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سخنگوی دولت با بیان اینکه قانون مرز اعتراض و اغتشاش را مشخص 
کرده اســت، گفت: از منظر دولت بر اساس حقوق شهروندی، اعتراض 
حق شناخته شده شهروندان است و آنها می توانند با توجه به این حقی 
که دارند پیام و صدای خود را به مســئوالن در چارچوب ضوابط قانونی 
برســانند و اعتراض خود را داشته باشند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
محمدباقر نوبخت در نشســت خبری دیروز خــود اظهارکرد: دولت به 
حقوق شــهروندی همه مردم چه آنهایی که بــه دولت رای داده اند و یا 
چه کســانی که به رقیب دولت رای داده اند، پایبند اســت و آن ها را به 
رسمیت می شناسد.وی ادامه داد: تجمعات مختلفی در گذشته از جمله 
تجمعات ســپرده گذاران یا بازنشستگان بدون مشکل برگزار شده است 
اما در روزهای اخیر شــاهد اغتشاش و آسیب رساندن به اموال عمومی 
بوده ایم. قانون اساســی مرز اغتشــاش با اعتــراض را در اخالل در نظم 
عمومی و امنیت می داند و بر این اساس حساب اغتشاشگران با معترضان 
جداست. البته کسانی که با اغتشاشات مقابله می کنند باید در چارچوب 
قانون و حدود و اختیارات این اقدام را انجام دهند.ســخنگوی دولت با 
اشاره به اینکه کسانی که به اموال عمومی آسیب می رسانند طبق قانون 
محکوم هســتند، تصریح کرد: دولت بر اساس ســازوکارهای قانونی در 
انتخابات از مردم رای گرفت و همه نیز سالمت انتخابات را تایید کردند. 
دولت هم اعالم کرده اســت که خدمتگزار همه مردم چه کسانی که به 
دولت رای داده اند و چه کســانی که به رقیب دولت رای داده اند، است.

نوبخت همچنین افزود: دولت از آسیب دیدن نیروهای انتظامی و امنیتی 
و همچنین آسیب رسیدن به اغتشاشگران ناراحت بوده و متاثر و دردمند 
حوادث اخیر اســت زیرا تمام کسانی که آسیب می بینند ایرانی هستند. 
به هر حال این ملت  دشــمن دارد و امروز اگر رییس جمهور نســبت به 
این اتفاقات غمگین اســت، رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل 
خوشحالند و این خوشحالی خود را کتمان نمی کنند چون آنها دشمن 
ملت ایران هســتند البته عالوه بر این کشورها، گروهک های تروریستی 
از جمله داعش و سازمان مجاهدین خلق که دستش به خون مسئوالن 

و مردم ایران آغشته است نیز بابت این اغتشاشات خوشحال هستند.
 دشــمنان ایران بیکار ننشســتند و می توانند از این فضای اغتشــاش 
استفاده کنند. به هر حال دشمن از این اتفاقات خوشحال است و آماده 
ایجاد فتنه و آشــوب در ایران است.وی تاکید کرد: اما ملت ایران ملتی 
آگاه، بصیر و نکته سنج است و به وقت خود نشان می دهد که با وحدت 
می توان مشــکالت کشــور را حل کرد. دولت هم برای حل مشــکالت 
مردم سیاســت و برنامه های روشــنی دارد و در حال اجرای آن اســت 
و ســاده لوحانه است که منتظر کمک کســانی باشیم که از این شرایط 

فعلی کشور خوشحال هســتند. نوبخت دستیابی به رشد 7.1 درصدی 
در ســرمایه گذاری، رشــد مثبت اقتصادی، کنترل تورم و اشتغالزایی را 
بخشی از دستاوردهای دولت دانست و گفت: البته مردم همچنان مشکل 
دارند، کدام دولتمرد است که بگوید همه مشکالت کشور را حل کرده ایم 

بخصوص در این شرایط که با محدودیت منابع مواجهیم.
وی ادامه داد: سال آینده کل درآمدهای نفتی ما 50 میلیارد دالر است 
که 32 درصد از آن باید به صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد به شرکت 
نفت برای ســرمایه گذاری داده شــود و تنها 27 میلیارد دالر در اختیار 
دولت قرار می گیرد. این در حالی است که باید سال آینده صندوق های 
بازنشستگی 67 هزار میلیارد تومان پرداخت داشته باشند ولی چون قادر 

به پرداخت این مبلغ نیستند، دولت باید به آنها کمک کند.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه میزان تســهیالت را از 17 هزار میلیارد 
تومان به 73 هزار و 400 میلیارد تومان افزایش داده ایم، تصریح کرد: این 
منابع از داخل کشــور تامین می شود. در برنامه دولت، نوسازی شهرها و 
مسکن روستایی قرار گرفته است و سال آینده 100 هزار واحد مسکونی 
را نوســازی می کنیم. یکی دیگر از برنامه های دولت، ایجاد یک میلیون 
فرصت شغلی اســت. همچنین برای مقابله با آلودگی هوا ناوگان حمل 
و نقل درون شــهری و برون شهری را نوسازی می کنیم.وی با اشاره به 
اصالحات انجام گرفته در بودجه ســال 97، خاطرنشان کرد: ما باید این 
مدیریت را داشته باشــیم که اصالحات بودجه به مردم آسیبی نرساند. 

دولت می داند بقایش به رضایت مردم بســتگی دارد و ما به نظر و رای 
مردم بی توجه نیستیم. ما مشــکالت مردم را شناسایی کرده، برای آن 
برنامه ریزی کردیم و وارد عمل شدیم. ما ایجاد رفاه برای مردم را وظیفه 
خود می دانیم. با کمک بخش خصوصی 126 هزار میلیارد تومان منابع 
برای اتمام طرح های ناتمام در نظر گرفته ایم. ما به هیچ وجه نســبت به 
مشکالت مردم بی تفاوت و ناآگاه نیستیم. مردم شرایط امروز را با زمان 
روی کار آمدن دولت یازدهم مقایسه کنند، تورم 40 درصدی به زیر 10 
درصد رسیده است، نرخ بیکاری کاهش یافته و رشد اقتصادی هم مثبت 
شــده است اما با این وجود مردم هنوز مشــکالت دارند و بنابراین باید 
برای حل این مشــکالت اقدامات بیشتری انجام داد.نوبخت اظهار کرد: 
در درون خانواده مشکالتی پیش آمده و اکنون جایش نیست که بگویم 
چه کسانی اقدامات اخیر را شروع کرده اند. ما باید این اتفاقات که موجب 
خوشحالی دشمن شده است را حل کنیم. نباید اختالف را تشدید کرده 
بلکه به دنبال وحدت ملی برای حل مشــکالت باشــیم.وی در پاسخ به 
این پرســش که آیا دولت از پشت پرده این اقدامات اخیر اطالعی دارد؟ 
اظهــار کرد: به هر حال دولت، وزارت اطالعاتــی دارد و به ریز می تواند 
پشت پرده حوادث را بفهمد. دولت زیرکانه همه چیز را تحت نظر دارد.

نوبخت همچنین در پاســخ به پرسش دیگری که آیا امام جمعه مشهد 
در پشت پرده این اتفاقات بوده است؟ گفت: به وقت به صورت شفاف در 
این زمینه اطالع رسانی می کنیم.سخنگوی دولت همچنین درباره برنامه 
دولت و مجلس برای سهمیه بندی کردن یا دو نرخی کردن بنزین، بیان 

کرد: دولت دنبال سهمیه بندی یا دو نرخی کردن بنزین نیست.
وی در ادامه در پاســخ به ســوال خبرنگاری درباره محل هزینه منابع 
حاصل از حذف یارانه ها یا افزایش حامل های انرژی، خاطرنشــان کرد: 
این منابع در محل نوســازی بافت های فرسوده و مسکن روستایی، رفع 
آلودگی هوا، نوســازی ناوگان شهری و برون شــهری، کشاورزی، ایجاد 
صنایــع تبدیلی و بخش صنعت هزینه می شــود. برنامــه دولت هم در 
این زمینه ها به ریز مشــخص شده اســت. نوبخت درباره موضع دولت 
نسبت به ســوال نمایندگان مجلس از رییس جمهور درباره چایکاران یا 
سپرده گذاران موسسات مالی غیرمجاز، تصریح کرد: دست به سوال این 
مجلس از رییس جمهور خیلی راحت و خوب اســت. ما اگر آمار خدمات 
ارائه شــده به چایکاران را توضیح بدهیم معلوم می شــود اصال مصداق 
ســوالی وجود ندارد چه برسد سوال از رییس جمهور پرسیده شود البته 
وزیر کشاورزی باید در این زمینه جوابگوی مجلس باشد و دولت از پاسخ 

به مجلس فراری نیست.
ادامه در صفحه2

فروشگاه آنالین، خرید آنالین و اشتغالزاییسخنگوی دولت: دولت اعتراض را حق شهروندی مردم می داند       
وزیرارتباطات و فناوری اطالعات در روزهای اخیر خرید آنالین از 
فروشگاه های آنالین را یک نیاز واقعی در کشور دانسته است؛ نیازی 
که به عقیده فعاالن آن می تواند مرهمی بر نظام توزیع ناکارآمد 
سنتی کشور باشد و عالوه برآن میزان اشتغال را افزایش دهد.به 
گزارش زمان به نقل ازایرنا، گرچه اشتیاق به حضور در مراکز عرضه 
اجناس و کاالها و خرید به صورت مستقیم و خرید از کسبه محل 
هنوز جایگاه خاصی در بین ما ایرانی ها دارد اما با توسعه فروشگاه 
های بزرگی که خود را مجهز به فناوری های نوین عرضه از طریق 
اینترنت نیز کرده اند این شیوه نوین نیز کم کم جای خود را باز کرده 
و می رود تا تغییری بنیادین در نظام توزیع کشور را رقم بزند که 
اشتغال بیشتری را هم به دنبال دارد. زمانی زیرساخت های ارتباطی 
و فناوری اطالعات در کشور به گونه ای بود که به فکر کسی نمی 
رسید که بتوان برای خرید به جای مراجعه به فروشگاه و یا مغازه از 
اینترنت استفاده کرد زیرا سرعت اینترنت در کشور در دولت های 
نهم و دهم به قدری پایین بود که مردم عطایش را به لقایش می 
بخشیدند تا چه رسد به خرید اینترنتی گرچه در جهان مرسوم و 
پیش پا افتاده بود.از زمانی که دولت یازدهم آغاز بکارکرد و عزم 
خود را برای توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطالعات 
جزم کرد، روند توسعه شتاب غیرقابل باوری یافت و خیلی سرفصل 
های ارتباطات و فناوری اطالعات در کشور دستخوش تغییر و تحول 
شد که افزایش سرعت اینترنت را رقم زد. به موازات افزایش سرعت 
اینترنت جوانان خوش ذوق و خالق با بهره گیری از تجارب جهانی 
اقدام به راه اندازی کسب و کارهایی نوین بر زیرساخت های اینترنتی 
کشور کردند و فصل جدیدی رقم زدند که هم بخش اشتغال را 
دستخوش تحول کرد و هم آغازگر تحول در خیلی از روند های 
گذشته شد.یکی از مهمترین بخش هایی که روند تحول های آن با 
سرعت بیش از اندازه روبرو شد، نظام توزیع کاال بود که به سرعت 
بر زیرساخت اینترنت رفت و بسیاری از فروشگاه ها موفقیت را در 

اتصال به آن دیدند و بی محابا به سمت عرضه اینترنتی رفتند.
روند توسعه فروشگاه های اینترنتی با شدت ادامه یافته است و می 
رود تا نظام توزیع سنتی کشور را با تحوالتی چشم گیر روبرو کرده 
و ناکارآمدی های آن را جبران کند.نظام خرده فروشی سنتی کشور 
برخی مواقع با کاستی های خود موجی از نارضایتی ها را در بین 
مردم ایجاد می کرد که اکنون با توسعه فروشگاه های اینترنتی می 
توان امیدوار بود که کاالها با کیفیت و سرعت بیشتر به دست مصرف 
کننده نهایی برسد.بهرام مهدوی یکی از شهروندان تهرانی که در 
روزهای اخیر اقدام به خرید اینترنتی از یکی فروشگاه ها کرده بود در 
این باره به خبرنگار ایرنا گفت: خرید اینترنتی واقعا به نفع است زیرا 
دیگر نیازی به خارج شدن از منزل نیست و همچنین می توان همه 
کاالها را در سایت فروشگاه دید و سپس دست به خرید زد.وی که 
خود کارمند یکی از دستگاه های اجرایی است، افزود: مغازه دارها تا 
مشتری را می بینند به قول معروف ناز می کنند اما با خرید اینترنتی 

دیگر کسی نمی تواند خواسته خود را به شما تحمیل کند.
همچنین امید قهرمانی هم که تعدادی وسیله منزل را از یکی از 
فروشگاه های اینترنتی خریداری کرده است به خبرنگار ایرنا گفت: 
با مراجعه به سایت این شرکت و دیدن تصاویر وسایل اقدام به خرید 
کردم بدون آنکه وقت خود را از این مغازه به مغازه دیگر تلف کنم. 
وی ادامه داد: همه وسایلی هم که خریداری کردم دارای کارت 
خدمات پس از فروش بوده و شرکت های تولید کننده نمایندگان 
خود را برای نصب وسایل می فرستند و این خیلی عالی است.

