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به گزارش زمان، بازار مسکن در ماه های اخیر به عنوان یکی از 
مهم ترین بازارهای هدف توسعه اقتصادی از سوی دولت شناخته 
شده و در تالش است تا سایر بخش های اقتصادی را به کمک بخش 

7مسکن »بازفعال« کند.

 استقبال بخش خصوصی

 از رقابت در پرداخت وام مسکن
پارس   24 و   23  ،22 فاز  توسعه  طرح  زمان،مجری  گزارش  به 
جنوبی گفت: اکنون عملیات احداث پاالیشگاه این فازها از پیشرفت 
91 درصدی برخوردار است و نخستین ردیف شیرین سازی گاز آن 

اسفند ماه امسال راه اندازی می شود.

به گزارش زمان،معاون محیط زیســت انســانی سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: از یک ماه پیش نامه ای به ادارات کل محیط 
زیســت استان ها ارسال شــده تا با همکاری استانداری ها نسبت به 

تنظیم برنامه جامع کاهش آلودگی هوا اقدام کنند. 6

راه اندازِی نخستین ردیف شیرین 

سازی گاز پارس جنوبی

تهیه برنامه جامع کاهش آلودگی هوای 

کالنشهرها؛ ماموریت محیط زیست

5

سرمقاله

 تقابل تفاهمی
 دولت - ملت

نگاه روز

با دهه هفتادی های 
اعتراض های اخیر چه کنیم؟

 نقش سیا و نزدیکان صدام
 در حوادث اخیر ایران

نحوه پیگیــری مطالبات عمومی و مکانیزم 
پاســخگویی دولت مســتقر به آنها، مولفه 
یی بســیار مهم و تعیین کننــده دررابطه 
متقابل میان ملت و دولت است.این سیکل 
گردشــی و نحوه پیگیری مطالبات ، دقیقا 
نقطــه تمایز میان جوامع در حال توســعه 
و نیمــه مدرن با جوامع توســعه نیافته و نا 
کارآمد اســت. از همین منظر، موفق ترین 
دولــت ها،بدهکارتریــن ها آنهــا نزد ملت 
هایشان به دلیل تامین خواسته های مردم 
توصیف شده اند.رابطه میان دولت ) دولت 
بــه مثابه کل حاکمیــت( و ملت رابطه یی 
تقابلی - تفاهمی اســت.تقابل نه به معنای 
رودرویی، بلکه به اعتبار تامین و تادیه حقوق 

و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر.
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2 متین مسلم

2

بنزینگراننمیشود 3 روزبه کردونی- بخش پایانی

1

عاقبت ستیزه جویی با ایران؛

شکستآمریکادرشورایامنیت
به گزارش زمان، مخالفت کشورهای عضو شورای امنیت با درخواست آمریکا برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران به بهانه ناآرامی های اخیر، بار دیگر نماینده پرهیاهوی واشنگتن را به تنهایی در موقعیتی 
متعارض با دیگر اعضای شورا قرار داد. نشست جمعه شورای امنیت که به اصرار »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل ، با ادعای نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان در ایران برگزار شد، برای دومین 

بار واشنگتن را در برابر دیگر اعضای شورای امنیت قرار داد و بدون نتیجه ای خاص به پایان رسید.

 با مخالفت کمیسیون تلفیق الیحه
 با پیشنهاد افزایش قیمت حامل های انرژی

مخالفت کشــورهای عضو شــورای امنیت با درخواست آمریکا برای مقابله با 
جمهوری اسالمی ایران به بهانه ناآرامی های اخیر، بار دیگر نماینده پرهیاهوی 
واشــنگتن را به تنهایی در موقعیتی متعارض با دیگر اعضای شورا قرار داد.به 
گزارش زمان به نقل ازایرنا، نشست جمعه شورای امنیت که به اصرار »نیکی 
هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل ، با ادعای نقض حقوق بشر و سرکوب 
مخالفان در ایران برگزار شد، برای دومین بار واشنگتن را در برابر دیگر اعضای 
شورای امنیت قرار داد و بدون نتیجه ای خاص به پایان رسید.هیلی سه شنبه 
هفته گذشــته نیز از شورای امنیت خواسته بود تا برای رسیدگی به وضعیت 
ناآرامی ها در ایران تشکیل جلسه دهد. پس از اعالن مخالفت شورا، پافشاری 
نماینده آمریکا ســبب شد تا نمایندگان دیگر کشور با رویکردی اعتراضی در 
نشســت جمعه حضور یابند. از جمله روســیه که پیش از آغاز جلسه شورای 

امنیت مداخله جویی آمریکا در امور داخلی ایران را اقدامی بی شرمانه توصیف 
کــرده بود.نماینده آمریکا در ســازمان ملل با تکرار ادعاهــای اخیر »دونالد 
ترامپ« و معاون وی، ایران را حامی حکومت سوریه و گروه های شبه نظامی 
در عراق و یمن خواند و تصریح کرد واشــنگتن بر خالف سال 2009 در کنار 

معترضان ایرانی خواهد بود.
در برابر این اقدام آمریکا، دیگر اعضای شورای امنیت مواضعی را اعالم داشتند 
کــه نقطه اشــتراک آن مخالفت با مداخله جویی واشــنگتن در امور داخلی 
جمهوری اســالمی ایران بود. در این میان، مباحث شورای امنیت به موضوع 
توافق هســته ای کشیده شد و روسیه بشــدت از اقدام آمریکا برای تضعیف 

برجام و سوء استفاده موقعیت خود در عرصه بین المللی انتقاد کرد. 
به این ترتیب، نشستی که آمریکا برای اعمال فشار بر جمهوری اسالمی ایران 

بر برگزاری آن پافشــاری کرده بود به صحنه حمایت صریح اعضای شــورای 
امنیت از برجام مبدل شد و در کنار روسیه، چین، انگلیس و فرانسه به عنوان 
اعضای گروه 1+5، دیگر کشورها نیز مخالفت خود را با تضعیف این توافق بین 
المللی اعالم داشتند.محور دیگر موضع گیری اعضای شورای امنیت انتقاد از 
تالش آمریکا برای طرح مســائل داخلی ایران در این شورا بود. در این زمینه 
نمایندگان کشــورهایی چون چین، روسیه و فرانسه به بیان مخالفت خود با 
اقدام هیلی برای کشاندن جلسات شورا به سمت و سوی مداخله جویی آمریکا 
در ایران پرداختند. در کنار این کشورها، اعضای غیردائم شورای امنیت چون 
بولیوی، قزاقستان و اتیوپی تصریح داشتند رخدادهای ایران مساله ای کامال 

داخلی است و هیچ ارتباطی با ماموریت های شورای امنیت نمی یابد.
ادامه در صفحه 2

عاقبت ستیزه جویی با ایران؛ شکست دوباره آمریکا در شورای امنیت

»کی روش« برترین مربی سال آسیا شد

 پایگاه اینترنتی فوتبال ترایب برترین مربیان قاره 
کهن در ســال 201۷ را انتخاب کرد که سرمربی 

ایران در رده نخست قرار دارد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، فهرست پنج مربی 

برتر فوتبال آسیا را در سال 201۷ اعالم کرد.
1. کارلوس کی روش سرمربی تیم   ملی ایران

کارلــوس کــی روش، تنها دلیلی اســت که ایران 

می توانــد در جام جهانی روســیه به عنوان پدیده 
مطرح شــود. حضور این مربی باعث شده که تیم  
 ملی فوتبال ایران در طی چهار سال اخیر پیشرفت 
قابل مالحظه ای داشته باشد. پارسال برای سرمربی 
تیم   ملی فوتبال ایران سال بسیار خوبی بود. آنها در 
11 بازی رسمی در سال 201۷ شکست نخوردند 
و در 12 بازی پی در پی نیز دروازه  خود را بســته 
نگه داشتند و توانســتند با قدرت به جام جهانی 
201۸ روســیه راه یابند. ایران در این ســال برابر 
تیم هایی همچــون چین، روســیه و ونزوئال قرار 
گرفت. باید برای مربی سابق منچستریونایتد برای 

این موفقیت، کاله از سر برداشت.
۲. رامون دیاس -  سرمربی تیم الهالل

3. یون جونگ گوآن  - سرمربی تیم اوزاکا
4. تاکافومی هوری -  سرمربی تیم اوراوارتس
5. برانکو ایوانکوویچ – سرمربی تیم پرسپولیس

ســرمربی ســابق تیم   ملی فوتبال ایــران در 
ســال 2015 هدایت تیم بحــران زده فوتبال 
پرسپولیس را بر عهده گرفت. در سال نخست، 
پرسپولیس فقط به خاطر تفاضل گل نتوانست 
قهرمان لیگ شود ولی در سال دوم او توانست 
ســه هفته  زودتر تیمــش را قهرمان لیگ برتر 

کند. برانکو و پرســپولیس توانســتند در سال 
201۷ سوپر جام ایران را کسب کنند و به نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا هم برسند. او حاال 
قهرمان قرمزها محسوب می شود. در این فصل 
پرســپولیس با 9 امتیاز اختالف نسبت به تیم 
دوم در صدر قرار دارد و باز هم شــانس نخست 

قهرمانی محسوب می شود.

ورود سومین قطار باری چین 
به تهران در چند روز آینده

 معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن با اعالم اینکه 
ســه رام قطار کانتینری از چین به طرف تهران حرکت 
کرده است، از ورود سومین قطار باری این کشور به ایران 
در چند روز آینده خبر داد.به گزارش ایرنا، سید مصطفی 
داودی در سخنانی اظهار داشت: تاکنون 2 رام قطار باری 
از چین وارد ایران شــده و قطار ســوم نیز تا اوخر هفته 
جاری به مقصد می رســد.وی با بیــان این که به منظور 

توسعه کریدورهای ترانزیتی بین المللی، شرکت راه آهن 
تاکنون مذاکرات گســترده ای با کشــورهای همسایه و 
منطقه انجام داده است، گفت: قطار سوم از استان شیان 
در غرب چین با 41 کانتینر به طرف ایران حرکت کرده 
اســت.او گفت که معموال ایــن قطارها پس از 14 یا 15 
روز وارد کشــور می شــوند.وی افزود: در همین رابطه 
توافقات چند جانبه ای با کشــورهای چین، قزاقستان و 
ترکمنســتان انجام گرفته و در خــالل این مذاکرات در 
خصوص زمان حمــل از مبداء تا مقصد و همچنین نرخ 
تعرفه توافقاتی حاصل شــده است.او با بیان این که برای 
اجرای سیاست های توسعه حمل و نقل بین المللی ریلی، 
قطارهای باری در مســیر چین به تهران راه اندازی شده 

است، گفت: راه آهن ایران در نظر دارد در گام های بعدی 
بخشی از بارهای تجاری بین چین و اروپا را از این مسیر 
ترانزیت کند.داودی تصریح کــرد: در ادامه فعالیت این 
کریدور طبق برنامه ریزی های انجام شــده اولین قطار 
روز هفتم دی ماه سال جاری از ایالت هاینان در جنوب 
شرقی چین با 50 دستگاه کانتینر40 فوتی حرکت خود 
را آغاز کرده است، قطار دیگری در نهم دی ماه جاری با 
41 کانتینر از شهر اینچئون در شمال غرب چین و با گذر 
از مرز خارگوس چین و سپس مرز التینکول قزاقستان، از 
مرز اینچه برون وارد کشــور می شود و سومین قطار نیز 
که 9 دی ماه از استان شیان حرکت کرده اواخر این هفته 

وارد ایستگاه تهران خواهد شد.
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حفظ آرامش ملی و کیان ایران

تقابل تفاهمی دولت - ملت
*متین مسلم

نحوه پیگیری مطالبات عمومی و مکانیزم پاسخگویی 
دولت مستقر به آنها، مولفه یی بسیار مهم و تعیین 
کننده دررابطه متقابل میان ملت و دولت است.این 
ســیکل گردشــی و نحوه پیگیری مطالبات ، دقیقا 
نقطه تمایــز میان جوامع در حال توســعه و نیمه 
مدرن با جوامع توســعه نیافته و نا کارآمد است. از 

همین منظر، موفق ترین دولت ها،بدهکارترین ها آنها نزد ملت هایشان به 
دلیل تامین خواسته های مردم توصیف شده اند.رابطه میان دولت ) دولت 
به مثابه کل حاکمیت( و ملت رابطه یی تقابلی - تفاهمی ســت.تقابل نه 
به معنای رودرویی، بلکه به اعتبار تامین و تادیه حقوق و تعهدات طرفین 
نســبت به یکدیگر. این تقابل که می توان آنــرا "تقابل تفاهمی"توصیف 
کرد، امکان تاســیس و کارآمدی "نهاد دولت پیمانکار مســئولیت پذیر" 
درکنار"شــکل گیری ملت کارفرمای مسئولیت خواه" را فراهم می کند. 
این روشن ترین درک و فهم ما از شکل گیری و تاسیس یک نهاد مشترک 
به نام "نهاد دولت - ملت نیمه مدرن" است.اما چرا نیمه مدرن؟ عمدتا به 
این دلیل که بسیاری معتقدند جهان ما در مراحل تکوینی رشد همه جانبه  

قرار دارد وهنوز وارد عصر مدرنیته تمام عیارنشده است.
نوع تقابل و چگونگی کنش دو جانبه ومتوازن نهاد مشترک"دولت - ملت" 
که نتیجه مستقیم شکل گیری و توسعه یک جامعه کنشگر و توسعه خواه 
در عصر کنونی به شــمار می رود، به خوبــی توصیفی قابل فهم از ماهیت 
تاســیس "دولت نوگرا و نوپویا" ،و نیز چگونگی و چیســتی آن در برابر ما 
قرار می دهد. عمدتا به این دلیل که چنین دولتی هایی وظائف و مسئولیت 
هایی به عهده دارند ویا قبول می کنند ،که در مقایسه با نوع مسئولیت توده 
های متکثر و متعددجامعه) آنها هم قطعا وظائفی در قبال دولت منبعث به 
عهده دارند(،وظائفی سنگین تر، تعهد آور تر،مسئولیت دارتر و البته اخالقی 
تر هستند. علت غایی و منطقی تشکیل "دولت نیمه مدرن مقتدر و وظائف 
آن" به مفهوم جاری، در مراحل متعدد و تجربی خود تا به امروز، در همین 
3نکته بس مهم نهفته قرار دارد."مسئولیت پذیری اخالقی، کارآمدی ذاتی 
و اتحاد ملی ".دلیل آن هم روشن است. ملت به دلیل شکل واحد اما ماهیت 
متکثر و چند گونه خود، منطقا نمی تواندو مایل هم نیست بر همه مسائل 
و معضالت روبه رشــد خود فائق آمده و آنهــا را حل کند. به همین دلیل 
بر خالف جوامع ابتدایی و ســنتی)پیش از قرن هجدهم(، ملت ها درعصر 
نیمــه مدرنیته کنونی، انرژی خود را در اراده عملی دولت منتخب متمرکز 
ومصمم شــدند مسئولیت های کالن و اســتراتژیک خود را تماما به دولت 
موصوف واگذار و خویشتن راازوظائفی که ذاتا متوجه دولتمردان است رها 
کنند.مفهوم "دولت - ملت" نیمه مدرن به ویژه از میانه قرن نوزدهم تا به 
امروزاز همینجا شکل می گیرید.""تاسیس دولت مسئولیت پذیر و پاسخگو 
در کنار شکل گیری ملت پرسشگر و مسئولیت خواه"". رابطه یی که جان 
مایه اولیه دمکراسی ست به شمار می رود. در این جان مایه، دولت به مثابه 
تجلی و یا کل حاکمیت و برآمده از روح ملت،می پذیرد و متعهد می گردد 
"اداره مطلوب تمامی جامعه و ارکان را به طور یکســان و متوازن مشروط 
به پاســخگو بودن به عهده بگیرد.در واقع ملت به او وکالت و اجازه تصمیم 
ونهایتا عمل رامی دهد.از "تســهیل در تامین معیشت و ایجاد کار تا تامین 
بهداشت و آموزش و آســایش.نیز ازتحقق رفاه اجتماعی و ایجاد عدالت و 
تامین امنیت گرفته تا دفاع از کیان و ثغور کشــور"، همه و همه، با درکی 
از حد و میزان مســئولیت های متقابل در نهاد عمومی ملت،از ســوی آنها 
وکالتا وبه طور امانی به صورت موقت به دولتی مقتدر و منتخب واگذار می 
گردد.ملت خود نیز منطقا ازحضور و تامین آنها و دیگر ضروریات اداره کالن 
جامعه به صورت مســتقیم پرهیز می کند.در این فرآیند طبیعی و بدیهی 
ســت، ملت ها باید به الزامات بعــدی و تبعی اراده تصمیمی خود از جمله 
"مــدارای مدنی ،روادری عمومی ،تحمل و فرصت دهی" پایند باشــند.هر 
چند می باید "مطالبه گری،مسئولیت پذیری وپاسخ خواهی" از دولت ها را 
انتظار و توقع داشته والبته دنبال کنند. این نه یک خواست که یک حق ملی 
تلقی می شود وحاوی هیچ تناقضی و نقصانی در عملکرد دولت مقتدر ملی 
نیست.) موارد خارج از قواعد یادشده ویا انفصال رابطه میان دولت و ملت، 
مبحثی جداگانه می طلبد که فعال موضع بحث نیست(. نحوه پیگیری این 
مطالبات و مکانیزم پاســخگویی دولت مستقر به آنها، دومین مولفه تعیین 
کننده میزان عمق دمکراسی، اصالت آن ورابطه متقابل میان ملت و دولت 
است.این سیکل گردشــی و نحوه مطالبه خواهی ، دقیقا نقطه تمایز میان 
جوامع در حال توســعه و نیمه مدرن) در مفهوم سیاسی و اجتماعی آن و 
نه الزاما اقتصادی( با جوامع توسعه نیافته و نا کارآمد است. از همین منظر، 
موفق ترین دولت های کارآمد،بدهکارترین ها آنها نزد ملت هایشان توصیف 
شــده اند.البته مشروط به تامین خواسته ها و اجابت مطالبات عمومی. در 
این رابطه تقابلی دمکراتیک است که هنگامه بروزو زایش هرگونه نقصان و 
ناکارآمدی ناشــی از اقدامات قصورانه و یا کاهلی مقصرانه دولت ها، بحران 
ها به گونه یی متفاوت و در روندی متناسب با ساختار دو جانبه " دولت - 
ملت" با رواداری و تحمل ملی حل و فصل می شــوند.در واقع جوامع نیمه 
مدرن و یا نوخواه نمی توانند به اصول ایجابی و ایجادی دولت های منتخب 
خود پایبند و متعهد باشــند،امادر فرآیند مطالبه گری وتحقق خواسته ها، 
روندی متفاوت و متناقض با ماهیت ایده اولیه شان در پیش بگیرند. با این 
توضیــح که نحوه مطالبه گری الزاما نمی تواند محافظه کارانه و یا ایســتا 
باشد؛تاکید بر اجابت مطالبات عمومی و رفع ضعف ها ی سیستمی از سوی 
دولت ها،بر مبنای دمکراتیزاســیون پویای ملی، به هیچ وجه نمی تواند به 
معنای چشم پوشی و نفی مشکالت به نفع دولت ها توصیف و تفسیر شود. 
تنها مناقشه بر سر نحوه پیگیری و چگونگی مطالبه جویی ملی است.نحوه 
پیگیری این خواست هاست که بخش سوم اما مهم ساختار یک جامعه در 
حال توســعه، تحول خواه و یا نیمه مدرن را تشکیل می دهد. رابطه میان 
"سطح ســلبی مواج" با "عمق ایجابی آرام" نهاد های دمکراسی ، تعیین 
کننده غلظت و موثر بــودن رابطه صادقانه میان یک ملت و دولت منبعث 
و منتخب اســت. بدون ایجاد توازن و تعادل میان سطح و عمق، نمی توان 

مدعی تحقق "جامعه مسئولیت خواه" و "دولت مسئولیت پذیر" شد.
matinmos@gmail.com

ادامه دارد...

علی جنتی مشاور واعظی شد

محمــود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری در حکمی علی جنتی را به 
عنوان مشاور خود منصوب کرد.

به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در بخشی 
از حکم محمود واعظی خطاب به علی جنتی آمده است: با توجه به تعهد 
، تخصص و تجارب ارزشــمند و مدیریتــی جنابعالی به موجب این حکم 
به عنوان مشــاور رییس دفتر رییس جمهوری و سرپرســت نهاد ریاست 
جمهوری منصوب می شــوید. وی در این حکم به جنتی تصریح کرد: ان 
شــاءاهلل با بهره مندی از نظرات راهگشــای جنابعالی، شاهد برنامه ریزی 
هرچه موثرتر در تحقق اهداف و ماموریت های این حوزه باشــیم . رییس 
دفتر رییس جمهوری در این حکم تاکید کرد: امید است با عنایت الهی و 
تشریک مساعی سایر همکاران و واحدهای ذیربط و با رعایت اصول قانون 
مداری ، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید در انجام هرچه 
موثرتر امور محوله موفق و موید باشــید.علی جنتی در دولت یازدهم وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی بود.

حاج علی اکبری رئیس شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه شد

 رهبر معظم انقالب اســالمی بــا صدور حکمی 
حجة االســالم آقای حاج علی اکبری را به ریاست 

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه منصوب کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، متن حکم رهبر 
انقالب به این شــرح اســت: اکنون کــه دوران 
مســئولیت طوالنی و پربار جناب حجة االســالم 
آقای حاج ســّید رضا تقــوی در رأس مجموعه ی 
سیاستگذاری ائمه جمعه به پایان رسیده با تشکر 
فراوان از خدمات باارزش شان در مدت نزدیک به 
دو دهه، جناب  حجةاالسالم آقای حاج علی اکبری 
را به ریاســت این مجموعه و جناب حجة االسالم 
والمسلمین آقای حاج ســّید هاشم رسولی و نیز 
حضرات حجج اســالم آقای حاج سّید رضا تقوی، 
آقای حاج ســّید علی قاضی عســکر، آقای حاج 
شیخ حبیب اهلل غفوری، آقای حاج شیخ عباسعلی 
اختری، آقای حاج شــیخ محمد جعفری گیالنی، 
آقای حاج ســّید مهــدی خاموشــی، آقای حاج 
ســّید علی شــاهچراغی را به عضویت در شورای 
آن منصــوب میکنم. انتظار میــرود جناب آقای 
حاج علی اکبری با ادامه و تکمیل فعالیتهای گذشته 
و افزودن کیفیــت در آن و بهره گیری از نظرات 
شــورا، بر شکوفائی و تأثیرگذاری این نهاد مبارک 

رحمانی بیفزایند.

وزیر اطالعات:
پاسخ کوبنده ای به گروهک های 
تروریستی و ضد انقالب می دهیم

 وزیــر اطالعات گفت: ســربازان گمنام امام زمان 
)عج( گلوله ها را می پذیرند اما به دشــمن اجازه بر 

هم زدن امنیت را نمی دهند.
بــه گزارش زمان به نقل از وزارت اطالعات ، حجت 
االسالم سید محمود علوی دیروز در مراسم ترحیم 
ســه شــهید وزارت اطالعات درارومیه با تبریک و 
تسلیت شــهادِت شــهدای امنیت به محضر رهبر 
معظم انقالب )مد ظله العالی(، ملت شــریف ایران 
اسالمی، ســربازان گمنام امام زمان )عج( و خانواده 
معظم ســه شــهید واالمقام، تاکید کرد: سربازان 
گمنام امام زمان )عج( به زودی پاســخ کوبنده ای 
بــه گروهک های تروریســتی و ضد انقالب منطقه 
خواهند داد.   وزیر اطالعات در این مراســم با اشاره 
به این که شهادت آرزوی جوانان این مرز و بوم است 
گفت: جوانان این مرز و بوم با رشــادت خود توطئه 
های شــوم دشــمنان را نقش بر آب می کنند.وی 
افزود: سربازان گمنان امام زمان )عج( همواره آماده 
شــهادت هستند و شهادت را یک سعادت دنیوی و 
اخروی برای خود می دانند.علوی ادامه داد: شهدای 
انقالب اسالمی با شهادت به زندگی جاودانه دست 
یافتــه اند و راه پر افتخار امام حســین )ع( را ادامه 
می دهند.وزیر اطالعات تاکید کرد: سربازان گمنان 
امام زمان )عج( گلوله ها را می پذیرند اما به دشمن 
اجازه برهم زدن امنیت را نمی دهند.وی اضافه کرد: 
گروهک های تروریستی مطمئن باشند که اراده ی  
فرزندان این مرز و بوم را نمی توانند متزلزل کنند.

وزیر اطالعات با بیان ایــن که زندگی عزتمندانه و 
مرگ شرافتمندانه دو راه تاکید شده در دین مبین 
اسالم است گفت: شــهادت ها، اراده ها را پوالدین، 

گام ها را استوار و مقاومت ها را پایدار می کنند.

 ادعای واهی ائتالف عربی
 علیه ایران 

 ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربستان این بار نیز 
ایران را به دست داشــتن در حمله موشکی جدید 
انصاراهلل یمن به عربســتان متهــم کرد.به گزارش 
زمان به نقل ازایســنا، در پی حمله موشکی جدید 
انصــاراهلل یمن بــه منطقه نجران واقــع در جنوب 
غرب عربســتان ترکی المالکی ، سخنگوی ائتالف 
عربی در بیانیه ای مدعی شــد که حمله موشــکی 
جدید یمن به عربســتان نشان می دهد که حمایت 
ایران از حوثی ها تداوم دارد.وی مدعی شد که ما از 
جامعه بین المللی می خواهیم که برای توقف قاچاق 
و انتقال موشــک های بالســتیک و اسلحه از سوی 
ایران به حوثی ها گام های جدی تر و فعالتری بردارد.

