرامون برنامه تسلیحات 
هسته ای کره شمالی طی چند ماه گذشته شدت 
گرفته و ریسک غیرقابل انکار برای تبدیل شدن 
به یک منازعه نظامی را ایجاد کرده است. ذخیره 
سازی کاالهای استراتژیک مانند نفت ممکن است 
ریسک جنگ را تشدید کند. سیتی گروپ در این 
گزارش اعالم کرد مختل شدن عرضه در عراق، 
لیبی، نیجریه و ونزوئال ممکن است عرضه جهانی 
نفت را امسال بیش از سه میلیون بشکه در روز 
زیستی در  مقررات محیط  کاهش دهد. تشدید 
چین، افزایش ناکارآمدی تولید شیل در آمریکا و 
تشدید اختالفات تجاری میان دولت ترامپ و چین 

از ریسک های دیگر برای نفت هستند.

از حضور  بنادر  امور دریایی سازمان  معاون 
دو یدک کش ژاپنی برای کمک به عملیات 
اطفا حریق نفتکش ایرانی در آب های چین 

خبر داد.
هادی  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شبکه  استودیوی  در  حضور  با  حق شناس 
شرایط  و  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  خبر 
اطفا حریق نفت کش ایرانی در  آبهای چین 
اظهار داشت: عملیات اطفاء حریق، از سوی 
سوی  از  که  آتش خواری  کش های  یدک 
بندر شانگهای و مرکز تجسس-نجات چین 
در چند روز گذشته به کار گرفته در حال 

انجام است.
وی با بیان اینکه برای اطفاء سریعتر حریق 
از مراکز تجسس و نجات کشورهای اطراف 
همکاری  با  تا  کردیم،  کمک  درخواست 
سریعتر  بتوانند  چین  نجات  تجسس  مرکز 
عمل کنند، گفت: در حال حاضر یک یدک 
کش از ژاپن، در منطقه حادثه حضور دارد 
به  تا ساعاتی دیگر  و یک یدک کش دیگر 

منطقه خواهد رسید.
و  بنادر  سازمان  دریایی  امور  معاون 

یدک کش های  تعداد  افزود:  دریانوردی 
اطراف نفت کش به نظر می رسد کافی است؛ 
انجام  جمله  از  دیگری  محدودیت های  اما 
عملیات اطفاءحریق صرفاً در طول روز طی 
که  است  داشته  وجود  گذشته  روز  چهار 
انجام  دریانوردی، خواستار  و  بنادر  سازمان 

عملیات در شب هنگام نیز شده است.
حق شناس از کاهش حریق خبر داد و گفت: 

اما مشکل این است که ۱۱۵ هزار تن مواد 
نفتی با درجه اشتعال بین بنزین و گاز، در 
نفت کش وجود داشته و به همین خاطر در 
گذشته،  روزهای  طی  حریق  اطفاء  مراحل 
که  می شویم  روبرو  انفجارهایی  با  بار  هر 

مجدداً کار از نو انجام شده است.
تیم  حضور  بر  عالوه  داشت:  بیان  وی 
از  هیاتی  منطقه،  در  تجسس–نجات 

ملی  شرکت  دریانوردی،  و  بنادر  سازمان 
شانگهای  بندر  در  ایران  نفت کش،  سفیر 
اطفاء حریق  که  زمانی  تا  اما  دارند؛  حضور 
به کشتی  به طور طبیعی ورود  انجام نشود، 
اقدام پر ریسکی است و قابل انجام نخواهد 

بود.
و  بنادر  سازمان  دریایی  امور  معاون 
اعزام  مشکالت  به  اشاره  با  دریانوردی 
تکاورهای ایرانی در شب گذشته به منطقه 
تشریفات  گفت:  نفت کش،  حریق  اطفاء 
بود  قرار  که  –نجات  تجسس  تیم  قانونی 
انجامید  به طول  اعزام شود، کمی  ایران  از 
برای  تالش  حال  در  خارجه  امور  وزارت  و 
رفع مشکالت و اعزام تیم تجسس-نجات به 

محل حادثه است.
به گفته وی، در حال حاضر نیروهای ایرانی  
در تیم تجسس-نجات چین حضور دارند و 
به طور طبیعی در صورت پایان اطفاء حریق 

وارد عمل خواهند شد.
عملیات  کرد:  امیدواری  اظهار  حق شناس 
اتمام  به  آینده  روزهای  طی  حریق  اطفای 

برسد.

معاون سازمان بنادر خبر داد:

اعزام 2يدک کش ژاپنی به محل حادثه نفتکش
نفت در جهان

خواه  ميهن  تاج  مهين  و  نصر  كيوان همگى  و  پيمان  و  رضا  و  كامران  و  اويس  آقاى  خواهان   
رسمى  سند  تنظيم  به  الزام  خواسته   به  كاميار  بهمن  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى 
به شماره پرونده كالسه  و  ارجاع  اين شعبه  به  به غير مطرح كه  انتقال منافع  و تجويز  اجاره 
بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   10 شعبه   9609980227000651
تقاطع خيابان سميه مجتمع قضايى شهيد بهشتى  تهران واقع در خيابان شهيد سپهبد قرنى 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/11/25 ساعت 11/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
عمومى  دادگاه   10 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى     110/135095  
چشمه هفت  حاتمى  توكل   - تهران  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

عليرضا  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  نصيرى  شايان  و  نصيرى  جمشيد  آقاى  خواهان   
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته   به  موبر 
9609980227000401 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 
واقع در خيابان شهيد سپهبد قرنى تقاطع خيابان سميه مجتمع قضايى شهيد بهشتى ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 96/11/29 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمايم را 

دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه و استماع شهادت شهود حاضر گردد 
عمومى  دادگاه   10 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى     110/135093  
چشمه هفت  حاتمى  توكل   - تهران  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

 9609980242700447 و   9509980242701033 كالسه  هاى  پرونده  دادنامه   
شماره  نهايى  تصميم  تهران  باهنر  شهى  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   114 شعبه 
حسن  فرند  سعيدآبادى  پور  على  ها:1-محمدحسين  خواهان   9609970242701048
وكالت  با  فرند حسن  پور سعيدآبادى  على  مراد 2-محمدحسين  فرزند  قربانى  وكالت رضا  با 
امانى4-نادر  3-ايرج  اركان  2-نيما  شكرى  1-شهين  خواندگان:  مراد   فرزند  قربانى  رضا 
جوانشير افشار 5-ايرج امانى6-نيما اركان7-نادرجوانشير افشار8-شهين شكرى  خواسته 
به تنظيم سند رسمى ملك 2-مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه درخصوص  الزام  ها: 1- 
آقايان  بطرفيت  قربانى  آقاى رضا  وكالت  با  عليپور سعيدابادى  آقاى محمدحسين  دادخواست 
ابطال سند رسمى  بخواسته  افشار  نادر جوانشير  و  اركان و شهين شكرى  نيما  و  امانى  ايرج 
بشماره 94/10/28-45299 دفترخانه 862 تهران و 94/5/21-61710 دفتر 698 تهران 
و ابطال مبايعه نامه 94/5/19-1055313 فيمابين آقاى نادر جوانشير و ايرج امانى با وكالت 
آقاى نيما اركان و مبايعه نامه فيمابين نيما اركان به وكالت آقاى ايرج امانى با نادر جوانشير و 
ابطال مبايعه نامه عادى فيمابين آقاى مادر جوانشير با خانم شهين شكرى و الزام به تنظيم سند 
رسمى  يك دستگاه آپارتمان تحت پالك ثبتى 49071/88  بخش 11 تهران و مطالبه هزينه 
و خسارت دادرسى و خسارات قانونى  وكيل خواهان اظهار داشته موكلش يك واحد آپارتمان 
را تحت پالك ثبتى  به شماره 49071/88 واقع در بخش 11 تهران را طى مبايعه نامه عادى 
مورخ 94/5/13 كه كپى آن پيوست تقديم است از آقاى نيما اركان وكيل آقاى ايرج امانى 
خريدارى نموده است و قسمتى از ثمن معامله را پرداخت نموده و مقرر گرديد كه در تاريخ 
94/5/31 اقدام به تنظيم سند نمايند كه متاسفانه نه تنها هيچ اقدامى صورت نگرفت بلكه آ 
ن را به آقاى نادر جوانشير فروخته و به صورت رسمى حسب سند شماره 61710-94/5/21 
منتقل نموده است وايشان هم اقدام به فروش مجدد ملك به خانم شهين شكرى نموده است 
و بموجب سند رسمى  شماره 94/10/28-45299 منتقل كرده است حال با عنايت به مطالب 
با  لذا  الغير درآمدن  دليل مستحق  و همچنين  گرديده  اينكه فساد عقد كشف  و  الذكر  فوق 
ثبتى   به پالك  به شماره هاى فوق نسبت  ابطال سند  بر  دادخواست صدور حكم  اين  تقديم 
49071/88 واقع در بخش 11 تهران و ابطال مبايعه نامه هاى تنظيمى موخر بر مبايعه نامه 
موكل و الزام به تنظيم سندزسمى قطعى پالك ثبتى  فوق طبق سندعادى بانضمام كليه هزينه 
ها و خسارت دادرسى مورد استدعاست خوانده رديف چهارم در جلسه حاضر شده و دفاعيات 
پرونده  و  اتخاذ تصميم شده  اظهار داشته قبال در خصوص موضوع  و  آورده  به عمل  را  خود 
اعتبار امر مختومه دارد كه با توجه به اينكه دادنامه صادره از شعبه محترم سوم تجديدنظر 
و خواندگان ديگر در  نيست  وارد  ايراد  و  ندارد  امر مختومه  اعتبار  لذا  بوده  قرار رد دعوى 
جلسه حاضر نشده و ايراد يا دفاعى به عمل نياورده اند دادگاه وضعيت ثبتى را استعالم كه 
منتقل شده  خانم شهين شكرى  به  ملك  به شماره 19393-95/4/14  واصله  پاسخ  حسب 
است دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقديمى و مبايعه نامه فيمابين خواهان و آقاى نيما 
اركان و مبايعه نامه شماره 94/5/19-105313 فيمابين آقاى جوانشير و اركان كه موخر بر 
مبايعه نامه خواهان مى باشد و با احراز معامله مقدم خواهان برمورد معامله فيمابين خواندگان 
برحسب مبايعه نامه اسناد رسمى تنظيمى دادگاه دعوى خواهان را وارد تشخيص مستندا به 
مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 79 و مواد 219و220و221وو247و2

30و251و255و365 قانون مدنى و نظر به اينكه بيع فاسد اثرى در تملك ندارد بدواحكم 
به محكوميت خوانده سوم و چهارم به ابطال سندرسمى انتقال قطعى غير منقول بشماره هاى 
94/5/21-61710 و 94/10/28-45299 و حكم به ابطال مبايعه نامه تنظيمى بين آقاى 
جوانشير و خانم شكرى و ابطال مبايعه نامه عادى به شماره 94/5/19-5313 و الزام خوانده 
دوم به تنظيم سند رسمى پالك ثبتى فوق  و حكم به محكوميت خوانده اول به پرداخت روزانه 
1/500/000 ريال از تاريخ 94-5-31 لغايت تقديم دادخواست صادر و اعالم مى نمايد و به 
پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد راى صادره 
نسبت به خوانده چهارم حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در اين 
دادگاه  در  اعتراض  قابل  روز  واخواهى ظرف 220  مهلت  انقضاى  ار  و پس  باشد  دادگاه مى 

محترم تجديد نظر استان تهران مى باشد . 
نسب جعفرى  محمدرضا  تهران-  حقوقى  عمومى  دادگاه   114 شعبه  دادرس    110/135089   

به  يزديان  فرشاد  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  كمپانيان  سياوش  آقاى  خواهان 
پرونده كالسه  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  مطالبه وجه چك مطرح كه  تامين خواسته  خواسته  
9609980242700670 شعبه 114 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت 
و وقت رسيدگى مورخ 96/11/28 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى  
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمايم را دريافت  و 