قهرمانی معتقد است:پیشتر برای خرید باید به مغازه های مختلف 
مراجعه می کردم و برخی مواقع شاهد آن بودم که مغازه دار خیلی 

راغب نبود کاالی خود را عرضه کند.
دیدگاه فعاالن فروشگاه های مجازی 

مدیر یک مجموعه دانش بنیان در باره ناکارآمدی نظام عرضه در 
کشور گفت: بررسی های انجام شده از وضعیت بازار عرضه و تقاضا 

در کشور، از وجود مشکالت خرده فروشی در ایران حکایت دارد و 
برآوردها نشان می دهد که ما با میانگین جهانی فاصله داریم.مهدی 
ثابت راسخ با بیان اینکه برای مثال اختالف ایران با میانگین جهانی 
متراژ هر واحد خرده فروشی، چیزی حدود 8 تا 10 برابر است، گفت: 
کشورهای توسعه یافته در زمینه خرده فروشی به جای توسعه مغازه 
های کوچک به سمت مگااستورها و عرضه از طریق اینترنت حرکت 
کرده اند و در این باره ایران برای رسیدن به جایگاه مطلوب، حدود 

60 سال عقب تر از این کشورها است.
ثابت راسخ، صرفه جویی در زمان و هزینه، وجود تنوع کاال و نبود 
باال در فروشگاه  با توجه به حجم فروش  انتخاب  محدودیت در 
های بزرگ و مراکز عرضه اینترنتی را از جمله مزایای خرید از این 
فروشگاهها عنوان کرد و گفت: هرچه نظام عرضه به سمت اینترنتی 
شدن و نقش آفرینی فروشگاه های بزرگ پیش برود سامان یافتن 
عرضه کاال در کشور سرعت خواهد گرفت و این به نفع کشور است.

وی به تالش مجموعه دانش بنیان تحت مدیریت خود برای رفتن به 
سمت عرضه از طریق ایجاد فروشگاه های بزرگ و عرضه اینترنتی 
ناکارآمد توزیع  برای ساماندهی نظام  اشاره کرد و آن را تالشی 
اندازی همزمان فروشگاه آنالین عرضه  از راه  دانست.ثابت راسخ 
محصوالت تخصصی دیجیتالی توسط این مجموعه دانش بنیان نیز 
خبر داد و گفت: این موضوع سبب اشتغال آفرینی برای یکصد نفر به 
صورت مستقیم و تعداد زیادتری به صورت غیر مستقیم شده است.

اجتماعی در مورد رقمی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ربیعی«  »علی 
که دولت باید برای ایجاد یک شغل هزینه کند، گفت: حدود 12 
میلیارد تومان برای ایجاد یک شغل در پاالیشگاه نیاز است. سه 
هزار و 500 میلیارد تومان در صنعت پتروشیمی نیز برای ایجاد 
700 شغل و 500 میلیون تومان برای ایجاد شغل در بنگاه های 
میانی است.یک فروشگاه مجازی کاال تا دی ماه 1394،برای یکهزار 
و 200 نفر اشتغالزایی کرده است.بنابراین اگر دولت می خواست 
یکهزار و 200 شغل ایجاد کند با احتساب 500 میلیون تومان باید 
600میلیارد تومان سرمایه گذاری می کرد.در حالیکه راه اندازی 
این نوع کسب و کار با هزینه ای بمراتب کمتری تحقق یافته است.

بیکاری بسیاری از جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی از مهم ترین 
مشکالت همه دولتها بوده و هست و ایجاد اشتغال با اعتبارات دولتی 
کاری سخت است، اما توسعه کسب و کارهای نوین، راه برون رفت 
از این وضعیت است.اگرچه این روزها کسب  و  کارهای اینترنتی به 
دلیل ایجاد اختالل در شبکه های تلگرام و اینستاگرام کساد شده 
است.هم اکنون دو هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال هستند که 
اولین فروشگاه کار خود را از سال 1383 آغاز کرد.اینترنت به صورت 
عمومی از حدود سال  1372 برای استفاده های دانشگاهی وارد ایران 
شد. مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران اولین مرکزی 
بود که به سمت استفاده از اینترنت گام برداشت و از طریق دانشگاه 

وین به اینترنت متصل شد.

وام قرض الحسنه ۴۰ میلیونی به 
زوجین برای ثبت نام در صندوق یکم

مدیرعامل بانک مسکن از امکان پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 40 میلیون 
تومانی به زوجین برای افتتاح حســاب در صندوق مســکن یکم خبر داد.به 
گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد هاشم بت شکن با بیان اینکه ساخت و ساز، 
اشتغال آفرینی باالیی دارد، گفت: به ازای هر واحد مسکونی متوسط متراژ دو 
نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می شود.وی ادامه داد: در طول دولت 
یازدهم برنامه های خوبی برای اعطای تسهیالت نوسازی به انبوه سازان اجرا 
شد که در پایان سال گذشته 70 درصد رشد اعطای تسهیالت ساخت مسکن 

برای 140 هزار واحد مسکونی داشتیم.مدیرعامل بانک مسکن افزود: همچنین 
در سال گذشته 70 هزار میلیارد تومان تسهیالت خرید مسکن برای 1501 
واحد مسکونی پرداخت شد و در 9 ماهه ابتدای امسال نیز 55 درصد رشد در 
تعداد تسهیالت خرید مسکن و 23 درصد رشد در تعداد واحدهای  مسکونی 
خریداری شــده را شاهد بودیم.وی با اشــاره به تسهیالت صندوق پس انداز 
مسکن یکم که با سود 8 درصد در بافت فرسوده و 9.5 درصد در سایر مناطق 
و بازپرداخت 12 ســاله اعطا می شود، گفت: تاکنون 334 هزار فقره سپرده 
در این صندوق افتتاح شده که میانگین رسوب پول در این حساب ها 22.5 
میلیون تومان به ازای هر حســاب است و از این محل 60 هزار میلیارد ریال 
تجهیز منابع در بانک اتفاق افتاده است.بت شکن تصریح کرد: در سال گذشته 
بانک مسکن برای بافت فرسوده از مجموع 36 هزار فقره تسهیالت پرداخت 
شده در نظام بانکی، برای 32 هزار واحد فرسوده تسهیالت نوسازی پرداخت 

کرد.به گفته مدیرعامل بانک مســکن، قرار بود ساالنه 300 هزار تسهیالت 
نوسازی بافت فرسوده پرداخت شود ولی از آنجایی که سازمان برنامه و بودجه 
نتوانست مابهالتفاوت یارانه سود را پرداخت کند، این اتفاق رخ نداد، ولی بانک 
مســکن در حال حاضر تسهیالت نوسازی بافت فرسوده به مبلغ 40 میلیون 
تومان و با سود 18 درصد پرداخت می کند که در صورتی که یارانه این سود 
از سازمان برنامه و بودجه تامین شود، نرخ سود به 9 درصد می رسد.وی ادامه 
داد: قرار است دولت 2 هزار و 500 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی 
نزد بانک مسکن سپرده گذاری کند و همین مقدار را نیز به عنوان آورده بانک 
برای اعطای تسهیالت نوسازی بافت فرسوده اختصاص دهد که در این صورت 
می توانیم برای 100 هزار واحد مســکونی فرسوده، وام 50 میلیون تومانی 

نوسازی با نرخ 9 درصد تامین کنیم.
ادامه در صفحه 7

  

امور خارجه در خصوص  بهرام قاسمی سخنگوی وزارت  به گزارش زمان، 
اصرار آقای ترامپ به نوشتن توئیت های مداخله جویانه در امور داخلی ایران و 
توهین به ایرانیان، ضمن تقبیح عبارات توهین آمیز وی، گفت: موضع گیری های 

2کامال آشفته و متناقض او نسبت به ایرانیان موضوع جدیدی نیست. 

واکنش ایران به سلسله  توییت های 

ترامپ درباره اعتراض ها 

به گزارش زمان، وزیر آموزش وپرورش، سید محمد بطحایی گفت: 
موضوع تیم و کار تیمی در آموزش وپرورش بسیار مهم و توجه به 
آن بسیار ضروری است، غافل شدن ازمفهوم تیم وکار تیمی، ما را از 

اهداف نظام تعلیم وتربیت دور می کند.

به گــزارش زمان،رئیس دبیرخانه دائمی »ســی. ان. جی« 
کشــور گفت: بیش از یک میلیون دستگاه خودرو دوگانه سوز 
با مخازن فرسوده»سی. ان. جی« در کشور وجود دارد و سال 

به سال نیز به تعداد آنها افزوده می شود. 5

 طراحی سامانه ای برای سنجش تحقق 

اهداف سند تحول بنیادین

اجرای طرح ملی تعویض مخازن فرسوده 

خودروهای گازسوز 

6

سرمقاله

اعتراض مردمی که 
فراموش شده بودند

نگاه روز

 سرانه دریافتی ماهانه
  هر فرد بازنشسته

طراحی الگوی جدید 
پذیرش دانشجو

همه تالش مخالفان دولت که تنها چند ماه از 
شروع به کار دور دوم آن گذشته، زخم زدن بر 
امیدمردم بوده است. ناامید کردن مردم با انواع 
لطایف و حیل انجام شــد تا به این وسیله آنان 
را از انتخاب خود ســرخورده کنند. مخالفان یا 
ساده اندیشانه و یا به عمد، مانع هرگونه اصالح 
و تغییر در شریک شدن مردم در منافع عمومی 
شده اند. آنان چنین نمایانده اند که امید بستن 
به اصالح و نوســازی ممکن نیســت و هرچه 
هســت بازی قدرت میان دو جناحی است که 
برای کسب موقعیت برتر در سهم بری از منافع 
رقابت می کنند.سرانجام آنچه از سوی ناظران و 
دلســوزان در همه دو دهه گذشته هشدار داده 

می شد، سرباز کرد. 
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2 جالل خوش چهره

2

 دشمن همواره 
 منتظر ضربه زدن
 به ملت بوده است

3 مریم فکری

1

اعطای تسهیالت با بازپرداخت ۱۲ ساله؛ 

وام ۴۰ میلیونی »پس انداز مسکن یکم« به زوجین

یم
سن

س: ت
عک

به گزارش زمان،مدیرعامل بانک مسکن از امکان پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 40 میلیون تومانی به زوجین برای افتتاح حساب در صندوق مسکن یکم خبر داد. محمد هاشم بت شکن با بیان اینکه ساخت و ساز، اشتغال 
آفرینی باالیی دارد، گفت: به ازای هر واحد مسکونی متوسط متراژ دو نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می شود.وی ادامه داد: در طول دولت یازدهم برنامه های خوبی برای اعطای تسهیالت نوسازی به انبوه سازان 
اجرا شد که در پایان سال گذشته 70 درصد رشد اعطای تسهیالت ساخت مسکن برای 140 هزار واحد مسکونی داشتیم.مدیرعامل بانک مسکن افزود: همچنین در سال گذشته 70 هزار میلیارد تومان تسهیالت خرید مسکن 

برای 1501 واحد مسکونی پرداخت شد و در 9 ماهه ابتدای امسال نیز 55 درصد رشد در تعداد تسهیالت خرید مسکن و 23 درصد رشد در تعداد واحدهای  مسکونی خریداری شده را شاهد بودیم.