بر اســاس این گزارش انصاراهلل یمن قبل از این نیز 
در مــاه نوامبر فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض 
را مورد هدف موشــکی قرار دادند و در ماه دسامبر 
بــه کاخ یمامه، مقر اصلی ملک ســلمان، پادشــاه 
عربســتان حمله موشکی داشتند و ائتالف عربی به 
رهبری عربســتان در هر سه مورد ایران را به دست 
داشتن در این حمالت موشــکی متهم کرد.ترکی 
مالکی، ســخنگوی رسمی نیروهای ائتالف سعودی 
مدعی شد، در ســاعت هفت و 5۶ دقیقه صبح روز 
جمعــه نیروهای دفاع هوایی ائتالف روند شــلیک 
موشــک بالســتیک از داخل خاک یمن به سمت 
خاک عربستان را رصد کردند.ائتالف متجاوز عربی 
درحالی مدعی حمایت موشــکی ایران از انصاراهلل 
یمن است  که مقامات کشورمان همواره تاکید می 
کنند جمهوری اسالمی ایران هیچ دخالتی در امور 
داخلی یمن ندارد و خواستار ایجاد راه حل مسالمت 

امیز برای حل بحران یمن است.

اخبار

سرمقاله

تا درد با تو می سازد تو نیز با درد 
بساز و خود را از پا نینداز

کالمامیر

ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال 
9۷ از موافقــت کمیســیون تلفیــق با پیشــنهاد دولت برای 
هدفمندی یارانه ها و تعیین ســقف 3۷ هــزار میلیارد تومانی 
درآمدهای هدفمندی در سال آینده خبر داد. به گزارش زمان 
به نقل ازایســنا،علی اصغر یوســف نژاد اظهار کرد: در جلسه 
دیروزکمیسیون تلفیق و در جریان بررسی بخش های درآمدی 
الیحه بودجه سال 9۷، سقف منابع هدفمندی یارانه ها 3۷ هزار 

میلیارد تومان تعیین شد.
وی با بیان اینکه درآمد هدفمندی در ســال گذشته 4۸ هزار 
میلیــارد تومان بوده، گفت که کاهش 11 هزار میلیارد تومانی 
درآمدهای هدفمندی پیشــنهاد دولت در الیحه بودجه بودکه 
کمیسیون تلفیق با آن موافقت کرد. پیش از این گفته شده بود 
که با کاهش درآمد هدفمندی به 3۷ هزار میلیارد تومان، یارانه 
33 میلیون نفر حذف خواهد شــد.مصوبات کمیسیون تلفیق 

برای تصویب نهایی نیازمنــد رای نمایندگان در صحن علنی 
مجلس است.سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه کل 
کشــور سال 9۷ با اشاره به مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد 
دولــت برای افزایش قیمت حامل های انرژی در ســال آینده، 

گفت که قیمت بنزین در سال آینده گران نمی شود.
 یوســف نژاد هم چنین اظهار کرد: دولت در الیحه بودجه سال 
9۷، درآمــد 1۷ هزار و 400 میلیــارد تومانی از محل افزایش 
قیمــت حامل های انرژی را پیش بینی کرده بود که نمایندگان 
عضو کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کردند. بر این اساس این 
رقم باید از محل دیگری جبران شــود که کمیســیون تلفیق 
با تامین 10 هزار میلیارد تومــان آن از فروش اموال تملیکی 
موافقت کرد.به گفته وی، با مصوبه دیروز کمیســیون تلفیق و 
در صورت تصویب نهایی آن در مجلس، قیمت بنزین و ســایر 

حامل های انرژی در سال 9۷ افزایش نخواهد یافت.

سخنگویکمیسیونتلفیقالیحهبودجهخبرداد:یارانه۳۳میلیوننفرقطعمیشود

بنزینگراننمیشود

ادامه از صفحه1
به مــوازات مخالفت عمومی اعضای شــورای امنیت با آمریکا، 
برخی کشــورهای اروپایی عضو شــورای امنیت چون انگلیس، 
هلند، ســوئد و لهستان در ادامه مالحظات سنتی اروپایی ها در 
زمینه حقوق بشر به ابراز نگرانی در زمینه ناآرامی های اخیر در 

ایران بسنده کردند.
گفت وگوهای جمعه در شــورای امنیت سازمان ملل در فضایی 
مشابه با نشست اواخر ماه گذشــته صورت گرفت؛ نشستی که 
در آن به رغم اجماع 14 عضو شــورا در جهت تصویب قطعنامه 
پیشنهادی مصر برای تداوم وضعیت بین المللی قدس و مخالفت 
با یکجانبه گرایی آمریکا در انتقال سفارت به این شهر، هیلی به 

وتوی قطعنامه مزبور اقدام کرد. 
با وجود وتوی آمریکا اما اکثریت اعضای مجمع عمومی ســی ام 
آذرماه به محکومیت هرگونه اقدام یکجانبه در خصوص وضعیت 
بیــن المللی بیت المقدس رای دادند. در همین ارتباط، نماینده 
چین در شــورای امنیت دیشب اظهار داشت اکنون اصلی ترین 
ماموریت شورا پیگیری تحوالت فلسطین است و اقدامات آمریکا 
بــه معنای برهم خوردن تمرکز این نهاد بین المللی در پیگیری 

اولویت ها است.
به همین خاطر، نشست جمعه شورای امنیت را می توان دومین 
تقابل یکســویه آمریکا با دیگر اعضای شــورا در ماه های اخیر 

دانســت که به تعبیر »محمدجواد ظریف« وزیــر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران شکســتی دیگر برای سیاست خارجی 

ترامپ بود.
آنچه مشخص است اینکه دولت ترامپ با پیش گرفتن رویکردی 
یکجانبه گرایانه در بسیاری از مسائل بین المللی از جمله پشت 
پــا زدن به پیمان تجاری اقیانوس آرام، خــروج از پیمان آب و 
هوایی پاریــس، نقض توافقات بین المللی در مورد فلســطین، 
موضــع گیری پیاپی علیه برجام و اخیرا مداخله جویی در ایران 
ناسازگاری با جامعه بین المللی را دنبال می کند اما آنچه هزینه 
های این ناســازگاری را برای کاخ سفید باال می برد رویکردهای 
جنجالی و ناپخته ای اســت که نخبگان مــورد وثوق ترامپ بر 

سیاست خارجی آمریکا متحمل می سازند.
واکنش ظریف به جلسه شورای امنیت سازمان ملل

وزیرامورخارجه کشورمان در توییتی به شکست آمریکا در 
واکنش  ایران  پیرامون  ملل  سازمان  امنیت  شورای  جلسه 
توییت دکتر محمد جواد ظریف آمده است:  نشان داد.در 
برای  را  آمریکا  آشکار  تالش  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
اجرای  لزوم  بر  اعضا  کرد.اکثریت  دفع  آن  از  اختیار  سلب 
کامل برجام و پرهیز از دخالت در امور داخلی دیگران تاکید 
کردند.این یک اشتباه دیگر دولت ترامپ در سیاست خارجی 
به درخواست نیکی هیلی  امنیت سازمان ملل  بود.شورای 

نماینده امریکا در سازمان ملل برای بررسی اغتشاشات اخیر 
در ایران درخواست تشکیل جلسه داد. این جلسه به محلی 
برای دفاع دوباره اروپایی ها و بسیاری دیگر از کشورها از 
برجام و تاکید بر عدم دخالت در امور داخلی ایران تبدیل 
شد و تالش های امریکا برای سوء استفاده از شورای امنیت 
و دخالت در امور داخلی ایران بی نتیجه ماند. دونالد ترامپ 
ماه جاری میالدی  اواسط  تا  باید  آمریکا  رییس جمهوری 
)ژانویه( در خصوص تایید برجام و ادامه تعلیق تحریم ها 

علیه ایران تصمیم گیری کند.

عاقبت ستیزه جویی با ایران؛

 شکست دوباره آمریکا در شورای امنیت

محسن رضایی: اساس انقالب، دولت و مجلس مردم هستند

نقش سیا و نزدیکان صدام در حوادث اخیر ایران
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: اغتشاشات اخیر نتیجه 
جلسات دشمنان نظام بود که می خواستند از طریق پروژه ای به نام 
»پروژه اســتراتژی همگرایی نتیجه بخش« به زعم خود کار نظام را 

تا بهمن تمام کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، محســن رضایی با بیان اینکه در 
جلســه دیروز به بررســی موضوع حوادث اخیر به ایران پرداختیم، 
اظهار کرد: درباره این موضوع که مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
در ارتباط با حوادث اخیر چه مسئولیتی دارد صحبت شد. دبیرخانه 
شــورای امنیت ملی گزارش خوبی برای اعضای جلسه قرائت کرد. 
قرار شد در کمیسیون امنیت و اقتصادی مجمع پیرامون نارضایتی ها 
و سواستفاده ایی که دشــمنان از این مبحث می کنند، بحث شود و 
گزارشش به مجمع ارائه شود.وی ادامه داد: روسای سه قوه مسئولیت 
دارند تا چه در بعد مسائل اقتصادی و چه در رابطه با موضوع دخالت 
و سوء استفاه خارجی ها چاره اندیشی کنند. نکته مهم این است که 
اولین بار نیست که دشمنان خارجی از تظاهرات مردم سوء استفاده 

می کنند.
رضایی با اشــاره تقابل آمریکایی ها با نظام جمهوری اسالمی ایران 
یادآور شــد: تاســیس و ادامه حیات جمهوری اسالمی برای آمریکا 
گران تمام شــده است. همواره به دنبال این هستند که به واسطه ای 
در داخل مرزها یا از طریق صــدام و داعش ها در خارج مرزها علیه 
نظام توطئه کنند.وی افزود: جمهوری اسالمی ایران ثمره صد سال 
تالش مردم است. ثمره درسهایی است که مردم از وقایعی همچون 
ملی شدن صنعت نفت، مشروطه و 15 خرداد گرفته اند. مردم به این 
نتیجه رسیدند که اســتقالل و آزادی می خواهند. صد سال مبارزه 
پشت شعار استقالل آزادی و جمهوری اسالمی ایران است. صد سال 
نجابت و تجربه مردم باعث شد تا در 22 بهمن به این نتیجه برسند 

که شعارشان استقالل و آزادی است.
رضایی ســپس اضافه کــرد: آنهایی که از نظام جمهوری اســالمی 
ایران و انقالب ســیلی خورده اند، 40 ســال است که ناراحتیشان را 
با کارشــکنی ها نشان می دهند. آن ها از ســلطنت طلبان هستند تا 
منافقین، از صدامی ها، آمریکایی ها هستند تا عربستانی ها؛ طی این 
40 سال دور هم جمع شدند و توطئه کردند. در عراق صدام حسین، 
عربستان و آمریکا می نشستند و با اطالعاتی که از منافقین و سلطنت 

طلبان می گرفتند به ایران حمله می کردند.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: سال 59 در 
عراق جلســه ای بود و اویسی از سران نظام شــاه هم در آن حضور 
داشت. برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران دو راه حل داشتند 
یکی کودتا و دیگر جنگ. آن ها گفتند که غیرت ما اجازه نمی دهد که 
شــما وارد خاک ما شوید. بگذارید ما کودتا کنیم اگر شکست خورد 
شما کودتا کنید. کودتا کردند و در همان اول شکست خوردند. چند 

ماه بعد جنگ صدام علیه ایران آغاز شد.
وی در تبیین توطئه دشــمنان علیه نظام جمهوری اســالمی ایران 
گفت: بعد از جنگ هم آرام ننشســتند. بعــد از دو دهه توطئه ها را 
شــروع کردند. خود آمریکایی ها ما را تحریم کردند. مسئولین ما با 
حداکثر بردباری با آن ها مذاکره کردند و برجام با چند شرط که مقام 
معظم رهبری زیر آن نوشتند، در چارچوب نظام قبول شد؛ اما همان 
را هم زیر پا گذاشــتند و االن آقای ترامپ به دنبال از بین بردن آن 
اســت.رضایی در ارتباط با بررسی های انجام شده درباره علت وقوع 
حوادث اخیــر ایران اظهار کرد: چند ماه پیش در اربیل جلســه ای 
توسط رئیس میز ایران در سی آی ای و رئیس دفتر پسر صدام و برادر 
زن صدام با نماینده ای از عربستانی ها و نماینده منافقین تشکیل شد. 

آن ها تاریخ عملیات را اواخر آذرماه در نظر گرفتند که با اســتفاده از 
فضای مجازی کارشــان را شــروع کنند و تا بهمن به زعم خود کار 
نظام را تمام کنند. اســم پروژه را استراتژی همگرایی نتیجه بخش 
گذاشتند.وی ادامه داد: این هماهنگی ها انجام شد وفکر می کردند در 
مرحله اول شهرهای ایران را از کنترل نظام خارج می کنند. بعد از آن 
می خواستند اسلحه وارد کشور کنند که با به جای گذاشتن کشته ها 
بتواننــد تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کنند. از آن طرف هم 
منافقین وارد کشــور شوند و با کمک خواستن از کشورهای اروپایی 
و دیگر کشــورها، امنیت کشور ما را به هم بزنند.رضایی خاطر نشان 
کرد: البته حادثه از دو ســه سال پیش شروع شده بود. از زمانی که 
مســئول امنیتی عراق در جلسات منافقین در پاریس شرکت کرده 
بود و زمانی که سلطنت طلبان نیز به آن ها ملحق شدند. تعبیر آن ها 
این بود که مردم از نظام خسته شده اند و می خواهند براندازی کنند. 
آن ها می خواستند با سوار بر موجی که محوریتش با سلطنت طلبان، 
منافقین و آمریکایی ها بود جمهوری اســالمی ایران را از بین ببرند 

یا حداقل با تحریم ها ایران را در فشار اقتصادی بیشتر قرار دهند.
وی با اشاره به اجماع میان همه جناح های سیاسی کشور در مقابله 
با اغتشاشــات اخیر اظهار کــرد: در اولین قدم یــک اجماع خوب 
سیاســی در کشور فراهم شد و امید آن ها ناامید شد. فکر می کردند 
اصالح طلب و اصولگرا به هم حمله می کنند و ســه قوه هر کدام به 
یک ســو می روند. الحمداهلل وحدت در همه سطوح میان مسئولین 
ایجاد شد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا افزود: 
نکته بعدی این بود که فکر می کردند اگر به مردم بگویند نترسید و 
بانک ها را آتش بزنید و خسارت وارد کنید مردم بیشتر به خیابان ها 
می آیند اما خود مردمی که اعتراض داشــتند به دنبال این هستند 
کــه حق و حقوق خود را از راه هــای قانونی دنبال کنند. بنابراین به 
آن ها نپیوســتند.وی با بیان اینکه میان ســلطنت طلبان و منافقان 
اختالف ایجاد شده است، گفت: عامل بعدی شکست پروژه دشمنان 
ایجاد اختالف بین سلطنت طلبان و منافقین بود. از روز دوم به بعد 
منافقان دیدند که شعار برای سلطنت طلبان به نسبت آن ها افزایش 
یافته. بنابراین ســعی کردند ازطریق فضای مجازی و ایجاد خشونت 
بیشــتر راهپیمایی 9 دی را مورد هدف قرار دهند. این موضوع هم 
نگرفت و مســئوالن امنیتی و اطالعاتی کشور ما سرکرده های آن ها 
را دســتگیر کردند که به زودی توضیحات الزم را به مردم می دهند 

و دســتگیر شده ها را برای توضیح وضعیت به تلویزیون می آورند. در 
بخش دیگری از این نشســت خبری رضایی یادآور شــد که اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دیروز بر ضرورت استمرار 

وحدت میان مسئوالن تاکید کرده اند.
وی ادامه داد: باید به مشــکالت مردم به صورت واقعی رســیدگی 
شــود. مردم صف خود را از ضد انقالب ها جدا کرده اند. مسئولین 
هم باید به مشکالت آن ها رســیدگی کنند.دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در ارتباط با نقش رســانه ها در بازتاب حوادث اخیر 
و خواســت مردمی نیز گفت: صداوسیما و ســایر رسانه ها بازوی 
پرتوان ملت هستند و باید درصحنه حضور فعال داشته باشند. باید 
اطالعات را در اختیار مردم قراردهند. در این جنگ رسانه ای باید از 
همه ابزارها برای ایجاد امنیت ملت ایران استفاده کنیم.وی افزود: 
باید به مردم اطالع رسانی شود که آمریکایی ها فکر می کنند بعید 
است جمهوری اسالمی ایران ساقط شود پس هدف نهایی آن ها این 
است که با افزایش کشته های ایرانی و ایجاد تحریم های جدید ایران 
را تحت فشــار قرار دهند.رضایی در واکنش به جلسه روز گذشته 
شــورای امنیت سازمان ملل اظهار کرد: دولت محترم باید شکایت 
بسیار جدی به همراه اسناد و مدارک خسارت ها و تخریب هایی که 
علیه ایران انجام شــده را علیه آمریکا و کشورهایی که در این امر 

دخالت کردند به سازمان ملل ارائه کند.
وی خاطر نشــان کرد: از این به بعد رفتار مــا با آمریکایی ها تغییر 
خواهــد کرد. اجازه نمی دهیم که آمریکایی ها در کشــور ما دخالت 
کنند. ما به آمریکایی ها ثابت می کنیم که باید به این دخالت ها پایان 
دهند. 40 سال اســت که جلوی پیشرفت کشور ما را گرفته اند و با 
دشمنانمان از صدام حسین تا سلطنت طلبان و منافقان هم پیمان 
شدند. اگر پای عقب نکشند، مطمئن باشند که عواقب بعدی منتظر 
آن ها اســت. آمریکایی ها می دانند ما این توانایی را داریم که با آن ها 
مقابله کنیم لذا زودتر آمریکایی ها و انگلیسی ها خسارتهای مردم ما 
را بپردازند.در ادامه این نشســت خبری رضایی خطاب به مسئولین 
کشور گفت: اساس انقالب، دولت و مجلس ما مردم هستند. مدت ها 
اســت که بین مردم و مســئولین فاصله زیاد می شود. این درحالی 
اســت که مسئولین کشــور را خود مردم انتخاب کرده اند. اینکه در 
اتاق های دربســته برای مردم دلســوزی کنند، کافی نیست. باید با 
مردم، کارشناســان، دانشــگاهی ها، صنعتی ها و کشاورزان صحبت 
کنند.وی افزود: قوای ســه گانه باید در بین مردم حضور بیشــتری 
داشــته باشند. رئیس جمهور و رئیس مجلس مسئوالنه بودجه را در 
تلویزیون برای مردم تحلیل کنند و رسانه ها از کارشناسان بخواهند 
در مورد موضوعاتی این چنینی صحبت کنند.رضایی در پاســخ به 
پرســش خبرنگاری مبنی بر چگونگی مقابله با آمریکا گفت: وقتی 
با مسئوالن مربوطه به این نتیجه برسیم که کاری برای بازدارندگی 
دخالــت آمریکا باید انجــام دهیم، حتما انجــام خواهیم داد. روی 
روش هایش باید فکر کنیم. بحث من این است که آمریکایی ها دست 
از دخالت بکشند. نباید به دخالتشان ادامه دهند. در انتخابات گذشته 
آمریکایی ها گفتند که روســیه از طریــق فضای مجازی دخالتهایی 
کرده اســت و حتی داماد ترامپ را برای این موضوع از کاخ ســفید 
بیرون کردند. حاال آن ها 40 ســال است که با اسلحه فضای مجازی 
و پول مقابل مردم ایران ایســتاده اند. توصیه ما به آن ها این است که 

از این کار دست بکشند.
وی همچنین یادآور شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر بودجه 
ســا ل9۷ نظارت جدی خواهد کرد و هر زمــان که مغایرتی وجود 

داشته باشد آن را برای اصالح به شورای نگهبان اعالم می کند.
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با دهه هفتادی های اعتراض های اخیر چه کنیم؟
*روزبه کردونی- بخش پایانی 
برای ارائه تحلیل و واکنش سیاستی باید تیپولوژی جوانان شرکت کننده، 
وضعیت اقتصادی اجتماعی خانوادگی آنها، گرایش های سیاسی آنها احصا 
شــود، وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی، فرهنگی مناطقی که 
ناآرامی ها در آنها رخ داده اســت تصویر شــود، انگیخته جوانان شــرکت 
کننده در این ناآرامی ها آن هم از منظر خودشــان ثبت و تحلیل شــود و 
آنگاه بر مبنای این یافته ها، سیاست های مناسب تدوین شود. بی مناسبت 
نیست در این جا اشاره ای هم به کتاب »چرا انسان ها شورش می کنند« 
نوشته تد رابرت گر داشــته باشیم که در تبیین چرایی بروز ناآرامی های 
اجتماعی می گوید: »شــیوه هایی مانند مصاحبــه و فنون تحلیل محتوا 
ابزارهای شناخت عناصرتعیین کننده گسترده، شدت و جنس ناآرامی ها 
هســتند.«آنچه در چند روز گذشته در کشــور رخ داده است دارای ابعاد 
مختلف است؛ بی شــک در حوزه های مسائل امنیتی و امکان تحریک و 
نقش آفرینی عوامل خارجی و نقش دســت های بدخواهان کشور در بروز 
این مســائل حتما از سوی مراجع مسئول پیگیری می شود. اما نکته مهم 
آن است که نباید نگاه تقلیل گرایانه و ساده اندیشانه به ناآرامی های اخیر 
وجود داشــته باشد و ســطح آن به نزاع ها و تسویه حساب های سیاسی، 
موج سواری احزاب و اشخاص تقلیل یابد. از سوی دیگر نباید و نمی توان 
واکنش های سیاســتی را بر مبنای تحلیل های ذهنی افرادی بنا گذاشت 
که هیچ شــناخت دقیقــی از چرایی و چگونگی بــروز ناآرامی های اخیر 
ندارند.نکته دیگر اینکه احتماال یک دغدغه جدی مســئولین در روزهای 
آتی واکنش سیاستی مناسب در قبال حضور گسترده جوانان زیر 25 سال 
)دهه هفتادی ها( در اعتراضات اخیر است. پیشنهاد مشخص این است که 
قبل از آنکه با آنها گفت و گو شود، پروفایل اجتماعی اقتصادی و دالیل و 
انگیزه های حضور آنها در خیابان از دیدگاه خود آنها مشــخص شود، هیچ 
سیاست و یا اقدامی تدوین نشود. به عبارت بهتر گفت و گو با این جوانان 
مهمترین اقدام سیاستی است که در اولین گام باید به صورت ساختارمند 
انجام شود.جمع بندی اینکه، هرگونه واکنش سیاستی به اتفاقات دیماه 9۶ 
باید با شناخت و فهم دقیق از ناآرامی های اخیر آنهم متکی به اطالعات و 
یافته های جمع آوری شده از خود افراد شرکت کننده بویژه جوانان شرکت 
کننده در خیابان باشد. سخن مشترک اکثر مسئولین و فعالین سیاسی در 
روزهای اخیر ضرروت شنیدن صدای مردم بوده است. برای شنیدن صدای 
مردم بویژه جوانان باید یک ســاختار تعیین شــود. ساختاری شنونده که 
بتواند گفت و گو با دهه هفتادی ها را پیش ببرد و سیاست های مشخص 

متکی یافته های بدست آمده تدوین کند.

پیشنهاد یک نماینده برای افزایش وام ازدواج 

 نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از پیشنهاد خود 
برای افزایش مبلغ وام ازدواج به 15 میلیون تومان خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد که این پیشنهاد به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه 9۷ و صحن علنی 
مجلس برســد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اکبر کریمی اظهار کرد: 
پیشنهاد افزایش وام ازدواج از مبلغ 10 میلیون تومان به 15 میلیون تومان 
در قالــب اصالح بند ب تبصره 1۶ الیحه بودجه ســال 9۷ در کمیســیون 
اقتصادی مجلس به تصویب رسید.وی افزود: با توجه به اینکه ازدواج جوانان 
بحث مهمی است ضروری اســت نیازها و امکانات الزم برای جوانان در امر 
ازدواج فراهم شــود. وام ازدواج هم از امکانات خوبی اســت که در سال های 
گذشته به تســهیل ازدواج جوانان کمک کرده است.این نماینده مجلس با 
بیان اینکه وام ازدواج در ازای هزینه های هر ازدواج رقم ناچیزی است، یادآور 
شــد: در سال های گذشته وام ازدواج به 10 میلیون تومان افزایش یافت اما 
با توجه به تورم ســال های اخیر و ضرورت استفاده از منابع بانکی برای ارائه 
تسهیالت ازدواج و همچنین آثار خوب و مثبتی که ازدواج به لحاظ فرهنگی 
و اجتماعــی به همراه دارد، پیشــنهاد افزایش مبلغ وام را در کمیســیون 
اقتصادی مطرح کردیم که به تصویب رســید.کریمی خاطرنشان کرد: این 
پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح خواهد شد و امیدواریم اعضای 
کمیســیون تلفیق و پس از آن نمایندگان در صحن علنی آن را به تصویب 

برسانند تا بتوانیم این خبر خوش را به جوانان در آستانه ازدواج بدهیم.

تقدیر آملی الریجانی از نیروی 
انتظامی به منظور کنترل ناآرامی ها

رئیس قوه قضاییه طی تماســی بــا فرمانده نیروی 
انتظامــی از صبر، هوشــیاری و مدیریت پلیس در 
برخورد با عوامل اغتشاشــات و نا آرامی های اخیر 
و برخورد بــا برهم زنندگان امنیــت جامعه تقدیر 
کرد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، آیت اهلل آملی 
الریجانی در تماسی تلفنی با سردار حسین اشتری 
فرمانده نیــروی انتظامی ضمن تقدیــر از عملکرد 
نیروهــای تالشــگر و خدوم پلیــس در مدیریت و 
کنترل ناآرامی هــای روزهای گذشــته از خدمات 
مدبرانه نیروی انتظامی برای ایجاد آرامش در جامعه 

قدردانی کرد.