در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110/135104  منشى  دادگاه حقوقى شعبه 114 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران -

 خواهان بانك توسعه تعاون دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مازيار سلطانى -محمدحسين صالحى 
فشمى به خواسته  تامين خواسته مطالبه وجه سفته-تامين خواسته-مطالبه خسارت دادرسى-مطالبه 
خسارت تاخيرتاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980242700721 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 114 
96/11/25 ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
 110/135101  منشى  دادگاه حقوقى شعبه 114 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران -

به خواسته   آقاى فرامرز شريفى  به طرفيت خوانده  آقاى قاسم رهبر فرخوى دادخواستى  خواهان 
مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980227000682 
شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران واقع در خيابان شهيد سپهبد 
قرنى تقاطع خيابان سميه مجتمع قضايى شهيد بهشتى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/11/29 ساعت 
به علت  آيين دادرسى مدنى   ماده 73 قانون  9/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد 
عمومى  دادگاه   10 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى     110/135099  
چشمه هفت  حاتمى  توكل   - تهران  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

 خواهان آقاى حسين ملك وايقان دادخواستى به طرفيت خوانده رامين واضحان به خواسته  مطالبه 
وجه چك  مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980227000623 شعبه 
10 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران واقع در خيابان شهيد سپهبد قرنى 
بهشتى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/11/28 ساعت  تقاطع خيابان سميه مجتمع قضايى شهيد 
11/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى  به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد 
عمومى  دادگاه   10 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى     110/135097  
چشمه هفت  حاتمى  توكل   - تهران  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

 دادنامه پرونده كالسه 9609980243500372 شعبه 287 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد 
باهنر تهران خواهان: سپيده عصارى خوانده:آقاى محسن حاجى قربان فرزند محمود  خواسته: طالق به 
درخواست زوجه  گردشكار خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته 
كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق وجرى تشريفات قانونى در وقت مقرر/فوق العاده 
دادگاه به تصدى امضاكننده زير تشكيل است وبا توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد راى دادگاه درخصوص دعوى خانم سپيده عصارى فرزند 
اسداله به طرفيت آقاى محسن قربان فرزند محمود بخواسته طالق به درخواست زوجه (صدور گواهى 
عدم امكان سازش به دليل ترك زندگى مشترك حدود 5 سال) باين توضيح كه خواهان با طرح دعوا 
و حضور در جلسات دادگاه متعدد اعالم داشته حسب نكاح نامه رسمى شماره  18111 صادره از 
دفتر ازدواج رسمى شماره 7 حوزه ثبتى شهرستان شهررى به صورت داپم با همديگر ازدواج كرده 
اند و خوانده مدت 5 سال است  زندگى مشترك را ترك و غيبت نموده و در آن زمان هم كه حضور 
داشتند در حد عقد بوده اند و نزديكى نداشته اند با عنايت به مجموع  اوراق و محتويات پرونده از 
جمله تصوير مصدق نكاح نامه ياد شده و ساير اوراق و قراين پرونده وجود علقه زوجيت به سبب 
عقد نكاح داىءم فيمابين طرفين پرونده محرز و مسلم است از طرفى دادگاه و داوران منتخب در 
اجراى مواد 27 و 28 قانون حمايت خانواده مساعى و تالش خود را جهت ايجاد صلح و سازش فيمابين 
طرفين پرونده و ترغيب زوجه به ادامه زندگى مشترك معمول داشته لكن موثر واقع نگرديده از 
طرفى خواهان جهت اثبات ادعايش به شهادت شهود استناد و عده اى از مطلعين در جلسه دادگاه 
حاضر و شهادت داده اند خوانده بيشا از 5 سال است زندگى مشترك را ترك نموده است لذا دادگاه 
تحقق شرايظ ضمن عقد نكاح فيمابين طذفين را محرز و ثابت دانسته و مستندا به ماده 1119 قانون 
مدنى و بند 8 نكاحنامه فيمابين طرفين پرونده و عموم قاعده فقهى المومنون عند شروطهم گواهى 
عدم امكان سازش صادر به خواهان اجازه ميدهد به يكى از دفاتر طالق مراجعه نسبت به اجرا و ثبت 
طالق اقدام از طرف خوانده نيز به وكالت دفاتر طالق را امضا نمايد رعايت شرايط اجراى صيغه طالق 
از جمله مراعات مفاد مواد 1141و114و1135و1134و1136 قانون مدنى به عهده مجرى صيغه 
طالق است نوع طالق با توجه به اينكه زوجه 200 سكه از كل مهريه استحقاقى(نصف مهريه) را در 
قبال طالق در حق زوج بذل و به وكالت از زوج قبول بذل نموده است و نسبت به باقيمانده مهريه 
استحقاقى و ساير حق و حقوقش جداگانه اقدام مى نمايد و زوجه اعالم داشته كه با زوج نزديكى 
نداشته و باكره است و گواهى پزشكى قانونى نيز در اين خصوص اراى�ه نموده است و مستندا 
به مواد1143و1144و1145و1146و1155 قانون مدنى خلعى و به تبع آن باين واين طالق عده 
ندارد و اعتبار اين راى سه ماه از تاريخ قطعيت است راى صادره با توجه به نوع ابالغ و عدم حضور 
خوانده در جلسات دادگاه غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس 

ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظراستان تهران است. 
ضمنا دفتر طالق مكلف به رعايت مفاد ماده 31 قانون حمايت خانواده مى باشد 

احمدى تهران-امير  حقوقى  عمومى  دادگاه   287 شعبه  رييس   110/ 135086  

آگهی قانون تعیین تکلیف 

وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
چمستان نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۹۰/۹/۲۰امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده ۱ قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی چمستان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردید جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می گردد مرحله ۲۲ سال ۹۶ 
بخش ۱ 

امالک متقاضیان واقع در قریه ولیرکان پالک ۱۰ اصلی بخش ۱
 ۷۷ فرعی خانم فاطمه شکری نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت۲۷۱/۲۱ مترمربع واقع در قریه 

ولیرکان واگذاری از آقای رمضانعلی شکری مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک ۱۴ اصلی 

بخش ۱ 
۱۰۳ فرعی آقای محمود قسمتی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۸۵۱/۰۰ متر مربع که 
مقدار ۱۲۰ سیر مشاع. عرصه وقف  می باشد واقع در قریه 

سعادت آباد خریداری از آقای محمد ابراهیمی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه تجاسبکال پالک ۱۹ اصلی بخش 

۱
 ۱۱۴ فرعی آقای اصغر کرد نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت۲۱۵/۲۴ مترمربع واقع در قریه 
تجاسبکال خریداری از غالمرضا عسگری روزبهانی مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه رزک پالک ۲۴ اصلی بخش ۱
 ۸۴ فرعی خانم اقدس نوروزی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۳/۷۶متر مربع که مقدار دو 
دانگ مشاع عرصه و قف می باشد واقع در قریه رزک خریداری 

از مهدی اعظمی فر مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی پالک ۲۸ اصلی بخش ۱

 ۱۷۰ فرعی آقای محمدرضا منجیلی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۲۱۷/۰۹ مترمربع واقع 
در قریه رمشی خریداری از آقای حسن چمن آرا مالک رسمی 
۱۷۱ فرعی آقای فرهاد رستمی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت۲۰۱/۰۸ مترمربع واقع در قریه 

رمشی خریداری از آقای اصغر اکبری مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه خطیب کال پالک ۲۹ اصلی 

بخش ۱
 ۱۱۳ فرعی خانم فاطمه نایبی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۵۱/۴۷مترمربع واقع در قریه 

خطیب کال خریداری از آقای عبداهلل قنبری مالک رسمی 
۱۱۴ فرعی خانم مریم بورقانی  نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۴/۷۳مترمربع واقع در قریه 

خطیب کال خریداری از آقای سهراب حیدری مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه بلویج  پالک ۳۰ اصلی بخش ۱ 
۱۰۳فرعی آقای عبداهلل محمد بیگیان  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۷۶/۰۰مترمربع 
واقع در قریه بلویج خریداری از آقای مجید قلی پور مالک رسمی 

بخش دو 
امالک متقاضیان واقع در قریه جوربند پالک ۲ اصلی بخش ۲ 
۱۰۳۰ فرعی خانم فرشته السادات موسوی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۱/۱۲مترمربع 
مالک  عقیلی  کاظم  آقای  از  خریداری  جوربند  قریه  در  واقع 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ۶ اصلی بخش ۲ 
۶۹فرعی آقای شعبان ملک زاده نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۷۹/۹۰مترمربع واقع در قریه 

ایرکا واگذاری از آقای عبدالرحیم ملک زاده مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیارده پالک ۱۱اصلی بخش ۲ 

۳۵ فرعی  خانم افسانه ترکمن نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین و بنای احداثی به مساحت ۲۳۵/۳۶مترمربع واقع در قریه 

امیارده  خریداری از آقای مظاهر رجبی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه واز تنگه پالک ۱۱۲ اصلی بخش 

۲
 ۸فرعی خانم اختر امانی نمینی  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۶۵/۶۰مترمربع واقع در 
قریه وازتنگه خریداری از آقای سلمان وثوقی تقی دیزج مالک 

رسمی بخش ۱۱
 امالک متقاضیان واقع در قریه کراتکتی پالک ۲ اصلی بخش 

 ۱۱
به شش دانگ یک  آقای حبیب حیدری نسبت  فرعی   ۲۷۴
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۳۱/۴۶مترمربع واقع 

در قریه کراتکتی خریداری از آقای علی علیزاده مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا پالک ۸ اصلی بخش 

۱۱
 ۱۹۶ فرعی آقای هادی علی پور نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۴۹/۸۸مترمربع واقع در قریه 

سالده علیا خریداری از نعمت اهلل علیپور مالک رسمی
 ۱۹۷ فرعی آقای سید حسین حسینی رستمی نسبت به سه 
دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۵۲۹/۰۹مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری از 

محسن محمودزاده دربندی مالک رسمی
 ۱۹۷ فرعی آقای محمدحسن مکاری یامچی  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۵۲۹/۰۹مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری از 

محسن محمود زاده دربندی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال پالک ۱۹ اصلی بخش 

 ۱۱
۳۸۱ فرعی خانم معصومه ماهرخی  نسبت به دو دانگ مشاع از 

ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۳۳۴/۶۳ 
مصطفی  آقای  از  خریداری  چمازکال  قریه  در  واقع  مترمربع 

ماهرخی
دو  به  نسبت  آباد  دولت  ماهرخی  عاطفه  خانم  فرعی   ۳۸۱ 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۳۳۴/۶۳مترمربع واقع در قریه چمازکال خریداری از 

آقای مصطفی ماهرخی 
۳۸۱ فرعی خانم زهرا ماهرخی  دولت آباد نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
آقای  از  خریداری  چمازکال  قریه  در  واقع  ۳۳۴/۶۳مترمربع 

مصطفی ماهرخی
 امالک متقاضیان  واقع در قریه کرد آباد پالک ۳۳ اصلی بخش 

 ۱۱
۸۸۵ فرعی آقای کریمی به بنارساز  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۰/۰۰مترمربع واقع 

در قریه کرد آباد خریداری از یوسف توسلی
 ۸۸۶ فرعی آقای مصطفی سیار نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به  مساحت ۲۷۵/۶۱مترمربع واقع در قریه 

کرد آباد واگذاری از حبیب اهلل سیاری
 ۸۸۷ فرعی آقای مصطفی سیار نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین به بنای احداثی به مساحت ۳۰۹/۱۶مترمربع واقع در قریه 

کرد آباد واگذاری از حبیب اهلل سیار
 امالک متقاضیان واقع در قریه سید کال پالک ۳۵ اصلی بخش 