 واکنش رهبری به  تجمعات اخیر:
حرفهایی  دارم که  خواهم گفت
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اعتراض مردمی که فراموش شده بودند

*جالل خوش چهره
همه تالش مخالفان دولت که تنها چند ماه از شروع به کار دور دوم آن 
گذشــته، زخم زدن بر امیدمردم بوده است. ناامید کردن مردم با انواع 
لطایف و حیل انجام شد تا به این وسیله آنان را از انتخاب خود سرخورده 
کنند. مخالفان یا ساده اندیشانه و یا به عمد، مانع هرگونه اصالح و تغییر 
در شریک شدن مردم در منافع عمومی شده اند. آنان چنین نمایانده اند 
که امید بســتن به اصالح و نوسازی ممکن نیست و هرچه هست بازی 
قدرت میان دو جناحی است که برای کسب موقعیت برتر در سهم بری 
از منافع رقابت می کنند.ســرانجام آنچه از سوی ناظران و دلسوزان در 
همه دو دهه گذشته هشدار داده می شد، سرباز کرد. این بار نه از سوی 
این جناح و آن جناح رقیب، بلکه از ســوی مردمی که باور کرده اند؛ در 
میان هیاهوی رقابت ها و توزیع منافع عمومی، نادیده گرفته شده اند و یا 
نقش آنان به هیچ انگاشته شده است. واقعیت این است که هر دو جناح 
رقیــب اصالح طلب و اصولگرا در بروز اعتراضات اخیر غافلگیر شــدند؛ 
همانگونه که در مراسم تشییع »مرحوم مرتضی پاشایی« خواننده پاپ، 
یا چرا دور برویم جنبش مردمی امداد رســانی به زلزله زدگان کرمانشاه، 

همین وضع پیش آمد. 
بی اعتمادی مردم ناشــی از بحران هویتی اســت که برخی طیف ها بر 
بدنه نظام سیاسی کشور طی سال های متمادی و به ویژه ماه های اخیر 
تحمیل کرده اند. در تصور آنان مردم بخش زیرین جامعه هستند که در 
وضعی انفعالی به مثابه آبی هســتند که در هر ظرفی شکل می گیرند. 
از ایــن رو اگــر مطالبات آنان نه تنها در بخــش اقتصاد، بلکه فرهنگ، 
سیاست و اجتماع پاسخ داده نشــود، اهمیت نخواهد داشت. اما همان 
دو یادآوری باال زنگ هشــداری بود برای همه آنانی که در معادله بازی 
قدرت، دچار فراموشــی یا خوش خیالی شده بودند. نگاهی به جمعیت 
معترض و ســاخت ترکیبی آنان بخوبی نشان می دهد که نسل جوان، 
فارغ از جدال های کشدار و فرساینده سیاسی، مطالبات خود را می جوید. 
ایــن مطالبات بیش از هرچیز به حق زندگی در چارچوب امنیت روانی، 
ســامان سیاســی و اقتصادی، به رسمیت شناختن شــئون طبقاتی و 
اجتماعی و تقویت امید به آینده اشــاره دارد. در یک کالم؛ حق زندگی 
فارغ از دغدغه های جان کاهی که در رقابت های جناحی یا نادیده گرفته 
شــده و یا گم شده اســت. مخالفان دولت در زخم زدن به امید مردمی 
که با احتســاب همه نقاط قوت و ضعف رئیــس دولت و کابینه اش، به 
نتایج برنامه هایش در کوتاه و بلند مدت چشــم دوخته بودند، آن اندازه 
خردمندی نداشتند که انتخاب حسابگرانه مردم، فرصتی است از سوی 
آنان به نظام سیاســی که خود را از کشمکش ها و مجادالت کسالت بار 
جناحی خارج کند و در بســتری از نگرش اعتدالی، چشم انداز روشن را 
پیش روی مردم قرار دهد. آنان بازی »همه یا هیچ« را برای منافع خود 
تعریف و دنبال کردند. نتیجه همان شــد که در روزهای اخیر رخ داده 
است. مخالفان دولت اکنون باید به درستی دریافته باشند که سوزاندن 
ظرفیت های نظام و ســرخورده کردن مردم از امید به آینده، برای هیچ 
طرفی سود آور نیســت؛ حتی مردمی که با اعتراضات خود فریاد زدند؛ 
ما هستیم و نباید فراموشمان می کردید.اعتراضات اخیر به همان اندازه 
که می تواند برای منافع عمومی و نظام سیاســی هشــدار دهنده باشد، 
فرصتی موقعیت ساز است که اراده انجام اصالحات الزم را در خدمت به 
نوسازی کشور به کار گرفت. تنها در این صورت است که فرصت طلبان 
در بهره گیــری از اوضاع ناکام خواهند شــد. هیچ یک از مردم معترض 
نمی خواهد ایران به سرنوشت غمبار مردم سوریه، عراق، افغانستان، یمن 
دچار شود. ایرانیان ملٌتی هستند که آموخته اند در بزنگاه هایی چنین که 
از در و دیوار بوی توطئه برای نابسامانی می آید، وفاق و همبستگی خود 
را در تمامیت کیان کشــور حفظ کنند. نباید به توطئه ها از هر جنس و 
ترکیب مجال دوباره داد. ثبات گوهری اســت که در نابسامانی تحمیل 
شده به مردم منطقه خاورمیانه، در اختیار ملٌت ایران است. کافی است 
مردم معترض باور کنند که فریاد اعتراض آنان شنیده شده و پس از این 

مطالباتشان نادیده و یا فراموش نمی شود.

حماس خواستار گسترش انتفاضه برای دفاع از 
قدس شد

جنبش حماس خواستار گسترش انتفاضه و استمرار حمایت بین المللی از 
قدس برای رویارویی با آمریکا و اسرائیل شد.

به گــزارش زمــان به نقل ازایســنا،جنبش حمــاس اعالم کــرد: اقدام 
کنست)پارلمان اسرائیل( در تصویب قانون »قدس یکپارچه« و تالش برای 
الحاق آن به اسرائیل، ادامه سلسله تجاوزات و حمالت علیه این شهر مقدس 
اســت.این جنبش همچنین اعالم کرد: تحوالت خطرناک اخیر بر محمود 
عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین واجب کرده به معاهده اوسلو 
و هماهنگی امنیتی با اشــغالگران پایــان دهد.جنبش حماس همچنین 
خواســتار گسترش انتفاضه و اســتمرار حمایت منطقه ای و بین المللی از 
فلسطین برای مقابله با رویکرد خصمانه آمریکا و اسرائیل علیه قدس شد.

 سردار شریف: اغتشاشات
 پروژه ای ضد انقالبی است

 سخنگوی سپاه با اشاره به اینکه اوضاع تحت کنترل 
اســت و نیازی به حضور ســپاه نبوده اســت گفت: 
دشمنان ما از احمق ها هستند.به گزارش زمان به نقل 
ازسپاه نیوز، در پی بروز برخی اغتشاشات در نقاطی از 
کشور سردار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط 
عمومی کل ســپاه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
»آیا سپاه برای آرام کردن اعتراضات به کمک نیروی 
انتظامی آمده است« گفت: تاکنون اعالم نیاز خاصی 
از جانب نیروی انتظامی برای ورود سپاه نبوده و موارد 
بسیار کوچک تر از آن بوده است که نیاز به ورود سپاه 
باشد.ســخنگوی سپاه افزود: مزاحمت ها برای مردم و 
تخریب اموال عمومی در حدی نبود که نیاز به بسط 
و گسترش حضور میدانی نیروها داشته باشد. چیزی 
که مهم است این است که خوشبختانه در این مرحله 
افکار عمومی، به ویژه مردم، خیلی سریع بین جریانی 
کــه دنبال ایجاد ناآرامی و اغتشــاش بودند و آنهایی 
که با اعتــراض به دنبال دریافت مطالبات اقتصادی و 
معیشتی بودند، تفکیک قائل شدند.وی با بیان اینکه 
خوشبختانه دشمن های ما از احمق ها هستند، تصریح 
کرد: حمایت های صریح، واضح و رسمی آمریکایی ها، 
صهیونیست ها و آل ســعود از فتنه گران و آشوبگران 
کمک کرد که افکار عمومی این را به سرعت تشخیص 
و تمیز دهند و بحمداهلل با اقدامات خوبی که هم دولت 
و هم سایر دســتگاه ها و نهادها داشتند، اوضاع تحت 
کنترل قرار گرفته است.سردار شریف با تاکید بر این 
که شواهد نشان می دهد اغتشاش های چند روز اخیر 
اقدام و پروژه ای ضد انقالبی است که با حمایت پیدا 
و پنهان ســرویس های جاسوسی و امنیتی دشمنان 
ملــت ایران صورت پذیرفته اســت، گفــت: مقامات 
آمریکایی و همنوایان کاخ سفید و رسانه های وابسته 
به امپریالیسم رسانه ای غرب قادر نخواهند بود، خللی 
به عزم و اراده ملت ایران در دفاع از انقالب و کشــور 
وارد ســازند و به فضل الهی با برچیده شــدن بساط 
فتنه گران و اغتشاشــگران جبهه شکست خوردگان از 
ایران رســوا خواهند شد و مسئوالن محترم در کمال 
امنیت و آرامش برنامه های خود را برای رفع مشکالت 
و پاسخ به نیازهای بحق معترضان دنبال خواهند کرد.

احتمال دیدار و گفت و گوی 
مقامات دو کره 

وزیــر وحدت کــره جنوبی پیشــنهاد داد مقامات 
عالی این کشــور و کره شــمالی ، هفته اینده، نهم 
ژانویه ســال 2018 در روستای مرزی ›پانمونجوم‹ 
با همدیگر دیدار و گفت و گو کنند.به گزارش زمان 
به نقل ازایرنا، › چو میونگ گیون‹ این پیشــنهاد را 
دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی و به دنبال انتشار 
خبرهایی مبنی بر تمایل کره شــمالی برای مذاکره 
با کره جنوبی مطــرح کرد.›کیم جونگ اون‹ رهبر 
کره شمالی اعالم کرد آماده برگزاری گفت وگوهای 
دوجانبه میان دو کشــور اســت اما در عین حال از 
تمایالت هسته ای خود دست بر نمی دارد. همچنین 
کره شمالی گفته بود آماده اعزام هیاتی به بازی های 
المپیک زمستانی پیونگ چانگ 2018 کره جنوبی 
است که ماه آینده برگزار می شود.رییس جمهور کره 
جنوبی هم در نشســت دیروز کابینــه از وزارتخانه 
هــای وحدت، فرهنگ و ورزش خواســته تا گام ها 
و اقدامات الزم را برای ورود کره شمالی به المپیک 

زمستانی بردارند.