ابالغ آیین نامه اجرایی صرفه جویی 
مصرف انرژی در ساختمان ها

 معــاون اول رئیــس جمهوری آیین نامــه اجرایی 
صرفه جویی مصرف انرژی در ســاختمان ها را ابالغ 
کرد.به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، معاون اول 
اجرایــی صرفه جویی  آیین نامه  رئیس جمهــوری 
مصــرف انرژی در ســاختمان ها را ابالغ کرد که بر 
اساس آن دستگاههای اجرایی برای بهبود عملکرد 
مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تا پایان 
سال 1399 نســبت به انجام اصالحات ساختمانی 
اقدام کنند.معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به 
وزارت خانه های راه و شهرسازی، نفت، نیرو، کشور 
و سازمانهای برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط 
زیست و ســازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 

گردشگری ابالغ کرده است.

برگزاری همایش فرصت  های سرمایه 
گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران 

 وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح از برگزاری 
همایش بزرگ فرصت های ســرمایه گذاری و توسعه 
پایدار ســواحل مکران در تهران خبر داد.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، امیر سرتیپ حاتمی در حاشیه 
جلســه راهبردی وزارت دفاع با بیان اینکه اســفند 
ماه ســال جاری همایش بزرگ فرصت های سرمایه  
گذاری و توســعه پایدار ســواحل مکران در تهران 
برگزار می   شــود، اظهار داشــت: قطعا این همایش 
فرصت بسیار مناســبی برای سرمایه  گذاران بخش 
خصوصی داخلی و خارجی خواهد بود تا از نزدیک 
با فرصت  هــای بی  نظیر منطقه در حوزه  های نفت و 
گاز و پتروشیمی، ترانزیت و حمل و نقل گردشگری 
و توســعه شهرهای جدید و... آشنا شوند.دبیر ستاد 
توسعه ســواحل مکران با اشاره به برنامه  های دولت 
دوازدهم برای معرفی فرصت  های ســرمایه  گذاری 
این منطقه به ســرمایه  گذاران افــزود: با عنایت به 
تاکیــدات مقام معظم رهبری )مدظلــه العالی( در 
خصوص توسعه ســواحل مکران و برنامه  های کالن 
دولــت در تحقق اقتصاد مقاومتــی، مطالعات طرح 
جامع پهنه  بنــدی منطقه انجام و پروژه  های خوبی 
در حوزه  های اقتصــادی، اجتماعی در طول منطقه 

تعریف شده است.

نگاهروزخبر

نایب رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
باید سازوکار مراجعه مردم به مسئوالن برای رفع 

مشکالتشان، بازتعریف و طراحی شود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، آیت اهلل موحدی 
کرمانی در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با اشــاره به حوادث روزهای گذشته گفت: 
حساب مردم عزیز و مطالبات آنان با اغتشاشگران 
جداســت و در ایــن روزهــا آمریکا و اســرائیل 
خوشــحال شــدند. آنها فکر کردند می توانند با 
سوءاستفاده از مطالبات عمومی هر غلطی بکنند، 
غافل از آنکه انقالب نور خداست و از این رفتارها 
آســیب نمی بیند. انقالب که تحقق حق است، به 
مثابه، شــجره ی طیبه ای است که در قرآن آمده 
و بحمدهلل دشــمنان باز هم مأیوس شدند.وی با 
تشــکر از حضور مردم که موجب یأس و ناامیدی 
دشــمنان انقالب شده اســت، تأکید کرد: با این 
وجود نباید از کید دشمنان غافل باشیم، چرا که 

دشمنان دست از دشــمنی و شیطنت نخواهند 
کشید و ما اگر در درون مستحکم باشیم، دشمن 

نمی تواند هیچ غلطی بکند. باید مراقب باشیم که 
در درون آسیبی به وجود نیاید.موحدی کرمانی با 

تأکید بر اینکه بار مسئولیت کارگزاران نظام بسیار 
سنگین است، گفت: مسئوالن باید به مسئولیت، 
به عنوان امانت نــگاه کنند و حقیقتاً به فکر حل 

مشکالت و تأمین آسایش و رفاه مردم باشند.
وی با بیان اینکه ارتباط متقابل مردم و مسئوالن 
از اهمیت ویــژه ای برخوردار اســت، گفت: باید 
ســازوکار مراجعه مردم به مســئوالن برای رفع 
مشکالتشــان به گونه ای که مردم بتوانند مسائل 
و مشکالتشان را با مســئوالن مربوطه به راحتی 
مطرح نمایند، بازتعریف و طراحی شــود.موحدی 
کرمانی افزود: حقیقتاً مردم ما، مردم بسیار خوبی 
هســتند، همچنان که در همین روزهای اخیر با 
حضور حماسی، چشم دشمنان را کور کردند. اما 
در مقابل، ما مســئوالن هم بایــد به وظیفه خود 
عمل کنیم و قدردان مردم عزیزمان باشــیم. باید 
همه تالش ها برای رفــع معضالتی نظیر اقتصاد، 

گرانی، بیکاری و اعتیاد بکار گرفته شود.

موحدیکرمانیتاکیدکرد:

دشمناندستازدشمنیوشیطنتنخواهندکشید

اگهیمزایدهاموالتوقیفی
بموجب دادنامه شماره ۷۶ صادره از شعبه 5 حل اختالف دادگاه فریدونکنار و پرونده 
کالسه 930243 احکام مدنی آقای صمد باقری فرزند علیرضا به نشانی فریدونکنار 
روستای بزرگ پیشه محله منزل پدری محکوم است به پرداخت هشت عدد سکه تمام 
بهار آزادی بابت پیش قسط و تعداد 2۸ عدد سکه ربع بهار آزادی بابت اقساط معوقه 
در حق خانم رقیه باقری با وکالت صادق خائنی مقدم و پرداخت 150/000 ریال بابت 
هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه شخص ثالث خانم زینب باقری فرزند 
علیرضا یک واحد منزل مسکونی دارای سند مالکیت مشاعی بمیزان یکصدم سهم 
مشاع از ششدانگ )3۷4/30 متر مربع( از پالک 1404 فرعی از ۶4 اصلی به شماره 
دفتر امالک 19۶ صفحه 214 شماره ثبت ملک ۶9550 بخش دو فریدونکنار واقع در 
روستای بزرگ بیشه محله کوچه شهدا جنب مسجد امام سجاد ملک تعرفه شده یک 
واحد ساختمان نیم پیلوت با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۶ درصد زیر بنای حدود 100 
متر مربع در حال احداث است که مشخصات آن شامل در قسمت همکف یک جواب 
و هال و پذیرایی و آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی )کاشی کاری شده( و یک 
واحد پارکینگ )زیر پیلوت( و قسمت پیلوت یک خواب و تراس است اسکلت احداث 
شده در قسمت همکف از نوع مصالح بنایی و قسمت پیلوت دارای اسکلت بتنی که 
هر دو قسمت با سقف شیروانی از جنس ایرانیتی با خرپا فلزی پوشش داده شده است 
جنس دیوار تمامی قسمت بلوکی ساختمان پوشش تمامی دیوارها سیمانکاری با نرمه 
کشی می باشد کف فاقد سرامیک و سقف فاقد سقف کاذب می باشد را معرفیو توسط 
کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ ۶00/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده که در 
تاریخ دوشنبه 9۶/11/9 ساعت 9:45 تا ساعت 10:15 صبح در دفتر اجرای احکام 
دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد 
بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه 
نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود و همچنین 
برنده مزایده در روز مزایده ده درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات 

پرداخت خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار 

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای محمودنژاد خیر به شماره شناسنامه 129به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
فتوکوپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 9۶13۸2تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان ایوبعلی نژاد خیر به شماره شناسنامه 22در تاریخ ۷9/۷/3در 

اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از 
1-حسین نژاد خیرمتولد 1324/۸/۸ به شماره شناسنامه 119    4۸9۸00۷۸5۶ نام پدر 

ایوبعلی صادره ازساوجبالغ نسبت پسر متوفی 
2-عباس نژاد خیر متولد 1340/1/1به شماره شناسنامه 9-  4۸9934۷۸20 نام پدر 

ایوبعلی صادره از ساوجبالغ نسبت پسرمتوفی 
3- محمود نژاد خیر متولد 1340/5/5 به شماره شناسنامه ی 129-4۸9۸00۷953 نام 

پدر ایوبعلی صادره از ساوجبالغ نسبت پسر متوفی
4-محمد علی نژاد خیر متولد 1351/1/5 به شماره شناسنامه ی 2- 4۸99392۸01 نام 

پدر ایوبعلی صادره از ساوجبالغ نسبت پسر متوفی
5-احمد نژاد خیر متولد 1354/1/1 به شماره شناسنامه ی 295 - 4۸9۸00۸۶23نام پدر 

ایوبعلی صادره از ساوجبالغ نسبت پسر متوفی
۶-مقصوده نژاد خیر متولد 1320/4/1 به شماره شناسنامه ی 101 - 4۸9۸00۷۶۷۸نام 

پدر ایوبعلی صادره از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی
۷--مریم نژاد خیر متولد 133۶/1/۸ به شماره شناسنامه ی 3 - 4۸9932۷۶۷۶نام پدر 

ایوبعلی صادره از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی
۸--مدینه نژاد خیر متولد 133۷/2/5 به شماره شناسنامه ی 4 - 4۸993339۸۶نام پدر 

ایوبعلی صادره از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی
9--زلیخا نژاد خیر متولد 134۶/4/1 به شماره شناسنامه ی 2۷9 - 4۸9۸00۸4۶1نام پدر 

ایوبعلی صادره از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی
10--مرضیه نژاد خیر متولد 1341/1/1 به شماره شناسنامه ی 252 - 4۸9۸00۸194نام 

پدر ایوبعلی صادره از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی
11--بتول نژاد خیر متولد 134۸/5/4 به شماره شناسنامه ی 2۸0 - 4۸9۸00۸4۷1نام 

پدر ایوبعلی صادره از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه 
الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حصب گواهی متصدی مربوط و الحظه 
گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی  مورخ  سر انجام در تاریخ  دروقت فوق العاده 
شعبه 1شورای حل اختالف شهرستان ساوجبالغ به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس 
از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در کذشته منحصر به اشخاص/شخص یاد 
شده در باال بئده و وارث دیگری ندارد و دارایی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق 

دیونی که بر ترکه تعلق میگیردم.الف:4۷5         تاریخ انتشار :9۶/10/1۷
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ نا محدود است

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده12آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 139۶۶033101200۶090-9۶/9/23جلسه  هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فاطمه حسابی  فرزندسید 
هادی  بشماره شناسنامه ۶۸2 صادره در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت225متر مربع از پالک  10۷04فرعی از13۷اصلی از سهمی مشاعی خود 
مالک ذیل ثبت صفحه 251و254دفتر ۶03 محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15روز در روزنامه های کثیر االنتشارو محلی 
هم زمان در یک تاریخ چاپ وآگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین اگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازرسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م /الف :450
افخمی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

 تاریخ انتشارنوبت اول یک شنبه 139۶/10/1۷ تاریخ انتشار نوبت دوم دو شنبه 139۶/11/2

آگهیمزایده
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند ۲ مصوبه شماره ۲6 مورخ 96/9/۲۲ 

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

شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55۲50811-011تماس حاصل فرمائید 
۲-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 

حسنمجدیمدیرعاملسازمانحملونقلوترافیکشهررامسر

مفقودی
 اسناد و فروش اینجانب رحیم عزیزی ارباب مالک خودروی سواری پیکان مدل ۷۸ 
به رنگ سفید روغنی به شماره شاسی ۷۸41900۸و شماره موتور 1112۷۸222۷2و 
شماره پالک ۶2-211ج۷9به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند 
خودروی مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعای  در خصوص خودروی فوق 
دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به 
نکا جنب  شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی است  پس از مهلت مزبور مطابق 

ضوابط مقررات اقدام خواهد شد
 نکا 

مفقودی
 آگهی سند کمپانی سواری هاچ بک پژو 20۶  مدل 92 به رنگ مشکی متالیک 
شاسی    موتور1۶0B0025201شماره  شماره  و   ۷2 پالک۸54ی52ایران  شماره  با 
NAAP13FE2DJ454۷30   به نام نرگس نوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
جویبار

آگهیابالغوقترسیدگی
پرونده کالسه 3/4۷3/9۶ وقت رسیدگی 9۶/11/21 ساعت 11 خواهان غالمعلی لک زایی 

فرزند نظر به نشلنی گلستان – آق قال بخش وشجگیر روستای محمد آباد باالم 
خوانده علی نوروز زاده مجهول المکان خواسته مطالبه طلب به مبلغ پنجاه میلیون ریال 

خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده فوق تسلیم شعبه 3 حل اختالف دادگستری جویبار 
واقع در خ امام جنب دادگستری نموده که در حال رسیدگی می باشد بنا بر تقاضای خواهان 
مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده حسب دستور شورا وفق ماده ۷3  قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشاربه هزینه خواهان  درج و به 
خوانده ابالغ میگردد که می بایست ظرف مهلت یکماه در دفتر شعبه حاضر و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم را دریافت نموده و به تاریخ 9۶/11/21 جهت رسیدگی در جلسه حاضر 

گردد در غیر اینصورت شورا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود 
دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

مزایدهنوبتاول
ساعت 12 محل برگزاری دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای جویبار 

نظر به اینکه آقای ناصر مصطفی مدانلو فرزند محمد حسن به پرداخت دیه در حق 
شاکی مصطفی ذبیحی محکوم گردیده است و شخص ثالثی بنام محمد حسن مدانلو 
جهت استیفای محکوم به اقدام به معرفی اموال خود شامل یک قطعه زمین به مساحت 
500 متر واقع در جویبار روستای مشک آباد رنگریز محله را نموده است  این اجرا 
بنا به درخواست وی مال تعرفه شده را توقیف و تحت شرایط زیر به فروش میرساند 
1- مال مورد مزایده یک قطعه زمین به مساحت 500 متر واقع در جویبار مشک آباد 
رنگریز محله با حدود اربعه شمال وصل به زمین و باغ مرکبات نعمت اله حاجی زاده 
و شرقا وصل به رودخانه غربا وصل به زمین شالیزاری حسین مدانلو جنوب وصل به 
عبور عام می باشد 2- مال مورد مزایده مفروز است و در اجاره غیر نیست و سابقه ثبت 
ندارد  3 قیمت کارشناسی شده به مبلغ یکصد میلیون ریال می باشد مزایده از قیمت 
پایه کارشناسی شده شروع و کسی که باالترین مبلغ پیشنهادی را کتبا ارائه دهد برنده 
مزایده محسوب خواهد شد برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را نقدا 
به صندوق دادگستری واریز نماید و مابقی را ظرف یک ماه فرصت خواهد داشت و در 
صورت عدم پرداخت مابقی مبلغ واریزی علی الحساب به حساب دادگستری منظور 
خواهد شد زمان انجام مزایده تاریخ 9۶/11/9 ساعت 12 در دفتر اجرای احکام کیفری 

دادسرای جویبار خواهد شد 
دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای  جویبار

آگهیمزایده
در پرونده کالسه 950۶3۸اجرای مدنی متمرکز محکوم علیه آقای امید موالیی محکوم به 
پرداخت مبلغ 30۸/000/000 ریال در حق آقای عباس عبدی محکوم گردیده است لذا 
این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق 
مزایده با حضور نمایند دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت 

شرایط زیر بفروش میرساند 
مال مورد مزایده 1- یک دستگاه بوجاری کامل و 20 بیست و دو کیسه برنج هندی با مارک 
شرکت وارد کننده بنام ایران فارس با وزن مجموعه ۸۸0 کیلو گرم کیلویی 5۷/000 ریال 
1_قیمت کل کارشناسی  شده دستگاه بوجاری به مبلغ 105/000/000ریال و قیمت 

کارشناسی شده برنج 50/1۶0/000ریال می باشد 
2_مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهادنمایند برنده 

مزایده محسوب خواهد شد 
3_موعد و زمان فروش روز یکشنبه 9۶/11/۸ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشند زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از 

انتشار میباشد 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

 نوبت اول

 پرداخت معوقه معلمان
 خرید خدمت تا پایان هفته 

 اولویت اصلی مسئوالن
 تولید اشتغال باشد

معــاون وزیر آمــوزش وپرورش گفــت: معوقه 
معلمانی که به صورت خرید خدمات آموزشــی 
با این وزارتخانه همــکاری دارند تا پایان هفته 

جاری پرداخت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مجتبی زینی 
وند افزود: پرداخت معوقه های این دســته از 
معلمان به مبلغ ۷00 میلیارد ریال، مربوط به 
مطالبات آنها تا پایان خرداد ماه سال گذشته 
اســت و بقیه آن هم تا پایان سال تحصیلی 
جاری پرداخت می شود.  وی مجموع معلمان 
مراکز خرید خدمات آموزشی را 10 هزار نفر 
اعالم و اظهار کرد: ســامانه ویژه این معلمان 
در هفته آینده راه انــدازی و موضوع بیمه و 
نحوه پرداخت آنها هم حل می شــود. معاون 
وزیر آموزش و پــرورش در ادامه به وضعیت 
مدارس غیر دولتی اشــاره کــرد و گفت: در 
سال تحصیلی جاری یک میلیون و 400 هزار 
نفر، معادل 11 درصد جمعیت دانش آموزی 
کشور در 14 هزار مدرسه غیر دولتی مشغول 

به تحصیل هستند.وی با بیان اینکه 200 هزار 
نیروی فرهنگی در مدارس غیر دولتی به امر 
تعلیم و تربیت دانش آموزان مشغول هستند 
افــزود: راه اندازی هر مدرســه غیر دولتی به 
کیفیت آموزشــی مدارس دولتی هم کمک 
می کند. زینی وند خاطرنشــان کرد: مدارس 
غیردولتی برای ارتقای کیفیت آموزشی باید 
برنامه بهبود عملکرد آموزشــی و پرورشــی 

داشته باشند. 

معــاون پارلمانی رئیس جمهــور گفت: اولویت 
اصلی مســئوالن باید در راستای تولید اشتغال 
باشــد و هیچ بهانه ای در ایــن خصوص از هیچ 

کس پذیرفته نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیری همکاری 
دستگاه قضا با دولت را در زمینه توسعه اشتغال 
مهم خواند و افزود: تا زمانی که دستگاه قضایی 
ما در کنار دولت در راستای اعتالی اشتغال گام 
برمی دارد شــاهد تحول این حوزه خواهیم بود 

در غیر اینصورت هیچ توسعه ای در کشور روی 
نمی دهد. امیری تالش برای اشــتغال جوانان را 
جهادی بزرگ دانســت و اضافــه کرد: مدیریت 
جهــادی، داشــتن خالقیــت و در نظر گرفتن 
قربــه الی اهلل برای انجام چنیــن کاری واقعا از 
نظر مســئوالن قابل ســتایش است و ما چنین 
روحیه ابتکاری و نوآوری را می ســتاییم. وی در 
بخش دیگری از ســخنان خود به سیاست های 
دولــت در حمایــت از راه انــدازی واحدهــای 
تولیدی و اشــتغال مولد را یادآور شــد و گفت: 
دولت با اعطای تســهیالت رونق تولید ســعی 
در آماده سازی بســتر تولید بر مبنای اشتغال 
مولد دارد و ســرمایه گذاران با انگیزه را حمایت 
می کنــد. معاون پارلمانی رئیــس جمهور حل 
معضل بیــکاری را در گرو دادن تســهیالت به 
کارآفرینان دانست و بیان کرد: مهمترین برنامه 
راهبردی دولت حل معضالت بیکاری و اشتغال 
اســت که در این بین حمایــت از کارآفرینان و 

سرمایه گذاران در اولویت است.

 واردات رسمی تلفن همراه
 2 برابر شد

امســال واردات تلفن همراه از مبادی رسمی به کشور از 2 میلیون و 
191 هزار دستگاه گذشت که از رشد 2برابری واردات آن در مقایسه 
با مدت مشــابه پارسال حکایت دارد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، از 
ابتدای امســال تا 15 دی ماه جاری 2 میلیــون و 191 هزار و ۶41 
دســتگاه تلفن همراه به طور رسمی از گمرک وارد کشور شده است 
در حالی که این رقم در ســال گذشته یک میلیون و ۷2 هزار و 9۶۷ 
دســتگاه بود.از نظر ارزش واردات نیز آمارها از رشــد 2 برابری ورود 
رسمی تلفن همراه به کشور حکایت دارد زیرا ارزش وارداتی این کاال 

به کشــور از ابتدای امسال 321 میلیون و ۶2۷ هزار و 492 دالر بوده 
است در حالی که در مدت مشابه پارسال ارزش تلفن های همراه وارد 
شــده به کشور 1۶3 میلیون و ۸۷9 هزار و 2۸3 دالر بود.ضمنا تعرفه 
های واردات گوشی های تلفن همراه در این مدت تغییری نکرده است.

گوشــی تلفن همراه یکی از کاالهای اصلی قاچاق به کشور است که 
به گفته ســید محمود سفار رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، 
تبلت و لوازم جانبی، قاچاقچیان گوشی های تلفن همراه سالیانه بیش 
از 20 هــزار میلیارد ریال از واردات غیرقانونی خود ســود می برند.از 
ایــن رو دولت برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه از اواخر مهر ماه طرح 
کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا همان رجیستری را کلید زد؛ 
در مرحله نخســت گوشی های فعال در شــبکه شناسایی شدند؛ در 
مرحلــه دوم اجرای این طرح که از 14 آذر ماه آغاز شــد، تلفن های 
همراه و تبلت های شرکت اپل رجیستر شدند و از هشتم دی ماه نیز 

رجیستری گوشــی های مدل گوگل، بلک بری و موتوروال آغاز شده 
است.طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری گوشی 
تلفن های همراه طرحی اســت که در آن گوشــی های تلفن همراه 
کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در 
سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی 
و پیاده سازی کرده است، ثبت می شوند که به هنگام روشن شدن در 
شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریال ها با زیرساخت های شبکه 
مخابراتی کشــور مطابقت داده می شــوند و اگر از مبادی رسمی وارد 
نشده باشــند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند 
داشت.تقاضای سالیانه تلفن همراه در کشور بالغ بر 9 میلیون دستگاه 
برآورد می شــود که تنها 2 میلیون دستگاه آن از طریق واردات و 2 
میلیون و 300 هزار دستگاه نیز از سایر روش های وارداتی نظیر ورود 

همراه مسافر، کوله بری تامین می شود.
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 برگزاری  مسابقه پیامکی » از زلزله 
چه می دانیم؟«  در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: همزمان با روز ایمنی در برابر 
زلزله و کاهش بالیای طبیعی مسابقه پیامکی » از 
زلزله چه می دانیم« توسط اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی اسالمشهر برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اسالمشهر این مسابقه با هدف آشنایی 
با برخی از نکات ایمنی هنگام وقوع زلزله و روش 
های برخورد با این پدیده طبیعی برگزار می گردد.

گفتنی است: این مسابقه بصورت پیامکی طراحی 
و در سطح شهرستان توزیع و عالقمندان می 
توانند پاسخ صحیح خود را به صورت یک عدد 
سه رقمی  تا 19 دی ماه جاری به همراه نام و 
شماره 3000۷۶50002۸4۶  به  خانوادگی  نام 
پیامک نمایند. یاد آور می شود :عالقمندان می 
سایت  به  سواالت  به  دسترسی  جهت  توانند 
مراجعه   eslamshahr.farhang.gov.ir
نمایند . به سه نفر از برندگان به قید قرعه جوایز 

نفیسی اهداء خواهد شد.

برگزاری رزمایش امداد و نجات 
جاده اي در کرمانشاه

 ابراهیمی- کرمانشاه؛ رئیس اداره راهداری و حمل 
و نقل جادهای شهررستان پاوه از اجرای رزمایش 
امداد و نجات جاده اي در استان خبر داد. شهریار 
ابراهیمي ضمن اعالم مطلب فوق افزود: به منظور 
سنجش و ارزیابي سطح آمادگي نیروهاي امداد 
و نجاات جاده اي، رزمایشي با حضور مسئوالن 
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان، 
شهرداري و فرماندار شهرستان پاوه در منطقه 
سریاس واقع در محور پاوه- کرمانشاه برگزار شد. 
وي اظهار داشت: این رزمایش با اعالم یک فقره 
گزارش تصادف فرضي در محور مذکور مبني بر 
وقوع آتش سوزي و جراحت فردي به پلیس 110 
صورت گرفت که با حضور سریع نیروهاي پلیس 
انتظامي و پلیس راه بصورت همزمان بعد از حدود 
3 دقیقه از اعالم گزارش در محل اجراي طرح 
همراه بود. شهریاري ضمن تاکید بر اهمیت حضور 
بهنگام نیروهاي امداد و نجات در محل تصادفات 
و نقش بسزاي آن در کاھش آمار تلفات جاده 
اي، حضور سایر ارگان ها همچون اورژانس، هالل 
احمر و آتش نشاني را با فاصله 5 دقیقه از اعالم 
تصادف، مطلوب عنوان کرد. رئیس اداره راھداري 
افزود:  پاوه  اي شهرستان  نقل جاده  و  و حمل 
برگزاري مستمر این رزمایش ها در آماده سازي و  
بهبود عملکرد نیروها همچنین آشکارسازي نقاط 

ضعف و .قوت آن ها تاثیر بسیاري دارد.

خبر

ارتقاء کیفیت آب 7000 مشترک با شستشوی 
مخزن 5000 متر مکعبی سیاهداران تالش

آب  توزیع  شبکه  کیفیت  ارتقاء  منظور  به  رشت:  منکویی- 
شهر تالش مخزن 5000 مترمکعبی سیاهداران مورد شستشو و 

گندزدایی قرار گرفت.
سید محمدتقی اصلح نژاد مدیر امور آبفای تالش با اشاره به لزوم 
شستشوی دوره ای و گندزدایی مخازن ذخیره آب در راستای ارتقاء 
کیفیت آب شرب شهروندان اظهار داشت: مخزن زمینی 5000 متر 
پرکلرین  با  گندزدایی  و  مورد شستشو  تالش  مکعبی سیاهداران 

قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: این امر سبب ارتقاء شاخص های کیفی آب شد 

و بیش از ۷000 مشترک شهر تالش از آن بهره مند شدند.