 ۱۱
۵۲۵ فرعی خانم هما طاهری نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۸۶/۴۳مترمربع واقع در قریه 

سید کال خریداری از رمضان مقصودی مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکال پالک ۳۶ اصلی 

بخش ۱۱
 ۱۰۶ فرعی خانم محترم نوروزی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۹۵/۶۰مترمربع واقع در 
قریه شیخ علیکال واگذاری از منصور نوروزی مالک رسمی ۱۰۷ 
فرعی آقای حامد کثیری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی  به مساحت ۱۹۷/۱۶مترمربع واقع در قریه شیخ 

علیکال خریداری از عارف اسدی مالک رسمی 
اصلی  آباد پالک ۴۷  عبداهلل  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ۱۱
 ۵۶۴ فرعی آقای مهدی کیان زاد نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۴۵/۲۱مترمربع واقع 

در قریه عبداهلل آباد خریداری از احمد مداحی
 امالک متقاضیان واقع در قریه لسفیجان  پالک ۵۴ اصلی بخش 

۱۱
 ۲۱۰ فرعی خانم رقیه رنجبر نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۵۰/۰۰مترمربع واقع در قریه 

لسفیجان خریداری از زینب محمدی

 ۲۱۱ فرعی آقای خسرو توکلی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۴۳/۷۴مترمربع واقع 

در قریه لسفیجان خریداری از عباس توکلی
 امالک متقاضیان واقع در قریه چمستان پالک ۵۷ اصلی بخش 

۱۱
 ۲۰۲۳ فرعی آقای صمد منصوریان نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰/۰۰مترمربع واقع در 

شهر چمستان خریداری از رمضان شیخ مالک رسمی 
۲۰۲۳ فرعی آقای محمود شهاب نسبت به دو دانگ مشاع از 
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰/۰۰مترمربع واقع 

در شهر چمستان خریداری از رمضان شیخ مالک رسمی
 ۲۰۲۳ فرعی آقای جمشید احمدی نسبت به دو دانگ مشاع 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از 
۲۰۰/۰۰مترمربع واقع در شهر چمستان خریداری از رمضان 

شیخ مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد پالک ۱۰۰ اصلی 

بخش ۱۱
 ۳۸۸ فرعی خانم نسرین مزرعه ء نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۵۱/۶۵مترمربع واقع در 

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

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید م.الف ۷۸۱۱۳۹/۹۶
دوم  نوبت  انتشار  :۹۶/۱۰/۲۳تاریخ  اول  نوبت  انتشار  تاریخ 

۹۶/۱۱/۷
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی احضار متهم 
آقای ۱-علی شمسی بیرانوند فرزند روح اله به اتهام افترا۲-ضرب و جرح عمدی موضوع 
شکایت خانم توران دریکوند فرزند رحیم به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به 
تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف 
است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع 
در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – سارا میر حسینی . 

متن آگهی 

آیین  قانون  بودن متهم در راستای ماده ۱۷۴  المکان  به مجهول  با توجه  احتراما 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم رضا دها زارع فرزند 
جواد به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید موضوع شکایت ناهید حیدری فرزند 

محمد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد 
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –افشین خسروی . 

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهرداد عباسی زاده  فرزند 
خواهان آقای محمد بارانی فرزند قاسم دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهرداد 
عباسی زاده به خواسته تعدیل تقسیط محکوم به مطرح که به این شعبه ارجاع که به 
شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۷۰۰۲۳۴  شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت 
۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 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.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
–رضا نقی زاده . 

آگهی مفقودی 
و  ایران ۷۲-۴۹۵ق۸۲  به شماره پالک   SE۱۳۱ کارت سبز خودرو سواری سایپا
شماره موتور ۵۳۸۰۳۲۳ و شماره شاسی NAS۴۱۱۱۰۰F۱۱۳۶۰۷۶ مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پژو ۴۰۵ مدل ۸۴ با شماره شهربانی ۷۳۹ص۱۷ ایران ۸۲ با 
شماره موتور ۱۲۴۸۴۰۵۸۸۲۰و شماره شاسی ۱۳۲۰۴۸۸۷بنام فرامرز زعفرانی مفقود  

گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

ما  استانداردها  اساس  بر  گفت:  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
کمترین خاموشی و باالترین کیفیت را در ارائه خدمت برق  

داریم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آرش کردی تصریح کرد: 
صنعت برق برای ما ناشناخته نیست و یک خدمت حساس، 
زیربنایی و توسعه ساز است که زندگی همه ارکان جامعه به 
آن ربط دارد و روز به روز نیاز به برق در کشور بیشتر احساس 
می شود.مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر با اشاره به 
اینکه برق صنعتی است که بر اقتصاد کشور اثرگذار است، 
خاطرنشان کرد: صنعت برق زیربنایی برای زیربناهای دیگر 
است و وابستگی وسیعی در این زمینه وجود دارد. درواقع 
این صنعت تکنولوژی گسترده ای دارد و به عنوان باالترین 
موردتوجه  متخصصین  توسط  بشر  مهندسی  دستاورد 
قرارگرفته است.وی افزود: کل کشور به لحاظ صنعت برق 
به هم پیوسته است و سرنوشت مشترکی بر کشور حاکم است. 
علی رغم تمام مشکالت یک دهه گذشته که می توانست هر 
صنعت و بخشی را دچار تبعات سنگینی کند اما باهمت و 
تالش مدیران صنعت برق این اتفاقات نیفتاد.کردی یادآور 
شد: در زمان تحریم ها با مشکالت زیادی روبه رو بودیم اما 

ارائه خدمت با مشکل روبه رو نبودیم. حساسیت  هرگز در 
باال، زمان بر بودن و هزینه بر بودن نیز از دیگر مواردی است 
که باید در این صنعت دیده شود.وی بیان کرد: تدابیر ما 
باید برای این صنعت خاص و توام با نگاه جدیدی باشد و 
از تجربیات دنیا و تجربیات خودمان در بخش های مختلف 
استفاده کنیم تا مدیران عرصه صنعت برق، این صنعت را 
به خوبی اداره کنند و از تنگناها رهایی پیدا کنند.مدیرعامل 
شرکت مادر تخصصی توانیر یادآور شد: صنعت برق دارای 
قانون گذاری و تصمیم گیری  ذینفعان است که در محافل 
دولت اثرگذار و برخی از ذینفعان نیز مشترکین صرف کننده 

برق هستند و بخش دیگر ما به عنوان کارگزاران هستیم.
وی تأکید کرد: اختالف دیدگاه این سه بخش باعث ایجاد 
مشکالت و تنگناها شده است. استانداردهای ما با استانداردها 
مشترکین، سرمایه گذاران و دولت باید هماهنگ شود. این 
اقتصادی  و مشکالت  قرارگرفته  غفلت  مورد  تاکنون  نکته 
را ایجاد کرده است.مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر 
خاطرنشان کرد: هرچقدر در مدیریت مصرف موفق شویم 
بیشتر  زمینه  این  روی  باید  و  است  کشور  اقتصاد  نفع  به 
توجه شود. اگر وحدت نظر در همه بخش های ایجاد شود 

در بخش اقتصاد اتفاق های خوبی رخ می دهد.وی بیان کرد: 
ما کمترین خاموشی و باالترین کیفیت را در ارائه خدمت 
برق بر اساس استانداردها داریم و در زمینه تلفات فنی و 
غیر فنی کاهش داشتیم. همچنین از حضور بخش خصوصی 
در صنعت برق کشور استقبال می کنیم.کردی با اشاره به 
صنعت برق استان قزوین تأکید کرد: صنعت برق قزوین به 
نسبت میانگین کشوری وضعیت قابل قبولی دارد که دالیل 

آن متعدد است.
در  گرفتن  قرار  و  مرکز کشور  به  بودن  نزدیک  افزود:  وی 
شاهراه مسیر ترانزیت انرژی به شرق کشور در این موضوع 
بی تأثیر نبوده است. درواقع باید بخشی از انرژی پایتخت را 
در نزدیکی پایتخت ایجاد کرد؛ بنابراین نزدیکی به پایتخت 
است. کرده  ایجاد  استان  برای  مزیتی  طبیعی  به صورت 

وضعیت مطلوب ایران در خاموشی ها



اقتصادیشنبه 23 دی 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 73670

پیام فاینانس ها، اطمینان از ثبات مالی ایران

رئیــس کل بانک مرکزی پیام فاینانس ها را اطمینان از ثبات مالی 
ایران دانســت و گفت: علیرغم اینکه به دلیل تحریم امکان تسویه 
اقساط فاینانس  فراهم نبود، اکنون همه بدهی ها تسویه شده است.

بــه گزارش زمان به نقــل ازمهر، ولی اهلل ســیف، رئیس کل بانک 
مرکزی با انتشار پیامی در صفحه تلگرام خود نوشت: قرارداد خط 
اعتباری فاینانس به ارزش ۵ میلیارد یورو بین ایران و ایتالیا منعقد 
شد. انعقاد این قرارداد، گامی دیگر در مسیری است که نظام بانکی 
ایــران پس از برجام، در رابطه با فراهــم کردن امکان تأمین مالی 
پروژه های عمرانی و تولیدی کشــور آغــاز کرد. راهی که در آغاز، 
پیمودن آن دشــوار به نظر می رسید؛ اما مداومت و استمرار تالِش 
همکارانم در شبکه بانکی و همکاری سایر دستگاهها از جمله وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی و وزارت امور خارجه، به تدریج به نتیجه 
مطلوب رسید و ثمرات تالش هایی که در سالها و ماه های گذشته 
انجام شــد، اکنون یکی از پس از دیگری مشاهده می شود.در سال 
هایی که تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور وضع شده بود، 
نه تنها دریافت فاینانس برای تأمین مالی پروژه های کشــور عماًل 
متوقف شده بود، بلکه حتی بازپرداخت فاینانس های سابق نیز به 
دلیل ِ نبود کانال بازپرداخت، با مشکل مواجه شده بود و متأسفانه با 

بانک های ایرانی همچون بدهکاراِن بدحساب رفتار می شد.

 پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به روستائیان
با کارمزد ۶ درصد

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از پرداخت تسهیالت 
اشتغال زایی به روستائیان و عشایر با کارمزد ۶ درصد خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، رضوی اظهار کرد: با تالش های بسیار 
زیاد دولت در آذر سال گذشته الیحه دو فوریتی اشتغال روستاییان 
و عشایر به مجلس آمد که طبق آن صندوق توسعه ملی موظف شد 
تسهیالت بدون کامزد ارائه دهد.وی با بیان اینکه این موضوع شهریور 
امسال در مجلس به تصویب رســید، افزود: البته اگر بنا بود از توان 
دیگر بانک ها اســتفاده نکنیم می توانســت این تسهیالت بدون بهره 
باشد .معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه 
ایجاد اشــتغال و از بین بردن بیکاری سرآغاز برنامه های دولت است، 
گفت: در همین راســتا منابع بانک ها را مورد استفاده قرار دادیم و به 
آنها گفته شــد که به همان مقدار آورده صندوق توسعه ملی، آورده 
داشته باشند.وی خاطرنشــان کرد: این مقدار ۶۰۰۰ میلیارد تومان 
با نرخ کارمــزد ۱۸ درصد بود که با صفر درصد صندوق به ۹ درصد 
می رســد.رضوی بیان کرد: قانون گذار اعالم کرده که معدل کارمزد 
به ۶ درصد برســد و آن را مدیریت کردیم.معاون توســعه روستایی 
و مناطق محروم کشــور از پرداخت تسهیالت با نرخ سود ۱۰ درصد 
در شــهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اشــاره کرد و گفت: به  روستائیان و 
عشایر نیز وام با کارمزد ۶ درصد پرداخت می کنیم.وی ادامه داد: این 
تسهیالت سه ســال تنفس دارد و بعد از آن به مدت ۶ سال اقساط 
پرداخت می شوند. آورده شرکت های دانش بنیان نیز ۱۵ درصد خواهد 
بود و روستاییان ۲۰ درصد است که در جلسه تقاضا شد کمتر شود.