اخبار

سرمقاله

قدر هر کس به قدر همت اوست.و 
راستگویی هرکس به قدر مروت اوست

کالمامیر

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  اول/دوم موضوع  برابررأی شماره1396603310100005681 هیات 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا طاهری 
فرزند صفی اهلل به شماره شناسنامه 16969 صادره از تهران در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 178/58مترمربع پالک 1179 فرعی از 163 اصلی واقع در 
فردیس - خیابان سرحدی - گلستان 5 - پالک 5 خریداری از مالک رسمی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 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 1925
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010005527 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر بابایی فرامرز فرزند مبارک 
به شماره شناسنامه 2034 صادره از رزن درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 200مترمربع پالک 1007 فرعی از 22 اصلی واقع در کالک خریداری از 
مالک رسمی آقای سعید باقرپورمحرز 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 1927
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره139660331010005115  برابررأی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید خلج 
ضیغمی فرزند مختار به شماره شناسنامه 31 صادره از ساوه درششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 216 مترمربع پالک 11914 فرعی از163 اصلی واقع درکرج- 
فردیس - سه راه حافظیه - بلوار ثابتی - کوی بعثت - پالک 27 خریداری از مالک 
رسمی آقای محسن زادمهر 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 1926
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139660331010005666  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمت جوادی فرزند کمندعلی 
به شماره شناسنامه 300 صادره از بیجاردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 110 
مترمربع پالک فرعی از164 اصلی واقع در البرز- کرج - مشکین دشت - خیابان شهید 
مرادی - کوچه وحدت - پالک 23 خریداری از مالک رسمی آقای تیمور محمودی 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 1932
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

مفقودی
شماره   72به  122و55ایران  پالک  شماره  95با  مدل  پراید  سبز  برگ   
موتور5573170وشماره  شاسی nas411100G1213741بنام خدیجه کریمی نسب 

فیروز جایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
موتور  شماره  با   82 ایران  667ص44  پالک  شماره  با   95 مدل  پراید  سبز  برگ 
m13-5713033بنام علی اکبری روشن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
موتور  82ش  پالک491د83ایران  ش  مدادی  نوک  86رنگ  مدل  پراید  سبز  برگ   
2450471ش شاسیS1412286386051 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد 
بابل

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی مینی بوس  هیوندا کرسی مدل 90 به رنگ سفید با شماره 
پالک 331ع35 ایران 32 با شماره موتور 457802 و شماره شاسی 0916348بنام 

عبدالحسن خزائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  محمد  فرزند  حاجی  محمدزاده  عاطفه  خانم 
7/459/96این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که مرحوم علی تنکابنی گنج کالیی  فرزند ناد علی به شماره شناسنامه 729 
صادره از بابل در تاریخ 96/1/17در اقامت های دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده 

و ورثه حین الفوت و عبارتند از 
1- حمید ه پور علی  فرزند فرج اهلل به شماره ملی 2063945543مادر متوفی 

2- عاطفه محمدزاده حاجی فرزند محمد با شماره ملی 5689973920همسر متوفی 
3- نازنین تنکابنی گنج گالیی  فرزند علی به شماره ملی 582015607فرزند متوفی 

4- نیلوفر تنکابنی گنج کالیی فرزند علی با شماره ملی 582019155فرزند 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 هفتم شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم فضه  خواتون ولی زاده  کیا محله فرزند شعبانعلی به شرح درخواستی که به شماره 
2/443/96 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشت که شادروان شعبان علی ولی زاده کیامحله فرزند حاجی آقا به شماره شناسنامه 
75 صادره از جویبار در تاریخ 96/7/19 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت 
نموده و ورثه حین الفوت و عبارتند از : 1- علی محمد ولی زاده کیامحله فرزند شعبانعلی 
به شماره ملی5829836041 فرزند متوفی  2- فضه خواتون ولی زاده کیامحله فرزند 
شعبانعلی به شماره ملی 5829826771فرزند متوفی  3- پروانه ولی زاده کیامحله فرزند 
شعبانعلی به شماره ملی 5829449498فرزند متوفی 4-  حوا ولی زاده کیامحله فرزند 

شعبانعلی شماره ملی 5829450161فرزند 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 جویبار

رهبر معظم انقالب با اشاره به حوادث اخیر تاکید 
کردند: آنچه که مانع دشــمن و اعمال دشــمنِی 
اوســت، وجود روح شجاعت، فداکاری و ایمان در 

ملت است.
به گــزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
دفتــر مقــام معظــم رهبری،حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی دیروز در 
دیــدار هفتگی با تعــدادی از خانواده های معظم 
شــهیدان، عزت و امنیت و پیشرفت ملت ایران را 
مدیون فداکاری و از جان گذشتگی شهدا دانستند 
و با اشــاره به حوادث اخیر و تالش دشمنان برای 
ضربــه زدن به نظام اســالمی، گفتنــد: آنچه که 
مانع دشــمن و اعمال دشمنِی اوست، وجود روح 

شجاعت، فداکاری و ایمان در ملت است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به این واقعیت 
که دشــمن همواره منتظر فرصــت و رخنه برای 
ورود و ضربه زدن به ملت ایران بوده است، افزودند: 

در قضایــای چنــد روز اخیر، دشــمنان ایران با 
ابزارهای گوناگوِن در اختیارشــان از جمله پول، 
سالح، سیاست و دستگاه امنیتی هم پیمان شدند 

تا برای نظام اسالمی مشــکل ایجاد کنند.ایشان 
گفتند: من در خصوص این قضایا حرف هایی دارم 
و در وقت آن با مردم عزیزمان سخن خواهم گفت.

رهبر انقالب اســالمی با اشــاره بــه نقش مهم 
روحیه شجاعت و فداکاری در جلوگیری از اِعمال 
دشــمنِی دشمنان، شــهیدان را نمونه کامل این 
روحیه و مجاهدت خواندند و افزودند: ملت ایران 
تا ابد مدیون شهیدان عزیزی است که دل از خانه 
و خانواده خود کندند و در مقابل دشمن خبیثی 
ســینه سپر کردند که مورد حمایت غرب و شرق 
و ارتجاع منطقه بود.حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
وضع تأسف بار برخی کشورهای منطقه غرب آسیا 
و شــمال افریقا را یادآور شــدند و گفتند: اگر در 
جنگ تحمیلی پای دشــمن بعثی به کشــور باز 
می شد، به هیچ چیز رحم نمی کردند و وضعی به 
مراتب بدتر از وضعیت امروز لیبی و سوریه، برای 
ایران بوجود می آمد.ایشان با تجلیل از خانواده های 
شــهدا، افزودند: ارزش کار پدران و مادران شهدا 
و شــجاعت و فــداکاری آنان کمتــر از جوانان 

شهیدشان نیست و حق بزرگی بر کشور دارند.

واکنش رهبر معظم انقالب به  تجمعات اخیر:حرفهایی  دارم که  خواهم گفت

دشمن همواره منتظر ضربه زدن به ملت بوده است

واکنش ایران به سلسله  تویيت های 
ترامپ درباره اعتراض ها 

اشتغال فراگير طرحی برای حل 
مشکل فقر و بيکاری

ســخنگوی وزارت امور خارجه: بهتر است آقای 
ترامپ ضمن پرهیز از دخالــت در امور داخلی 
ایران، گفتار و کردار نیک را ســرلوحه کار خود 
قــرار دهد.به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، 
بهرام قاســمی سخنگوی وزارت امور خارجه در 
خصوص اصرار آقای ترامپ به نوشتن توئیت های 
مداخله جویانه در امــور داخلی ایران و توهین 
به ایرانیان، ضمن تقبیح عبارات توهین آمیز وی، 
گفت: موضع گیری های کامال آشفته و متناقض 
او نسبت به ایرانیان موضوع جدیدی نیست. وی 
اخیرا نیز ایرانیان را »ملتی تروریســت« نامید و 
با به کار بردن نامی جعلی برای »خلیج فارس«، 
احساســات ملی ایرانیان را برانگیخت و موجب 
خشم آنان در سراسر جهان شد و اینک تحت نام 
و به بهانه دلسوزی نسبت به آنها، ملتی چندین 
هزار ساله با فرهنگی غنی و تاثیرگذار در تمدن 
جهانی را با عباراتــی توهین آمیز مخاطب قرار 
می دهد که بی شــک جامعه بزرگ و با فرهنگ 
ایرانــی در اقصی نقاط جهان را بــه واکنش وا 
خواهد داشت.سخنگوی وزارت خارجه در ادامه 
به وی توصیه کرد: ایشان بهتر است به جای به 
هدر دادن وقت خود در ارسال توئیت های بیهوده 
و توهین آمیز نسبت به سایر ملت ها و کشورها، 
کمی به مسایل داخلی کشور خود و موضوعاتی 
مانند قتــل روزانه ده ها تــن در درگیری های 
مســلحانه و تیراندازی ها در ایالت های مختلف 

آمریکا و وجود میلیون ها بی خانمان و گرســنه 
در کشــور خود بپردازد و ســعی کند حداقل با 
در پیــش گرفتن ادب و آداب ایرانیان در دوران 
باستان برای جلب احترام بین المللی به آمریکا و 
خود سعی کند گفتار و کردار  نیک را سرلوحه 
رفتار و اعمال خود قــرار دهد.دونالد ترامپ در 
آخریــن پیام توئیتــری خود روز دوشــنبه در 
اظهاراتی خصمانــه و کینه توزانه گفت: ایران با 
وجود توافق وحشتناکی که با دولت اوباما حاصل 
کرد، در حال شکســت خوردن در تمام سطوح 
اســت.ترامپ با بیان این که »جمعیت زیادی از 
مردم ایران سال هاســت که هدف سرکوب قرار 
گرفته انــد« اظهار کرد: آنها بــرای غذا و آزادی 
گرسنه هستند. عالوه بر حقوق بشر، ثروت آنها 
نیز در حال غارت شــدن اســت و اکنون زمان 

تغییر است.

معاون وزیر کار باال بودن نرخ بیکاری و کاهش 
قدرت خرید معیشت را دو چالش مهم اقتصاد 
عنوان کرد و توجه به اشــتغال روســتاییان و 
مرزنشــینان و حل بیکاری جوانان را دغدغه 
مهم دولت دانســت.به گــزارش زمان به نقل 
ازایسنا، ســیدحمید کالنتری اظهار کرد: در 
حال حاضر مشــکل بیکاری و کاهش قدرت 
اصلی ترین  پایین جامعه  معیشــت دهکهای 
چالش اقتصاد کشور به شــمار می رود و این 
دو عامل ناشــی از شــرایط حاکم بر اقتصاد، 
رکود، تحریم های خارجی و برخی سیاستهای 
غلط سالهای گذشته است.وی اشتغال دانش 
آموختگان و جویندگان کار را یک دغدغه  ملی 
دانســت و گفت: با توجه به فراگیری معضل 
بیکاری و لزوم ارتقای ســطح معیشــت افراد 
الزم است همه دســتگاهها و متولیان در این 

زمینه همکاری و حمایت الزم را صورت دهند.
کالنتری با اشــاره به عدم توجه به روستاها و 
مناطق محروم و مرزی و عدم سرمایه گذاری 
مناسب در روستاها، گفت: اگر امروز با افزایش 
پدیده حاشیه نشینی، معضل اعتیاد، بزهکاری 
و برخی ناهنجاری ها مواجه هســتیم به دلیل 
آن است که به سرمایه گذاری و رونق روستاها 
توجــه نکرده ایم.معــاون وزیر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی، اجرای طرح اشــتغال فراگیر 
در روســتاها و شــهرهای زیــر 10 هزار نفر 
جمعیــت را گامی موثــر در جهت رفع فقر و 
تبعیض از جوامع روستایی و عشایری و ایجاد 
اشــتغال برای جوانان جویای کار عنوان کرد.

وی افــزود: دولت دو طرح اشــتغال فراگیر با 
اعتبار 20 هزار میلیارد تومان و طرح اشتغال 
روستایی با اعتبار 1.5 میلیارد دالر معادل 11 
هزار میلیارد تومــان را با عاملیت چهار بانک 
کشاورزی،توسعه تعاون، پست بانک و صندوق 
کارآفرینی امید برای اشتغال روستایی درنظر 
گرفته که تســهیالت مذکور را به روستاییان 
و متقاضیان شــهرهای کمتــر از ده هزار نفر 
پرداخت می کند.کالنتری تاکید کرد: رویکرد 
مــا در طرح اشــتغال روســتایی راه اندازی 
تعاونی های تولیدی و خدماتی با گرایشــهای 
مختلف در روســتاها اســت تا از ظرفیت آنها 
برای ایجاد اشتغال ارزان و پایدار استفاده شود.