فرمانده انتظامي استان مرکزی خبر داد:

دستگیري اعضاي دو باند کالهبرداري در اراک

دستگیري  از  مرکزی  استان  انتظامي  فرمانده  اراک:  داودی- 
اعضاي دو باند کالهبرداري حرفه ای از 9۶ نفر در 10 استان کشور 

به مبلغ بیش از 15 میلیارد ریال خبر داد.
کیومرث عزیزی در گفتگو با خبرنگار فارس در اراک  اظهار کرد: 
در اسفندماه سال گذشته در پی عملیات دستگیری اعضای دو باند 
کالهبرداری در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی استان، تکمیل 
تحقیقات از آنان با هماهنگی مرجع قضائی در دستور کار پلیس 

استان قرار گرفت.
وی اضافه کرد:  در تحقیقات انجام شده مشخص شد کالهبرداری 
این افراد تحت عنوان برنده شدن مخاطبان در برنامه های رادیویی 
یا قرعه کشی اپراتورهای تلفن همراه در سراسر کشور انجام می شده 

است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد:  اعضای این دو باند با 
برنامه ریزی های قبلی طعمه های خود را از طریق سایت ها و تبلیغات 
از جامعه پزشکان، پرستاران،  مهندسان، مدیران هتل ها، فرهنگیان، 
کارشناسان دادگستری، دفاتر بیمه، مدیران جایگاه های سوخت و 
... انتخاب کرده و با شگردهایی خاص، آنها را برای دریافت جایزه به 
دستگاه خودپرداز هدایت کرده و با انجام اعمال متقلبانه وجوهی را 

از کارت آنان به حساب خودشان انتقال می دادند.
عزیزی افزود: در ادامه تحقیقات و رسیدگی به پرونده های تشکیل 
شده در عملیات هایی جداگانه سه نفر دیگر از اعضای این دو باند 

نیز دستگیر شدند.
بازجویی های تخصصی کارآگاهان  وی خاطرنشان کرد:  در روند 
پلیس و در تکمیل تحقیقات مشخص شد که اعضای این باند در 
استان های تهران، قم، اصفهان، مازندران، خراسان رضوی، زنجان، 
تبریز، خوزستان، سمنان و مرکزی تاکنون از 9۶ نفر به مبلغ حدود 
15 میلیارد و 500 میلیون ریال کالهبرداری کرده اند که این تعداد 
کشور  سراسر  در  آگاهی  پلیس  همکاری  با  پرونده ها  شاکیان  از 

شناسایی شدند.
فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به احتمال 
تحقیقات  باند،  دو  این  اعضای  سوی  از  دیگر  کالهبرداری های 
همچنان  قضائی  مرجع  هماهنگی  با  دستگیرشدگان  از  تکمیلی 

ادامه دارد.

خبر

شهردار کرج گفت: هیچ گونه عملیات محاسبه 
و دریافت عوارض به صورت دستی نباید انجام 
شود. دکتر اصغر نصیری تاکید کرد: تکمیل و 
راه اندازی اتوماسیون اداری را به منظور پیش 

گیری از سوءاستفاده های احتمالی خواند. 
به گزارش پیام زمان، دکتر اصغر نصیری در 
نشست با مسئوالن و مدیران مجموعه تحت 
امر خود، با اشاره به اینکه همه پرونده های 
فیزیکی باید حذف شوند، اطالع رسانی کافی 
و مناسب به شهروندان در این خصوص را مورد 

تاکید قرار داد.
وی اذعان داشت: پایان دی ماه آخرین مهلت 
این  از  و  است  اداری  اتوماسیون  فعال سازی 
پس با حذف پرونده های فیزیکی، هیچ یک از 

شهروندان نباید فیش عوارض خود را به صورت 
دستی پرداخت نماید.

به گفته این مسئول، پس از تاریخ اعالم شده، 
تمامی فیش های عوارض باید به صورت چاپی 

و دارای مهر و امضا باشند.
نصیری اذعان داشت: فعال کردن اتوماسیون 
اداری، با ارتقای سالمت کاری، اعتماد شهروندان 
به مجموعه مدیریت شهری را افزایش می دهد.

آرشیو  بودن  اصولی  و  غنی  مسئول،  این 
الکترونیکی اتوماسیون را نیز مورد تاکید قرار 
داد و خاطرنشان کرد: باید برای پرونده های 
موجود در بایگانی چاره ای اندیشیده شود که 
یکی از پیشنهادات ما بازگرداندن پرونده ها به 

صاحبان آنهاست.

شهردار کرج خبر داد:

تشکیلکمیسیونحلاختالف،ویژهپروندههایسرگردان

 مدارس شهر اصفهان  میزبان لیگ 
بازی های فکری حرکتی »کندوی بازی«

بررسی وضعیت اشتغال در رامیان با حضور 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

»کندوی  برنامه  اصفهان:  بهادری- 
بازی« از سوی خانه خالقیت و بازی های 
سازمان  بازی  تخصصی  دفتر  و  فکری 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی 
اصفهان از یکم آذر تا 2۶ بهمن از ساعت 

۸ تا 13 میزبان دانش آموزان است.
رئیس خانه خالقیت و بازی های فکری با 
اشاره به نام این برنامه، گفت: این برنامه با 
الهام از زنبورعسل و فعالیت فراوان او برای 
گرفته  گیاهان  تلخ  شیره  از  عسل  تولید 
شده است که با توجه به مفید بودن بازی 
برای تمام گروه های سنی و با تشبیه بازی 
به عسل آن را نوعی سرگرمی شیرین برای 

تمام گروه های سنی معرفی کنیم.
منظور  داد:  ادامه  موسویان،  صفیه سادات 
ما از ارائه این برنامه با عنوان کندوی بازی 
این است که بازی مانند عسل شیرین بوده 
و شیرینی آن موجب شادابی جسم و روح 

انسان می شود.
انواع  ارائه  طرح  به  اشاره  با  موسویان 
بازی ها در مدارس دوره اول متوسط از اول 
آبان سال جاری، گفت: این کار با همراهی 
خانه  و  اصفهان  اسالمی  تبلیغات  شورای 

خالقیت انجام گرفت.
فکری  بازی های  و  خالقیت  خانه  رئیس 
بخش  دو  به  بازی ها  این  دسته بندی  با 
گفت:  فکری،  و  هیجانی  بازی های 
دست  چین،  شامل  هیجانی  بازی های 
بازی های  حرکتی،  بازی های  جنگا، 
فوتی،  فوتبال  مانند   انسانی  هیجانی 

بازی های توپی و نشانه گیری و در بخش 
نبرد  جنگا،  اتللو،  شامل  فکری  بازی های 
و...  هام  هام  پارک،  رانی  تخته،  و  سنگ 

است.
»کندوی  حرکتی  فکری  بازی های  لیگ 
بازی  تخصصی  دفتر  سوی  از  بازی« 
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
مدارس  در  حضور  با  اصفهان  شهرداری 
متوسطه  دوم  و  اول  آموزان  دانش  ویژه 
اصفهان با منویی متفاوت برگزار می شود.

بازی  نمونه   300 شامل  فکری  بازی های 
جدید خارجی و داخلی مانند اتللو، جنگل، 
هام هام، سنگ چین، نبرد سنگ و تخته، 
معماهای چوب کبریتی و... است که عامل 
مهمی در درگیر ساختن فکر و هوش افراد 
بدون اشغال فضای زیادی در آپارتمان به 

شمار می رود.
بخش  دو  به  نیز   حرکتی  بازی های 
که  شده  دسته بندی  میدانی  و  آپارتمانی 
وسایل  ساده ترین  با  و  هزینه  کمترین  با 
بدون نیاز به زمین ورزش و توپ طراحی 

شده است.
تا  و  شده  آغاز  آذرماه  یکم  از  برنامه  این 
برگزار   13 تا   ۸ ساعت  از  ماه  بهمن   2۶
مداس  در  آن  اول  مرحله  که  خواهد شد 
و  خالقیت  خانه  در  آن  دوم  مرحله  و 
رستوران بازی برگزار می شود. که مدارس 
و  بیشتر  اطالعات  برای کسب  مند  عالقه 
شرکت در این برنامه می توانند با شماره 

32۶۸34۸4 تماس حاصل کنند.

ستاد  جلسه  سومین  گلستان:   - سلیمانی 
اشتغال شهرستان رامیان با حضور مدیرکل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی گلستان برگزار شد و وضعیت 
اشتغال این شهرستان و عملکرد دستگاه های 

اجرایی در آن بررسی شد.
اشتغال  ستاد  جلسه  در  مازندرانی  سعید 
شهرستان رامیان گفت: سهمیه استان در اشتغال 
فراگیر 19 هزار و 400 شغل بوده که تاکنون ۷4 

درصد تعهد اشتغال محقق شده است.
وی افزود: پیش بینی اشتغال رامیان 5۷۷ نفر 
بود که تاکنون تعداد 59۶ اشتغال ایجاد و در 
سامانه رصد ثبت شده است که نسبت به سایر 
شهرستانها عملکرد خوبی صورت گرفته، با این 
وجود باید جدیت و تحرک بیشتری داشته باشیم 
تا بتوانیم پاسخگوی نیازجوانان و افراد جویای کار 

باشیم .
مشاغل  اعتبار  میزان  کرد:  اضافه  مازندرانی 
به رامیان ۸۶0میلیون  یافته  خانگی اختصاص 
و  کشاورزی  بانک  عاملیت  به  که  است  تومان 
بانک سپه برای اجرای مرحله اول این طرح به 

متقاضیان پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: میزان تسهیالت مشاغل خانگی 
متناسب با طرح بین 5 تا 10 میلیون تومان در 
نظر گرفته شده است که در موارد خاص با توجه 
به طرح پیشنهادی متقاضیان این مبلغ تا سقف 

20 میلیون تومان نیز قابل افزایش خواهد بود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در 
ادامه اظهار کرد: از محل بند الف و ب  تبصره 
و  مبلغ 20میلیارد  بودجه سال 9۶  قانون   1۸
500میلیون تومان به شهرستان رامیان اختصاص 
یافته است که نرخ یارانه آن برای شهرها 2 درصد 
، برای روستاهای محروم و مرزی 5 درصد و برای 
رشته های دانش بنیان 3 تا ۸ درصد در نظر 

گرفته شده است.
وی اضافه کرد: از مجموع این تسهیالت، 20 
درصد آن را بصورت گلوبال در نظر گرفتیم و 
شهرستان هایی که سریعتر از سهمیه ی خود 
استفاده کنند  و نیاز به تسهیالت بیشتر داشته 

باشند میتوانند از آن استفاده کنند.
مازندرانی خاطرنشان کرد: دولت برای کاهش 
نرخ بیکاری به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی 
طرح های کاربردی متنوعی پیش بینی کرده 
های  طرح  به  آن  جمله  از  میتوان  که  است 
کارورزی، تکاپو و مشوق های بیمه ای کارفرمایی 
و سایر طرح ها در قالب برنامه اشتغال فراگیر 

اشاره کرد.
وی بیان کرد: ظرفیت اعالم شده برای طرح 
که 2۷  نفر  رامیان  200  شهرستان  کارورزی 
درصد ان محقق شده است و برای تحقق آن در 

شهرستان تالش بیشتری باید انجام شود.

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

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

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

برابر رای شماره 139۶۶033105۷002۸00هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
احمد  آقای  بالمعارض متقاضی  مالکانه  ناحیه دو تصرفات   - ثبت ملک کرج  حوزه 
سعادت رخ فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 21۸ صادره از کرج در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 325/2۸ مترمربع پالک 102 فرعی از 3۶2 اصلی واقع در 
محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر سعادت رخ محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.  4۸3 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

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

برابر رای شماره 139۶۶033105۷003554هیات 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 اسماعیل زارعی فرزند 
محمد ابراهیم بشماره شناسنامه 10۷13 صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 119/50 مترمربع از قطعه 15 پالک ۸11 فرعی از 3۶1 اصلی واقع در محمد 
شهر خریداری از مالک رسمی آقای محمد مهدی فضل مشهدی محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.  4۸۶ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139۶۶033105۷003529هیات 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 عصمت طالبی همت فرزند حاج 
احمد بشماره شناسنامه 110۶ صادره از اسدآباد به شماره ملی 4010۷4۷۷۸1 به مساحت 
1244/00 مترمربع پالک 19۷0 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت میدان نماز خیابان 
سردارآباد خیابان سوم شمالی کوچه ارکیده درب اول سمت راست خریداری از مالک رسمی 
آقای جواد علی سیف دار محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 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.  4۸1 م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139۶۶033105۷003112هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  مالکانه بالمعارض متقاضی  ناحیه دو تصرفات   – ثبتی حوزه ثبت ملک کرج 
ابراهیم گلشنی کوه سرخی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 3۸2 صادره از کرج در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۷/19 مترمربع پالک 2۸۸ فرعی از 3۶1 
اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای سمین دخت منصور محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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. 4۸0م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139۶۶033105۷003۷03هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تیمور  حوزه ثبت ملک کرج - 
رضوی فرهمند فرزند مهدی بشماره شناسنامه 135۷ صادره از تهران در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 5۶0 مترمربع از قطعه 29 تفکیکی از صورت مجلس 
آباد  عباس  در  واقع  اصلی   ۶ از  فرعی  پالک 40  مورخ 52/0۶/09  تفکیکی ۷۶۶۸ 
خریداری از مالک رسمی خانم کیاندخت ثریا محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
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.  50۶م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهیمادهسهقانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای حیدر سارائی فرزند حسین درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  
109 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به اسداله بیگی که از 
آقایان وراث مرحوم حسین سارایی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه  95 -  12 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی طبق رأی شماره 139۶۶031۶00۷0010۶4 مورخ 13/ 9/ 139۶  مستندا به 
ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان 
و دکاکین به مساحت 252/50 متر مربع بنام آقای حیدر سارایی صادر نموده است و نام 
مالکین اولیه پالک مزبور آقای حسن صحرایی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  ثبت محل 
تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام آقای حیدر سارایی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود –نعمت عزیزیمتضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار اول     2  /  10 /   139۶   تاریخ انتشار دوم   1۷ /  10 /  139۶  

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره139۶۶0331010005۶2۶ مورخ 139۶/9/12 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای امین اله محسنی فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 2 کد ملی 5939۷023۷۶ 
صادره از سربند نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 200/05 مترمربع 
پالک  فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 11۸2 فرعی از 1۶3 اصلی واقع در 
سرحدآباد استان البرز- شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 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 1952
تاریخ انتشار نوبت اول:139۶/10/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/10/1۷

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره139۶۶0331010005915 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
اکبری  بیژن چاوشی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
از  13۸0۷۷4942صادره  ملی  کد   595 شناسنامه  شماره  به  العابدین  زین  فرزند 
فرعی  از ۸9۸۶  مفروز  مترمربع  به مساحت 1۶0  باب خانه  تبریز درششدانگ یک 
از1۶3 اصلی واقع در البرز- کرج- فردیس- کانال شرقی- کوچه شبنم - پالک 155  
به  لذا  است،  آقای سیدعلی سادات مدنی محرز گردیده  مالک رسمی  از  خریداری 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 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 
به  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 19۷1
تاریخ انتشار نوبت اول:139۶/10/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/10/1۷

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره139۶۶0331010005۶1۸ مورخ 139۶/9/12هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حیدر 
رجبی اسماعیل پورفرزند ابراهیم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 552/۷9 
مترمربع مفروز و مجزی شده از1951 فرعی از1۶3 اصلی واقع در سرحدآباد بعنوان مالک 
رسمی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1۸42
تاریخ انتشار نوبت اول:139۶/10/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/10/1۷

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره139۶۶0331010005۶1۸ مورخ 139۶/9/12هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عباس خانلو 
فرزند یداله  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۷1/۷3 مترمربع مفروز و مجزی 
شده از۷209 فرعی از1۶3 اصلی واقع در سرحدآباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
لیال ابدی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1۸44
تاریخ انتشار نوبت اول:139۶/10/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/10/1۷

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

متنآگهی
پیروآگهی های منتشره درجرایدبدینوسیله به خانم رقیه عساکره فرزندصبیح که مجهول 
پرونده کالسه9۶099۸۶130200۸90شعبه  در  گرددکه  می  باشدابالغ  می  المکان 
نهایی  بندرماهشهرتصمیم  شهرستان  دادگستری  عمومی)حقوقی(  دادگاه  دوم 
به  فرزندقاسم  اصل  رشیدی  مرتضی  شماره9۶099۷۶1302012۶5-خواهان:آقای 
نشانی استان خوزستان-شهرستان بندرماهشهر-شهربندرماهشهر- کاریتبی-خیابان 
اصلی-جنب سوپرمارکت فرید.خوانده:خانم رقیه عساکره فرزندصبیح به نشانی مجهول 
المکان.خواسته:تجویزازدواج مجدد.رای دادگاه:درخصوص دعوی آقای مرتضی رشیدی 
ازدواج  اجازه  خواسته  به  فرزندصبیح  عساکره  رقیه  خانم  بطرفیت  فرزندقاسم  اصل 
مجددبلحاظ موافقت خوانده باعنایت به جامع اوراق ومحتویات پرونده ازجمله فتوکپی 
مصدق نکاحنامه رسمی شماره10۷9صادره ازدفترخانه شماره104بندرماهشهرحوزه 
ثبتی خوزستان وجودعلقه زوجیت دائم بین طرفین محرزاست ودرموردخواسته نظربه 
اینکه خوانده دعوی حسب اظهارات خواهان مجهول المکان است وطی حکم تمکین 
مشارالیه ازوی تمکین ننموده است،لذادادگاه باعنایت به مراتب فوق وبنابه اصل اباحه 
شرعی تجدیدفراش وتجویزماده1۶قانون حمایت خانواده مصوب1353به خواهان اجازه 
داده می شودبرای یک نوبت دیگرازدواج دائم نمایددفاتررسمی ازدواج درصورت وقوع 
نکاح ثانوی مکلف به ثبت آن می باشندضمناچنانچه نکاح ثانوی دائم واقع شودزوج 
مکلف است بین همسران خودرعایت عدالت اسالمی درجمیع جهات ازجمله درقسم 
وبیتوته رابنمایدرای صادره وفق مقررات غیابی است وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل 
واخواهی درهمین شعبه وپس ازآن ظرف مهلت مقررقانونی قابل تجدیدنظرخواهی 
درمحاکم محترم تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.           شماره م.الف)1۶/۶90(
دادرس شعبه دوم حقوقی دادگاه شهرستان ماهشهر-سیدمهدی موسوی

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139۶۶033101000۶23۸  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نوروز رحمانی فرزند غالمعلی به 
شماره شناسنامه 104۷0  کد ملی 4390095۷30 صادره از تاکستان در یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150/25 مترمربع پالک ۶۸4 فرعی 
از1۶3 اصلی واقع در استان البرز- فردیس- کانال غربی - خیابان نسترن غربی- بن بست 
گلستان 14 - پالک 10322 خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا حریری  محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 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 2112
تاریخ انتشار نوبت اول:139۶/10/1۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/11/2

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 
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آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139۶۶0331009001454 مورخ 139۶/۶/30 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم سهیل 
کیانی نیا فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 1192 بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 25۷/15 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 240۶ فرعی از 
22- اصلی واقع در کالک خریداری از مالک رسمی خانم کبری شاه محمدی برابر سند 
عادی که مالکیت نامبرده ذیل ثبت صفحه 3۷ دفتر 9 ثبت و صادرشده، محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.9۶/9339/ف     م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۶/10/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۶/10/1۷

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباسعلی شوش پاشا

اطالعیهثبتنامکاندیداتوریریاستهیئتبسکتبالاستانالبرز
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت بسکتبال را برگزار نماید، لذا بدینوسیله از 

عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

۲ . تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کیفری
با مدرک  اند  را داشته  از هیئت های ورزشی استان  . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت فوق دیپلم )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی   5

تحصیلی دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند(
6 . دارا بودن حداقل 30 سال سن

7 . سکونت در استان البرز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام : تصویر شناسنامه + کارت ملی + پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )جهت 
آقایان( + آخرین مدرک تحصیلی هر کدام دو سری به همراه اصل مدرک + تکمیل فرم مشخصات فردی + ارائه برنامه مورد نظر در جهت توسعه 

ی رشته ی ورزشی و تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید
مکان ثبت نام : اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش - واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع )خشنودپور( 

0۲63۲54010۲
زمان ثبت نام : از مورخ ۲0 / 10 / 96 لغایت تا پایان وقت اداری ۲7 / 10 / 96 از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(

» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را به همراه 
مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند.«

روابطعمومیادارهکلورزشوجواناناستانالبرز

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

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

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

برابر رای شماره 139۶۶033105۷00130۸هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
آقای ذکریا  بالمعارض متقاضی  مالکانه  ناحیه دو تصرفات   - ثبت ملک کرج  حوزه 
در ششدانگ یک  از خدابنده  بشماره شناسنامه ۸31 صادره  یحیی  فرزند  احمدی 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 130 مترمربع پالک 1909 فرعی از 9 اصلی 
واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای قربان گروسی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.  4۸2 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

ابالغ
اتهام  شاکی  امیر حسین پرویزی و لیال شیخ لی خوانده/ متهم مهدی دالوری به 
ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان 
اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 
واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به کالسه 9۶103۶  ثبت گردیده. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن ظرف مدت یک هفته جهت انجام تحقیقات احضار و به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر اینصورت 

مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م/الف 1۸54 
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- بهرام سهرابی زاده  

آگهیابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی

خواهان  محبوب رضا زاده فرزند ناصر  ساکن.... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  
میشود

خانم فرخنده اهلل قلی پور فرزند رحمان دادخواستی بخواسته       مطالبه وجه  به 
استناد  مبایعه نامه و فیش واریزی به شورای حل اختالف تنکابن

روز شنبه ۷/11/9۶ ساعت   به  دادرسی   و وقت  ثبت  بکالسه 95/400شعبه  سوم 
30/9 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست خواهان  فرخنده اهلل قلی پور  و دستور 
نوبت  یک  انتشار  با  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷3 ماده  باستناد  و  دادگاه)شورا( 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم 

باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر  دفتر شعبه  سوم   شورای حل اختالف تنکابن

آگهیحصروراثت
دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 59۶9۶۷۶۷2-1   کرمي  غزاله  خانم   
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه 9۶0203  به 
توضیح داده شادروان جوهر بحرک  به شناسنامه ۶-59۶9۸0۷1۷ در تاریخ 9۶/۸/21  

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
1-غزاله کرمي   شماره ملی  1-59۶9۶۷۶۷2   تاریخ تولد 1343 نسبت همسر متوفی

2-ربابه نظری  شماره ملی  59۶95۸۷۸34  تاریخ تولد 132۸ نسبت مادر متوفی
3-سعید بحرک  شماره ملی  59۶003۸013   تاریخ تولد 13۷4 نسبت پسر متوفی

4-امید بحرک  شماره ملی  59۶00۸۶۶۷0  تاریخ تولد 13۸3 نسبت پسر متوفی
5-متین بحرک  شماره ملی 59۶0109۸40   تاریخ تولد 13۸۷  نسبت پسر متوفی
۶-افسانه بحرک  شماره ملي  59۶0020۶۷1  تاریخ تولد 13۷2 نسبت دختر متوفی

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

ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر 

آگهیاحضارمتهم
بازپرسی دادسرای عمومی و  اول  در پرونده شماره 9۶099۸۸404۸0049۶ شعبه 
انقالب شهرستان روانسر  آقای آزاد عظیمی فرزند کریم به موجب شکایت خانم لیال 
صادقی به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت 
وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او ، طبق ماده 1۷4 قانون آئین 
دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی و متهم ظرف مهلت 

یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
رونوشتآگهیحصروراثتبازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-علی صالحی

شرمین قلی زاده شوب دارای شناسنامه شماره 5۶۸000۸۸۸2 به شرح دادخواست به 
کالسه 15/130۸/9۶ از این دادگاه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت اله قلی زاده شوب به شماره شناسنامه 
1000  در تاریخ 9۶/2/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالفضل قلی زاده شوب  فرزند قدرت اله به شماره ش 

ش 5۶۸005240۷ نسبت پسر متوفی
2- شرمین قلی زاده شوب  فرزند قدرت اله به شماره ش ش 5۶۸00۸۸2 نسبت 

دختر متوفی متوفی
اله به شماره ش ش 5۶۸004140 نسبت  3- شیدا قلی زاده شوب  فرزند قدرت 

دختر متوفی
4- لیال ولی زاده صلحدار فرزند رمضانعلی به شماره ش ش ۶41 نسبت همسر متوفی

5- شهربانو حسن تبار شوبی  فرزند حسنبه شماره ش ش 433 نسبت مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف بابل

آگهیوقترسیدگی
وقت رسیدگی: خواهان: ابوالقاسم حاجی نژاد

خوانده: محمد یاسین احمدی 
موضوع: اعسار 

مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود
خواهان به طرفیت خوانده به خواسته اعسار تقدیم دادگاه عمومی میاندرود که جهت 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود به کالسه 9۶0255 ثبت گردیده و 
وقت رسیدگی 139۶/12/22 ساعت 11 و ساعت تعیین شده است و به علت خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 96/266 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139۶۶033101000۶23۷  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهناز چاوش اکبری فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 1۷۶  کد ملی 14۶5۶3۷20۶ صادره از اردبیل در یک دانگ 
مشاع  از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150/25مترمربع پالک ۶۸4 فرعی 
از1۶3 اصلی واقع در فردیس- کانال غربی - خیابان نسترن غربی - بن بست گلستان 
14 - پالک 10322 خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا حریری محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 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 2111
تاریخ انتشار نوبت اول:139۶/10/1۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/11/2