روزنه

آغاز ثبت  نام متقاضیان وام 
اشتغال روستایی در سامانه کارا

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از آغــاز ثبت  نام متقاضیان 
وام اشــتغال روستایی در ســامانه کارا خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، دکتر عیســی 
منصوری با اشاره به اختصاص ۱.۵ میلیارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملی، معادل ۱۲ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت برای اشــتغال روستایی، اظهار 
کرد: با رعایت چارچوبی که مدنظر ماست و اضافه 
کردن مباحث توســعه اشــتغال روستایی به وام 
روستایی، موضوع پرداخت وام و ثبت   نام رسمی 
از طریق سامانه کارا نهایی شده تا سرمایه   گذاران 
و کارآفرینان بتوانند در این ســامانه ثبت   نام و 
طرح   های خــود را معرفی کنند.منصوری ادامه 
داد: این ســامانه فعال است و متقاضیان دریافت 
 تسهیالت اشتغال روســتایی می توانند به نشانی

 WWW.KARA.MCLS.GOV.IR مراجعه و 
مراحل ثبت نام خود را بــرای بهره مندی از این 
تســهیالت دنبال کنند.معاون توسعه کارآفرینی 
واشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور 
شد: پیش   بینی می شــود که در جریان اجرای 
طرح اشــتغال فراگیر ۹۵۱ هزار فرصت شــغلی 
ایجاد شود.وی افزود: از این میزان ۶۵۰ هزار شغل 
در رشته های پر اشــتغال است و در مشوق های 
بیمــه ای نیز به دنبال ایجاد تمایل بیشــتر برای 
اشتغال هســتیم.منصوری خاطرنشان کرد: بانک 
مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای 
طرح اشــتغال فراگیر اختصاص داده است.معاون 
توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با اشــاره به اجرای طرح کارورزی، 
اضافه کرد: طــرح کارورزی دانش   آموختگان از 
تیر امســال آغاز شــده و معتقدیم که اجرای آن 
خالء انطبــاق میان تحصیالت دانش   آموختگان 
بــا نیاز بازار کار را در کوتــاه مدت حل می کند.

وی با بیــان اینکه فارغ   التحصیــالن و افرادی 
کــه دوره کارورزی را بگذارنند مهارت الزم برای 
ورود به بازار کار را به دست می آورند،  از پرداخت 
یک ســوم رقم دســتمزد به عنوان کمک هزینه 
کارورزی خبر داد و گفت: کارورزان در طول دوره 
کارورزی که چهار تا شش ماه است، ماهانه حدود 
۳۰۰ هــزار تومان به عنوان کمک هزینه دریافت 
می کنند.منصوری اظهار کــرد: ۷۵ تا ۸۰ درصد 
کســانی که دوره کارورزی را طی کرده باشند در 
همان بنگاه و واحدی که آموزش دیده اند، مشغول 

کار می شوند.

خبر

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان 
مدیریت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد 

دعوتنامه هیات تشخیص 
خواهان /نماینده خواهان : یحیی صیدی زیرطاق به نشانی : استان لرستان –شهرستان 

خرم آباد بلوار والیت کوچه سوم گلستان تلفن ۰۹۱۶۹۵۹۰۳۷۲ 
خوانده / نماینده خواهان : شرکت خدمات فنی مهندسی رامان کار غرب – نعمت 
آژنگ  کوچه  بهشتی  شهید  بلوار  ایالم  ایالم شهرستان  :استان  نشانی  به  عبدالهی 

۰۹۲۱۶۱۸۹۹۴۱۸ کدپستی ۶۹۳۱۱۴۸۶۴۷ تلفن : ۰۹۱۸۲۴۰۷۰۳۵ 
خواسته دعوا : حقوق معوقه 

زمان جلسه : روز ۱۵ ماه ۱۱ سال ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ 
مکان جلسه : شعبه پنجم هیات تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی خرم 

آباد –بلوار شهید شفیع پور )شصت متری (نرسیده به پل مدیریت تعاون کار 
تذکر : خوانده می بایست  اصل کارت شناسایی و روزنامه رسمی را همراه خود داشته 
باشد اگر نماینده طرفین در جلسه شرکت نمایند همراه داشتن معرفی نامه کتبی تام 
االختیار و کارت شناسایی معتبر الزامی است خواهشمنداست کلیه مدارک مورد استناد 

خود را برای طرح در جلسه هیات تشخیص همراه داشته باشد. 
مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد –مجید کریم نژاد 

آگهی قانون تعیین تکلیف

 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰و برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۱۰۲۷۲ مورخ 
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید شمس علی طاهری فرزند سید 
غنی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت ۲۰۶/۵۸متر مربع 
قسمتی از پالک ۱۰- اصلی  - واقع در اراضی متکازین بخش ۲۵ثبت بهشهر  که که 
مشمول قانون اصالحات اراضی گردید محرزگردیده است لذا بموجب ماده ۳ قانون 
مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
روزنامه های محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات  الصاق 
تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم دادخواست اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورو سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۱۱/۷

م الف :۹۶/۲۰/۶۲۵۶     
 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قطعه یک ایالم  

اول/  هیأت   ۱۳۹۶  /۰۷/۳۰ مورخ   ۱۳۹۶۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۲۰۳۰ شماره  رأی  برابر 
هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حشمت 
نصرتیان، فرزند محمد، به کد ملی ۴۵۲۹۸۳۳۲۲۴ به مقدار۴دانگ مشاع یک باب 
ساختمان، به مساحت ۲۰۱/۴۴ مترمربع، پالک شماره ۶۶ فرعی از ۱۴۷۴ اصلی، واقع 
در ایالم- محله آشوری- خ سالک–کوچه جوان، خریداری شده از حسین ناظری و 

منتسب به مالکیت فتاح خان گل محمدی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،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.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : ۹۶/۱۰/۲۳ تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:۹۶/۱۱/۰۸

صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۳۱۵۹ 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 عباسعلی خرمی فرزند 
اسداله به شماره شناسنامه ۹۳۳ کد ملی ۰۳۲۱۳۴۲۴۲۶ صادره از کرج در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۴ مترمربع پالک ۲۸۷ فرعی 
از۱۶۳ اصلی واقع در کرج- فردیس- کانال شرقی - ک رضاییان - بن بست دوم - 
پالک ۲۹ خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف  ۲۱۵۶ 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۲۳تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۱/۸

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-    محمد سلیمانی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی ۹۳۰۰۰۶۰
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۳۰۰۰۶۰ ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 
واقع در طبقه دوم به مساحت ۱۳۸/۷۴متر مربع قطعه سوم تفکیکی به پالک ثبتی 
شماره ۲۸۹۳ فرعی از ۱۲- اصلی واقع در ورامین بخش بهنام پازوکی که سند مالکیت 
آن در دفتر ۱۹ صفحه ۲۲۰ به نام خانم فاطمه باقری ثبت و صادر گردیده است و 
مع الواسطه برابر سند قطعی ۱۳۵۶۴۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ دفتر ۱ ورامین به آقای 
ذبیح ا... اسکندری ورامینی منتقل گردیده است و محدود است به حدود : شماال دیوار 
به دیوار قطعه دوم تفکیکی سابق شرقا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی است 
اول دیوار و پنجره است به حیاط مشاعی و قسمتهای دوم و سوم درب اشتراکی با راه 
پله اشتراکی جنوبا دیوار به دیوار قطعه چهارم تفکیکی سابق غربا در سه قسمت که 
قسمت دوم شمالی است اول دیوار به دیوار قطعه ۹۸ تفکیکی سابق قسمتهای دوم و 
سوم دیوار و پنجره است با نور گیر اشتراکی است کف با سقف قطعه دوم تفکیکی و 

سقف با کف بام اشتراکی است.
توصیف اجمالی ملک طبق گزارش کارشناس رسمی :ملک واقع در ورامین –خیر 
آباد –خیابان بوستان یک – کوچه ۷ متری دوم )باقری روشن ( پالک ۸ نوع ملک : 
آپارتمان در یک ساختمان ۵ طبقه شامل ۳/۵ طبقه روی زیر زمین با قدمت حدودا 
۱۰ سال شامل اتاق خواب – هال و پذیرایی –آشپز خانه اپن با کابینت فلزی با 
دربهای چوبی و سرویس بهداشتی و قابل ذکر است که قسمت شرقی بالکن مسقف 
توسعه داده شده و محصور گردیده و حدود ۲۰ متر مربع به مساحت آپارتمان موصوف 
اضافه شده و در نتیجه مساحت آن ۱۵۸/۴۸ متر مربع گردیده است و گواهی عدم 
خالف آن ارائه نگردیده است سازه ساختمان فلزی و کف ها سرامیک و موزاییک و 
پوشش داخلی دیوارها تا ارتفاع ۱/۲۰ متر سنگ با بند کشی آینه و بقیه گچ و رنگ 
و نما کامپوزیت پنجره های فلزی و دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی کولر آبی و 
بخاری گازی و اسپیلت می باشد همچنین دارای امتیاز ات آب و گاز مشترک و برق 

اختصاصی می باشد .
که جمعا طبق گزارش هیات کارشناسان رسمی به مبلغ ۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی 
و قطعی گردیده است . مالک ملک خود را طبق سند رهنی شماره ۸۳۸۸۹ مورخ 
۱۳۹۱/۰۵/۱۸  دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۲۵ کرج در قبال مبلغ ۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال در رهن بانک مهر اقتصاد با نام قبلی موسسه قرض الحسنه بسیجیان قرار داده 
است ولیکن جهت پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده لذا به درخواست بستانکار و 
طبق مقررات پرونده اجرایی فوق تشکیل و عملیات اجرایی برابر مقررات انجام و ملک 
مورد وثیقه با مشخصات فوق طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزیابی شده است ،پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ 
در اداره اجرای اسناد رسمی ورامین  واقع در خیابان سینما –اداره ثبت اسناد و امالک 
واحد اجرا از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ ارزیابی طبق گزارش 
کارشناس رسمی به مبلغ ۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حروف نهصد و هفتاد میلیون ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . همچنین طبق اعالم بستانکار ملک فاقد 

بیمه می باشد .تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
م الف- 790 ث- بشیری –کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ورامین 

رای هیئت /نوبت دوم

اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۹۸۱ 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض 
متقاضی / خانم اکرم غالمی نسب فرزند محمد بشماره شناسنامه ۴۳ صادره از ری 
در ششدانگ یک باب خانه / به مساحت ۷۸/۵۷ متر مربع پالک ۶۳۱فرعی از ۷اصلی 
واقع در ..... قریه کاظم آباد ورامین ...... خریداری از مالک رسمی آقای /....علیرضا شیر 
کوند احد از ورثه محمود شیر کوند ... محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۰/۲۳
م.الف 697ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

گواهی حصر وراثت
آقای مسعود کریم   شماره شناسنامه    ۳۷۷۴۰    کد ملی ۰۴۹۰۲۶۴۷۳۵  فرزند 
رضا  متولد ۱۳۵۴/۰۶/۲۱  صادره از ری  به استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۹۶/ح۴۹۰/۱  تقدیم این حوزه نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان آقای رضا کریم     فرزند محمد    شماره شناسنامه    
۸   و کد ملی ۵۵۶۹۹۵۲۷۹۹   طبق گواهی فوت شماره  ۸۳۹۰۶۹ ف/ ۱۹ در تاریخ 