منشور حقوق شهروندی و حصول امنیت ملی، راهکار 
مواجهه با تجمعات اخیر 

سخنگوی دولت: 
دولت اعتراض را حق 

شهروندی مردم می داند       
ادامه از صفحه1

ســخنگوی دولت با بیان اینکه حل مشــکالت سپرده گذاران در 
سطح سران قوا در حال پیگیری اســت، افزود: تاکنون 11 هزار 
میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی به ســپرده گذاران پرداخت 
شده است. موسســات مالی غیرمجاز هشت هزار میلیارد تومان 
اموال داشــتند که مقدمات موافقت قوه قضاییه برای بهره برداری 

از این اموال به نفع ســپرده گذاران فراهم شــده است.خبرنگاری 
بــه نوبخت گفت که دولت از کمبــود بودجه می گوید اما بودجه 
نهادهایی مثل صداوســیما یا ســایر نهادهــای فرهنگی کامل 
اختصاص می یابد، چرا به جای پرداخت بودجه به این دستگاه ها، 
بودجه را برای حل مشــکالت مردم بــه کار نمی برید که وی در 
جواب گفت: قانون حکم کرده اســت که بایــد درصد خاصی از 
بودجه سهم صداوسیما باشد. انتقاد ما به این قانون این است که 
باید بررســی کنیم در قبال بودجه ای که دستگاه ها می گیرند چه 
عملکردی دارند. ما در بودجه بر اساس عملکرد دستگاه ها بودجه 
تخصیــص می کنیم. جامعه هم باید بداند هر دســتگاهی چقدر 
بودجه دارد.وی با بیان اینکه در بودجه امسال 59 دستگاهی که 
با اسم در قانون پول می گرفتند حذف شده اند، تاکید کرد: انتقاد 
از بودجه حق شماست ولی باید نکات مثبت هم دیده شود. شما 
به دولت کمک کنید تا جداول بودجه این دســتگاه ها باز نگردد. 
اقدامات بزرگی برای اصالح و شفاف سازی بودجه انجام شده است.

خبرنــگاری از میزان هزینه کرد دولت در جنگ ســوریه و عراق 

پرسید که سخنگوی دولت در پاسخ، گفت: هزینه جنگ را خود 
آن کشورها می پردازند و هزینه ما در حد مستشاری است. بودجه 
نهادهای نظامی به ریز در بودجه آمده اســت و شــما می توانید 
بــا مراجعه به بودجه ایــن مبالغ را متوجه شــوید. پول دیگری 
غیــر از بودجه در این زمینه پرداخت نمی شــود.نوبخت در مورد 
اســتعفای آخوندی و مخالفت رییس جمهور با این استعفا، گفت: 
من این خبر را از شما می شنوم.سخنگوی دولت درباره مدت زمان 
فیلتر بودن تلگرام، خاطرنشــان کرد: وزیر مسئول در این زمینه 
توضیحات کافی را داده اســت و نوع نگاه دولت داشــتن پهنای 
باند کافی اســت. حل شــرایط موجود برای ما در اولویت است.
وی همچنین درباره اظهارنظر دیروز رییس جمهور مبنی بر اینکه 
200 هزار میلیارد از بودجه در اختیار دولت نیست، گفت: منظور 
رییس جمهور هزینه هــای اجتناب ناپذیر مثــل پرداخت حقوق 
کارمندان یا هزینه های رفاه اجتماعی است، منظور این نیست که 
این بودجه در اختیار دولت نیست.نوبخت همچنین گفت: رییس 

ستاد مبارزه با قاچاق در روزهای آینده مشخص می شود.



چهارشنبه 13 دی 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 33662
اخبار

 سرانه دریافتی ماهانه هر فرد بازنشسته
 در سال آینده

*مریم فکری
ربیعــی: 1000 میلیارد تومان برای افزایش پلکانی حقوق بازنشســتگان 
اختصاص پیدا کرده اســت.دولت برای هر فرد بازنشســته تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی کشــوری در سال آینده به طور متوسط یک میلیون 
و 429 هــزار و 833 تومان به صندوق مربوطه پرداخت خواهد کرد.الیحه 
بودجه ســال 1397 در حالی نیمه آذرماه امســال تقدیم مجلس شد که 
یکی از بخش های مورد توجه بودجه های هر ساله، میزان حقوقی است که 
بازنشستگان خواهند گرفت.تصویری از وضعیت سه صندوق بازنشستگی 
اصلی کشــور نشــان می دهد که صندوق بازنشســتگی کشــوری نشان 
می دهد که صندوق بازنشســتگی کشــوری با تعداد یک میلیون و 284 
هزار و 182 بازنشسته، وظیفه بگیر و مستمری بگیر، حدود 22 هزار و 34 
میلیارد تومان به اعتبارات دولتی بابت حقوق بازنشســتگان وابسته است.
ســازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز با تعداد 680 هزا بازنشسته، 
وظیفه بگیر و مســتمری بگیر در حدود 9 هــزار و 460 میلیارد تومان به 
اعتبارات دولتی بابت حقوق بازنشســتگان وابسته اســت. در عین حال، 
سازمان تامین اجتماعی 3 میلیون و 78 هزار و 337 بازنشسته، وظیفه بگیر 
و مستمری بگیر دارد.بنا به این گزارش، وابستگی به اعتبارات دولتی بابت 
حقوق بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری در الیحه بودجه سال 
1397 نســبت امسال از رشــد 21.8 درصدی برخوردار بوده و وابستگی 

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح حدود 38 درصد کم شده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشــان می دهــد که دولت برای هر 
فرد بازنشســته تحت پوشش صندوق بازنشســتگی کشوری در سال 
آینده به طور متوسط یک میلیون و 429 هزار و 833 تومان به صندوق 
مربوطــه پرداخت خواهد کرد. این رقم برای هر فرد بازنشســته تحت 
پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح در سال 1397 معادل 

یک میلیون و 159 هزار و 313 تومان است.
این در حالی است که ســرانه دریافتی ماهانه هر فرد بازنشسته تحت 
پوشش صندوق بازنشستگی از دولت در سال  جاری یک میلیون و 173 
هزار و 81 تومان و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یک میلیون 
و 869 هزار و 889 تومان گزارش شــده است.بررسی ها نشان می دهد 
که تعداد بیمه شدگان صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و 262 
هزار و 300 نفر، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 660 هزار نفر 
و سازمان تامین اجتماعی 13 میلیون و 640 هزار و 507 نفر است.علی 
ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در حاشیه مراسم 
قرعه کشی وام ضروری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری تاکید 
کرد: »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال های گذشته سیاست 
افزایش حقوق بازنشستگان را دنبال کرده است و تاکنون حقوق بیش از 
3 هزار نفر از بازنشستگان به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده است.«به 
گفتــه وی، »در حال حاضر با تاکید رئیس جمهور، مبلغ هزار میلیارد 
تومــان برای افزایش پلکانی حقوق بازنشســتگان اختصاص پیدا کرده 
است و اگر بودجه تعیین شده کفاف بدهد این اعتبار را افزایش خواهیم 
داد. بر این اساس حقوق بخشی از بازنشستگان در سال آینده به سقف 
حداقل 2 میلیون تومان می رســد و این سیاستی است که در خصوص 
هر دو صندوق بازنشســتگی کشــوری و همچنین بازنشستگان تامین 

اجتماعی اجرا می شود.«

گفت و گوی وزارت کشور با احزاب 
درباره حوادث اخیر 

وزارت کشــور با دعوت از دبیران و مسئوالن احزاب 
عمده کشــور ضمن دریافت دیــدگاه و نظرات آنها 
درباره حوادث اخیر کشــور به تبادل نظر در جهت 
تقویت همبستگی و اتحاد ملی پرداخت.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، وزارت کشور با دعوت از دبیران 
و مسئوالن احزاب عمده کشور ضمن دریافت دیدگاه 
و نظرات آنها درباره حوادث اخیر کشور به تبادل نظر 
در جهت تقویت همبســتگی و اتحاد ملی پرداخت.
در این دعوت که از ســوی معاون سیاسی کشور و 
باعنوان شــورای گفتگوی سیاسی کشور انجام شد 
مسئوالن تمامی احزاب اعم از اصولگرا، اصالح طلب 
و مستقل حضور داشــتند و ضمن تاکید بر اهتمام 
ویژه مســئوالن کشور بر حل مشــکالت اقتصادی 
و معیشــتی مردم و رفع بــی عدالتی و تبعیض ها 
خواستار برخورد ریشــه ای و اصولی با عوامل بروز 
این حــوادث در دو بخش نارضایتی های مردمی و 
اغتشاشات شدند.در این نشســت همچنین توجه 
ویــژه به نقش جریان انحرافی و لیدر این جریان در 
اعتبار زدائی از دســتگاه های مختلف حاکمیتی و 
ترویج بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد نظام که 
یکی از عوامل بروز این حوادث به شــمار می رود  و 
واکاوی و دقــت درعتاب مقام معظم رهبری در روز 
چهارشنبه ششــم دیماه در این رابطه مورد تاکید 

قرار گرفت.

 اتاق عملیات اغتشاشات ایران 
در اربیل و هرات

هیثم ابوسعید اعالم کرد که اغتشاشات اخیر ایران 
از اتــاق عملیاتــی در اربیل و هــرات مدیریت می 
شــود و توطئه ای اســت که امنیت بین المللی را 
به خطر می اندازد.به گــزارش زمان به نقل ازمهر، 
»هیثم ابوسعید« کمیسر خاورمیانه ای کمیته بین 
المللی حقوق بشــر و دبیرکل مرکز اروپایی امنیت 
و اطالعات در واکنش به اغتشاشــات اخیر در ایران 
تأکید کرد که اتفاقات اخیر در جمهوری اســالمی 
ایران نگران کننده است.وی با تأکید بر اینکه در این 
تحرکات دخالت های خطرناک کشــورهای منطقه 
ای و بین المللی مشاهده می شود، افزود: شعارهایی 
که در این اعتراضات داده شــده بیشتر شعارهایی 
سیاسی هستند که خواستار سرنگونی سران دینی 
و سیاسی ایران اســت تا اینکه شعارهایی باشد که 
به منظور اصالح اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی 

نگاه روزخبر

آگهی مزایده عمومی
 شهرداری بابل در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه مورخ 96/6/12 شورای اسالمی شهر بابل 18 دستگاه از خودروهای خود را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل  به 

فروش برساند.

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 96/10/26 به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید و بررسی دقیق پیشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 
مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نماینده 

ضمنًا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 96/10/24لغایت 96/10/26از ساعت 11:30 صبح تا 15 از خودروها به آدرس بابل میدان قاضی کتی تاسیسات شهرداری بازدید به عمل آورند
 آخرین مهلت تحویل اسناد روز سه شنبه مورخ 96/10/26می باشد 

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخ96/10/27راس  ساعت 13 می باشد 
سپرده نفرات اول دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهند ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

محسن کبود فیروزجایی شهردار بابل تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 32221423یا 32223401داخلی 268می باشد. 