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره139۶۶0331010005120 مورخ 139۶/۸/25هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حشمت 
اله افشاری فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 5۸۸ صادره از تهران در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۸9/10 مترمربع پالک شماره 12۶3 فرعی از  1۶3 
اصلی خریداری شده از ملکی مالک رسمی صغری قمری محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1۸45
تاریخ انتشار نوبت اول:139۶/10/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/10/1۷

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

آگهیابالغوقترسیدگی
طرفیت1- نژادبه  کرمی  مهندس  مدیریت  به  دزفول  شهرداری  دعوی  درخصوص 

دادنامه  به  نسبت  ثالث  اعتراض  خواسته  به  2-صغراکرم  احمدبوذرجمهری 
دادگاه  پنجم  کالسه930۸9۷شعبه  پرونده  شماره94099۷۶14450045۶موضوع 
حقوقی دزفول مقوم ازحیث ابطال تمبربه مبلغ21000000 ریال که دادگاه تقدیم 
نموده وبه شعبه پنجم حقوقی دزفول ارجاع وبه کالسه9۶0204ثبت گردیده است. 
نظربه اینکه خواهان نشانی خوانده ردیف اول رامجهول المکان اعالم نموده،لذاحسب 
تقاضای خواهان واجازه محکمه مستندابه ماده۷3قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج وازخوانده فوق الذکردعوت می شودد

رمورخه139۶/11/2۸ساعت10:00صبح جهت رسیدگی درشعبه پنجم حقوقی دزفول 
ازموعدمقرربه دفتردادگاه  قانون حضوریابندویاقبل  واقع درشهرستان دزفول خیابان 
مراجعه وضمن اخذنسخه ثانی دادخواست وضمائم،هرگونه دفاع وپاسخی به دعوی 
عدم  درصورت  است  نماید.بدیهی  اعالم  دادرسی  وقت  ازحلول  داردقبل  مطروحه 

حضورویاعدم ارسال الیحه،دادگاه تصمیم مقتضی راخواهدگرفت. 
منشی شعبه پنجم دادگاه حقوقی دزفول-محمدتقی زاده

آگهیحصروراثت
ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه1صادره  پدرابراهیم  مطورنام  عبدالحسن  آقای 
عربی  حسن  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
فوت  دائمی  ۸3/۶/11درماهشهراقامتگاه  درتاریخ  هندیجان  بشناسنامه۷4۸صادره 
ازماهشهر2- صادره  بشناسنامه3123  عبارتنداز1-متقاضی1-عبدالعظیم  اش  ورثه 

ازماهشهر  بشناسنامه229صادره  ازماهشهر3-علی  بشناسنامه203صادره  اسحق 
ازماهشهر5-جواهربشناسنامه3۶1۷صادره  4-محمدبشناسنامه12۶صادره 
اعتمادبشناسنامه3۶2صادره  متوفی۶-نجمه  فرزندان  عربی  همگی  ازماهشهرشهرت 
ازماهشهرهمسرمتوفی والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یکماه بشورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرکد2 تقدیم داردواالگواهی 
صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبار ساقط 

است.       شماره م.الف)1۶/۶۸9(
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهرکد2

اداره کل ورزش و 
جوانان استان البرز

با  تهران  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  سازمان 
شناور  کارت های  توزیع  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  انتشار 
طرح ترافیک به طورکامل متوقف شده و بیش از ۶00 

کارت موجود نیز باطل شده است.
نقل  و  حمل  سازمان  سوی  از  که  اطالعیه ای  در 
مکرر  سواالت  به  اشاره  با  شده،  منتشر  ترافیک  و 
شهروندان درباره طرح ترافیک جدید و توقف ثبت نام 
آرم های سابق، آمده است: الیحه پیشنهادی شهرداری 
تهران برای تغییر شیوه صدور اجازه ورود به محدوده ها 
برای  تهران  شهر  اسالمی  شورای  به  ارائه  آستانه  در 

بررسی و تصویب است.
این سازمان از عموم کارشناسان و صاحبنظران دعوت 
جنبه های  و  ابعاد  از  کامل  اطالع  با  که  است  کرده 
مختلف این طرح، نقدها و نظرات خود را برای اصالح 

مشکالت احتمالی اجرای آن اعالم کنند.
خواسته  اظهارنظرکنندگان  همه  از  اطالعیه  این  در 
شده است که به جای منافع شخصی و گروهی، منافع 
که  کنند  کمک  و  دهند  قرار  مدنظر  را  مردم  عموم 
شرایطی عادالنه تر برای مردم تهران فراهم شود و به 
سمت شهری با ترافیک و آلودگی کمتر حرکت کنیم.

توزیع کارت های شناور طرح 
ترافیک به طور کامل متوقف شد

موضوع  توسعه،  ششم  برنامه  قانون   ۶9 ماده  در 
ارتباطات  وزارت  به  کشور  کل  در  مدارس  هوشمندسازی 
و فناوری اطالعات تکلیف شده است و در این زمینه مرکز 
ملی فضای مجازی کشور نیز موظف به تدوین مصوبه برای 

تصویب در شورای عالی فضای مجازی است.
مکلف  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  برنامه  این  در 
شده که با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با 
همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به هوشمند سازی 
دسترسی  امکان  باید  صورت  این  کند.در  اقدام  مدارس 
اشکال،  رفع  آموزشی،  درسی، کمک  کتب  به  الکترونیکی 
آموزشی،  ای  رایانه  بازی های  و مشاوره تحصیلی،  آزمون 
استعداد سنجی و آموزش مهارتهای حرفه ای برای دانش 
برنامه ششم  قانون   ۶9 ماده  شود.همچنین  فراهم  آموزان 
توسعه، ارائه مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان 
را برای تمامی دانش آموزان شهرهای زیر 20 هزار نفر و 

روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ تکلیف کرده است.
تصویب  اولویتهای  در  ششم،  برنامه  از  ماده  این  موضوع 
به  است  قرار  و  گرفته  قرار  مجازی  فضای  عالی  شورای 
 زودی در زمینه بازیهای رایانه ای آموزشی نیز آیین نامه ای 

مصوب شود.

مدارس تا مهر ١٤٠٠ 
هوشمند  مي شوند

معلمان  اینکه  بیان  با  مجلس  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
حق التدریس از ابتدای مهرماه حتی یک ریال حقوق نگرفته اند، 
گفت: برخی بدهی معلمان توسط دولت به آموزش و پرورش 
پرداخت شده است اما ظاهراً این وزارتخانه هنوز آنها را پرداخت 
نکرده است. میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش 
مطالبات  برخی  اینکه  بیان  با  پرسشگر  برنامه  در  مجلس 
فرهنگیان در سال 9۶ به سال 9۷ منتقل می شود، اظهار داشت: 
آموزش و پرورش اولویت نیست و برخی معلمان از سال ۸۸ 
بدهی پرداخت نشده دارند و از سوی دیگر، 10 هزار میلیارد 
پرورش  و  آموزش  وزارت  بدهی های  کردن  صفر  برای  تومان 
پرورش جمعیت  و  آموزش  افزود:  است.وی  در سال 9۶ الزم 
زیادی دارد اما نمی توان گفت که آنها زیادی هستند، معلمان 
در  را  آنها  باید  دولت  و  می ورزند  عشق  خود  شغل  و  کار  به 
اولویت قرار دهد؛ نمایندگان مجلس هم برای مساعدت به این 
وزارتخانهt نهایت تالش خود را می کنند.سخنگوی کمیسیون 
ابتدای  از  معلمان حق التدریس  اینکه  بیان  با  آموزش مجلس 
مهرماه تاکنون حتی یک ریال حقوق نگرفته اند، ادامه داد: برخی 
بدهی های معلمان توسط دولت به آموزش و پرورش پرداخت 
شده است اما ظاهراً این وزارتخانه برای پرداخت بدهی معلمان 

کم لطفی کرده و هنوز آنها را پرداخت نکرده است.

معلمان حق التدریسي 
از مهر حقوق نگرفته اند

فرآیند بیمه رسانه ها تسهیل شد
تامین  سازمان  بیمه ای  معاون  با  مطبوعاتی  معاون  نشست  در 
مدیران  و  مطبوعات  رسانه ها،  بیمه  فرآیند  مقرر شد  اجتماعی 

مسئول تسهیل شود.
به گزارش پیام زمان از نقل از روابط عمومی سازمان تامین 
ساله   3 تمدید  با  موافقت  ضمن  نشست  این  در  اجتماعی، 
تفاهم نامه ای که پیشتر فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و سازمان تامین اجتماعی در سال 95 منعقد شده بود، مقرر شد: 
سازمان تامین اجتماعی در حوزه های مختلف یاری رسان رسانه 

ها و مشکالت بیمه ای آنان باشد.
در یکی از بندهای توافق امروز آمده است: کارگاه های زیر 5 نفر 
همچنان با پرداخت فقط ۷ درصد سهم بیمه شونده بتوانند از 
تسهیالت کامل بیمه ای بهره مند شوند و روند تسهیالت بیمه 

ای برای کارگاه های 5 نفره نیز تداوم داشته باشد.
همچنین آن گروه از افراد و مدیران مسئولی که فاقد دفتر رسانه 
و کد کارگاهی هستند ماهانه با پرداخت حق بیمه و از طریق 
ارسال فهرست ارسالی مورد تایید معاونت مطبوعاتی از تسهیالت 

بیمه ای تامین اجتماعی برخوردار می شوند.
براساس این توافق، کلیه افراد فاقد کد کارگاهی که مورد تایید 
معاونت مطبوعاتی باشند ، می توانند به شکل مستقل و بدون 
دریافت کد کارگاهی و بدون بازرسی و بازدید از محل کار و با 
پرداخت 2۷ درصدبصورت بیمه توافقی به طور کامل بیمه شده و 

از تسهیالت آن استفاده نمایند.
آن  اجرایی  دستورالعمل  و  نامه  تفاهم  مفاد  اجرای  راستای  در 

مقرر شد:
برای  ها  رسانه  و  اجتماعی  تامین  شعب  بین  الزم  هماهنگی 
برخورداری ایشان از تسهیالت مصوب و انتقال پرونده به شعب 2 

و ۸ سازمان تامین اجتماعی به  عمل آید.
مشکالت بیمه ای رسانه ها با حضور کارشناسان خبره معرفی 
ساختمان  در  مستقر  اجتماعی  تامین  سازمان  سوی  از  شده 

معاونت مطبوعاتی مورد پیگیری قرار گیرد.
محمد سلطانی فر، در این نشست با اشاره به مشکالتی که به 
عنوان دغدغه اصلی اهالی رسانه در نمایشگاه مطبوعات مطرح 
شده بود، گفت: از مجموع مشکالت و مسائل اهالی رسانه، تصمیم 
بر آن شد در اولین اقدام در حوزه تامین اجتماعی و تسهیل امور 

بیمه اهالی رسانه، گامهایی برداشته شود.
محمدحسن زدا، معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز در 
این نشست با اشاره به اینکه تسهیل در امر بیمه اهالی مطبوعات 
در سالهای اخیر در دستور کار سازمان تامین اجتماعی بوده، ابراز 
امیدواری کرد با نگاه ویژه طرفین، این مسیر تداوم داشته باشد.

خبر

شرط آموزش و پرورش برای 
پذیرفتن »تعطیالت زمستانی«

 دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش با بیان 
اینکه در خصوص تعطیالت یک ماهه زمســتانی 
مدارس هنوز نظــری نداده ایم، گفت: ســازمان 
محیط زیست طرحی را از منظر »کاهش آلودگی 
هوا« برای ایجاد تعطیالت زمســتانی آماده کرده 
اســت.به گزارش زمــان به نقل ازایســنا، مهدی 
نوید ادهم، با بیان اینکه ســازمان محیط زیست 
طرحــی را از منظر »کاهــش آلودگی هوا« برای 
ایجــاد تعطیالت زمســتانی آماده کرده اســت، 
اظهار کرد: آموزش و پرورش به مسئله تعطیالت 
زمستانی از منظر تعلیم و تربیت نگاه می کند؛ ما 
به تعطیالت زمســتانی تنها برای کاهش آلودگی 
هوا نمی اندیشیم بلکه به تمام یک سال تحصیلی 
نگاه کــرده و برای مدیریت و اســتفاده بهینه از 
زمان برای تحقق اهداف آموزشــی و تربیتی چاره 
اندیشــی می کنیم.وی افزود: آموزش و پرورش 
خواهان اصالح تقویم آموزشی کشور است و ما با 
تعطیالت زمستانی به شرطی موافقیم که مصوبه 
مجلس برای آغاز سال تحصیلی در مهرماه و پایان 
آن در اردیبهشت ماه اصالح شده و اختیار اعمال 
تغییر در تقویم آموزشــی به شورای عالی آموزش 
و پرورش و هیــات دولت واگذار شــود تا بتواند 
زمان آغاز ســال تحصیلی را متناســب با شرایط 
کشور تغییر دهد.نوید افزود: ما بیش از تعطیالت 
زمستانی، نگران طوالنی بودن تعطیالت تابستانی 
هســتیم که از نظر ما توجیه آموزشی، فرهنگی، 
تربیتــی و حتی اقتصادی و اجتماعی ندارد و باید 

برای کاهش آن چاره اندیشی کرد.
دبیرکل شــورای عالی آمــوزش و پرورش اضافه 
کرد: طرحی که تعطیالت یک ماهه زمســتانی را 
مطرح می کند مربوط به ســازمان محیط زیست 
است اما قطعاً از آموزش و پرورش هم نظر خواهند 
خواست کما اینکه سال گذشته هم این اتفاق افتاد 
و طرحی به مجلس فرســتاده شد که مورد تایید 
نهایی قرار نگرفت.به گزارش مرکز اطالع رســانی 
و روابط عمومی وزارت آمــوزش و پرورش، نوید 
با بیان اینکه شــورای عالی آموزش و پرورش در 
خصــوص تعطیالت یک ماهه زمســتانی مدارس 
هنوز نظری نداده است، گفت: ما هم قبول داریم 
که تغییر تقویم آموزشی در کالن کشور تأثیرگذار 
اســت و راه حل های مختلفی می تــوان برای آن 
پیش بینی کرد اما پیش شــرط آن، این است که 
مجلس محترم بپذیــرد که مصوبه اش برای زمان 

آغاز سال تحصیلی اصالح شود.

خبر

معاون محیط زیست انســانی سازمان حفاظت 
محیط زیســت با اشــاره به ماموریت تازه این 
سازمان برای تهیه برنامه جامع کاهش آلودگی 
هوای کالنشهرها گفت: از یک ماه پیش نامه ای 
به ادارات کل محیط زیست استان ها ارسال شده 
تا با همکاری اســتانداری ها نســبت به تنظیم 

برنامه جامع کاهش آلودگی هوا اقدام کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مسعود تجریشی 
افزود: از یک ماه پیش جلساتی را با کنسرسیوم 
دانشگاه های کشــور برگزار کرده ایم تا با حضور 
جدی دانشــگاه ها بتوانیم علم را به این سیاهه 
انتشار اضافه کنیم و در نهایت اتخاذ راهکارهای 
عملیاتی و اجرایی به منظور کاهش آلودگی هوا 
به شــکلی باشــد که قبل از هر تصمیمی روی 
اثرگذاری طرح ها و اقدامات به اجماع رســیده 

باشیم.
معاون محیط زیست انســانی سازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به سابقه تنظیم مصوبات 
دولتی در زمینه کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: 
بررسی ها نشان می دهد که از سال 90 فرآیندی 
در مورد حل مشــکل آلودگی هوا در کشور آغاز 
شــده اســت و این فرآیند در اردیبهشــت  ماه 
ســال 93 منجر به تهیه و تنظیم مجموعه ای از 

اقدامات برای کاهش آلودگی هوا شد و به تایید 
هیات وزیران رســید البته این کار نقطه پایان 
نبود و در سال 95 مصوبات تهیه شده از طریق 
مطالعات عمیق تر، اصــالح و تکمیل و در قالب 

مصوبات جدید ابالغ شد.
وی بــا بیان اینکــه در این مصوبــات به موارد 
متعــدد از جملــه تجهیز ناوگان اتوبوســرانی، 
خروج خودروهای فرسوده، ارائه تسهیالت برای 
فروش موتورهای برقی، حذف موتورسیکلت های 
کاربراتوری، نصب فیلتر دوده روی وسایل نقلیه 
دیزلی و ... اشاره شده است، تاکید کرد: هدف از 

این مصوبات انجام اقدامات موثر در حوزه کاهش 
آلودگی هوا توسط دستگاه ها است.معاون محیط 
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در 
ادامه با تاکید بر اینکه در شــرایط فعلی باید به 
دنبال تهیه برنامه کاهش آلودگی کالنشهرها با 
محوریت این مصوبات دولتی باشیم گفت: پیش 
از هر کاری، ســیاهه انتشار آلودگی هوا باید در 
کلیه کالنشهرها تهیه شــود تا از این طریق به 
سهم هریک از منابع آالینده دست یابیم. سیاهه 
انتشــار به عنوان یک مدل نشان می دهد که در 
هر کالنشــهری باید چه اقداماتی برای کاهش 

آلودگی هوا صورت گیرد.
وی تاکید کرد: در کالنشهرها باید برنامه جامع 
کاهش آلودگی هوا با به کارگیری مصوبات هیات 
وزیران و با کمک ظرفیت دانشــی دانشــگاه ها 
اســتخراج شــود. باید بدانیم که طرحی مثل 
طــرح زوج و فرد بر کاهــش آلودگی هوا موثر 
اســت یا نه؟ چون عده ای مدعی اثربخشی این 
طرح بر کاهش آلودگی هوا هستند و عده ای این 
اثرگــذاری را قبول ندارند بنابراین باید با کمک 
کنسرسیوم دانشگاه ها و به کارگیری یک روش 
علمی در این زمینه اجماع حاصل شــود.معاون 
محیط زیست انســانی سازمان حفاظت محیط 
زیســت در ادامــه توضیحاتی در مــورد برنامه 
جامع کاهش آلودگی هــوای تهران ارائه کرد و 
با اشاره به اینکه در تهیه مصوبات سال های 93 
و 95، ردپای پررنگ شهرداری تهران و شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران دیده می شود، گفت: 
در تنظیم مصوبات 93 و 95 شــهرداری تهران 
نقــش خوبی ایفا کرد. در حــال حاضر نیز مواد 
و محتــوای مصوبات کاهــش آلودگی هوا را به 
شکل برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران 
درآورده و قصــد دارد آن را در افق پنج ســاله 

عملیاتی کند.

تهیه برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کالنشهرها؛ ماموریت محیط زیست
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آگهیمفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پراید مدل 13۸5 به شماره شهربانی ایران 
۸2-1۷۸ص59 و شماره موتور 154۶5۶۷ و شماره شاسی S14122۸5۸۶03۷3 به 

نام مهدی عبدالهی تیجی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهیمادهسهقانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای کریم نادری تبار فرزند حسین درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 120 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین 
زیر جوی سوربان که از آقای توفیق محمدی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه 9۶-25 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی  شماره 139۶۶031۶00۷00115  مورخ  
9/19/ 9۶ مستندا به ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور 
سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 150 متر مربع به نام آقای کریم نادری تبار 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمود و محمد و محمدصالح 
و عبداهلل صدیقی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه 
تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  باید ظرف  معترض  ارسال گردد، 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت  
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام آقای کریم نادری تبار صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

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

تاریخ انتشار اول 2 /  10 /  139۶  تاریخ انتشار دوم  1۷ /  10 /  139۶ 

رونوشتآگهیحصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شماره 243  شناسنامه  دارای  پورنیا  محمد حسین 
4/1102/9۶ از این دادگاه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان احمد حسین پورنیابه شماره شناسنامه 439  در تاریخ 
9۶/9/۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- محمد حسین پورنیا  فرزند احمد به شماره ش ش 243 صادره از بابل 

متولد 1334 نسبت پسر متوفی
2- عباس حسین پورنیا  فرزند احمد به شماره ش ش ۶52 صادره از بابل متولد 

1343 نسبت پسر متوفی
 3- معصومه حسین پورنیا  فرزند احمد به شماره ش ش 210۶۸ صادره از بابل متولد 

1344 نسبت دختر متوفی
4- مهری حسین پورنیا  فرزند احمد به شماره ش ش 32۶ صادره از بابل متولد 133۸ 

نسبت دختر متوفی
 5- ماهرخ حسین پورنیا  فرزند احمد به شماره ش ش ۷۶۷ صادره از بابل متولد 

1340 نسبت دختر متوفی
۶- مولود حسین پورنیا  فرزند احمد به شماره ش ش 999 صادره از بابل متولد 1331 

نسبت دختر متوفی
۷- قاطمه اکبرپور فرزند حسین به شماره ش ش 4۸5 صادره از بابل متولد 1334 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

برابر رأی شماره 139۶۶0315001002۶0۶ مورخ 09/19/ 139۶ هیأت اول/ هیأت 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمود ساریان 
فزرند ارمان  ، به کد ملی 45009۷۸4۶1ششدانگ یک باب ساختمان، به مساحت 
ایالم-بلوار  از 1293/1 اصلی، واقع در  453/۷۸ مترمربع، پالک شماره 4۷۷ فرعی 
ازادی- خ ازادی9-خریداری شده از مهربانوبشارتی ومنتسب به مالکیت بشیر بشارتی

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 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 : 9۶/10/02 تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:9۶/10/1۷

صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره139۶۶03310100052۶3 مورخ 139۶/9/2هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در 
حجت اله غالمی مقدم به شماره شناسنامه 214۶ صادره از خمین فرزند سلیمان 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 11092 مترمربع پالک شماره 11۶0۸ 
فرعی از 1۶3 اصلی خریداری شده از ملکی مالک رسمی کاظم برنگی محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 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/الف1۸4۶
تاریخ انتشار نوبت اول:139۶/10/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/10/1۷

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
قانون تعیین تکلیف  برابررأی شماره139۶۶033101000۶23۶ هیات اول موضوع 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
فرزند  رمضانی  مریم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
غالمحسین به شماره شناسنامه 329۸  کد ملی 005۶۸۸14۷9 صادره از تهران در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150/25 مترمربع پالک ۶۸4 
فرعی از1۶3 اصلی واقع در فردیس- کانال غربی - خیابان نسترن غربی - بن بست 
گلستان  14- پالک 10322 خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا حریری محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 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/الف2113
تاریخ انتشار نوبت اول:139۶/10/1۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/11/2

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره139۶۶0331010002۶5۷ مورخ 139۶/۷/2هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای امیرحسین علیمردانی فرزند نجفعلی درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
141/2۷ مترمربع مفروزومجزی شده از1095 فرعی از1۶3 اصلی واقع در سرحدآباد 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی بیک محمد قلیچ محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1۸01
تاریخ انتشار نوبت اول:9۶/10/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۶/10/1۷

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139۶۶033101000۶239  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم زیرنگ فرزند اسفندیار به 
شماره شناسنامه 1۸93  کد ملی 005203۷۸۸۶ صادره از تهران در دو دانگ مشاع  
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150/25 مترمربع پالک ۶۸4 فرعی از1۶3 
اصلی واقع در استان البرز- فردیس - کانال غربی - خیابان نسترین غربی - بن بست 
گلستان 14 - پالک 10322 خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا حریری محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 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 2114
تاریخ انتشار نوبت اول:139۶/10/1۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/11/2

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره139۶۶03310100055۶۸ مورخ 139۶/9/11هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
محبتی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۶9 صادره از تهران در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 1۶4/5۸ مترمربع پالک شماره 11۷9 فرعی از 1۶3 اصلی 
خریداری شده از ملکی مالک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی       می شود 
در صورتیکه 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 1۸35
تاریخ انتشار نوبت اول:139۶/1/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/10/1۷

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی شکرگزار 

خواهان آقای حسین بختیاری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی شکرگزار 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  مطالبه  خواسته  به 
9۶099۸303۷101۸۷1 شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان فردیس ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 139۶.11.30 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷3 قانون آئین نامه دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوند.
دبیر شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان فردیس – مژگان صبوحی زرافشان

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

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

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

برابر رای شماره 139۶۶033105۷003552هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  مالکانه بالمعارض متقاضی  ناحیه دو تصرفات   – ثبتی حوزه ثبت ملک کرج 
حسین نجدت فرزند حسن بشماره شناسنامه 31۸1۷ صادره از مراغه شماره ملی 
155031424۶ در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 130/00 مترمربع پالک 
14۸ فرعی از ۶ اصلی واقع در جاده ماهدشت عباس آباد خیابان 22 بهمن – کوچه 
شهید الهیاری 495 خریداری از مالک رسمی آقای یداله موصولو محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.  4۸5 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

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

برابر رای شماره 139۶۶033105۷00352۷هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  مالکانه بالمعارض متقاضی  ناحیه دو تصرفات   – ثبتی حوزه ثبت ملک کرج 
ملی  شماره  به   2 شناسنامه  بشماره  کرم  محمد  فرزند  ساالروندیان  داراب  محمد 
3۷۸21۸۸۷4۸ صادره از بیجار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 135/30 
مترمربع پالک 191 فرعی از 3۶2 اصلی واقع در کرج – محمدشهر- حجت آباد – 
خیابان امیرکبیر – روبروی بازار بعثت – کوچه 13 – پالک 152خریداری از مالک 
رسمی آقای سید حسین عالئی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 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 دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  4۸۷ م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

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

برابر رای شماره 139۶۶033105۷0035۷0هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  مالکانه بالمعارض متقاضی  ناحیه دو تصرفات   – ثبتی حوزه ثبت ملک کرج 
ملی  از سبزوار شماره  بشماره شناسنامه 13 صادره  فرزند علی  آبادی  محمدحسن 
0۷940۶00۸0 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 124/۶1 مترمربع پالک 
1312 فرعی از 3۶1 اصلی واقع در محمدشهر ولد آباد بزرگ محله 22 بهمن  بهمن 
3۸ پ4۶ خریداری از مالک رسمی آقای محمد جعفر منشادی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.  4۸4 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

ایرانبرنامهمشخصیبرایتوسعهمیدان
مشترکهنگامندارد

علی  گفت:  فارس  خلیج  گستر  سازه  مبین  مدیرعامل شرکت 
رغم اینکه میدان نفتی هنگام یک حوزه مشترک است و عمان 
دارد در طرف مقابل از این مخزن مشترک برداشت می کند، 

هیچ برنامه مشخصی برای توسعه در سمت ایران وجود ندارد.
مدیرعامل  عباسپور  بابک  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس اظهار داشت: برای بعضی 
پروژه ها نمی توان برنامه زمان بندی تعریف کرد و پروژه توسعه 

میدان مشترک نفتی هنگام نیز یکی از همین پروژه هاست.
اینکه »فقط کارهای سازه ای در این پروژه  با بیان   عباسپور 
انجام شده«، گفت: سازه ی یک بخش خیلی کوچکی از مخازن 

و تجهیزات تأمین شده؛ اما پروژه در مجموع بالتکلیف است.
 وی افزود: علی رغم اینکه میدان نفتی هنگام یک حوزه مشترک 
است و عمان دارد در طرف مقابل از این مخزن مشترک برداشت 
ایران سمت  در  توسعه  برای  مشخصی  برنامه  هیچ  کند،   می 

 وجود ندارد.