۹۴/۰۹/۱۵ دراقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از: 
۱. نام و نام خانوادگی: مسعود کریم      متولد: ۱۳۵۴/۰۶/۲۱      نام پدر: رضا         کد 
ملی: ۰۴۹۰۲۶۴۷۳۵   شماره شناسنامه: ۳۷۷۴۰  صادره: ری     نسبت با متوفی پسر 
۲. نام و نام خانوادگی: محمد کریم      متولد: ۱۳۴۶/۰۸/۰۴      نام پدر: رضا         کد 

ملی: ۵۵۶۹۹۸۴۴۶۱    شماره شناسنامه: ۷   صادره: ری     نسبت با متوفی پسر
۳.  نام و نام خانوادگی: محسن  کریم      متولد: ۱۳۴۸/۰۵/۱۷      نام پدر: رضا         
کد ملی: ۰۴۹۱۳۴۷۲۸۶    شماره شناسنامه: ۱۴۵۱   صادره: شهرری     نسبت با 

متوفی پسر
۴. نام و نام خانوادگی: میترا کریم      متولد: ۱۳۵۶/۰۴/۱۶      نام پدر: رضا         کد 
ملی: ۰۴۹۱۵۹۵۱۴۱    شماره شناسنامه: ۳۷۶۳  صادره: ری     نسبت با متوفی دختر

۵. نام و نام خانوادگی: مهران کریم      متولد: ۱۳۵۹/۰۶/۱۰      نام پدر: رضا         کد 
ملی: ۵۵۶۹۹۹۱۶۲۱    شماره شناسنامه: ۹۴  صادره: اسالمشهر      نسبت با متوفی پسر

اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی مربوط صادر خواهد 

شد. م/الف ۱۹۰۴ 
خوارزمشاهی – از طرف رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

متن آگهی 

بدینوسیله در خصوص دعوی خواهان ندا حسنی با وکالت عبدالرضا پارسا بطرفیت 
علی خزایی مبنی بر مطالبه نفقه با توجه به وصول نظریه کارشناسی در راستای ماده 
۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی به آقای علی خزایی ابالغ می گردد ظرف یک هفته 
از تاریخ ابالغ نشر آگهی به دفتر شعبه ۱۳ شورای حل اختالف مراجعه و با مالحظه 
نظریه کارشناسی چنانچه مطلبی داشته باشد نفیعا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نماید 
الزم به یادآوری پس از انقضاء مدت یاد شده در صورت آماده بودن پرونده قاضی 

مربوطه مبادرت به انشاء رای خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 13 شورای حل اختالف 
مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – شیرین اکبری .

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای هادی ساعی  فرزند عوضعلی   به اتهام در پرونده کالسه ۹۶۱۳۵۲  
از طرف دادیاری شعبه دوم تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
آیین  قانون  ماده ۱۱۰  اجرای  در  بدینوسیله  است  نگردیده  او ممکن  اقامت  محل 
دادرسی مدنی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ  تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اقدام 

قانونی معمول خواهد شد.م/الف ۱۸۵۹ 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- فاطمه محمد قلی ها

آگهی ثبتی
 -۲۶۳۴/۱ پالک  ششدانگ  افراز  انجام  عدم  ابالغ  آگهی 

اصلی واقع در بخش یک شرق ثبت بابل 
تصمیم واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل

از: اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل
به: ۱- خانم علیا قاضی نژاد ۲- خانم پروین نجفی شریعت 

زاده ۳- آقای کامران نجفی شریعت زاده 
۴- کاوس نجفی شریعت زاده ۵- آقای علی نجفی شریعت 
زاده ۶- خانم سیمین نجفی شریعت زاده ، و دیگر ذوی 
بهروز  آقای  اینکه  به  نظر  احتراما  احتمالی   الحقوقان 
مالکین مشاعی ششدانگ پالک  از  احدی  بابائیان  میرزا 

۲۶۳۴/۱- اصلی واقع در بخش یک شرق ثبت بابل طی 
 ۱۳۹۶۲۱۷۱۰۰۰۴۰۱۶۰۶۵ بشماره  وارده  درخواست 
مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ تقاضای افراز حصه مشاعی سهم خود 
را از پالک مزبور نموده است و از اعالم آدرس محل سکونت 
دیگر مالکین مشاعی فوق اظهار بی اطالعی کرده است 
مراتب طی آگهی دعوت به افراز به شماره ۰۳/۹۶/۱۳۸۱۷ 
به استناد ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به 
شما اخطار و در نتیجه منجر به تصمیم نهایی واحد ثبتی 
به شرح ذیل گردید.کارشناسان واحد ثبتی بابل جهت انجام 
عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت نموده با توجه به 
میزان مالکیت و نحوه تصرفات نقشه افرازی تهیه کپی نقشه 
در اجرای ماده ۱۰۱ اصالحی قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ 

اصالحی قانون ثبت برابر نامه شماره ۰۳/۹۶/۱۶۲۰۷ 
شهرستان  محترم  شهرداری  از   ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تاریخ  در 
بابل استعالم بعمل آورده شهرداری در پاسخ طی نامه به 
شماره ۱۰۲/۳۳۱۸ به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ با توجه به اینکه 
قطعات افرازی زیر حدنصاب قانونی تفکیک می باشد با 
افراز ننموده لذا درخواست افراز خواهان توسط این اداره 
رد میشود چنانچه به تصمیم واحد ثبتی اعتراض داشته 
باشید باستناد ماده ۲ دو قانون افراز و فروش امالک مشاع 
از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا 
نمایند.تاریخ  تسلیم  بابل  دادگستری شهرستان  دفتر  به 

انتشار:۹۶/۱۰/۲۳  م الف:96/100/41۵               
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل – خسروی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه خانم لیال اسدی فرزند علی اصغر  به اتهام سرقت تلفن همراه در پرونده 
کالسه ۹۶۰۶۱۸  از طرف دادیاری شعبه دوم تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ  تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 

تاریخ انتشار اقدام قانونی معمول خواهد شد.م/الف ۱۸۶۲ 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- فاطمه محمد قلی ها 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری وانت سیستم پیکان تیپ -۱۶۰۰OHV به شماره موتور 
۱۱۴۸۶۰۰۵۱۸۵ و شماره شاسی ۳۱۶۱۳۹۶۸ و شماره پالک ایران ۷۲-۳۵۲ق۶۱ 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

گروه اقتصــاد: مرکز پژوهش هــاي مجلس 
به »بررسي  مربوط  اســالمي گزارش  شــوراي 
الیحه بودجه ســال ۱۳۹۷« را منتشر کرد. در 
این گزارش الیحه بودجه بررســي و اثرات آن 
بر متغیر هاي کلیدي اقتصاد کالن در سال بعد 
پیش بیني شده است. در سمت پیش بیني ابعاد 
حقیقي، مهم ترین متغیر نرخ رشد اقتصادي سال 
بعد اســت. از یک طرف بودجه ریزي انقباضي 
به نظر مي رسد اثر افزایشي چنداني روي تولید 
ســال بعد نداشته باشد و از طرف دیگر عواملي 
مثل خشکسالي و ســطح پایین سرمایه گذاري 
در ســال هاي اخیر چشم انداز مثبتي براي رشد 
اقتصادي در ســال بعد نمي دهــد. برآیند این 
عوامل رشد اقتصادي ۳ درصدي براي سال بعد 
را از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس پیش بیني 
کرده اســت.در سمت متغیر هاي اسمي نیز نرخ 
تــورم، نرخ ارز و نرخ ســود بانکي از سیاســت 
بودجه اي دولت اثر مي پذیرند. تســلط سیاست 
مالي بر سیاســت پولي در کنار ماهیت کسري 
بودجه در ســال بعد، حکایت از تــورم ۵/ ۱۱ 
درصدي داشــته که اگر اثر افزایش حامل هاي 
انرژي نیز لحاظ شــود این رقــم مي تواند ۵/ ۲ 
درصد دیگر افزایــش یابد. به عالوه این گزارش 
رشــد نرخ ارز در ســال بعد را حدود ۸ درصد 
پیش بیني کرده است. طي این پیش بیني نرخ 
ارز تــا ۴۴۵۰ تومان افزایــش خواهد یافت که 
البته نرخ ارز در ماه هاي اخیر خط ۴۴۰۰ تومان 
را نیز لمس کرده است. درخصوص نرخ سود نیز 
پیش بیني ها حاکي از چسبندگي رو به پایین آن 
در سال بعد است.در گزارش مرکز پژوهش هاي 
مجلس ابتدا متغیر هاي مهم اقتصاد کالن کشور 
در سال جاري مورد بررســي قرار گرفته اند. به 
منظور بررســي تولید و رشــد اقتصادي فصل 
اول ســال جاري از گزارش مرکز آمار اســتفاده 
شده که حکایت از رشــد اقتصادي بدون نفت 
۷ درصدي و رشــد ۶/ ۵ درصدي با نفت دارد.

وضعیت نامطلوب اشــتغال زایي در ســال هاي 
اخیر در بخش دیگري از این گزارش به تصویر 
کشیده شده است. آخرین نرخ بیکاري منتشر 
شــده حکایت از نرخ بیــکاري ۷/ ۱۱ درصدي 
بــراي تابســتان ســال جاري دارد. مهم ترین 
چالش هاي بــازار کار در ایران افزایش جمعیت 
غیر فعــال، افزایش میانگین ســني جمعیت 
شــاغل، توزیع نامتوازن منطقه اي اشــتغال و 
افزایش عدم تطابق شــغلي معرفي شده اند.در 

حــوزه تورم اگر چه این متغیــر مهم از ابتداي 
ســال ۱۳۹۴ تا پایان سال گذشته روند تقریبا 
کاهشــي را طي کرده و به مقدار رضایت بخشي 
رسیده اســت اما این روند از ابتداي سال جاري 
متوقف شده و روند افزایشي خفیفي را در پیش 
گرفته اســت.مهم ترین چالش هاي بالقوه اي که 
تداوم تورم زیر ۱۰ درصــد را تهدید مي کنند، 
وضعیت سیســتم بانکي، تغییر نســبت پول و 
شــبه پول و نرخ ســود از یک طرف و وضعیت 
بــازار ارز از طرف دیگر اســت. در کنار این دو، 
وضعیت قیمت گذاري حــوزه انرژي هم عامل 
مهمي است که تاثیر مســتقیم بر شاخص هاي 
قیمت دست کم براي یک دوره خواهد داشت. 
بي ثباتي هاي ارزي یکي از چالش هایي بوده که 
همواره اقتصاد ایران را تهدید کرده اســت. اگر 
چه از ســال ۱۳۹۲ تا پایان ســال گذشته نرخ 
ارز روند کم نوساني را طي کرده اما سال ۱۳۹۶ 
به خصوص در فصل ســوم آن، نرخ ارز رشــد 
قابل توجهي را تجربه کرد. به طوري که در فصل 
سوم سال جاري نرخ ارز حدود ۸ درصد افزایش 
یافت. درخصوص بازار ارز در وضعیت کنوني دو 
دغدغه اصلي »جلوگیري از وقوع جهش ارزي« 

و »یکسان سازي نرخ ارز« قابل طرح است.
به طور کلي سیاســت مالي یکــي از ابزار هاي 
سیاســتي دولت براي تحریک تقاضا و اقتصاد 
اســت. در یک اقتصاد متعارف سیاســت مالي 
انبساطي اثر مثبت و سیاســت مالي انقباضي 
اثر منفي روي ســمت تقاضا خواهد داشت. در 
ایــران، پس از رشــد ۵/ ۱۲ درصدي تولید در 
ســال ۱۳۹۵، عمدتا به خاطر گشایش ناشي از 
افزایش صــادرات نفتي پس از اجرایي شــدن 