»علی شمخانی« دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
ایران، عربستان سعودی را متهم به دست داشتن 
در ناآرامی هــای اخیر در ایران کرد. وی در عین 
حال گفت: جای نگرانی نیســت و آنچه در حال 

وقوع است چند روز دیگر پایان می یابد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، شمخانی در گفت 
و گو با شــبکه تلویزیونی »المیادین« ارزیابی اش 
را از اعتــراض ها و ناآرامی هــای اخیر در ایران 
که از پنجشــنبه گذشته آغاز شــده، بیان کرد.
وی به تالش برخی کشــورها از جمله عربستان 
در تحریک فضــای داخل ایران از طریق اینترنت 
پرداخت و آنچه در فضــای اینترنت درباره ایران 
در جریان اســت را »جنگ نیابتــی« علیه ملت 
ایران دانست. شمخانی گفت: هشتگ های مرتبط 
با وضعیت ایران در آمریکا و انگلیس و عربســتان 
سعودی و جاهای دیگر ســاخته شده است.دبیر 
شــورای عالی امنیــت ملی افــزود: 27 درصد از 
هشــتگ هایی که در اینترنت درباره ایران به راه 
افتاده متعلق به سعودی هاست. دولت »محمد بن 
سلمان« این هشتگ ها را به راه می اندازد و عوامل 
اجرایی آن، اســرائیلی و غربی هستند.شــمخانی 

گفت: سعودی ها ســازمانی را درست کرده اند و 
افــرادی نیز از خارج از آن کشــور برای اداره این 
سازمان آورده اند چون خودشان چنین توانایی را 
ندارند. دبیر شــورای عالی امنیت ملی منافقین را 
نیز ابزار سازمان تحت رهبری سعودی ها دانست 
و گفت: سعودی ها از جایی که فکرش را هم نمی 
کنند از ایران پاسخ مناسبی خواهند گرفت و آنها 

به خوبی خطر پاســخ ما را می داننــد.وی افزود: 
عربستان سعودی نمی تواند با دخالت در ایران و 
تحریک ملت آگاه ایران بر شکست هایش در یمن 
سرپوش بگذارد.شــمخانی گفت: حساسیت ملت 
ایران نسبت به دخالت سعودی در امور کشورمان 
بیشتر از حساسیت آنها نســبت به دخالت های 
آمریکا و ترامپ اســت. وی دشمنی غرب با ایران 

را احمقانــه توصیف کرد و گفت: هدف از دخالت 
خارجی سازمان یافته در ایران این است که جلوی 
پیشرفت کشــورمان گرفته شود. آنها می خواهند 
حرکت رو به جلوی ایران را از داخل به هم بزنند 
و در برابر آن مانع تراشی کنند.دبیر شورای عالی 
امنیــت ملی ایران در ادامه گفت و گو با المیادین 
تاکید کرد که نارضایتی بخشــی از مردم ایران از 
وضعیت اقتصادی کشــور یکــی از دالیل داخلی 
اعتــراض های خیابانی اخیر بــود. وی نارضایتی 
از عملکرد رســانه های داخلــی را نیز یکی دیگر 
از دالیــل دانست.شــمخانی در عین حال گفت: 
مشــکالت اقتصادی تنها مربوط به ایران نیست. 
همچنانکه در آمریکا نیز مشکالت اقتصادی وجود 
دارد. مشــکالت اقتصادی ایران ناشــی از جنگ، 
تحریم و برخی ضعف های مدیریتی ماســت. ما 
بر این مسائل اشراف داریم و می دانستیم که این 
مســائل می تواند از سوی مردم مورد پرسش قرار 
بگیرد.دبیر شورای عالی امنیت ملی اطمینان داد 
که آنچه در ایران در حال وقوع اســت طی چند 
روز آینــده پایان می یابد و جای هیچگونه نگرانی 

در این باره نیست.

شمخانی: سعودی ها پاسخ مناسبی خواهند گرفت 

شناسایی ردپای عربستان در حوادث اخیر ایران 

 تالش اتحادیه اروپا برای اجرای
 برجام توسط همه طرفها 

 تاکید برتدوین آیین نامه
»ساماندهی تهران بزرگ« 

فدریکا موگرینی مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپا در گزارش کار ســال 2017 ، 
دفاع از برجام را در این سال، لحظاتی دشوار 
برای ›چندجانبه گرایــی‹ نامید و تاکید کرد 
که این اتحادیه )در سال 2018( همچنان به 
تالشهای خود برای اجرای برجام توسط همه 
طرفها ادامه خواهد داد.به گزارش زمان به نقل 
ازایرنا ، موگرینی در گزارش کار پایان ســال 
2017 که در سایت شــخصی او منتشر شد 
نوشت: در ســال 2017 پس از اعالم تصمیم 
دونالد ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا برای 
تایید نکردن دوباره توافق هسته ای با ایران ، 
لحظات دشواری برای چندجانبه گرایی ایجاد 
شــد. وی با اشاره به بیانیه ای که در آن زمان 
در واکنش به این تصمیم ترامپ منتشر کرد 
و همچنین ریاســت او بر جلســه کمیسیون 
مشــترک برجام در نیویورک در ماه سپتامبر 

، افزود: در آن جلسه ما بار دیگر تاکید کردیم 
که ایران در حال اجرای توافق هسته ای است 
و این مساله را آژانس بین المللی انرژی اتمی 
9 بار تایید کرده اســت. موگرینی ادامه داد: 
اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت قابل اعتماد و 
چندجانبه ، همچنان برای اجرای توافق هسته 
ای توسط تمام طرفها کار خواهد کرد. تصمیم 
آمریکا درباره عدم تایید ادعای پایبندی ایران 
به برجام در تاریخ 13 اکتبر 2017 )21 مهر 
مــاه 96( با واکنش هــای مخالف طرف های 
دیگــر توافق هســته ای و اتحادیه اروپا رو به 
رو شــده بطوری که فدریکا موگرینی مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و وزیران امور 
خارجه ســایر قدرت های جهانی شریک در 
برجام بارها بر نتیجه بخش بودن توافق هسته 
ای و لــزوم حفظ توافق و ادامه پایبندی همه 

طرفها تاکید کرده اند.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: آیین نامه 
ساماندهی تهران بزرگ باید به سرعت تدوین و 
نهایی شــود؛ برای این کار الزم است هماهنگی 
الزم میان دستگاههای مرتبط با محوریت وزارت 
راه و شهرســازی ایجاد شود.به گزارش زمان به 
نقل ازپایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
اســحاق جهانگیری در جلسه ساماندهی تهران 
بزرگ با تاکید بر اینکه ســاماندهی شهر تهران 
در وهله نخست نیازمند برخورداری از شناخت 
دقیق و جامع االطراف نســبت به تهران بزرگ 
اســت، اظهار داشــت: پس از آنکه شــناخت 
دقیقی از تهران بزرگ حاصل شــود حتماً قادر 
خواهیم بود ســاماندهی شهر تهران را نیز بهتر 
انجام دهیم.معاون اول رییس جمهور با اشــاره 
به نظرات مختلف کارشناسان برای حل مسائل 
و مشــکالت تهران افزود: دو دیــدگاه متفاوت 
برای حل مســائل و مشــکالت تهران از سوی 

کارشناســان که یکی انتقال پایتخت و دیگری 
ســاماندهی منطقه شــهری تهران بزرگ است 
مطرح میشــود که الزم اســت دبیرخانه شورا 
هــر دو دیدگاه را مورد بررســی دقیق و علمی 
قرار دهد و برای تصمیم گیری نهایی به جلسه 
شورای عالی ارائه کند.معاون اول رییس جمهور 
با بیان اینکه ســاماندهی شهر تهران به معنای 
آنســت که باید برای همه مسائل تهران بزرگ 
یعنی تهران و مناطق اطراف آن چاره اندیشــی 
کنیم، خاطرنشان کرد: ساماندهی تهران محدود 
به مناطق 22 گانه این شهر نیست و برای حل 
مشکالت تهران الزم است که تصمیماتی برای 
شهر تهران و پیرامون آن اتخاذ شود.جهانگیری 
گفت: تهران با وجود آنکه از امکانات بیشــتری 
نسبت به سایر اســتان ها برخوردار است اما از 
مسائل متعددی نیز رنج می برد و الزم است که 

تصمیمات راهگشایی اتخاذ کنیم.
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نوک مدادی متالیک-1383

عنابی متالیک-1383

آبی روغنی-1379

آبی نفتی متالیک-138۴

نوک مدادی متالیک-1386

یشمی سیر روغنی-138۴

نوک مدادی متالیک-1386

آبی-1353

سفید روغنی-1381

فیروزه ای متالیک-137۰

سورمه ای متالیک-137۰

تعداد محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

دو محور

نوع سوخت

دوگانه سوز

بنزینی

دوگانه سوز

بنزینی

بنزینی

دوگانه سوز

بنزینی

بنزینی

بنزینی

بنزینی

بنزینی

بنزینی

بنزینی

بنزینی

بنزینی

بنزینی

بنزینی

بنزینی

ظرفیت

چهار نفر

چهار نفر

چهار نفر

جمعا 38۰۰ کیلوگرم

پنج نفر

75۰ کیلو گرم

چهار نفر و 75۰ کیلوگرم

چهار نفر و 75۰  کیلوگرم

چهار نفر

جمعا 38۰۰  کیلوگرم

چهار نفر و  75۰ کیلوگرم

پنج نفر

چهار نفر

پنج نفر

دو تن

چهار نفر

یک تن 

یک تن

شماره موتور

2۰32۴67 تعویضی

12۴87133232

12۴861۰7۰7۰

939676 تعویضی

12۴88196915

11۴88۰189۴9

۴66۰3۴

۴689۴۰

12۴83۰16113

۰۰151266

۴781۴2

11686۰28۴3۰

1178۴۰31۰66

11686۰27666

۰8۴519

11158169۰77

2۰1۴57

19935۴

شماره شاسی

7۰715795

Naamo1ca۴9k9۰9855

۴۰8۰1267

C51213

Naano1ca2ae666571

Naaa۴6aa99go73163

83ndeoo۴57

83ndpeoo3۴3

83۰۰5993

C5237۴

83ndpe۰3۴7۴

612۰1۴11

13۴3337۴

612۰1۴1۰

۰۰2597

۰۰81569531

7۰611225

7۰6۰1۰2۴5

قابلیت شماره گذاری

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

درصد استهالک

58 درصد

۴8 درصد

5۰ درصد

59 درصد

35 درصد

38 درصد

5۴ درصد

52 درصد

57 درصد

56 درصد

52 درصد

55 درصد

57 درصد

57 درصد

59 درصد

55 درصد

57 درصد

5۴ درصد

قیمت کارشناسی )ریال(

1۰۰/۰۰۰/۰۰۰

1۰5/۰۰۰/۰۰۰

1۰2/۰۰۰/۰۰۰

87/۰۰۰/۰۰۰

185/۰۰۰/۰۰۰

57/۰۰۰/۰۰۰

9۰/۰۰۰/۰۰۰

1۴5/۰۰۰/۰۰۰

85/۰۰۰/۰۰۰

95/۰۰۰/۰۰۰

11۰/۰۰۰/۰۰۰

5۴/۰۰۰/۰۰۰

32/۰۰۰/۰۰۰

52/۰۰۰/۰۰۰

۴2/۰۰۰/۰۰۰

28/۰۰۰/۰۰۰

۴9/۰۰۰/۰۰۰

5۰/۰۰۰/۰۰۰

سپرده)ریال(

5/۰۰۰/۰۰۰

5/25۰/۰۰۰

5/1۰۰/۰۰۰

۴/35۰/۰۰۰

9/25۰/۰۰۰

2/85۰/۰۰۰

۴/5۰۰/۰۰۰

7/25۰/۰۰۰

۴/25۰/۰۰۰

۴/75۰/۰۰۰

5/5۰۰/۰۰۰

2/7۰۰/۰۰۰

1/6۰۰/۰۰۰

2/6۰۰/۰۰۰

2/1۰۰/۰۰۰

1/۴۰۰/۰۰۰

2/۴5۰/۰۰۰

2/5۰۰/۰۰۰

 نوبت دوم
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آگهی مزایده
شهرداری ماهدشت در نظر دارد نسبت به فروش خودروهای ذیل با شرایط مندرج در اسناد 

مزایده اقدام نماید.
1-مینی بوس هیوندا مدل 1390 یکدستگاه
2-سواری پژو پارس مدل 1386 یکدستگاه

3-سواری پراید مدل 1388 یکدستگاه
4-وانت پیکان مدل 1392 یکدستگاه

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت رویت اقالم مورد مزایده و دریافت اسناد با ارائه معرفی نامه )جهت سازمانها 
و نهادها( و ارائه رونوشت کارت ملی و شناسنامه )جهت اشخاص حقیقی( از تاریخ انتشار آگهی لغایت تا پایان 
مراجعه  ماهدشت  شهرداری  ماهدشت،  شهر  البرز،  استان  آدرس  به   1396/10/30 مورخ  شنبه  روز  اداری  وقت 
نمایند ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفنهای 24-37302422-37309790-026 تماس 

حاصل فرمائید. -شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-هزینه کارشناسی، آگهی مزایده و نقل و انتقال خودرو به عهده برنده مزایده می باشد.