ایران2.41میلیونبشکهنفتصادرکرد

میزان صادرات نفت ایران در ماه دسامبر بدون تغییر نسبت به 
ماه نوامبر 2.41 میلیون بشکه در روز بوده است.

بر اساس این گزارش، آمار رفت و آمد تانکرهای نفتی در خلیج 
که  نشان می دهد  گردآوری شده  بلومبرگ  توسط  که  فارس 
تولید کنندگان بزرگ نفت در منطقه خاورمیانه در ماه گذشته 
نفت  جهانی  عرضه  مازاد  کاهش  برای  چندانی  اقدام  میالدی 
صورت نداده اند و بار اصلی کاهش تولید را عربستان بر دوش 
کشیده است. ۶ عضو اوپک در منطقه حاشیه خلیج فارس در 
ماه دسامبر روزانه کمتر از 1۸ میلیون بشکه نفت صادر کرده 
اند که در مجموع پایین ترین رقم صادرات نفت این کشورها از 

ماه اوت تاکنون بوده است. 
بیشترین کاهش در میان این ۶ کشور )ایران، عربستان، جنوب 
عراق، امارات، کویت و قطر( مربوط به عربستان بوده که بیش 
از نیم میلیون بشکه در روز نسبت به ماه گذشته صادرات نفت 

خود را کاهش داده است.
به  دسامبر  ماه  در  چین  به  عربستان  نفت  صادرات  میزان    
این  اساس  بر  رسید.   201۷ سال  طی  در  رقم  ترین  پایین 
گزارش، میزان صادرات نفت ایران در ماه دسامبر بدون تغییر 
نسبت به ماه نوامبر، در این ماه 2.41 میلیون بشکه در روز بوده 
است. از این ۶ کشور قطر و امارات در ماه دسامبر صادرات خود 
را افزایش داده اند، در حالی که صادرات عراق و کویت کاهش 
یافته است. صادرات این ۶ کشور برای سالمت بازار جهانی نفت 
تولید  از کل  درصد  این کشورها حدود ۷5  زیرا  است  حیاتی 

اوپک را بر عهده دارند.

اخبار

صادراتگازایرانبهگرجستان
همچناندردستورکاراست

قرارداد  امور گاز گفت:  نفت در  وزیر  معاون 
صادرات گاز ایران به گرجستان منتفی نشده 
بخش  توافق ها،  شدن  نهایی  صورت  در  و 
خصوصی گاز ایران را از خاک ارمنستان به 

گرجستان صادر می کند.
حمیدرضا  شانا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عراقی، درباره صادرات گاز ایران به گرجستان 
گفت: شرایط جغرافیایی ایران به گونه ای است 
که امکان صادرات گاز به بسیاری از کشورها 
از جمله گرجستان را دارد، اما این صادرات 
باید از خاک ارمنستان انجام شود. وی افزود: 
شدن  فراهم  به  گرجستان  به  گاز  صادرات 
شرایط گوناگونی از جمله موافقت ارمنستان 
نیاز دارد، همچنین زیرساخت های صادرات و 
قیمت مناسب نیز از دیگر عوامل تحقق این 
هدف است. عراقی تصریح کرد: در صورتی که 
ایران، ارمنستان و گرجستان برای صادرات گاز 
به توافق برسند، الزم است بخش خصوصی 
گاز را از ایران بخرد و پرداخت هزینه سوآپ به 
کشورهای ایران و ارمنستان را پرداخت کند 
مدیرعامل  شود.  گرجستان  وارد  گاز  این  تا 
شرکت ملی گاز اظهار کرد: پیش از این نیز 
یکی از شرکت های خصوصی برای انتقال گاز 
ایران به گرجستان اقدام کرد اما هنوز هیچ 

گازی به گرجستان صادر نشده است. 

احتمالدونرخیشدنبنزین
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت با اشاره 
به اینکه استفاده از کارت سوخت برای 11 
گفت:  است،  منسوخ  کاری  و  پیش  سال 
ممکن است استفاده از کارت سوخت مقدمه 
دو نرخی شدن بنزین باشد. البته اگر بنزین 

1200 تومان شود دو نرخی نخواهد شد.
در  اینکه  به  اشاره  با  محمدرضا  حاج  بیژن 
حال  حاضر مردم از کارت جایگاه دار استفاده 
می کنند، ادامه  داد: استفاده دوباره از کارت 
سیستم  این  است.  کار  اضافه  یک  سوخت 
برای سال 13۸۶ است و تقریبا 11 سال از 
کار منسوخ  و یک  اجرای آن گذشته  زمان 
است. حاج محمدرضا با بیان اینکه مجلس 
شورای اسالمی با بنزین لیتری 1500 تومانی 
اگر  من  نظر  به  افزود:  است،  کرده  مخالفت 
نرخی  تومان شود، دو  لیتری 1200  بنزین 

نخواهد شد.

کوتاهازنفت

 24 و   23  ،22 فاز  توسعه  طرح  مجری 
عملیات  اکنون  گفت:  جنوبی  پارس 
احداث پاالیشگاه این فازها از پیشرفت 91 
درصدی برخوردار است و نخستین ردیف 
شیرین سازی گاز آن اسفند ماه امسال راه 
اندازی می شود.به گزارش زمان به نقل 
از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، 
فرهاد ایزدجو بیان کرد: قرار است بر اساس 
سال  اسفندماه  اواخر  تا  زمانبندی  برنامه 
طرح  از  سازی  شیرین  ردیف  یک  جاری 
توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی با 
و ۸  و ۷   ۶ فازهای  ترش  گاز  از  استفاده 
وارد مدار تولید و به شبکه سراسری تزریق 
براساس  همچنین  کرد:  اضافه  شود.وی 
تعهدات پیش روی این طرح، ردیف های 
بعدی شیرین سازی گاز ترش این فاز به 
ترتیب در اردیبهشت، تیر و مرداد ماه سال 
شد.ایزدجو  خواهد  تولید  مدار  وارد  آینده 
و  22آ  های  سکو  براین  عالوه  داد:  ادامه 
24آ اسفند ماه سال جاری از یارد شرکت 
صنعتی دریایی )صدرا( به موقعیت دریایی 
نصب  و  حمل  جنوبی  پارس  در   خود 

می شوند.فرهاد ایزدجو با اشاره به بازدید 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از روند 
و 24  فاز 22، 23  توسعه  پیشرفت طرح 
پارس جنوبی گفت: در این بازدید با ارائه 
عملیات  پیشرفت  روند  از  کاملی   گزارش 
راه اندازی اولیه پاالیشگاه فاز 22، 23 و 24 
با استفاده از گاز ترش پاالیشگاه ۶ و ۷ و 
۸، واحدهای 100، 103 و 111، واحدهای 
 ،101 سازی  شیرین  ردیف  و  یوتیلیتی 

شرکت  مدیرعامل  توسط   105 و   104
طرح  گرفت.مجری  قرار  بررسی  مورد 
جنوبی  پارس   24 و   23  ،22 فاز  توسعه 
و  کار  تسریع  باعث  را  مالی  منابع  تزریق 
رفع مشکالت پیش روی طرح عنوان کرد.

وی گفت: امیدواریم تا اواخر دی ماه جاری 
مشکالت مالی اندک این طرح رفع شود و 
با تزریق منابع مالی روند پرداخت مطالبات 
کارگری توسط پیمانکاران تا پیش از پایان 

سال جاری به انجام برسد.با بهره برداری از 
فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی تولید 
غنی،  گاز  مکعب  متر  میلیون  روزانه5۶.۶ 
۷5 هزار بشکه میعانات گازی، تولید ساالنه 
میلیون  یک  مایع،  گاز  تن  میلیون   1.05
تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای 
پتروشیمی و تولید روزانه 400 تن گوگرد 

محقق می شود.
از سال 13۷4 عملیات اجرایی طرح توسعه 
در شهرستان  پارس جنوبی  گازی  میدان 
بوشهر  استان  کنگان  و  عسلویه  های 
فاز   24 مجموع  از  تاکنون  و  شده   آغاز 
توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی 1۸ 
فاز به بهره برداری رسیده و ۶ فاز دیگر در 
دست اجراست که تا پایان سال 139۷ باید 

همه این طرح ها به بهره برداری برسد.
هم اکنون از 1۸ فاز در بهره برداری میدان 
میلیون   540 روزانه  جنوبی  پارس  گازی 

مترمکعب گاز تولید می شود.
ردیف  چند  شامل  گازی  پاالیشگاه  هر 
شیرین  ردیف  هر  و  است  سازی  شیرین 

سازی از چند واحد تشکیل می شود.

مجری طرح توسعه فاز 22، 23 و 24 پارس جنوبی خبر داد:

راهاندازِینخستینردیفشیرینسازیگازپارسجنوبی

استاندارد  و رئیس سازمان ملی  معاون رئیس جمهوری 
ایران از اجباری نبودن استاندارد گازوئیل به عنوان یکی 
از عوامل اصلی آالیندگی کالنشهرهای کشور خبر داد و 
گفت: در آینده نزدیک سازمان ملی استاندارد و سازمان 
حفاظت محیط زیست با این موضوع برخورد خواهند کرد.

به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »نیره پیروزبخت« افزود: 
اروپا  روز  استانداردهای  با  مطابق  ایران  بنزین  استاندارد 
یا همان بنزین یورو 4 است که در اتحادیه اروپا تولید و 

مصرف می شود.
به گفته این مقام مسئول، اکنون بنزین با استاندارد یورو 
اما در سایر  4 در کالنشهرهای کشور مصرف می شود، 

شهرها هنوز این طرح پیاده سازی نشده است.
بویژه  به آسیب های مختلفی که  اشاره  با  ادامه  وی در 
کالنشهرها با آن مواجه اند، یادآوری کرد: بلندمرتبه سازی 
ها با جلوگیری از تنفس شهرها و عبور شبانه کامیون ها و 
به ویژه کامیون های فرسوده در شب ها با آالیندگی بسیار 

زیاد، از جمله عوامل اصلی آلودگی شهرهاست.

پیروزبخت همچنین با اشاره به اجباری نبودن استاندارد 
گازوئیل، خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک و بر پایه قانون 
حفاظت  سازمان  و  استاندارد  ملی  سازمان  پاک،  هوای 

محیط زیست با این موضوع برخورد خواهند کرد.
وی اظهار داشت: امروز وزارت نفت نیز معتقد به فاصله 
استاندارد  با  ایران  تولیدی  گازوئیل  استاندارد  داشتن 
در  گازوئیل  همین  از  استفاده  شاهدیم  و  اروپاست  روز 
خودروهای سنگین فرسوده آالیندگی های چندین برابری 

را در شهرهای بزرگ رقم زده است.
محمدصادقی«  »رسول  پیشتر  گزارش،  این  اساس  بر 
های  کامیون  بود:  کرده  اظهار  دیزل  سایپا  مدیرعامل 
جهان  روز  خودروهای  برابر   30 از  بیش  کشور  فرسوده 
آالیندگی دارند و مطابق گزارش سازمان جهانی بهداشت 
ایران  در  ها  آلودگی  از  ناشی  های  خسارت   )WHO(

سالیانه بیش از1۶ میلیارد دالر است.
این  داد: همه  ادامه  ایران  استاندارد  ملی  رئیس سازمان 
آلودگی  هوایی،  و  آب  تغییرات  با  و  کنار هم  در  مسائل 

شدید هوا را بویژه در این فصل از سال موجب شده است.
و مردم  آحاد  همکاری  با  باید  اینکه  بیان  با   وی 

 دستگاه های مسئول، سعی شود خودروی شخصی بویژه 
خودروهای سنگین کمتر تردد کند، خاطرنشان کرد: از 2 
سال پیش طرح استاندارد کردن موتورخانه های وزارتخانه 
ها، دستگاه های اجرایی و نهادها را آغاز کرده ایم، اما در 

مجموع کارهای انجام شده کافی نیست.
نظیر  ها  اقدام  سایر  با  کرد  امیدواری  ابراز  پیروزبخت 
تولید و واردات خودروهای مناسب،  توسعه فضای سبز، 
از رده خارج کردن خودروهای آالینده و ... معضل آلودگی 

کالنشهرها به حداقل برسد.
از این »عیسی کالنتری« رییس سازمان حفاظت  پیش 
بود: ۸0 درصد آالیندگی  اعالم کرده  نیز  محیط زیست 
از  ناشی  تهران و کالنشهرها  زیر 2.5 میکرون در  ذرات 
درصد   ۷0 و  فرسوده  های  کامیون  و  ها  اتوبوس  تردد 
سوخت  ناقص  احتراق  از  ناشی  تهران  شهر  آلودگی 

خودروهای فرسوده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد:

استاندارد گازوئیل اجباری می شود
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 ایجاد بیش از ۳۹ هزار فرصت شغلی
 توسط تعاونی ها

 2535 توسط  شغلی  فرصت  هزار   39 از  بیش  امسال  ماهه  نه  در 
تعاونی و اتحادیه جدید ایجاد شده است.به گزارش ایسنا، براساس آمار 
استخراج شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون، طی نه ماهه 
سال جاری 2535 تعاونی و اتحادیه جدید با عضویت 5۸1۸4 نفر و 
اشتغالزایی 39952 نفر برای انجام فعالیتهای مختلف کسب و کار در 
کشور به ثبت رسیده اند. این در حالی است که در مدت مشابه سال 
گذشته 2۸۸۶ تعاونی با عضویت ۶4۸۸۶ نفر و اشتغالزایی 49۸91 نفر 

تشکیل و ثبت شده است.
همچنین در نه ماه سال 139۶ به طور متوسط روزانه بیش از 9 تعاونی 
در کشور تشکیل و ثبت شده و به طور متوسط در این مدت هر تعاونی 
زمینه اشتغال بیش از 15 نفر را ایجاد کرده است.بر اساس این گزارش 
35۷ تعاونی بانوان نیز با ایجاد 4344 فرصت شغلی در نه ماهه سال 
139۶ به ثبت رسیده است.بر پایه این داده ها بیشترین تعداد تعاونی ثبت 
شده در استان فارس با تعداد 323 تعاونی و کمترین آن برای استان قم 
با تعداد 14 تعاونی است.بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده بر اساس 
نوع گرایش به ترتیب مربوط به فعالیتهای خدمات و کشاورزی با ۸۷۶ و 
۶4۶ واحد و بیشترین میزان فرصت شغلی مربوط به بخش تعاونی های 

خدمات با 11055 نفر بوده است.

 علت بستن حساب ایرانی ها توسط چین 
هفته آینده بررسی می شود

در  خارجه  وزیرامور  با  جلسه  برگزاری  از  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
خصوص بسته شدن حساب ایران درچین خبردادوگفت: چینی ها علت 
بستن حساب ایرانی ها را پولشویی اعالم می کنند.مسعود خوانساری در 
خصوص بسته شدن حساب شرکت های باسابقه ایرانی در اقدامی تازه 
از سوی بانک های چینی به مهراظهار داشت: بانک های چینی علت 
اصلی انسداد حساب های شرکت ها و تجار ایرانی را اجرای قواعد مرتبط 
با پولشویی و تأمین مالی تروریست عنوان می کند که در این رابطه 
پیگیری ها در حال انجام است.رئیس اتاق بازرگانی افزود: هفته آینده 
با جلسه ای با آقای ظریف و  معاونان ایشان، موضوع را مورد بررسی و 
پیگیری قرار خواهیم داد.وی در خصوص تغییر جهت چینی ها مبنی بر 
کنار گذاشتن ایرانی ها از پروژه جاده ابریشم  خاطرنشان کرد: ایران باید 

دیپلماسی فعال تری در این زمینه داشته باشد.

واقعیتی تلخ درباره بیت کوین

سرمایه گذاران ارز دیجیتال اگر بدانند که 40 درصد از کل سرمایه بازار 
بیت کوین تنها در دست 1000 کاربر است که می توانند قیمت ها را باال 
و پایین کنند، خواب از سرشان می پرد.به گزارش مهر سرمایه گذاران 
ارز دیجیتال اگر بدانند که 40 درصد از کل سرمایه بازار بیت کوین تنها 
در دست 1000 کاربر است که می توانند قیمت ها را باال و پایین کنند، 
خواب از سرشان می پرد.مالکان مقادیر عظیم بیت کوین، که به آن ها 
نهنگ می گویند به علت قدرت تاثیرگذاری باالیشان در بازار ارز دیجیتال، 
به منبع نگرانی بسیاری از سرمایه گذاران تبدیل شده اند.طبق گفته آرون 
براون، مدیر سابق و سرپرست تحقیقات بازارهای مالی شرکت مدیریت 
سرمایه ای کیوآر، آنها می توانند تصمیم بگیرند نیمی از دارایی خود را 
بفروشند بنابرین قبل از آن قیمت ها را به صورت مصنوعی باال ببرند.به 
عالوه این مالکان سال هاست یکدیگر را می شناسند و پتانسیل آن وجود 

دارد که با هم تماس بگیرند تا بازار را باال یا پایین ببرند.

 نزدیک شدن به خودکفایی و زیان دهی 
صنایع قند و شکر

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر از افزایش تولید شکر بیش از 
برآوردهای موجود تا سقف یک میلیون و 900 هزار تن خبر داد و گفت: 
هیچ نیازی به واردات این محصول وجود ندارد اما تاخیر در اعالم نرخ  

کارخانه ها سبب کاهش قیمت شکر و زیان دهی صنایع شده است.
بهمن دانایی به ایسنا، اظهار کرد: امسال تولید چغندرقند بسیار مناسب 
و بهتر از پیش بینی های صورت گرفته بود، چرا که برآوردها نشان می داد 
که تولید این محصول به هفت میلیون تن برسد که به هشت میلیون 
تن نزدیک شده است و امسال با در نظر گرفتن میزان تولید نیشکر، 
تولید شکر از یک میلیون و 900 هزار تن نیز عبور می کند که رکورد 
خارق العاده ای خواهد بود.وی با بیان این که فاصله چندانی با خودکفایی 
شکر که دو میلیون و 100 هزار تن تولید است نداریم، افزود: یکی از 
مشکالتی که در حال حاضر وجود دارد قیمت شکر است، چرا که قیمت 
مصوب این محصول کیلویی 2۷22 تومان است که اواخر آبان ماه به 

تصویب رسید، اما در بازار کشش قیمت 2450 تومانی هم وجود ندارد.

خبر

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی مطرح کرد؛

اشتغالزایی جدید با فین تک ها
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید 
بر اشتغالزایی از طریق خدمات در حوزه فین تک 
گفت: حضور بانک ها در این حوزه ضروری است.

به گزارش مهر ، محمدرضا حسین زاده درباره تاثیر 
ورود کسب و کارهای جدید در صنعت بانکی، اظهار 
داشت: جامعه کنونی عوض شده و با 20 سال قبل 
قابل مقایسه نیست.وی با اشاره به حضور جوانان 
تحصیل کرده در فین تک ها و استارت آپ ها، گفت: 
هم اکنون بخش خدمات در جامعه جان تازه ای 
بانکهای  هماهنگی  شورای  است.رئیس  گرفته 
منابع  از  بخشی  اختصاص  ضرورت  بر  دولتی، 
بانک ها به حوزه خدمات تاکید کرد و ادامه داد: 
اکنون بیشتر اشتغالزایی در بخش خدمات صورت 
می گیرد؛ به همین دلیل حضور بانک ها در این 
همکاری  درباره  است.حسین زاده  ضروری  مسیر 
بانک ها با فین تک ها در ارائه خدمات جدید بانکی 
برای  مثبتی  گام های  هم اکنون  بانک ها  گفت: 
همکاری با فین تک ها برداشته اند.وی بابیان این که 
فین تک ها، امروز در حال رقابت با بانک ها هستند، 
اظهار داشت: بانک ها باید برنامه ریزی مناسبی برای 
همکاری با فین تک ها انجام دهند که البته  تا کنون 
نیز در  این خصوص اقدامات مطلوبی نیز  صورت  
بانک های  هماهنگی  شورای  است.رئیس  گرفته 
دولتی اظهار داشت: فعالیت فین تک ها منجر به 
می شود  تخصصی  و  ایجاد کسب وکارهای جدید 
و  بانک ها نیز در این زمینه همکاری مطلوبی با 
آنها داشته باشند.حسین زاده خاطر نشان کرد:فین 
تک ها ابزارهای نوآورانه هستند که با ساده سازی 
خدمات و محصوالت می توانند در آینده ای نزدیک 

صنعت پرداخت را در کشور متحول کنند

دستاوردهای »برجام« برای بانک ملی

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: درباره دستاوردهای 
نظام بانکی پس از برجام سخن فراوان گفته شده، اما در بانک 

ملی ایران این موضوع بسیار ملموس بوده است.
غالمرضا پناهی در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایران 
با بیان این که تا پیش از آغاز تحریم ها، بانک ملی ایران بیش 
از ۶0 سال سابقه کار بین المللی داشت و با ۶00 کارگزار در 
دنیا همکاری می کرد، افزود: آن زمان دست کم 300 حساب 
کارگزاری فعال در این بانک وجود داشت و حجم کار آن 
چنان زیاد بود که پنج دایره حسابداری، فقط حساب های 

بین المللی مرتبط با کارگزاری ها را رسیدگی می کردند.
وی اظهار کرد: با این حال اعمال تحریم های ظالمانه علیه 
کشور و نظام بانکی ما، کار را به جایی رساند که بانک ملی 
ایران حتی یک خدمت ارزی هم نمی توانست ارائه کند و در 
واقع رابطه ۶0 ساله کارگزاری ها با بانک ملی ایران، طی پنج 

سال به طور کامل قطع شد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران افزود: در دوره تحریم، 
شعب خارجی بانک به حالت تعطیل درآمدند و حتی امکان 

جا به جایی یک دالر از طریق این شعب وجود نداشت.
پناهی با تاکید بر این که برجام این شرایط را به طور کامل 
تغییر داد، خاطرنشان کرد: با قطعی شدن برجام، بانک ملی 
ایران بالفاصله به احیای روابط کارگزاری و بین المللی اقدام 
و  مکاتبه  خارجی  بانک  با 300  ابتدا  که  طوری  به  کرد، 

برقراری دوباره ارتباطات پیگیری شد.

500 بنگاه صادراتی تحت پوشش 
کمک سود قرار گرفتند

از  گفت:  بازرگانی  توسعه خدمات  دفتر  مدیرکل 
محل منابع مندرج در بستة حمایتی سال 1395، 
مبلغ 500 میلیارد ریال بابت مشوق های صادراتی 
تخصیص یافته است.به گزارش فارس ، فرهاد نوری 
در مورد پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی به 
صادرکنندگان اظهار داشت: از محل منابع مندرج 
در بستة حمایتی سال 1395، مبلغ 500 میلیارد 
ریال بابت مشوق های صادراتی تخصیص یافته است 
که از این مبلغ، 300 میلیارد ریال جهت پرداخت 
کمک سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان کاال و 
خدمات و تولیدکنندگان کشور با اولویت تولیدات 
دفتر  است.مدیرکل  یافته  اختصاص  بنیان  دانش 
توسعه خدمات بازرگانی افزود: اعتبارات و وام های 
صادراتی سال 1395 حدود صد هزار میلیارد ریال 
بوده است که یک چهارم آن تحت پوشش کمک 
سود قرار گرفته که تسهیالت فوق الذکر  به بیش 
از 500 بنگاه صادراتی اختصاص یافته و سازمان 
توسعه تجارت ایران توانسته 25 هزار میلیارد ریال از 
اعتبارات صادراتی نظام بانکی کشور را تحت پوشش 
کمک سود قرار دهد.فرهاد نوری گفت: برای سال 
139۶ نیز پیگیری الزم جهت تخصیص اعتبارات 

مورد نیاز صورت پذیرفته است.