برجام، شــواهد موجود حاکي از رشــد مثبت 
اقتصادي در ســال ۱۳۹۶ است. رشد اقتصادي 
براي این سال حدود ۱/ ۴درصد پیش بیني شده 
است. پیش بیني هاي مرکز پژوهش هاي مجلس 
نشان مي دهد با توجه به شواهد موجود از جمله 
خشکسالي کم سابقه و نبود امکان بهره مندي از 
ظرفیت هاي مــازاد بخش هاي مهمي نظیر نفت 
و خودروســازي نظیر آنچه در دو سال اخیر در 
اقتصاد ایران مشاهده شده در کنار سطح پایین 
سرمایه گذاري در سال هاي اخیر، انتظار مي رود 
رشد اقتصادي ســال ۱۳۹۷ پایین تر از ۱۳۹۶ 
باشــد. از دیگر عوامل موثر در این نتیجه گیري 
باید رویکرد انقباضي بودجه سال ۱۳۹۷ را نیز 
در نظر گرفت. تاثیر مستقیم سیاست بودجه اي 
دولت را مي توان در تعقیب حســاب هاي ملي 
دنبال کرد. بررســي هاي مرکــز پژوهش هاي 
مجلس نشــان مي دهد الیحــه بودجه طراحي 
شده براي ســال بعد از ســمت بودجه جاري 
حدود منفــي ۱/ ۰ درصد و از ســمت بودجه 
عمراني حــدود ۱/ ۰ درصد اثر مثبت داشــته 
اســت. در نهایت با در نظر گرفتن انتظارات از 
تولیــد بخش ها و همچنین لحاظ نقش بودجه، 
رشد اقتصادي براي ســال بعد حدود ۳ درصد 

پیش بیني شده است. 
 نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ ســود بانکي سه متغیر 
اســمي مهم هســتند که هر کدام بــه طرقي 
از سیاســت بودجــه اي دولت اثــر مي پذیرند. 
پیش بیني نرخ تورم براي ســال بعد بستگي به 
اثــرات بودجه ریزي روي نرخ تــورم دارد که در 
دو قالب بررســي مي شود. اولین اثر بودجه روي 
تــورم را مي توان بــه تاثیر انبســاطي آن روي 

تقاضاي کل با لحاظ تســلط سیاســت مالي بر 
سیاست پولي دانست. دومین اثر آن را مي توان 
به افزایش قیمت حامل هاي انرژي نســبت داد 
کــه حداقل براي یک دوره اثــر آنها روي تورم 
خواهد نشست. گزارش مرکز پژوهش ها برآورد 
اولیه از تورم با توجه به شــرایط فعلي شاخص 
قیمت و عوامل مذکور نرخ حدود ۵/ ۱۱ درصد 
براي ســال ۱۳۹۷ را بدون لحاظ اثر افزایشــي 
تغییر قیمت حامل هاي انرژي نشــان مي دهد. 
پیش بیني میزان مصــرف روزانه بنزین و اثرات 
افزایشــي آن روي بخش هاي مختلف حاکي از 
آن اســت که افزایش قیمــت حامل هاي انرژي 
افزایش ۵/ ۲ درصدي دیگري در تورم سال بعد 
را خواهد داشــت. در پیش بیني نرخ ارز نیز باید 
از یک طرف نرخ ارز محاســباتي ضمني بودجه 
در محاســبات ریالي مربــوط درآمدهاي نفتي 
دولت مورد پیش بیني قرار گیرد. از طرف دیگر 
سیاست ها و روند هاي تجاري اثرگذار روي نرخ 
ارز در ســال آینده نیز باید لحاظ شوند. به طور 
کلي اگر چه به این دلیل که براي ســال ۱۳۹۷ 
سیاست هاي تجاري مثبت و برداشت از صندوق 
توســعه ملي احتمال جهش هاي ارزي در سال 
بعد را کاهش مي دهد اما پیش بیني شده است 
که نرخ ارز اسمي رشد حدود ۸ درصدي را تجربه 
کند. این رشد به معناي قرار گرفتن نرخ ارز در 
کانال ۴۳۰۰ تا۴۴۵۰ تومان در سه ماه پایاني این 
سال است. این در حالي است که در سال جاري 
اگر چــه در یک دوره موقت، امــا نرخ ارز خط 
۴۴۰۰ تومان را نیز لمس کرده است. نرخ سود 
بانکي سومین متغیر اسمي است که از کانال هاي 
مختلف بودجه دولت اثــر مي پذیرد. عمده این 
کانال ها ابتدا عرضه و تقاضاي تســهیالت بانکي 
را نشــانه گرفتــه و متعاقبا نرخ ســود را متاثر 
مي سازند. یکي از عوامل اثرگذار بر طرف عرضه 
تسهیالت بانکي که در الیحه بودجه ذکر شده، 
تسهیالت تکلیفي اســت. عمده پیش بیني هاي 
مرکز پژوهش ها از اثر الیحــه بودجه روي نرخ 
سود در سال آینده حکایت از چسبندگي رو به 
پایین نرخ سود دارند. افزایش تسهیالت تکلیفي 
عرضه تســهیالت بانکي بــه بخش خصوصي را 
محدود مي کند که اثر بازدارنده روي کاهش نرخ 
سود دارد. انتشار اوراق مشارکت و سایر اسناد و 
اوراق بدهــي دولتي از آنجا که رقیبي براي نرخ 
ســود بانکي و جذب ســپرده ها بوده حکایت از 

چسبندگي رو به پایین نرخ سود دارد.

گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس از متغیر هاي کلیدي اقتصاد نشان داد: 

بي ثباتي هاي ارزي اصلي ترين چالش اقتصاد ايران 



آدمها میوه های درختانی هستند که ریشه ای 
از دیرینه دارند .

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

من بودم و دوش آن بت بنده نواز
از من همه البه بود و از وی همه ناز    

شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید
شب را چه گنه حدیث ما بود دراز...    

امروز با موالنا

»خاندان جاودان زالس« چاپ شد 

رمان »خاندان جاودان زالس« نوشته کریستوفر 
کلوبله با ترجمه مهشید میرمعزی توسط نشر افق 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، رمان »خاندان جاودان زالس« 
ترجمه  با  تازگی  به  کلوبله  کریستوفر  نوشته 
مهشید میرمعزی توسط نشر افق، منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. این کتاب هشتاد و سومین 
عنوان از مجموعه »ادبیات امروز« است که این 

ناشر چاپ می کند.
نسخه اصلی این رمان در سال ۲۰۱۶ چاپ شده 
و نشر افق با خرید حق کپی رایت آن از ناشر 

اصلی، ترجمه اش را در ایران چاپ کرده است.
کریستوفر کلوبله یکی از نویسندگان امروز ادبیات 
آلمان است که در سال ۱۹۸۲ متولد شده و تا 
سال ۲۰۰۷ در موسسه ادبیات آلمانی الیپزیک 
مراسم  در   ۲۰۱۰ سال  در  او  کرد.  تحصیل 
اختتامیه سی و چهارمین دوره جایزه اینگه بورگ 
باخمان، نامزد دریافت جایزه شده و بخش هایی 
از آثار خود را خواند. در سال ۲۰۱۱ هم اولین 
فیلم نامه اش با نام »اینکلوژن« در یکی از شبکه 

های تلویزیونی پخش شد.
این نویسنده مقیم شهرهای برلین و دهلی است. 
میان  نام »در  با  رمانش در سال ۲۰۰۸  اولین 
تکروها« منتشر شد. در سال ۲۰۰۹ هم مجموعه 
داستان »وقتی در می زنند« از این نویسنده به 
چاپ رسید. دومین رمان کلوبله با عنوان »معموال 
این  شد.  چاپ  سال ۲۰۱۲  در  سریع«  خیلی 
نویسنده در سال ۹۳ به ایران سفر کرد و بخش 
هایی از همین اثر را در این سفر خواند. او تا به 

حال جوایز مختلف ادبی را کسب کرده است.
این نویسنده در رمان »خاندان جاودان زالس«، 
زندگی چند نسل از خانواده ای به نام زالس را 
روایت می کند؛ روزگاری صد ساله از سال های 
پیش از شروع جنگ های جهانی تا دهه ها پس 
از آن و حتی آینده ای که هنوز نرسیده است! 
شخصیت محوری این رمان، دختری به نام لوال 
است که شخصیت جسوری دارد و در واقع دختر 
شجاع خانواده است. لوال دوران کودکی سرشار 
از توهم تا مبارزه ای برای حفظ خانواده اش در 
جنگ داشته است. لوال باید امالک خانوادگی اش 
را از دولت پس بگیرد و پس از آن با مرگ روبرو 

شود...
این کتاب با ۵۰۴ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ 
نسخه و قیمت ۳۴ هزار تومان منتشر شده است.

د   ر د   نیای کتاب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دومین روز از 
برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی فجر 
پس از تماشای کنسرت پرویز شهید خان از 
هند به برخی از سواالت خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش پیام زمان،سید عباس صالحی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در۲۱ دی ماه ضمن 
حضور در کنسرت شهید پرویزخان از هند 
در جریان سی و سومین جشنواره موسیقی 
فجر در پاسخ به خبرنگاران درباره راهکارها و 
سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
موسیقی  مخاطب  کاهش  بحران  برای حل 
اصیل ایرانی در کنسرت ها و اجراهای جشنواره 
ای توضیح داد: بحث مخاطبان موسیقی اصیل 
ایرانی در طول سال با اجراهای مختلف شکل 
می گیرد و در ایام برگزاری جشنواره ها نیز 
بخشی از خود را نشان می دهد. جشنواره ها 
محصول اتفاقاتی هستند که در طول سال 
پدید می آیند. جشنواره ها رهاورد آنچه در 

طول سال انجام می شود نشان می دهند.
وی ادامه داد: اینکه مخاطب ایرانی با موسیقی 
اصیل و سنتی خود در تماس و به آن متمایل 
باشد به اتفاقاتی در طول سال نیازمند است که 
هم آفرینندگان موسیقی سنتی و کالسیک ما 
در آن نقش دارند و هم مجموعه کسانی که 

می توانند به افزایش مخاطب کمک کنند. در 
این راه بخشی از کار به عهده سازمان صدا 
و سیما و بخشی هم به عهده مجموعه های 
زمینه  این  در  توانند  می  که  است  دیگری 
مساعدت هایی را انجام دهند. در این حوزه 
اشتراک مساعی مجموعه ها الزم است تا در 
طول سال ذائقه مخاطبان را ارتقا بدهیم و 

بتوانیم به نقطه متعادلی برسیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: من 

هم قبول دارم این اشکال وجود دارد و ما هنوز 
آن تعادل مورد نظر را ایجاد نکردیم. ما به هیچ 
عنوان نمی خواهیم بگوییم موسیقی پاپ باید 
بی مخاطب و بی مشتری باشد و مخاطب 
داشتن این گونه موسیقایی اصال نقص نیست 
ولی ما بر این باور هم هستیم که موسیقی 
سنتی و کالسیک هم باید ارتقا مخاطب پیدا 
کند. در این بخش هم مجموعه های مختلف 
هرکدام  موسیقایی  گونه  این  آفرینندگان  و 

با  بتوانند  تا  دارند  را  خود  های  مسئولیت 
مخاطبان ارتباط بهتری پیدا کنند.

های  صحبت  از  دیگری  بخش  در  صالحی 
خود درباره برخی اجراهایی تکراری در جدول 
جشنواره موسیقی فجر و برنامه های وزارت 
ارشاد برای جشنواره بعدی گفت: اجازه بدهید 
ما جشنواره امسال را تمام کنیم بعد درباره 

جشنواره بعد باهم صحبت می کنیم.
بر  مبنی  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
انتقاد برخی از فعاالن حوزه موسیقی درباره 
فقدان اساسنامه در جشنواره موسیقی فجر 
اظهار کرد: من هم  معتقدم جشنواره ها باید 
شیوه نامه های روشنی داشته باشد در این 
مورد هم شیوه نامه ای تهیه شده اما ما باید 
به یک شیوه نامه دائم مصوب شده برسیم 
که امیدواریم این اتفاق در پایان جشنواره رخ 
بدهد. اما شما بدانید در این دوره از جشنواره 
شیوه نامه ای وجود داشته است که ما باید 
به سمت دائمی شدن آن پیش برویم ولی 
رسیدن به یک شیوه نامه دائمی نظر مراجع 
تصویب کننده خود را الزم دارد تا بتواند به 
عنوان یک شیوه نامه قابل اعتماد مورد توجه 

قرار بگیرد.