شهرداری ماهدشت

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره139660331010005634  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قربانعلی لطفی 
فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 843 کد ملی 1061312372صادره از نیشابور 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198 مترمربع پالک 1109 فرعی از163 
اصلی واقع در فردیس- بلوار قریشی- کوچه یاس - پالک 555 خریداری از مالک 
رسمی خانم فرخ لقا کسروی 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 1940
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره139660331010005721  برابررأی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی ناصری 
دانگ  درسه  تویسرکان  از  به شماره شناسنامه 13849 صادره  ابراهیم  فرزند  نژاد 
مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 143.53 مترمربع پالک 1664 
فرعی از163 اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای داود وهاب زاده 
حقی 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 1931
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28

تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ 
 وقت  رسیدگی به خوانده مجهول المکان ) سید قاسم جبارپورشفعی(

خواهان  آقای  سید نقی سیدی دادخواستی  به طرفیت  خواندگان  سید  قاسم  
جبارپور شفعی و غیره  به خواسته  ابطال مبایعه نامه  تقدیم دادگاه  شفت نموده است  
که جهت  رسیدگی  به شعبه  اول  دادگاه  عمومی ) حقوقی(  دادگستری  شهرستان  
شفت ارجاع  و به کالسه 9509981843100127 ثبت  گردیده  و وقت رسیدگی آن 
1396/11/14  ساعت 10 تعیین  شده است. به علت  مجهول المکان  بودن  خوانده 
مذکور  و درخواست  خواهان  و به  تجویز  ماده 73  قانون  آیین  دادرسی  دادگاههای  
عمومی  و انقالب  در امور  مدنی و دستور  دادگاه  مراتب  یک نوبت  در یکی  از جراید  
کثیراالنتشار  آگهی  می شود  تا خوانده  پس از  نشر  آگهی  و اطالع  از مفاد  ان 
در وقت  مقرر  فوق  جهت  رسیدگی  به دادگاه  مراجعه  و نیز  نسخه  ثانی  ضمائم  

را دریافت  نمایند.
6323- مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان شفت – بهاری خرم

آگهی ابالغ
  وقت  رسیدگی به خوانده مجهول المکان ) محمد هادی پورفرزند ابوالقاسم(

خواهان  آقای  محمد پورباقر  بجارسری دادخواستی  به طرفیت  خوانده محمد 
هادی پور به خواسته مطالبه  تقدیم دادگاه  شفت نموده است  که جهت  رسیدگی  
به شعبه  اول  دادگاه  عمومی ) حقوقی(  دادگستری  شهرستان  شفت ارجاع  و به 
کالسه 9609985265300147 ثبت  گردیده  و وقت رسیدگی آن1396/11/15  
و  مذکور   بودن  خوانده  المکان   علت  مجهول  به  است.  تعیین  شده   9 ساعت 
آیین  دادرسی  دادگاههای   قانون   به  تجویز  ماده 73   و  درخواست  خواهان  
عمومی  و انقالب  در امور  مدنی و دستور  دادگاه  مراتب  یک نوبت  در یکی  از 
جراید  کثیراالنتشار  آگهی  می شود  تا خوانده  پس از  نشر  آگهی  و اطالع  از 
مفاد  ان در وقت  مقرر  فوق  جهت  رسیدگی  به دادگاه  مراجعه  و نیز  نسخه  

ثانی  ضمائم  را دریافت  نمایند.
6322- مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان شفت – بهاری خرم

 نوبت اول

برگزاری همنت فاضالب در اصفهان

بهادری- اصفهان: درجلسه توجیهی برگزاری 
دانشگاه  اساتید  با حضور  که  فاضالب  همنت  
نمایندگان پژوهشگاه آب وفاضالب و  صنعتی، 
نمایندگان شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان  
در سالن شیخ بهایی آبفا استان اصفهان برگزار 
شد. مجتبی قبادیان معاون منابع انسانی وبهبود 
اصفهان  استان  وفاضالب  آب  شرکت  مدیریت 
گفت:  همنت یک رویداد کارآفرینی سه مرحله 
و  اقتصــادی  بومی  شـــرایط  بر  مبتنی  ای، 
کارآفرینی در هر منطقه است. این رویداد از پنل 
بیان فرصت ها و یا با طرح مسأله شروع شده و 
طی آن افراد سعی می کنند برای خلق ارزش و 
نیــز نشان دادن توانمندی خود به سرمایه گذار و 
یا صاحبان مسأله ایده پردازی کنند، تشکیل تیم 
بدهنـد و اگر توانستند آن را به یک مدل کسب و 
کار تکــــرارپذیر و با ارزش افزوده تبدیل نمایند.

موفق  برگزاری  دنبال  به  کرد:  اعالم  قبادیان 
هم نت آب در مهرماه 95  به همین دلیل در 
بهمن ماه امسال شاهد برگزاری رویداد هم نت 
فاضالب خواهیم بود. این رویداد سه روزه توسط 
صنعتی  دانشگاه  فاضالب  و  آب  پژوهشکده 
اصفهان، بنیاد نخبگان استان اصفهان و شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان، در دانشگاه صنعتی 

اصفهان برگزار خواهد گردید.

گسترش آموزش های سوادآموزی 
برای معلوالن بوشهر

احمدی- بوشهر: معاون سوادآموزی اداره کل 
آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: آموزش های 
سوادآموزی برای معلوالن استان بوشهر گسترش 
از مسابقه  بازدید  می یابد. غالمرضا دانش فر در 
انشاء نویسی پرسش مهر ریاست جمهوری ویژه 
سواد آموزان دوره انتقال اظهار داشت: تالش های 
گسترده ای برای باسوادی اقشار مختلف در سطح 

استان بوشهر صورت گرفته است.
از  از مهرماه سال گذشته بیش  بیان کرد:  وی 
50 نفر از معلوالن استان بوشهر تحت پوشش 
سوادآموزی قرار گرفتند که از جمله می توان به 
سه روشندل در یک خانواده در روستای کردوان 
کل  اداره  سوادآموزی  معاون  کرد.  اشاره  کاکی 
آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: 
عالوه بر لوح و قلم، ابزار جدید همچون لب تاب نیز 
برای آموزش این روشن دالن در اختیار آنها قرار 
گیرد. وی از مهمترین مشکالت سوادآموزی برای 
این روشندالن به ایاب و ذهاب مداوم برای درمان، 
نداشتن مکان زندگی مشخص در شهر بوشهر 
و سختی ارتباط با دیگر روشندالن اشاره کرد و 
افزود: این سه روشندل برای فرگیری سوادآموزی 

تالش و پیگیری بسیار زیادی دارند.

خبر

بازنگری در طرح توسعه و عمران شهر کمیجان

داودی- اراک: مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از بازنگری 
در طرح توسعه و عمران شهر کمیجان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، 
مجید شارقی با اعالم این خبر افزود:    با توجه به ضرورت بازنگری 
در طرحهای توسعه که هر 10 سال یکبار صورت می گیرد طرح 
جامع شهر کمیجان نیز با مالحظه ساختار سنی جمعیت مبتنی بر 
سرشماری نفوس و مسکن 1395 بازنگری شده است. با عنایت به 
آمار رسمی از جمعیت 8776 نفر ساکن در شهر کمیجان، معادل 
24/1 درصد جمعیت زیر 15 سال ، 68/2 درصد در سنین 15 تا 
64 سال و 7/8 درصد در گروه سنی 65 سال و بیشتر قرار دارند و 
به استثنای گروه سنی کمتر از 15 سال، در تمامی گروه های سنی 
تعداد زنان بیشتر از مردان است که باتوجه به الگوهای جمعیتی و 
مقاطع سنی اهمیت برنامه ریزی و تامین، خدمات رفاهی، تفریحی، 
آموزشی و سایر خدمات وهمچنین ساماندهی کالبدی شهردر قالب 

طرح توسعه عمران آشکار می شود. 
شارقی افزود: مجموع مساحت شهر در محدوده مصوب طرح قبلی، 
اراضی  را  آن  که حدود 53/65 درصد  است  هکتار  برابر 338/84 
شهری و حدود 46/35 درصد بقیه را اراضی با کاربری غیرشهری 
تشکیل می دهند . سطح کل کاربریهای خدمات عمومی به استثنای 
های  کاربری  مساحت  از کل  درصد  تجاری 15/27  های  کاربری 
شهری می باشد. گفتنی است این طرح توسط مهندسین مشاور 
بازنگری قرار گرفته و در مرحله  شرکت طرح نقش آمایش مورد 
بعدی طرح تفصیلی با الهام از طرح جامع، در دستور کار قرار گرفته 
و کاربری ها، عرض معابر، تعداد طبقات، سطح اشغال و نحوه استقرار 

تدقیق و به همراه ضوابط اجرایی تهیه و ارائه می شود. 

 حضور استاندارد در دومین نمایشگاه
 صنایع غذایی گلستان

دومین  در  گلستان،  استاندارد  کل  اداره  گلستان:  سلیمانی- 
مواد  و  شوینده  سلولزی،  مواد  غذایی،  صنایع  تخصصی  نمایشگاه 
بهداشتی و اولین نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ و بسته بندی مواد 
غذایی در گلستان حضور یافت. این نمایشگاه که در نیمه اول دی ماه، 
با حضور 57 شرکت داخلی از 8 استان مازندران، خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، سمنان، تهران، اصفهان، مرکزی و گلستان در محل 
نمایشگاه های بین المللی گلستان برگزار شد، مشارکت استاندارد و 
جمعی دیگر از دستگاه های اجرایی مرتبط با صنعت و تولید را در 
پی داشت. اداره کل استاندارد گلستان در این نمایشگاه، ضمن بازدید 
و بازرسی از غرفه های نمایشگاه، 4 کارگاه آموزشی نیز برگزار نمود.

این کارگاه های آموزشی شامل شناسایی تقلبات در لبنیات، آشنایی 
با استاندارد مسئولیت اجتماعی و کمپین خرید کاالی استاندارد 
ایرانی، استاندارد صنایع غذایی )مایکوتوکسین ها( و آشنایی با تدوین 
استانداردهای ملی بود که توسط محمد دولت آبادی، فرشته سلطانی، 
استاندارد  اداره کل  مهدی صابری و مینا چهره گشا، جنب غرفه 
گلستان تدریس و ارائه شد. استاندارد گلستان در این نمایشگاه با 
برگزاری مسابقه نقاشی بین کودکان بازدید کننده از نمایشگاه و نیز 
ارائه بروشورها و کتابچه های اطالع رسانی در بین بزرگساالن، سعی 

در معرفی استاندارد و ترویج آن در این فرصت نمود. 

خبر

منکویی- رشت: نشست عظیم بلبل آبادی 
ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت  عامل  مدیر 
گیالن با  مجید فرمد معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی شرکت توانیر با هدف تبیین مسائل 
و مشکالت شرکت و شبکه برق استان گیالن 

برگزار شد.
عظیم بلبل آبادی، مدیر عامل شرکت سهامی 
برق منطقه ای گیالن در این نشست به طرح ها 
و پروژه های قطعی شرکت اشاره کرد و گفت: 
طرح ها و پروژه های قطعی شرکت، پروژه های 
پست شهرک صنعتی سپیدرود، سلیمانداراب، 
توحید گلسار و صومعه سرا است که اگر همین 
روند فعلی تامین نقدینگی ادامه داشته باشد تا 
پایان امسال و حداکثر تا قبل از پیک بار سال 
آتی به مدار خواهند آمد و مورد بهره برداری 

قرار خواهند گرفت.
ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت  عامل  مدیر 
گیالن در خصوص مولدهای مقیاس کوچک 
گفت:با توجه به اینکه در استان گیالن برای 

اجرای خطوط جدید دچار مشکالت فراوانی 
هستیم بحث بکارگیری از مولدهای مقیاس 
کوچک را مد نظر قرار داده ایم.در این بخش 
در سال جاری ما شاهد افتتاح و بهره برداری 
از پروژه نیروگاه مقیاس کوچک بیمارستان بین 
المللی قائم)عج( با ظرفیت 1مگاوات  و با قابلیت 
 )cchp(برق و  سرما  گرما،  همزمان  تولید 

 125 حدود  زمینه  این  در  همچنین  بودیم. 
مگاوات قرارداد منعقد کرده ایم و حدود 450 

مگاوات نیز در حال مذاکره هستیم.
انتظارات شرکت گفت:ابالغ  وی در خصوص 
طرح جامع شبکه انتقال و فوق توزیع تحت 
پوشش شرکت برق منطقه ای گیالن، اصالح 
لیست پروژه های اعالم شده به بانک توسعه زیر 