خبر

گروه اقتصاد : بسیاری از کارشناسان معتقدند 
بسترهای یکسان سازی نرخ ارز در کشور فراهم 
نیست  به عقیده برخی ،تک نرخی شدن ارز فقط 
بستگی به برقراری روابط کارگزاری مناسب میان 
تا  المللی دارد  بانک های بین  بانک مرکزی و 
بانک مرکزی بتواند به راحتی بحث انتقال ارز را 
انجام دهد، اما تاکنون این روابط کارگزاری برقرار 
نشده است .یکسان سازی نرخ ارز، وعده ای بود 
که حسن روحانی در دولت اول خود صحبت از 
آن به میان آورده و اعالم کرده بود که می خواهد 
بساط رانت های ارزی را برچیند و شرایط را برای 
تک نرخی کردن ارز فراهم کند؛ موضوعی که 
اقتصاد  این روزهای  را گره اصلی  بسیاری، آن 
ایران می دانند و بر این باورند که باید هر چه 
زودتر، شرایط را برای واقعی کردن نرخ ارز فراهم 
کند. اما پشت پرده هر چه که بود، دولت یازدهم 
نتوانست این موضوع را به نام خود ثبت کند و 
کار به دولت دوازدهم رسید.گرچه هنوز پیش 
شرط های یکسان سازی نرخ ارز فراهم نیست؛ 
اما دولت مهره به مهره، در حال چینش صفحه 
شطرنج برای آغاز یکسان سازی نرخ ارز است؛ 
به این معنا که کم کم بساط ارزهای مبادله ای 
را جمع کرده و در نهایت، تامین همه نیازها را 
به بازار آزاد هدایت می کند.حسین میر شجاعیان 
معاون وزیر اقتصاد از شکاف 1۷ درصدی نرخ 
ارز خبر داد و افزود: در حال حاضر شکاف 1۷ 
ارز مبادله ای و آزاد وجود  درصدی میان نرخ 
دارد که تفاوت چشمگیری نیست زیرا در سال 
های گذشته شکاف میان این دو نرخ بیش از 1۷ 
درصد بوده است البته دولت در تالش است تا ارز 

را تک نرخی کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: اما مهم 
تر از تک نرخی شدن ارز، ثبات نرخ ارز در یک 
رقم ثابت و کنترل بازار است که به دلیل نبود 
روابط کارگزاری مناسب، تاکنون اجرایی نشده 
است. بنابراین بانک مرکزی و دولت با احتیاط 

بیشتری در این راه قدم برمی دارد.
میرشجاعیان گفت: تا زمانی که ارز تک نرخی 
نشده، اعتراض ها بر انجام نشدن این طرح است 
اما هنگامی که اجرایی و شکست بخورد، نتایج 

بدتری به دنبال خواهد داشت.
میرشجاعیان در ادامه افزود: درست است که در 
شرایط فعلی برخی نارصایتی ها وجود دارد، اما 
در زمان رکود اقتصاد قدرت خرید مردم کاهش 

یافته و سفره مردم نیز کوچک شده است.
به گفته وی، رشد 12 درصدی سال گذشته و 
پیش بینی بینی بین 4.5 تا 5 درصد برای سال 

جاری، در مجموع رشد معقول اقتصادی ایران را 
نشان می دهد. اقتصاد ایران در سال هایی که 
شوک هایی مثل تحریم جنگ و ... نبود رشد 
اقتصادی 4 تا 5  درصد را تجربه کرده و در حال 
حاضر نیز به قول کارشناسان اقتصادی در مسیر 

بلند مدت خود در حرکت است.
این صاحبنظر اقتصادی ادامه داد: دستیابی به 
رشد ۸ درصد سخت است، اما در کل مجموع 
بیکاری  نرخ  از جمله  ایران  اقتصاد  پارامترهای 
11.۷ درصد، تورم زیر 10 درصد، رشد اقتصادی 
نزدیک به 5 درصد مولفه های بدی برای اقتصاد 
کشور نیست، البته درست است عقب افتادگی 
های زیادی به واسطه تحریم اتفاق افتاده و همه 
اقتصادی  کیک  شدن  کوچک  از  نشان  آمارها 

کشور دارد.
دولت به دنبال گرانی ارز نیست

از سوی دیگر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
معتقد است ، بی توجهی به مدیریت بازار ارز، 
دستاورد دولت در تک رقمی شدن نرخ تورم را با 

چالش روبرو می کند.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی،  درباره وضعیت 
کشورها  تمامی  در  که  زمانی  گفت:  ارز  بازار 
می  اتفاق  اجتماعی  های  اغتشاشات  یا  تنش 
افتد اقتصاد کشورها متاثر می شود.  تنش یا 
اغتشاشات های اجتماعی،  فضای ریسکی در 
حوزه فعالیت های اقتصادی ایجاد و به نوسانات 
در بخش های مختلف منتهی می شود که قیمت 
برخی کاالها را افزایش و برخی را نیز کاهش 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس  دهد.  می 
ادامه داد: التهابات اجتماعی باعث ایجاد فضای 
روانی در بازار ارز شد و سوداگران بازار ارز نیز 
بیشترین سوء استفاده را داشتند. پورابراهیمی 
داورانی افزود: عدم اطالع رسانی بانک مرکزی در 
خصوص نوسانات بازار ارز باعث رونق سوداگری 
در بازار ارز می شود، بنابراین باید بانک مرکزی با 
شفافیت به مردم اطالع رسانی و بازار را به صورت 

فعال تر مدیریت کند.
با بیان اینکه در برخی کشورهای اروپایی  وی 
نیز درگیری های اجتماعی وجود دارد و مردم 
دستگیر می شوند، گفت: نباید برخی اغتشاشات 
اجتماعی که گاهی اتفاق می افتد بازارها را تحت 
تاثیر قرار دهد چرا که این موضوعات گذرا است.

بینی  پیش  اینکه  بیان  با  داورانی  پورابراهیمی 
می شود بانک مرکزی بتواند بازار ارز را کنترل 
کند، افزود: نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار 
ارز در روزهای گذشته پررنگ نبوده است. وی 
از  دولت  درآمدهای  افزایش  موضوع  داد:  ادامه 

محل تغییرات قیمت ارز به نفع دولت و اقتصاد 
نیست و مجلس و دولت در این خصوص نگاه 

مشترک دارند.
وی ادامه داد: دولت در پی افزایش نرخ ارز نیست 
چرا که دولت خود مصرف کننده ارز بوده و رشد 
قیمت ها باعث تحمیل هزینه ها و افزایش تورم 
می شود و دستاورد دولت در تک رقمی شدن 

نرخ تورم را با چالش روبرو می کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
انتظارات تغییر نرخ ارز از نوسانات ارز بدتر است، 
ارز در چند سال  بازار  یادآور شد: ثبات نسبی 
اعمال  با  بانک مرکزی  و  گذشته وجود داشته 
سیاست های مناسب و مدیریت می تواند ثبات 

نسبی را در بازار به وجود آورد.
جمع  در  عبده تبریزی  حسین  همچنین 
خبرنگاران اظهار کرد: در رابطه با نرخ ارز بازار 
افزایش  امکان  ارز  نرخ  این است که  تشخیص 
اگر تشخیص  دارد و روی آن حساب می کند، 
دولت این باشد که بازار چنین گرایشاتی دارد 
باید کمک کند ارز به وسیله ای برای پس انداز 
تبدیل نشود، یعنی دولت باید حباب منفی بازار 
پس انداز  جهت  وسیله ای  تا  کند  خالی  را  ارز 
که  است  این  بازار  تشخیص  افزود:  وی  نشود. 
از تمام چیزهایی که وجود دارد ارز زیر قیمت 
است، برای همین هم در بورس فقط تمام سهام 
تحت تأثیر ارز بیشترین رشد را داشته اند، مانند 
پتروشیمی ها، خودروسازی، فلزات و...، حتی در 
بورس نیز تعدیل قیمت ها از قیمت ارز هم فراتر 

رفته است.
یکه تازی سوداگران در بازار ارز 

در این میان نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 
تالش  ارز  بازار  :سوداگران  گوید  می  مجلس 
کردند تا با ایجاد فضای روانی، نوسانات بازار را 
به نفع خود تغییر دهند این در حالی است که 
باید بانک مرکزی بازار را بصورت موثرتر مدیریت 
می کرد. رحیم زارع  با انتقاد از رشد قیمت ارز 
گفت:از گذشته نوسانات بازار ارز متاثر از عوامل 

اقتصادی و سیاسی بوده است بنابراین باید بازار 
را با لحاظ تمامی جوانب مدیریت کرد.در الیحه 
بودجه سال 9۷ براساس محاسبات قیمت دالر 
بنابراین در راستای  تعیین شده  تومان   3500
یکسان سازی نرخ ارز باید نرخ دالر در بازار آزاد 

نیز در همین محدوده قیمتی باشد.
نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
روزهای  در  افزود:متاسفانه  اسالمی  شورای 
گذشته به دلیل عدم مدیریت موثر بازار ارز یک 
نوع فضای روانی در بازار ارز ایجاد شده که نتیجه 
آن رشد قمیت دالر بوده است.سوداگران بازار ارز 
در چند روز گذشته تالش کرده اند تا با ایجاد 
فضای روانی، نوسانات بازار را به نفع خود تغییر 
دهند این در حالی است که باید بانک مرکزی 

بازار را بصورت موثرتر مدیریت می کرد.
بازار ارز با اعمال سیاست های صحیح از 

سوی بانک مرکزی مدیریت شود
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد:باید بازار ارز با اعمال 
مرکزی  بانک  سوی  از  صحیح  های  سیاست 
در  دالر  نرخ  افزایش  که  چرا  شود  مدیریت 
منجر  کاالها  برخی  گرانی  به  گذشته  روزهای 
یابد  ادامه  این روند همچنان  اگر  شده است و 
عالوه بر کوچک شدن سفره خانوارها،  به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم، بازار را با رکود سنگین 
تری روبرو می کند.زارع افزود:ادامه روند صعودی 
نرخ ارز به افزایش نرخ تورم در جامعه منجر می 
اقتصادی  شرایط  که  است  حالی  در  این  شود 
جدید  های  گرانی  تحمل  خانوارها  از  بسیاری 
بودجه  تلفیق  کمیسیون  رییس  ندارد.نایب  را 
سال 9۷ مجلس شورای اسالمی با اشاره به لزوم 
تسهیل شرایط سرمایه گذاری،  یادآور شد:باید 
نوسانات بازار ارز کنترل شود تا شرایط برای رونق 
فعالیت های اقتصادی بیشتر فراهم شود چرا که 
در صورت نبود ثبات در  بازار ارز انگیزه سرمایه 

گذاری در کشور کم می شود.

بازار نیازمند مدیریت با اقتداراست؛   

پـشتپـردهرانـتارزی

مفقودی
برگ سبز پژو پارس سفید روغنی مدل ۸۸ با شماره پالک ۸14ج49 ایران ۸2 با شماره موتور  
نیا علمداری  بنام اسمعیل  NAAN01CA3AE۶۶9513A 124۸۸214۶19شماره شاسی 

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 پروانه بهره برداری دامداری روستای پرواربندی گوساله به شماره 2۶2۸۶و تاریخ صدور۸۸/10/29 
متعلق به اینجانب ولی اهلل اصغری چو کالیی فرزند عظیم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

 میاندرودمی باشد

مفقودی
موتور  با شماره  ایران ۸2  با شماره پالک 112ص95  پیکان سفید مدل ۸4  وانت  برگ سبز 
از  و  پور خاکی مفقود گردیده  ابراهیم  امید  112۸4045120 شماره شاسی 121245۶۸بنام 

بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

مزایده آگهی
 در پرونده کالسه 9۶0353و9۶0354و9۶0355اجرای مدنی متمرکز محکوم علیه آقای شرکت فوالد سازان جویبار به  پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حگم در حق آقای مهنسال فرهادی و صالحی  محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا 
به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نمایند دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط 

زیر بفروش میرساند 
مال مورد مزایده 1یک دستگاه خودرو وانت مزدا 2000 دو کابین به شماره انتظامی 99۷ی12 ایران ۷2 آبی مدل 13۸۸

1_قیمت کل کارشناسی  190/000/000 صدو نود میلیون ریال  می باشد  2_مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهادنمایند برنده مزایده 
محسوب خواهد شد  3_موعد و زمان فروش روز 9۶/10/30ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشند زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای 

اداری پس از انتشار میباشد 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

رونوشتآگهیحصروراثت
رعنا علیجان زاده کاشی فرزند عبدالحسین     به شرح دادخواست به کالسه 1/2۷5/9۶ این 
شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا محمد 
زاده الریجانی فرزند غالمحسن به ش ش 35202صادره از بابل  در تاریخ ۶۷/3/30اقامتگاه 

دائمی خود     بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-رعنا علی جان زاده کاشی با ش ملی 20۶21۶۸2۸4همسر متوفی 
2-قاسم محمد زاده الریجانی فرزند متوفی با ش ملی 20۶51434۷9
3-رینب محمد زاده الریجانی فرزند متوفی با ش ملی20۶513۷010

4-زهر خانم رمضانی پور فیروزجاه مادر متوفی با ش ملی 20۶21۶5۶41
5-غالمحسن محمد زاده الریجانی فرزند محمد به ش ش 319 پدر متوفی 

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه اول    شورای حل اختالف بندپی شرقی  حسین مسلم زاده 

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
 آقای محمد صادق پور فرمی فرزند علی گدا به شرح درخواستی که به شماره 
انحصار وراثت نموده و  9۶/۸53این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی 
اعالم داشته که مرحوم علی گدا صادق پور فرزند شیرخان به شماره شناسنامه ۷23 
صادره از بابل در تاریخ9۶/۸/3 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت 

نموده و ورثه حین الفوت عبارتند از 
1-محمد صادق پور فرمی فرزند علی گدا به شماره شناسنامه 34۶ فرزند متوفی

2- عین اهلل صادق پور فرمی فرزند علی گدا به شماره شناسنامه ۸14 فرزند متوفی 
3-منور صادق پور فرمی فرزند علی گدا به شماره شناسنامه ۷4۷ فرزند متوفی

4- فاطمه صادق پور فرمی فرزند علی گدا و شماره شناسنامه 20۷ فرزند متوفی 
5-مریم صادق پور فرمی فرزند علی گدا به شماره شناسنامه 2۸ فرزند  متوفی

۶- رحیمه رسولی فر می فرزند محمود شماره شناسنامه 14 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
آگهیدرخواستگواهیحصروراثت قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فریدونکنار

آقای ابراهیم گلچین کیاپی فرزند عباسعلی به شرح درخواستی که به شماره 9۶0 این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم کلثوم 
بابویه دارابی فرزند شعبان به شماره شناسنامه 15۶2 صادره از ساری در تاریخ 9۶/4/22در 

اقامت های دائمی خود شهرستان میاندرود فوت نموده ورثه حین الفوت و عبارتند از
1-  مریم گلچین کیاپی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 3131 فرزند متوفی 

2- فاطمه گلچین کیاپی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 2405 فرزند متوفی
3-  ابراهیم گلچین کیاپی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 500۸ فرزند متوفی 

4- هادی گلچین کیاپی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 1۶
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم. الف 9۶/2۶5
 آقاجانی رئیس شعبه اول حکم شورای حل اختالف میان رود

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  اصغر  علی  فرزند  روحی  سیروس  آقای   
انحصار وراثت نموده  2/924/9۶این شورا ثبت کرده و درخواست صدور گواهی 
و اعالم داشت که مرحوم علی اصغر روحی فرزند رحمت اهلل به شماره شناسنامه 
13 صادره از محمودآباد در تاریخ9۶/10/2 در اقامت های دائمی خود شهرستان 
فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت عبارتند از 1- سیروس روحی فرزند علی 
اصغر به شماره شناسنامه 19۶20 فرزند متوفی  2- جواد روحی فرزند علی اصغر 
به شماره شناسنامه 11۷2 فرزند متوفی  3- فریده روحی فرزند علی اصغر با شماره 
شناسنامه 950 دختر متوفی  4- فیروزه روحی فرزند علی اصغر با شماره شناسنامه 
11۷1 دختر متوفی 5-  فاطمه روحی فرزند علی اصغر با شماره شناسنامه 11۷3 
فرزند متوفی  ۶- فهیمه روحی فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 3۸0 و فرزند 

متوفی  ۷- مریم علیزاده فرزند نادعلی شماره شناسنامه 5 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

 استقبال بخش خصوصی از رقابت 
در پرداخت وام مسکن

تحلیلگران پیش بینی کردند؛

طال باالی ۱۳۰۰ دالر می درخشد

کارشناسان مسکن و فعاالن بخش ساخت و 
ساز از ورود بانک های جدید به بازار اوراق 
تسهیالت مسکن و رفع انحصار از بانک عامل 

این بخش استقبال کردند.
به گزارش مهر، بازار مسکن در ماه های اخیر 
به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای هدف 
توسعه اقتصادی از سوی دولت شناخته شده 
و در تالش است تا سایر بخش های اقتصادی 
کند؛  »بازفعال«  مسکن  بخش  کمک  به  را 
ابتدای  از  مسکن  بخش  دیگر  عبارت  به 
توسعه  اساس  و  بستر  عنوان  به  آینده  سال 
اقتصادی در بخش اشتغال، تولید، خدمات، 
صنعت بیمه، صنعت بانکداری، صنایع سبک 
)تولید مصالح ساختمانی( و سنگین )فوالد 
منابع  دادن  گسیل  از  استفاده  با  آهن(  و 
صندوق  و  مرکزی  بانک  حتی  یا  بانکی 
خواهد  عمل  مسکن  بخش  به  ملی  توسعه 
برای  طرح  نخستین  منظور  همین  کرد.به 
افزایش  و  مسکن  بخش  نقدینگی  افزایش 
با  مسکن  یا خرید  تسهیالت ساخت  میزان 
انحصارزدایی از بانک مسکن و امکان دریافت 
این نوع تسهیالت از بانک ملی کلید خورد 
و قرار است از امروز در همه شعب این بانک 
تسهیالت مسکن با استفاده از اوراق گواهی 

حق تقدم تسهیالت مسکن پرداخت شود.
این  اجرای  راه  سد  بزرگترین  حال  این  با 
بودن  الوصول  صعب  و  پیچیده  طرح، 
)برای  تومانی  تسهیالت مسکن ۶0 میلیون 
فرد( و 120 میلیون تومانی )برای زوجین( 
از بانک ملی است. در این طرح متقاضی پس 
از 2 سال سپرده گذاری در حساب سپرده 

کوتاه مدت، می تواند به جای دریافت سود 
سپرده، اوراق تسهیالت مسکن دریافت کند. 
سود این تسهیالت 1۷.5 درصد و بازپرداخت 
این طرح  های  تفاوت  است.از  ساله  آن 12 
)وام  مسکن  بانک  ممتاز  سپرده  حساب  با 
سقف  همان  تسهیالت(  اوراق  با  مسکن 
۶0 میلیون تومانی وام است و اگر متقاضی 
با  نیز  مسکن  تعمیرات  جعاله  وام  بخواهد 
نباید  کند،  دریافت  طرح  این  از  استفاده 
سقف وام از ۶0 یا 120 میلیون تومان بیشتر 
شود این درحالی است که بانک مسکن وام 
جعاله را به عنوان تسهیالت علی حده از وام 
۶0 میلیون تومانی به مشتریان می دهد که 

در مجموع به ۸0 میلیون تومان می رسد. 
ضمن اینکه بانک مسکن 10 میلیون تومان 
)برای  تومان  میلیون   20 و  فرد(  )برای 
که  دهد  می  سپرده  بدون  وام  نیز  زوجین( 
بر اساس دستورالعمل و موافقت جدید بانک 
مرکزی، دیگر نیازی به خرید اوراق برای این 
وام با سود 1۸ درصد و بازپرداخت 5 ساله 
بانک ملی هنوز طرح روشنی  نیست.اگرچه 
اوراق  از  با استفاده  برای اعطای وام مسکن 
بانک  این  ورود  صرف  اما  ندارد،  تسهیالت 
ترغیب  سرآغاز  تواند  می  مسکن  بخش  به 
معتبر  اعتباری  مؤسسات  و  ها  بانک  سایر 
باشد.  مسکن  بخش  بلندمدت  تسهیالت  به 
خبر،  این  اعالم  زمان  از  دلیل  همین  به 
بانک  سوی  از  مسکن  تسهیالت  پرداخت 
ملی با استقبال فعاالن و سازندگان، سرمایه 
بازار مسکن  گذاران و کارشناسان اقتصادی 

روبرو شده است.

سرمایه  گذاران و کارشناسان در نظرسنجی طالی 
هفتگی کیتکونیوز پیش بینی کردند روند افزایش 
قیمت این فلز ارزشمند در هفته جاری ادامه پیدا 
کند.به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل 
در فوریه در آخرین روز سال 201۷ باالی 1300 
دالر ایستاد و از ابتدای سال 201۸ تاکنون باالی 
این مرز روانی با اهمیت مانده است. این فلز هفته 
گذشته از ضعف ارزش دالر آمریکا سود برد و روز 
جمعه که دولت آمریکا اعالم کرد اقتصاد این کشور 
14۸ هزار شغل در دسامبر ایجاد کرده، نسبت به 
معامالت روز پیش اندکی بهبود پیدا کرد. رقم 
14۸ هزار شغل جدید در دسامبر کمتر از میانگین 
232 هزار شغل در دو ماه پیش از آن بود. ناظران 
گزارش اشتغال را برای طال مثبت ارزیابی کردند، 
زیرا این آمار به معنای آن است که روند تحکیم 
سیاست پولی از سوی بانک مرکزی آمریکا شتاب 
نخواهد گرفت.طال روز جمعه برای یازدهمین روز 
متوالی افزایش داشت که طوالنی ترین روند رشد 
قیمت برای این فلز ارزشمند بود. هر اونس طال 
برای تحویل در فوریه در معامالت روز جمعه 
بازار آمریکا با ۷0 سنت یا کمتر از 0.1 درصد 
افزایش، در 1322.30 دالر بسته شد. طال برای 
کل هفته حدود یک درصد افزایش داشت که 
چهارمین رشد هفتگی متوالی بود.شاخص دالر 
آمریکا روز جمعه 0.1 درصد رشد کرد اما برای 
کل هفته حدود 0.2 درصد کاهش نشان داد. 
این شاخص 9.9 درصد در سال 201۷ سقوط 
کرد.در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال 
استریت 20 نفر شرکت کردند که از میان آنها 
11 نفر یا 55 درصد افزایش قیمت و پنج نفر یا 
25 درصد کاهش قیمت طال در هفته جاری را 

پیش بینی کردند، در حالی که چهار نفر یا 20 
درصد نسبت به روند قیمت طال نظری نداشتند.

در این بین، ۷۷5 نفر در نظرسنجی آنالین کیتکو 
از سرمایه گذاران شرکت کردند که مجموعا 4۷۷ 
نفر یا ۶2 درصد افزایش قیمت و 21۷ نفر یا 2۸ 
درصد کاهش قیمت طال را پیش بینی کردند و ۸1 
نفر یا 10 درصد نظری نداشتند.سرمایه گذاران در 
سال 201۷ مجموعا 31 بار از 50 بار روند قیمت 
طال را به درستی پیش بینی کردند که درستی 
پیش بینی آنها را به ۶2 درصد رساند، در حالی که 
میزان درستی پیش بینی کارشناسان وال استریت 
بار، 59 درصد  از 51  با 30 پیش بینی درست 
درصد بود.باب هابرکورن، کارگزار ارشد کاال در 
شرکت »آر جی او فیوچرز« بر این باور است که 
طال از پتانسیل صعود به قیمت باالتری برخوردار 
است زیرا آمار اشتغال ضعیف تر از حد مطلوب 
بود.رالف  عامل حمایت کننده ای خواهد  آمریکا 
پرستون از شرکت »هریتیج وست فایننشیال« با 
بیان اینکه هیچ مانعی برای صعود طال وجود ندارد، 
پیش بینی کرد قیمت هر اونس طال ممکن است 
امسال به 1400 دالر صعود کند.کوین گریدی، 
رییس شرکت فونیکس نیز نسبت به رشد قیمت 
طال خوش بین است زیرا به نظر می رسد هر بار 
که قیمت این فلز ارزشمند دچار عقب نشینی 
شده، یک خریدار بزرگ در بازار پیدا شده است. 
اما شون السک، مدیر شرکت »والش تریدینگ« 
انتظار دارد طال به دلیل سودگیری معامله گران، با 
کاهش اندک قیمت روبرو شود.کالین سیژینسکی، 
استراتژیست ارشد بازار نیز انتظار دارد هر اونس 
طال در هفته جاری بین 1300 تا 1325 دالر 

معامله شود

آگهیابالغوقتدادرسی
 آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه 353/9۶ شورای حل اختالف شماره 1۸کیان  خواهان: 
جاسم رفیعی طاقانکی  فرزندعبدالرضا به آدرس طاقانک ـ جنب بانک صادرات ـ کوچه سوم 

شهیدحیدری  خوانده : علیرضا برزگر فرزند حسینقلی ـ مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه به میزان 40/000/000ریال + تامین خواسته 

وقت رسیدگی : 9۶/11/25ساعت 14/30
شعبه  تقدیم  خوانده  بطرفیت   9۶/10/13 مذکوردرمورخه  خواسته  به  دادخواستی  خواهان 
شورای حل اختالف شماره 1۸ کیان نموده ، که به کالسه 253/9۶ ثبت گردیده وباعنایت به 
مجهول المکان بودن خوانده مراتب دراجرای  ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه واخذ نسخه 

ثانی دادخواست وضمایم آن  درتاریخ فوق درجلسه دادرسی حاضر شود. 
شورای حل اختالف شماره 18کیان 



معرفی  با  جالل  ادبی  جایزه  دوره  دهمین   
برگزیدگان در بخش های مختلف به کار خود 

پایان داد.
ایرنا، آیین اختتامیه دهمین دوره   به گزارش 
برگزار  وحدت  تاالر  در  دیروز  جالل  جایزه  
شد.در این دوره منتخبان بخش ویژه  دهمین 
بزرگداشت  آل احمد؛  جالل  ادبی  جایزه   دوره  
یک دهه پویایی اقتصاد مقاومتی؛ با عنوان »یک 
اجتماعی  پیامدهای  و  اقتصادی  ادبیات  دهه 

کار« معرفی شدند.
تا  آتن  از  »بالغت  اثر  دو  بخش  این  در  اما 
کتاب  و  مقدم  بالغتی  داوود  اثر  مدینه« 
انتقادی گفتمان روایی«  »درآمدی بر تحلیل 
اثر حسین صافی پیرلوجه ›شایسته ی تقدیر‹ 

جشنواره معرفی شدند.
جالل  جایزه  ادبی  نقد  بخش  داوران  هیئت 
آل احمد پس از بررسی و مطالعة ده ها کتاب 
پنج کتاب  ابتدا  منتشر شده در سال 1395 
را به عنوان آثار برتر این سال معرفی کردند.