وزير ارشاد: جشنواره موسیقی فجر بايد شیوه نامه دائمی داشته باشد

فیلم سینمایی »الزانیا« به کارگردانی حسین قناعت با 
بازی اکبر عبدی کلید خورد.

 این بازیگر پیشکسوت که این روزها جلو دوربین این 
فیلم سینمایی رفته است، بعد از سال ها حضور در سینما 

و تلویزیون، حاال نقش اصلی »الزانیا« را بر عهده دارد.
کارگردانی  و  احمدی  احمد  تهیه کنندگی  به  »الزانیا« 
اسامی دیگر  قناعت در حالی کلید خورده که  حسین 
بازیگران و عوامل کامل این فیلم در روزهای آینده اعالم 
خواهد شد. عالوه بر اکبر عبدی، حضور عبداهلل اسکندری 
به عنوان طراح گریم، هاشم علی اکبری به عنوان مدیر 
تولید و سحر شهامت به عنوان طراح صحنه و لباس در 

این فیلم سینمایی قطعی شده است.
»قهرمان کوچک« آخرین ساخته حسین قناعت، در ژانر 
کودک و نوجوان ساخته شده بود و با استقبال خوبی 
هم مواجه شد. فیلم سینمایی »الزانیا« فیلمی متفاوت 
در کارنامه حسین قناعت خواهد بود و برای اکران سال 

۱۳۹۷ در سینماها در حال آماده سازی است.

»الزانیا« با اکبری عبدی

مجموعه »عروس تاریکی« به کارگردانی محمود معظمی 
و تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان در سکوت خبری 
کلید خورد.به گزارش بانی فیلم، سریال »عروس تاریکی« 
حدود سه ماه است که در باغی در فرحزاد کلید خورده 
است و تصویربرداری همچنان در همین لوکیشن با حضور 

بازیگران اصلی در حال انجام است.
این مجموعه در ۶۰ قسمت تولید خواهد شد که هنوز 

زمان پخش و شبکه آن مشخص نشده است.
در خالصه داستان این مجموعه آمده است: داستان از 
جایی آغاز می شود که زن و شوهری به نام سیمین و 
به هم  بازگشت  قصد  ها جدایی،  از سال  سیاوش پس 
باید  برای ساخت زندگی جدید  این مسیر  را دارند. در 
و  امید  و  با تالش  و  زندگی آشنا شوند  با مهارت های 
تصادفی  خوشبختی  نمایند.  بنا  را  خوشبختی  گذشت 
قلم  به  این سریال  فیلمنامه  نیست، ساختنی است… 

عباس نعمتی به نگارش درآمده است.

»عروس تاريکی« با بازی نونهالی

امیرحسین  کارگردانی  به  رویا«  فیلمبرداری »به وقت 
عنایتی در اصفهان آغاز شد.

به گزارش  از مشاور رسانه ای، فیلمبرداری »به وقت رویا« 
به کارگردانی امیرحسین عنایتی در اصفهان آغاز شد. در 
این فیلم بازیگرانی چون رویا نونهالی، شاهرخ فروتنیان، 
افسانه چهره آزاد، ساقی محمدی، محمد ستوده مقدم، 
گوهرشاد مهابادی، زهرا برومند، مرتضی ریحانی، محمد 
کلوشانی، تینا ابراهیمی، بهرنگ محتشمیان و حمیدرضا 

تربتیان نقش آفرینی می کنند.
در خالصه داستان »به وقت رویا« آمده است: خانواده 
رویا در آستانه مهاجرت به خارج از کشور هستند اما 
به علت رخ دادن اتفاقی تحصیلی برای رویا، مجبور به 
ماندن می شوند و تنها رها پسر خانواده است که می 
رود. در این میان حادثه ای تلخ و ناگهانی چالش بزرگی 
برای زیبا و همسرش امیر و تمام افراد اطراف شان بوجود 
واکاوی گذشته آن ها و تالش  به  آورد که منجر  می 
برای حفظ ثبات شرایط نابسامان کنونی زندگی شان 

می شود و ... .

»به وقت رويا« کلید خورد 

فیلم های ايرانی در موزه هنرهای 
زيبای آمريکا

جشنواره  فیلم های ایرانی از اواخر دی ماه در 
برپا  آمریکا  هیوستون  زیبای  هنرهای  موزه 

می شود.
از جشنواره فیلم های  ایسنا، پس  به گزارش 
دی  واشنگتن  و  بوستون  پراگ،  در  ایرانی 
سی؛ هیوستون چهارمین شهری است که در 
دی ماه بیست و پنجمین جشنواره فیلم های 
برابر  بهمن   ۸ تا  دی   ۲۹ از  را  خود  ایرانی 
ژانویه در موزه هنرهای زیبای  تا ۲۸  با ۱۹ 

هیوستون آمریکا برگزار خواهد کرد.
برپایی  توضیح  در  ایران  سینه  ادامه  در 
امسال  که  است  کرده  اعالم  جشنواره  این 
عباس  ساخته  فریم”   ۲۴“ فیلم های 
جوان،  رامبد  ساخته  “نگار”  کیارستمی، 
“ناپدید شدن”  آبیار،  نرگس  “نفس” ساخته 
صدف  ساخته  “آوا”  عسگری،  علی  ساخته 
فروغی و محصول ایران، کانادا و قطر، “تهران 
تابو” ساخته علی سوزنده و محصول اتریش 
تجلی  و  پنجره: ظهور  “اسب های  و  آلمان  و 
شاعرانه ایرانی رزی مینگ” ساخته آن ماری 
خواهد  خود  برنامه  در  را  کانادا  از  فلمینگ 

داشت.
دکتر حمید نفیسی هم در روز ۱۱ بهمن در 
رایس سینما شهر هیوستون درباره سینمای 

ایران سخنرانی خواهد داشت.

خرب

بررسی نرخ بلیت های هواپیما برای سفرهای 
خارجی نشان می دهد، نرخ سفرهای هوایی 
برای گردشگران ایرانی که قصد سفر به خارج 
ایام نوروز ۹۷ دارند میلیونی  از کشور را در 

باال رفته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، تعطیالت ژانویه 
ایرانی ها  از  برخی  و  برگزار شد  اروپا  در کل 
برای دیدن این جشن راهی کشورهای دیگر 
شدند در این میان پروازهای خارجی و حتی 
ایرالین های ایرانی که به مقصد خارج از کشور 
پرواز دارند نرخ خود را در این ایام باال بردند 
قیمت  برابر  یا سه  و  دو  تا  گاهی  که  نرخی 
نیز افزایش داشت. بعد از تعطیالت ژانویه اما 
تعطیالت عید نوروز نیز در پیش است و در 
این میان باز هم نه تنها ایرالین های داخلی 
افزایش نرخ خواهند داشت بلکه ایرالین های 
خارجی که دیگر تا آن زمان تعطیالت دیگری 
پرواز  نرخ  بازهم  ندارند  پاک  عید  از  قبل  تا 
چرا  اما  می برند.  باال  ایرانی ها  برای  را  خود 
کشورهای  وقتی  چرا  می افتد؟  اتفاق  این 
دیگر تعطیالت ندارند این نرخ برای ایرانی ها 

افزایش پیدا می کند؟
نرخ بلیت پرواز به سمت نپال که در روزهای 
تومان  هزار  و ۶۰۰  میلیون  یک  دیگر سال 
بوده است در این ایام به دو میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان رسیده است. برای مقصد مراکش 

از  قبل  تا  هواپیما  بلیت  اگر  تهران  از  نیز 
و ۸۰۰  میلیون  یک  نوروز  عید  برای  ژانویه 
هزار تومان بوده برای ایام نوروز این رقم به 
۳ میلیون و نیم رسیده است. برای سفر به 
صربستان که یکی از جاذبه های جدید برای 
اکنون  و  می آید  شمار  به  ایرانی  مسافران 
بلیت آن از ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون 
تومان متغیر است مسافران باید در روزهای 
نیم  و  میلیون  را سه  بلیت  عید همین  اول 
بخرند. برای سفر به سریالنکا نیز در همین 
ایام بلیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که 
برخی از روزها غیر از تعطیالت سال می شد 
نیز  تومان  با یک میلیون و صد هزار  را  آن 

تهیه کرد، برای ایام نوروز این بلیت با پرواز 
است.  رسیده  تومان  میلیون  سه  به  ایرانی 
در  نیز  خارجی  پروازهای  از  استفاده  برای 
بیشتر  تومان  هزار   ۸۰۰ باید  مسیر  همین 
هزینه کرد.   بلیت ۸۰۰ هزار تومانی تهران 
به امارات نیز در روزهای اول تا دهم فروردین 
۹۷ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته 
می شود.در این باره، یعقوب قاسمی از مدیران 
آژانس های مسافرتی و فعاالن گردشگری به 
کشور  از  خارج  در  می گوید:  مهر  خبرنگار 
ایرالینی نسبت به زمان های خاص نرخ  هر 
افزایش می دهد. در تعطیالت  بلیت خود را 
برای  پرواز  نرخ  که  است  طبیعی  ژانویه 

اروپایی ها بیشتر از هر زمان دیگری باشد.وی 
تعطیالت  بزرگ  ایرالین های  مدیران  افزود: 
ببیند  تا  می کنند  رصد  را  دیگر  کشورهای 
چه روزهایی تعطیالت دارند و چه زمان هایی 
به سفر  است که مردم آن کشور می توانند 
پرواز  نرخ  روزها  همین  در  بنابراین  بروند 
ایرالین های  را  کار  این  می برند  باال  را  خود 
ایرانی برای سفرهای داخل کشور نیز انجام 
روز   ۱۵ تنها  که  می گویند  آنها  می دهند 
تعطیالت نوروز را فرصت دارند تا پروازشان 
را بفروشند و کار کنند و ممکن است برای 
را  نرخ  این  نیز  دیگر  کشورهای  مردم  سفر 
باال ببرند. از طرفی ایرالین کشورهای دیگر 
از محل ترانزیت هوایی درآمد کسب می کنند 
ولی ایرالینهای ما غیر از یکی از آنها ترانزیت 
ندارند.اکنون برخی از ایرالین ها نه تنها برای 
ایام ژانویه قیمت پروازهای خود را باال برده اند 
بلکه نرخ بلیت خود را برای مقاصدی که سفر 
به آن کشورها در ایام نوروز از سوی ایرانیان 
اند. این افزایش  زیاد است نیز افزایش داده 
کریسمس  از  قبل  روزهای  تا  درست  نرخ 
برای  زودتر  اگر  افراد  و  بود  عادی  روال  به 
می کردند  بلیت  خرید  به  اقدام  نوروز  ایام 
می توانستند با نرخ مناسب تری بلیت تهیه 
از  برخی  برای  نرخ ها  این  اکنون  اما  کنند 
مسیرها حتی تا سه برابر افزایش یافته است.

افزایش میلیوین نرخ سفرهای هوایی خارج از کشور برای نوروز ۹۷
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اوقات شرعی

نامزدهای سینمایی انجمن کارگردانان آمریکا 
معرفی شدند

نمایش »خاطرات پاییزی« در جشنواره 
فیلم های ایرانی پراگ

اسامی   )DGA( آمریکا  کارگردانان  انجمن 
ساالنه خود  جوایز  دوره  هفتادمین  نامزدهای 

را اعالم کرد.
ساخته  آب«  »شکل  ورایتی،  از  گزارش  به 
گرتا  ساخته  برد«  »لیدی  تورو،  دل  گیلرمو 
گرویگ، »سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری« 
ساخته  »دانکرک«  مک دونا،  مارتین  ساخته 
کریستوفر نوالن و »برو بیرون« ساخته جردن 
آمریکا در  کارگردانان  انجمن  نامزدهای  پیلی 

بخش سینمایی هستند.
انجمن کارگردانان آمریکا )DGA( پنجشنبه 
شب نامزدهای اولین کارگردانی فیلم سینمایی 
خود را نیز معرفی کرد که شامل جرمی جاسپر 
برای کارگردانی »Patti Cake$« ، ویلیام 
اولدروید برای کارگردانی »لیدی مکبث«، تیلور 
شریدان برای »رود باد« و آرون سورکین برای 
»بازی مالی« بود. این چهارمین نامزدی جایزه 
این  از  پیش  و وی  است  نوالن  برای   DGA

برای »سرآغاز«، »ممنتو« و »شوالیه تاریکی« 
از سوی این انجمن نامزد دریافت جایزه برترین 

کارگردانی سال بوده است.
در عین حال گرویگ هشتمین زنی است که 
تاکنون نامزدی جایزه انجمن کارگردانان آمریکا 
را کسب می کند. پیش از وی لینا ورتمولر برای 
»بچه های  برای  هینز  راندا  زیباروی«،  »هفت 
استرایسند  باربارا  کوچک تر«،  خدای  یک 
برای  تیدس«، جین کمپیون  برای »شاهزاده 
در  »گمشده  برای  کاپوال  سوفیا  »پیانو«، 
ترجمه«، والری فریس برای »میس سانشاین 
کوچولو« و کاترین بیگلو برای »قفسه دردها« 
در سال ۲۰۰۹ برنده و برای »سی دقیقه نیمه 

شب« نامزد این جایزه شده بودند.
جایزه  برنده  تورو  دل  که  است  حالی  در  این 
گلدن گلوب امسال شده و گرویگ نیز در ماه 
نوامبر در جوایز هیات ملی نقد موفق به کسب 

جایزه بهترین کارگردان شد.

به  پاییزی«  »خاطرات  سینمایی  فیلم 
کارگردانی علی فخر موسوی که در هفتمین 
ایرانی پراگ حضور دارد،  جشنواره فیلم های 
ساعت ۶ عصر روز )پنج شنبه ۲۱ دی( به وقت 

پراگ نمایش داده شد.
به گزارش از مشاور رسانه ای فیلم سینمایی 
بخش  در  فیلم  این  پاییزی«،  »خاطرات 
ایران  و  چک  جمهوری  مشترک  تولیدات 
به  پراگ  ایرانی  فیلم های  هفتمین جشنواره 
نمایش در می آید که این بخش امسال برای 

نخستین بار به جشنواره اضافه شده است.
پراگ  ایرانی  فیلم های  اصلی جشنواره  هدف 
براتیسالوا  و  برنو  پراگ،  شهر  سه  در  که 
سینمایی  جریان های  نمایش  شده،  برگزار 
است.  اسلواکی  و  چک  کشورهای  در  ایران 
رییس  بنی اعتماد  رخشان  گذشته  سال  در 
هیات داوران این جشنواره بوده و امسال یک 
ریاست  فرانسوی  پخش کننده  و  تهیه کننده 

هیات داوران را بر عهده دارد.
به  پاییزی«  »خاطرات  سینمایی  فیلم 
تهیه کنندگی  و  فخرموسوی  علی  کارگردانی 
سید امیر سیدزاده و ویکتور ویلهلم، عاشقانه ای 
ضد جنگ است که در سکوت کامل خبری و 
با عوامل اروپایی در مرز اوکراین و اسلوواکی 
فیلمبرداری شده است.این فیلم اولین تولید 
و  جمهوری چک  و  ایران  سینمای  مشترک 
بدون  و  شخصی  هزینه  با  که  است  اکراین 
است.»خاطرات  شده  ساخته  دولتی  کمک 
پاییزی« پیش از این جایزه ویژه هیات داوران 
هشتمین  موسیقی  و  کارگردانی  بخش  در 
ارکیده  جایزه  ونزوئال،  قاره  پنج  جشنواره 
 Aab فیلم جشنواره بهترین  طالیی، جایزه 
سازمان  جنگ  قربانیان  یادبود  نشان  و  هند 
بود  از آن خود کرده  را  اروپا  اتحادیه  و  ملل 
و تاکنون در ۱۲ جشنواره بین المللی شرکت 

داشته است.

کاریکاتور

نمایش عمومی فیلم ایرانی آذر در اروپا

فیلم سینمایی »آذر« به کارگردانی محمد حمزه ای و تهیه کنندگی نیکی کریمی 
در کشورهای اروپایی به روی پرده می رود.به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
بنیاد سینمایی فارابی، فیلم »آذر« در کشورهای اروپایی نمایش های محدود عمومی 
فرانکفورت  از ۱۵ دی ماه در شهر  خواهد داشت.این نمایش های محدود عمومی 
فارابی در  بنیاد سینمایی  به پخش کنندگی  آلمان آغاز شده است. »آذر«  کشور 
جشنواره های ونکوور و دوبی و همچنین جشنواره فیلم های ایرانی در داالس - شید 
)برنده جوایز بهترین فیلم و بازیگر زن( و تورنتو - سینه ایران )برنده جایزه بهترین 
بازیگر زن( شرکت کرده است.این فیلم از هشتم آذرماه نیز در سینماهای کشور به 
روی پرده رفت. در خالصه داستان »آذر« آمده است: »برای خودم فکرهایی داشتم، 
بهم  جامعه  که  چیزی  اون  خواستم  می  بشم،  قهرمان  خواستم  می  داشتم،  آرزو 
تحمیل می کنه رو کنار بزنم.« در این فیلم نیکی کریمی، حمیدرضا آذرنگ، فرید 
سجادی حسینی، هستی مهدوی، مهران نائل، شیرین آقاکاشی، مائده طهماسبی، 
پریسا هاشم پور، مانیا علیجانی، لیال زارع، پژمان جمشیدی و هومن سیدی به ایفای 

نقش پرداخته اند.

 افتتاح اجالس گفت وگوهای فرهنگی آسیایی فردا 
در تهران 

نخستین اجالس گفت وگوهای فرهنگی آسیایی، امروز با سخنرانی وزیران فرهنگ 
از  نفر  با حضور ۷۰  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  و  امور خارجه  اسالمی،  ارشاد  و 
شخصیت های فرهنگی و علمی از ۲۰ کشور آسیایی در سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی افتتاح می شود.به گزارش زمان به نقل ازسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
افتتاحیه نخستین اجالس گفت وگوهای فرهنگی آسیایی، ساعت ۹ صبح  مراسم 
امروز، با سخنرانی ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
این  الزهرا )س(  بین المللی در حسینیه  و رییس دبیرخانه گفت وگوهای فرهنگی 
سازمان برگزار خواهد شد.همچنین از سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری، مصطفی آیدین، رییس هیأت امنای دانشگاه استانبول، محمود نیلی، رییس 
دانشگاه تهران، محمد مشکات الدین، رییس دانشگاه شرق داکا و دین شمس الدین، 
است. شده  دعوت  اجالس  این  در  برای سخنرانی  اندونزی  جمهور  رییس  مشاور 

کمیسیون  های »شرق آسیا«، »شبه قاره« و »آسیای مرکزی و قفقاز« این اجالس، 
به مدت سه روز و به ترتیب در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، دانشگاه 
فرودسی مشهد و مازندران )بابلسر( با حضور اندیشمندانی از ایران و ۲۰ کشور از 
قاره آسیا برگزار خواهد شد.این همایش به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
و با همکاری دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه مازندران )بابلسر(، 
همکاری  گفت و گوی  مرکز  و  آسیایی  بین المجالس  مجمع  اکو،  فرهنگی  مؤسسه 

آسیایی تدارک یافته است.

گذرنامه ايرانی؛ سنگ جلو پای سفر؟!  
آخرین گزارش ها از اعتبارسنجی گذرنامه ها نشان می دهد که ایران با آخرین 
رتبه جهانی که کشور افغانستان است، فقط هشت پله فاصله دارد، اما این 

وضعیت چقدر مانع سفر ایرانی ها خواهد شد؟
به گزارش ایسنا، موسسه مشاوره ای »نوماد کاپیتالیست« در ماه های پایانی 
سال ۲۰۱۷ گزارشی از اعتبارسنجی گذرنامه ها که در حقیقت نشان دهنده ی 
ارزش حقیقی شهروندی است، منتشر کرد که در آن رتبه ی ایران در بین ۱۹۹ 
کشور، ۱۹۱ تعیین شد. این گزارش تنها معرف ارزش گذرنامه ی یک کشور 
نیست؛ چراکه برای رتبه بندی، شاخص هایی چون مالیات، آزادی های عمومی، 
امکاِن داشتن تابعیت دوگانه و حسن شهرت جهانی را نیز درنظر گرفته است.

این گذرنامه که قوانین مهاجرتی  با  ایرانی ها  این است؛  اما پرسش اصلی 
برخی کشورها در سال های اخیر نیز چالش های جدیدتری را برای آن ها 
ایجاد کرده، چقدر دست شان برای جهانگردی باز است؟صف های طوالنی 
سفارت  نوبت  نکردن  پیدا  اروپایی،  کشورهای  سفارتخانه های  در  پشت 
انبوه مدارک برای گرفتن یک ویزا، صرف  بازار سیاه ویزا،  برای مصاحبه، 
هزینه های هنگفت و دست آخر ریجکت شدن و ثبت ُمهر قرمز در پاسپورت، 
ایرانی ها برای سفر شده است. »رضا پاکروان«، ماجراجو و  فوبیای بیشتر 
مستندسازی که جزو ۲۰ مرد پر سفر دنیا شناخته شده، اما پیشنهاد دیگری 

برای مردمی دارد که فکر می کنند همه دنیا، یعنی اروپا و آمریکا.
او که چالش ویزا یا اعتبار پایین گذرنامه ی ایران را بهانه ی خوبی برای سفر 
است، چه  ویزا مشکل سفر  می کنید  فکر  می گوید: چرا  نمی داند،  نکردن 
کسانی مسافرت نمی روند و یا فقط ترکیه می روند، چون فکر می کنند فقط 
براحتی  ویزا نمی خواهد، در حالی که کشورهای زیادی هستند که  ترکیه 
به ایرانی ها ویزا می دهند و کشورهایی هم هستند که بهترین فرهنگ را 
کشور  به ۳۵  نزدیک  هستند.  سفر  برای  ایرانی ها  مقصد  کمتر  اما  دارند، 
وجود دارد که ایرانی ها بدون ویزا می توانند به آن ها سفر کنند.صربستان، 
ترکیه، ارمنستان، گرجستان، مالزی، ونزوئال، اکوادور، نیکاراگوئه، میکرونزی، 
دومینیکا، بولیوی، هائیتی و گویان از جمله کشورهایی هستند که سفر به 
آن ها بدون ویزا ممکن است. البته باید به ضوابط دیپلماتیک هر یک از این 
قوانین  نوع  به  ویزا در آن ها بسته  بدون  اقامت  توجه کرد، چون  کشورها 
هر یک، متغییر بین ۱۴ تا ۹۰ روز امکان پذیر است. به جز این ها لبنان، 
نپال، ماداگاسکار، کامبوج، کیپ ورد،  ایاالت مستقل ساموآ،  تاجیکستان، 
کومور، جیبوتی، گینه بیسائو، گویان، الئوس، موریتانی، موزامبیک، سومالی، 
تانزانیا، جزایر سیشل،   کنیا، توگو، سوریه، سریالنکا و مالدیو، کشورهایی 
هستند که در مرز، ویزا صادر می کنند، فقط کافی است مدارک کامل را 

همراه داشته باشید تا جواز ورود را دریافت کنید.

خبر

اینم شیرین کاری جدید سیگار!