آثار معرفی شده عبارت بودند از: بالغت از آتن 
تا مدینه، بررسی تطبیقی فن خطابه یونان و 
پنجم  قرن  تا  اسالمی  بالغت  و  باستان  روم 

بوطیقای  عمارتی مقدم،  داود  پژوهش  هجری 
بوف کور روایت شناسی روان گسیختگی در 
نیکبخت،  محمود  نوشته  کور  بوف  تکنیک 
روایی  گفتمان  انتقادی  تحلیل  بر  درآمدی 
زمانه؛  پیرلوجه، صدای  صافی  نوشته حسین 
جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از 
انقالب نوشته کارولینا راکوویتسکا عسگری و 
)نوع  ژانر  نظریه  و  حسنکلو،  عسگری  عسگر 
ادبی( رویکرد تحلیلی- تاریخی،تدوین و تالیف 
سیدمهدی زرقانی و محمودرضا قربان صباغ.

رقابت نهایی میان این پنج اثر به عنوان آثار 
برتر پژوهشی سال 1395 بود که در نتیجه پس 
از بحث و بررسی هیئت داوران هیچ کتابی را 
شایسته دریافت جایزه برگزیده جالل آل احمد 
ندانست، اما دو کتاب بالغت از آتن تا مدینه، 
بررسی تطبیقی فن خطابه یونان و روم باستان 
و بالغت اسالمی تا قرن پنجم هجری نوشته 
داود عمارتی مقدم و درآمدی بر تحلیل انتقادی 
گفتمان روایی نوشته حسین صافی پیرلوجه 
را به عنوان آثار »شایسته تقدیر« سال 1395 
معرفی کرد.هیئت داوران کتاب بالغت از آتن تا 
مدینه، بررسی تطبیقی فن خطابه یونان و روم 

باستان و بالغت اسالمی تا قرن پنجم هجری 
داود عمارتی مقدم را به جهت تالش برای ریشه 
یابی فن بالغت اسالمی و مقایسه تطبیقی آن 
با بالغت یونانی و رومی که در جهت احیای 
شایسته  است  اسالمی   – ایرانی  ادبی  میراث 
تقدیر دانست. ارجاع به منابع گسترده، معتبر 
وتخصصی در حوزه بالغت یونان و جهان اسالم 
و تأمل در نخستین درسنامه های بالغی جهان 
زمرۀ  در  را  آن  است که  اثر  این  مهم  ویژگی 
دهد. می  جای  دوره  این  پژوهشی  برتر  آثار 

هیئت داوران کتاب درآمدی بر تحلیل انتقادی 
گفتمان روایی اثر حسین صافی پیرلوجه را به 

جهت تالش برای ارایة چارچوبی برای شناسایی 
و بررسی گفتمان روایی در زبان فارسی، همراه 
کردن طرح مباحث نظری با مطالعه کاربردی 
از منابع  استفاده  فارسی،  از ادب  نمونه هایی 
دست اول و شیوه ای موجز برای ارائه مطالب 

شایسته تقدیر دانست.
داوران دهمین دوره جایزه جالل ضمن تبریک 
در  که  دارند  امید  فوق  آثار  نویسندگان  به 
عنوان  با  آثاری  معرفی  فرصت  آتی  سال های 

برگزیدگان آثار در حوزۀ نقد ادبی فراهم شود.
علیرضا  و  نجومیان  امیرعلی  موالیی،  سرور 

نیکویی اعضای هیات داوری این بخش بودند.

برگزیدگانجایزهادبیجاللمعرفیشدند

اجتماعیفرهنگیاقتصادیورزشی
صاحبامتیاز:موسسههمگاماناندیشهزمان

مدیرمسئول:محمودحیدری
سردبیر:سعیدحیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن:88481890-91/8810187۳
نمابر:88101874

نشانی:خیابانولیعصر،ابتدایخیاباناسدآبادی
خیابانششم،پالک۳،طبقهدوم

چاپ:کارگر
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کتاب خاطرات و اسناد جمال 
زاده به چاپ دوم رسید

»جمال زاده  کتاب 
برداشت،  خاطره، 
نوشته  اسناد« 
پروین  ناصرالدین 
انتشارات  توسط 
به  کتاب  جهان 

چاپ دوم رسید.
از  گزارش    به 

کتاب،  جهان  انتشارات  عمومی  روابط 
کتاب »جمال زاده خاطره، برداشت، اسناد« 
توسط  تازگی  به  پروین  ناصرالدین  نوشته 
انتشارات جهان کتاب به چاپ دوم رسیده 
است.چاپ اول این کتاب بهار 94 منتشر و 
راهی بازار نشر شد و حاال نسخه های چاپ 
دوم آن راهی بازار نشر شده اند. نویسنده 
و گردآورنده این اثر سعی داشته در کتاب 
پیش رو، نگاهی از نزدیک و بی تعارف به 
محمدعلی جمال زاده پدر داستان نویسی 

مدرن ایران داشته باشد.
تاریخ  پژوهشگر  پروین،  ناصرالدین 
مطبوعات ایران، سال ها دوست و همنشین 
این  او در  بوده است.  محمدعلی جمالزاده 
و  از شخصیت  را  برداشت های خود  کتاب 
معاصر  ادبیات  پیشکسوت  نویسنده  افکار 
ایران بدون پرده پوشی به قلم آورده است. 
هم از سلوک انسانی و خوبی هایش سخن 
در  را  او  بسیار  تناقض های  هم  و  گفته 
و  تاریخ  مورد  در  )به ویژه  گفتار  و  اندیشه 
فرهنگ و تمدن ایران و نیز ایرانیان( آشکار 

ساخته است.
بخش  است:  بخش  سه  دارای  کتاب  این 
یکم خاطره های دکتر ناصرالدین پروین از 
محمدعلی جمال زاده است و در آن هرچه 
از او دیده و شنیده و دریافته ، نوشته است؛ 
نکوهش  و  ستایش  و  ممیزی  بی هیچ 
برداشت های  شامل  دوم  بخش  بی جایی. 
و  است  جمال زاده  روزنامه نگاری  از  مؤلف 
و  روزنامه نگار«  »جمال زاده  مفصل  مقاله 
»جمال زاده مبتکر طرح مسئله شطرنج در 
نیز  مطبوعات فارسی« و      بخش سوم 
به شماری از سندهایی اختصاص یافته که 

جمال زاده خود به مؤلف سپرده است.
چاپ دوم این کتاب با 20۸ صفحه و قیمت 

1۶ هزار تومان منتشر شده است.

دردنیایکتاب

»فیلشاه«  انتخاب  اینکه  به  اشاره  با  صادقی  روانبخش 
برای حضور در جشنواره فیلم فجر درست بود از دبیر 
جشنواره خواست نگاه ویژه ای به انیمیشن داشته باشد.

روانبخش صادقی مدیرعامل سابق »آسیفا« درباره حضور 
در  محمدیان  هادی  کارگردانی  به  »فیلشاه«  انیمیشن 
بخش مسابقه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجربه 
مهر گفت:  من این فیلم را کامل ندیده ام، اما با توجه 
به کار قبلی هادی محمدیان با نام »شاهزاده روم« و تکه 
هایی که از »فیلشاه« دیده ام و توصیف هایی که شنیده 
ام، بی شک انتخاب درستی برای حضور این انیمیشن 

در جشنواره امسال صورت گرفته است.
وی ادامه داد: حضور این اثر در کنار دیگر آثار سینمایی 
بسیار فجر  فیلم  ملی  جشنواره  مسابقه  بخش   در 

 الزم بود.
اینکه  به  اشاره  با  رویاها«  »دزد  انیمیشن  کارگردان 
انیمیشن باید در جشنواره فیلم فجر دیده شود، توضیح 
ششمین  و  سی  دبیر  زاده  داروغه  ابراهیم  به  من  داد: 
تا  دهم  می  را  پیشنهاد  این  فجر  فیلم  ملی  جشنواره 
این انیمیشن در بخش داوری جشنواره به صورت ویژه 
دیده شود چراکه داوری یک انیمیشن در کنار آثار رئال 
در برخی موارد باعث می شود که حق انیمیشن نادیده 

گرفته شود.

انتخاب »فیلشاه« در جشنواره 
فجر تصمیم درستی بود 

مهران مدیری در کنسرت علیرضا عصار گفت: من شاهد 
نشست  خانه  در  خودخواسته  سال  هفت  شش،  او  بودم 
و  عظمت  این  با  بشود  نمی کردم  فکر  اصال  کرد؛  فکر  و 

درخشش برگشت.
مهران مدیری که شامگاه چهاردهم دی ماه در آخرین شب 
پاپ  خواننده  این  کنسرت  مهمان  عصار،  علیرضا  اجرای 
با اشاره به وقفه چندساله  شده بود به روی سن رفت و 
عزیز  دوست  علیرضا  گفت:  عصار،  موسیقایی  فعالیت  در 
او  از نزدیک شاهد بودم  و دوست داشتنی من است؛ من 
شش، هفت سال خودخواسته در خانه نشست و فقط فکر 

کرد و دید و شنید.
با  بشود  نمی کردم  فکر  اصال  داد:  ادامه  کارگردان  این 
هنرمندان  برخی  فقط  برگشت.  درخشش  و  عظمت  این 
می توانند تا این اندازه قدرتمند برگردند. این موضوع باعث 

افتخار ما است و امیدوارم او هرروز درخشان تر باشد.
به  را  قطعه ای  عصار  کنسرت،  این  از  دیگری  بخش  در 
به  اشاره  با  و  کرد  تقدیم  پالسکو  حادثه  آتش نشانان 
همزمانی کنسرت سال گذشته اش با این حادثه گفت: این 
ترانه برای آتش نشان ها و به شکل کلی امدادگرها ساخته 
شده است که متاسفانه سال گذشته آن را برای اجرا آماده 
نداشتیم. اجرای این قطعه را به روح بزرگ آن عزیزان و 

خانواده هایشان تقدیم می کنم.

تمجید مهران مدیری 
از علیرضا عصار

بازیگر نمایش »سه خواهر« با بیان اینکه تئاتر ایران از 
پیشینه تاریخی غنی برخوردار است، نسبت آینده تئاتر 
و بهبود اوضاع هنر نمایش در کشور ابراز خوش بینی 
کرد.پرستو گلستانی با بیان اینکه طی سال های اخیر 
نمایش های فاخری برای هر گروه سنی به صحنه رفته، 
تصریح کرد: نسل جدید تئاتر پویا و مشتاق هستند و 

می توانند اجراهای خوبی را خلق کند.
تئاتر  بزرگ و قدیمی  از هنرمندان  افزود: بسیاری  وی 
نیز خود را به روز کرده و با دانش امروز اجراهای خود 
را به صحنه می برند که باعث کسب تجربه بیشتر برای 

نسل جوان شده است.
کرد:  خاطرنشان  »همسر«  سینمایی  فیلم  بازیگر 
پیشکسوت می  کنار هنرمندان  در  کار  تازه  هنرمندان 
های  نمایش  ریزی  برنامه  بر  یکدیگر  کنار  در  توانند 
نمایش  اکنون  اینکه  بیان  با  کنند.وی  تولید  بهتری 
های فاخر با استانداردهای جهانی به صحنه می رود که 
می توان نام تئاتر را بر آنها گذاشت، تاکید کرد: ایران 
کشوری است که پیشینه غنی در هنرهای نمایشی دارد 
وارد شده  عرصه  این  به  تازه  که  همانند کشورهایی  و 
هزینه  و  زمان  آن  پیشرفت  برای  باید  پس  نیست  اند 

صرف کنیم.

 به آینده تئاتر کشور 
خوش بین هستم

کاریکاتور

روزنه

»نفس« در مرکز فیلم کالیفرنیا

کارگردانی  به  »نفس«  سینمایی  فیلم 
که  کالیفرنیا  فیلم  مرکز  در  آبیار  نرگس 
به نمایش فیلم های ارائه شده به بخش 
نمایش  دارد  اختصاص  خارجی  اسکار 
داده می شود.به گزارش از روابط عمومی 
کارگردان  آبیار  نرگس  »نفس«،  فیلم 
بین  فیلم »نفس« سی و سومین حضور 
المللی این فیلم را با برنامه نمایش فیلم 
فیلم  مرکز  در  شما«  مالحظه  »جهت 
آمریکا  در  کالیفرنیا  در  ولی  میل  رافایل 
سینمایی  رویداد  می کند.این   تجربه 
گزیدهای از فیلمهای ارائه شده به بخش 
اسکار خارجی را نمایش میدهد که فیلم 
سینمایی»نفس« نیز جز فیلم هایی است 

که در این مرکز نمایش میدهند.نمایش فیلمها در این رویداد سینمایی 
دارد.محمد  ادامه  نیز  ماه  تا 21 همین  و  آغاز شده  ماه  روز 15 دی  از 
اطبایی )مستقل های ایرانی( عرضه و پخش بین الملل فیلم »نفس« را 

به عهده دارد.

ویزای گروهی ایران و روسیه 
سال 2۰۱۸ لغو می شود

سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات 
گردشگری با اعالم نام کشورهایی 
که پیشنهاد لغو روادید با آن ها در 
حال پیگیری است، از به سرانجام 
گروهی  روادید  لغو  رژیم  رسیدن 
نخستین  در  روسیه  و  ایران  بین 
داد. خبر   201۸ سال  ماه های 

ویزا  این که  توضیح  با  اژدری  لیال 
و  می شود  مربوط  خارجه  امور  به 
برای  که  است  این  ایران  سیاست 

حرمت گذاشتن به شهروندان ایرانی و دولت جمهوری اسالمی، لغو ویزا 
ایسنا گفت: هرچند ما در بخش گردشگری معتقدیم  دوطرفه باشد، به 
اگر ویزا یک طرفه لغو شود بیشتر به نفع کشور و صنعت گردشگری تمام 
ایران  سوی  از  ویزا  یک طرفه ی  لغو  از  پس  که   همان طور  شد،  خواهد 
برای جمهوری آذربایجان، تعداد زیادی گردشگر آذربایجانی به ایران سفر 

کردند.
امور  وزارت  و  ویزا، سیاست دولت  به هر حال درباره ی  اضافه کرد:  وی 
خارجه، به عنوان مسؤول مستقیم و تصمیم گیرنده نهایی اهمیت دارد و 
قطعا نسبت به پیشنهادهای سازمان میراث فرهنگی وگردشگری اولویت 

دارد. با این حال ما پیشنهاداتمان را به وزارت خارجه ارائه می کنیم.
ویزا  با  ارتباط  در  زیادی  بحث های  خارجه  وزارت  با  ما  افزود:  اژدری 
داشته ایم، درباره ی روسیه هم پیشنهاد لغو ویزای دو طرفه داده شد که 
کارهای نهایی آن درحال انجام است. به این ترتیب که گردشگران روس 
و ایرانی می توانند در قالب گروه های 15 نفره بدون نیاز به دریافت ویزا، 
به شکل مانیفستی و از طریق آژانس هایی که از سوی دو کشور معرفی 

می شوند، به ایران و روسیه سفر کنند.
او درباره زمان قطعی برقراری این رژیم بین دو کشور، اظهار کرد: همه 
کارها و اقدامات الزم انجام شده و فکر می کنم در آینده خیلی نزدیک 

با سفر هیات بلندمرتبه از ایران به روسیه، این پروژه به سرانجام برسد.
سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری درباره ی سایر پیشنهادهایی 
که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت خارجه 
برای پیگیری لغو روادید داده است، گفت: در ارتباط با چین این پیشنهاد 
را مطرح کرده ایم، چون در گردشگری کشور خاصی محسوب می شود، 

مدل پیشنهادی ما مشابه روسیه و لغو روادید گروهی بوده است.

سه جایزه به جوایز کتاب بریتانیا اضافه شد

سال  در  بریتانیا  کتاب  جوایز 
201۸ در حالی برگزار می شود که 
سه جایزه دیگر به مجموعه جوایز 
آن اضافه شده است.به گزارش از 
در  بریتانیا  کتاب  بوک سلر، جوایز 
سال 201۸ دو جایزه فردی شامل 
سال  تصویرگر  و  سال  نویسنده 
بهترین  شامل  بخش  یک  نیز  و 
کتاب های شنیداری را به مجموعه 

جوایز ساالنه خود اضافه کرد.
مراسم اهدای این جوایز 14 ماه مه 201۸ در لندن برگزار می شود. این 
جایزه برای تقدیر از ناشران، کارگزاران ادبی، نویسندگان و کتاب فروشان 
هر سال برگزار می شود.این جایزه برای گرامی داشت دستاوردهای سال 
در زمینه صنعت نشر برگزار می شود تا از خالقت در بخش های مختلف 
که  نامزدها  از  مجموعه ای  میان  از  سال  نویسنده  شود.انتخاب  تجلیل 
توسط ناشران معرفی می شوند، صورت می گیرد. داوران در عین توجه به 
میزان فروش یک کتاب، به حمایت نویسنده در توجه به فروش کتاب نیز 
توجه خواهند داشت. انتخاب تصویرگر سال نیز با توجه به نقش تصویرگر 
با  معتقدند  جایزه  این  می گیرد.برگزارکنندگان  صورت  کتاب  فروش  در 
اهدای این جوایز هر سال بر مشارکت عناصر مشغول در صنعت نشر در 
تجارت سالم کتاب کمک می شود و در نهایت کتاب بیشتری به دست 

خواننده بیشتر می رسد.

مشکلظاهری۶۰درصدایرانیها!

جمشید هاشم پور
 سر صحنه »گلشیفته«

پیشکسوت  بازیگر  هاشم پور  جمشید 
سینمای ایران روز گذشته از پشت صحنه 
مجموعه نمایش خانگی »گلشیفته« دیدن 
کرد و با عوامل این سریال گفت وگو کرد. 
از  پیش  که  هاشم پور  فارس،  گزارش  به 
این در فیلم سینمایی »دارکوب« با بهروز 
شعیبی همکاری داشته است، روز گذشته 
به پشت صحنه سریال این کارگردان رفت 
و  دیدار  مجموعه  عوامل  و  بازیگران  با  و 
مجموعه  این  تصویربرداری  کرد.  گفت 
ادامه  تهران  در  اکنون  هم  خانگی  نمایش 

دارد.
علی اکبر  تهیه کنندگی  به  سریال  این 
در  یاری  صادق  سرمایه گذاری  و  نجفی 
می شود.  ساخته  اجتماعی  کمدی،  ژانر 
همچنین جانشین تهیه کننده مهدی یاری 

است.
رسانه  سرو  مؤسسه  توسط  »گلشیفته« 

پارسیان پخش و وارد بازار می شود.

خبر

فصل پائیز 9۶ درحالی سپری شد که مجموع فروش سینما در این فصل با 3۸ 
میلیارد و 259 میلیون و 941 هزار تومان ، دارای رشد 1۸ درصدی  نسبت به 

پائیز سال گذشته بوده است.
به گزارش از روابط عمومی سازمان امور سینمایی،سمعی و بصری؛ معاونت توسعه 
فناوری و مطالعات سینمایی در تحقیقی به مقایسه تطبیقی گیشه پائیزی سینما 
در سال های 9۶ و 95 کرده است که در این تحقیق مشخص شد که گیشه پائیز 
9۶ با تعداد 4 میلیون و  939 هزار ۷50 نفر تماشاگر نسبت به گیشه پائیز 95 با 
4 میلیون و ۸۷3 هزار و 350 نفر دارای رشد 1 درصدی تعداد تماشاگر بوده است.

همچنین در این تحقیق گیشه سینما در پائیز 9۶ با مجموع فروش 3۸ میلیارد و 
259 میلیون و 941 هزار تومان نسبت به گیشه سینما در پائیز 95 با 32 میلیارد 
و 43۶ میلیون و ۸90 هزار تومان شاهد رشد 1۸ درصدی در میزان فروش بوده 
پائیز  در  مکانیزه  با سیستم  فعال  سالن های  تعداد  تحقیق،  این  براساس  است.  
سال 9۶  با مجموع 35۶سالن نسبت به 295سالن در پائیز 95، دارای رشد 21 

درصدی  نسبت به پائیز سال گذشته بوده است.
طبق گزارش تحقیقی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، تعداد صندلی 
در پائیز سال 9۶ دارای رشد 13 درصدی  نسبت به پائیز سال گذشته بوده و  نرخ 
متوسط بلیت نیز در پائیز سال 9۶ دارای رشد 1۶ درصدی  نسبت به پائیز سال 
گذشته و متوسط فروش هر صندلی در پائیز 9۶ حدود 4 درصد افزایش نسبت به 

پائیز سال 95 داشته است.
همچنین طبق این گزارش، متوسط ورود تماشاگر به هر سالن در پائیز 9۶ حدود 
1۶ درصد کاهش و متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی در پائیز 9۶ حدود 11 

درصد کاهش نسبت به پائیز سال 95 داشته است.
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چهره محبوب بالیوود اعالم کرد کریستوفر نوالن به زودی راهی هندوستان می شود.
نوالن  کریستوفر  کرد  اعالم  بالگش  در  باچان  آمیتاب  نیوز،  ایندین  از  گزارش   به 

کارگردان مطرح سینما ماه مارس به دعوت کداک راهی هندوستان می شود.
بازیگر مشهور بالیوود افزود: کداک به عنوان بزرگ ترین نام در صنعت فیلم شناخته 
می شود و قرار است دوباره جایگاه خود را به دست بیاورد. بسیاری از کارگردان ها و 
تهیه کنندگان جهان ارزش  زیادی در تولید فیلم می بینند و این می تواند برای همه 
آنها مهم باشد. درست مانند »دانکرک« فیلمی که توسط کارگردان بزرگ کریستوفر 
استفاده  تصاویرش  تولید  برای  فیلم  از  فقط  همیشه  که  ساخته شده؛ کسی  نوالن 
می کند.باچان نوشته است: حدود یک ماه و خرده ای دیگر، خود آقای نوالن به هند 

می آید تا به چنین موضوع مهمی کمک کند.
در  هنوز  که  این  بود  گفته  پیش  ماه  است  ساله   ۷5 اکنون  که  مشهور  چهره  این 
او معتقد است  عصر دیجیتال از صنعت فیلم نام می بریم، خوشبین کننده است و 
هالیوود دوباره به استفاده از فیلم برمی گردد.وی نوشته است: اول از همه برای این 
که آرشیو فیلم ها، تعمیر و نگهداری آنها مهم است و دوم این که برای حمایت از 
جهان کداک باید همه دوباره تالش کنیم. من معتقدم لس آنجلس و هالیوود دوباره 
به فیلم بازمی گردند. آنها می گویند کیفیت و حس و رنگ فیلم بی نظیر است. در این 
صورت چه به روز دیجیتال می آید؟ آن هم باقی می ماند و می تواند هماهنگ با فیلم 
یا برای تکمیل آن به کار رود اما همه مراحل پساتولید باید دیجیتال انجام شود.این 
برمی گردد  به هند  فیلم کداک  این که کمپانی  درباره  پیشکسوت همچنین  بازیگر 
امر بسیار هیجان زده است.باچان توییت کرد: خبر! فیلم  این  از  در توییتی نوشت 
در  را  خود  خدمات  مرکز   201۸ مارس  اوایل  کداک  برمی گردد.  دارد  سلولوییدی 

بمبئی باز می کند! هالیوود هم دوباره به دوره فیلم برمی گردد.

نوالنبههندمیرود

 معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری گفت: دانشجویانی که 
علمی  مراکز  از  بیرون  در  اخیر  روزهای 
پیگرد  تحت  اند،  شده  بازداشت  کشور 
کمیته انضباطی دانشگاه ها قرار نخواهند 
وزیر  کرد:  اظهار  غفاری  گرفت.غالمرضا 
پیگیر  وزارتخانه،  این  معاونان  و  علوم 
وضعیت دانشجویان بازداشت شده مرتبط 
با وقایع اخیر هستند.وی گفت: بر همین 
افرادی  با  را  تاکنون جلساتی  نیز  اساس 

پیدا  ورود  این مسایل  به  توانند  که می 
حاصل  گشایشی  تا  شده  برگزار  کنند، 
وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  شود.معاون 
علوم به ایرنا گفت : انتشار اسامی اعالم 
شده دانشجویان بازداشت شده از جانب 
اغلب گمانه  وزارت علوم صحت ندارد و 

زنی هایی است که خود دانشجویان به آن 
می پردازند.وی ادامه داد: مدیران دانشگاه 
پیگیر وضعیت  مراکز علمی کشور  و  ها 
البته  هستند  بازداشتی  دانشجویان 
برخی از نهادها هم فرصتی می خواهند 
تا تمامی جریانات اخیر روشن و شفاف 

شود.غفاری خاطرنشان کرد: چون تمامی 
از  خارج  در  دانشجویان  های  بازداشت 
محیط دانشگاه ها بوده، بر همین اساس 
انضباطی به  نیازی به ورود کمیته های 
این مسایل احساس نمی شود.طی چند 
روز اخیر عده ای با سوءاستفاده از فرصت 
ایجاد  به  اقدام  اقتصادی،  طرح مطالبات 
با  که  کردند  خیابانی  ناآرامی  و  آشوب 
هوشمندانانه  برخورد  و  مردمی  واکنش 

نظام جمهوری اسالمی مهار شدند.

معاون وزیر علوم:

کمیتهانضباطیبرایدانشجویانبازداشتیتشکیلنمیشود