ساخت آسیا و صدور مجوز فاینانس های بین 
المللی از جمله انتظارات شرکت برق منطقه ای 

گیالن می باشد.
برنامه  معاون  فرمد«  این نشست »مجید  در 
ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر گفت:مبحث 
به  توجه  با  کوچک  آبی  برق  های  نیروگاه 
پتانسیل هایی که در استان گیالن وجود دارد 
می تواند مورد توجه قرا بگیرد. نیروگاه های برق 
آبی کوچک مالحظات زیست محیطی خیلی 
بخش  این  در  توان  و می  ندارند  خاصی هم 
عملکرد خوبی داشت تا با احداث آن بتوانیم 
به شبکه برق استان کمک کنیم. همچنین در 
بخش نیروگاه های زباله سوز نیز می توانیم ورود 
کنیم و این بخش را فعال کنیم. با کمک منابع 
و اعتبارات شهرداریها و منابع عمومی کشور می 
توان کسری منابع برای احداث این نیروگاه ها 
را جبران کرد. این موضوع نیاز به مدیریت دارد 
و در این خصوص باید از کمک ها و پتانسیل 

مقامات استانی استفاده کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر:

گیالن  در احداث نیروگاه های برق آبی کوچک پتانسیل خوبی دارد

رئیس اداره ورزش مالرد خبرداد:

تالش  برتسریع پروژه های ورزشی درحال ساخت 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اردبیل خبر داد:

کاهش زمان رفع اتفاقات به 84 دقيقه 

اکبرزاده:  علی  مریم   - زمان  خبرنگار 
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان مالرد 
ضمن اشاره به اماکن ورزشی و پروژه های در 
حال تکمیل این شهرستان و همچنین کاربرد 
این گونه بناها در حوادث غیرمترقبه از تالش 
این اداره درجهت افتتاح به موقع پروژه های 

ورزشی شهرستان مالرد خبر داد.
نخستین  در  کرد:  تشریح  صیفوری  علیرضا 
دکتر  دستور  طبق  زلزله،   اولین  از  دقایق 
و  جوانان  و  ورزش  وزیرمحترم   فر  سلطانی 
پیرو دستور مدیر کل محترم  ورزش و جوانان 
استان  و همچنین فرماندارمحترم شهرستان 
مالرد ظرف 30 دقیقه کلیه اماکن ورزشی ما 

بازگشایی شد. 
مردم  استقابل گسترده  به  اشاره  وی ضمن 
امکانات رفاهی،  امر،  استحکام سازه،  این  از 
محیط امن، گرما و پذیرایی پرسنل را دلیلی 
بر این موضوع دانست و گفت: اماکن ما برای 
ابتدای  تا  ظهر  از  بعد  از  روز  شبانه  چندین 
صبح پذیرای شهروندان فهیم این شهرستان 
بوده  این  بر  ما  افزود: تالش  بودند. صیفوری 
شهروندان  نگرانی  از  امکان  حد  تا  که  است 

کاسته و به آنان آرامش خاطر دهیم.
بسیار  جانمایی  بر  تاکید  با  مسوول  این 
خوب سوله های ورزشی در شهرستان مالرد 

ورزشی  باالتر  به سرانه ی  نیاز شهروندان  از 
سخن  گفت و تاکید کرد:  افزایش و تکمیل 
پروژه های ورزشی نه تنها تامین کننده نیاز 
مواقع  در  بلکه  است  ورزش  به  شهروندان 
و  ایمنی  باعث  میتواند  مترقبه  غیر  حوادث 

آسایش شهروندان باشد.
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رییس 
 5 ورزشی  استادیوم  کرد:  خاطرنشان  مالرد 
تاکنون  آن  اول  فاز  که  نفره شهرستان  هزار 
فضایی  است  داشته  درصدی   45 پیشرفتی 
بسیار ایده آل است که امیدواریم با پیگیری 

و همراهی مسوولین به بهره برداری برسد.

عامل  مدیر  اردبیل:  عباسی-  بهزاد 
استان  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت 
به  اتفاقات  رفع  زمان  کاهش  از  اردبیل 
84 دقیقه برای اولین باز از زمان تاسیس 

شرکت در آذرماه خبر داد.
مهندس خاک نژاد افزود: با توجه به اینکه 
به  مشترکین  رضایتمندی  میزان  افزایش 
برای  شرکت  این  اساسی  اولویت  عنوان 
در  موضوع  این  و  شده  تعیین  همکاران 
گرفته  قرار  شرکت  اقدامات  سرلوحه 
گذشته  سال  سه  طول  در  خوشبختانه 

ساعت   10 حدود  از  اتفاقات  رفع  زمان 
پایان  در  دقیقه   154 به   93 سال  پایان 
سال 94 و 120 دقیقه در پایان سال 95 

کاهش یافته است.
وی ضمن اشاره به تالش همکاران امورات 
رفع  زمان  کاهش  برای   استان  تابعه 
اتفاقان  و مخصوصا امور اردبیل که نزدیک 
به 65درصد مشترکین استان را شامل می 
این  اتفاقات  رفع  زمان  کاهش  از  کردد 
و  خبرداد  آذرماه  در  دقیقه   61 به  امور 
زمان  کاهش  موضوع  افزود:خوشبختانه 
استان  شریف  مردم  برای  اتفاقات  رفع 
نیز ملموس بوده و اکثر مشترکین نیز در 
تماسهای خود از این موضوع ابراز رضایت 
نموده و از همکاران شرکت قدردانی کرده 

اند.
تداوم  از  پایان  در  نژاد  خاک  مهندس 
کاهش زمان رفع اتفاقات استان به عنوان 
این  های  برنامه  ترین  اساسی  از  یکی 
تالش  با  افزود:انشا...  و  خبرداد  شرکت 
و  تابعه  امورات  در  همکاران  مجموعه 
سامانه ارتباطات مردمی شرکت این روند 
خواهد  ادامه  اتفاقات  رفع  زمان  کاهش 

داشت.

شهرداری ماهدشت
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آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ناصر جمشیدی فرزند 

ناصر  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  حیاتی  پیر  قاسمعلی  آقای  خواهان 
جمشیدی  به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره پرونده 
کالسه9609986655600360 شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/25  ساعت 09:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره 
( شهرستان خرم آباد – محسن چگنی . 

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه 9510406611002871  متهمین : 1-علی محمد 
رضایی فرزند عبدا..2-شاهین رضایی فرزند علی محمد به اتهام ضرب و جرح عمدی و 
تخریب خودرو از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت 
تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی 
)احضاریه ( به نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 ق آ د ک 
به متهم ذکر شده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم 
آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران 
زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردند 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیات قضایی مقتضی 

اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند.

آگهی احضار متهم 
راد فرزند  جناب داود مالحی فرزند یحیی در خصوص شکایت مصطفی جمشیدی 
اسماعیل علیه شما دائر بر توهین و تهدید به قتل در شعبه 6 بازپرسی در پرونده کالسه 
9509986613000280 ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی فرصت دارید جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر در غیر اینصورت وفق مقررات در خصوص 

پرونده شما قرار صادر میشود . 
مدیر دفتر شعبه6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

دادنامه
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 9609980840700328 شعبه 104 

ایالم تصمیم نهایی شماره 9609970843001471 
شاکی: آقای مهرزاد عباس زاده فرزند پیره زاد به نشانی ایالم – ایالم – 24 متری 

ولیعصر – کوچه کیخسرو قاسمی- پشت حج و اوقاف 
متهم: آقای عباس نظری به نشانی مجهول المکان 

اتهام ها: تهدید به قتل 
گردشکار – دادگاه پس از بررسی دقیق اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم 
ادله موجود  و  و وجدان  بر شرف  تکیه  و  متعال  از خداوند  استعانت  با  و  دادرسی 

مبادرت به صدور رای می نماید.
ضررهای  به  تهدید  بر  دائر  نظری  عباس  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه-  رای 
شماره  به  کیفرخواست  و  زاده  عباس  مهرزاد  آقای  شکایت  حسب  )قتل(  نفس 
9610430843901456 مورخ 96/6/29 صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان ایالم بدین شرح که متهم با مراجعات مکرر به درب منزل شاکی اقدام به 
تهدید نموده لذا دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی، اظهارات 
مطلع سایر امارات و قرائن موجود در پرونده و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه 
جهت دفاع احتمالی از خود بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد 
مواد 406و427 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 669 )از کتاب پنجم تعزیرات( 
مصوب 1375 نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از انقضا مدت واخواهی ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدیدنظر استان ایالم میباشد.
دادرس شعبه 1۰۴ دادگاه کیفری 2 ایالم 

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری به آقای نورالدین یاربدست فعال مجهول المکان که به اتهام خیانت در امانت در 
بازپرسی دادسرای عمومی و  پرونده کالسه 9609980841300329 در شعبه سوم 
انقالب ایالم تحت تعقیب می باشد ابالغ میگردد ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این 
آگهی جهت دفاع از اتهام منتسبه در این شعبه حاضر و اال تصمیم قانونی اتخاذ خواهد 

شد. ضمنا وفق ماده 190 ق.آ.د.ک میتوانید یک نفر وکیل همراه داشته باشید.
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم

رونوشت آگهی حصروراثت
شماره  شناسنامه  دارای  مقصودیان  ایرج  آقای  وکالت  با  روستائی  صفرا  خانم 
ورثه،  شناسنامه  رونوشت  و  فوت  گواهی  و  شهادتنامه  باستناد   22200227856
که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم  بشماره 960727  درخواستی 
شادروان علی رضا علی نژاد به شماره شناسنامه 17352  در تاریخ یکشنبه 21 آبان 

1396 درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از
1- صفرا روستائی  فرزند نبی اله به شماره ش ش 22200227856 نسبت همسر متوفی

2- کلثوم آهنگر وزنائی  فرزند درویش به شماره ش ش 1 نسبت مادر متوفی
3- ابراهیم علی نژاد  فرزند محمد به شماره ش ش 189 نسبت پدر متوفی

4- آرتا علی نژاد  فرزند علی رضا به شماره ش ش 6250135677 نسبت فرزند متوفی
5- آریا علی نژاد  فرزند علی رضا به شماره ش ش 6250160159 نسبت فرزند 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 شورای حل اختالف چمستان

متن آگهی 
خواهان رونوشت حصروراثت فریدون نظری مقدم فرزند عزیزاهلل به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه9609983844500647 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیزاهلل نظری مقدم دراقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1ـ  محترم نظری دهکردی  فرزندغالم  ش ش 8530  متولد 1301 ) همسر متوفی ( 

2ـ   رمضان نظری فرزند عزیزاهلل ش ش 283 متولد 1317  )فرزند متوفی (  
3ـ  هوشنگ نظری مقدم فرزند عزیزاهلل ش ش 49 متولد 1326  ) فرزند متوفی (  
4ـ  فریدون نظری مقدم فرزند عزیزاهلل ش ش 864 متولد 1339 ) فرزند متوفی (  
5ـ   نازنین نظری مقدم فرزند عزیزاهلل ش ش 196 متولد 1331 ) فرزند متوفی (  
6ـ  ماه منیر نظری مقدم فرزند عزیزاهلل ش ش 85 متولد1334 ) فرزند متوفی (  

7ـ   خوش بخت نظری مقدم فرزند عزیزاهلل ش ش 424 متولد 1336  ) فرزند متوفی (  
افسانه نظری مقدم فرزند عزیزاهلل ش ش 326 متولد 1342  ) فرزند متوفی (   8ـ 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکردـ  رحمان آماده 

متن آگهی 
خواهان ملک حسین نصیری فرزندنادعلی  دادخواستی  به طرفیت خواندگان راه علی 
نصیری و توران نصیری و مهدی نصیری و احمد نصیری و عباس نصیری و اسماعیل 
نصیری و طاهره نصیری و محسن نصیری وابراهیم نصیری و معصومه نصیری و داود 
نصیری و ماه نساء صالحی و فاطمه نصیری و علی عسگر نصیری و گوهر نصیری و جواد 
نصیری و محمود نصیری و زهرا نصیری و ملوک نصیری و شهرام نصیری به خواسته 
تنفیذ صلح نامه ) اموال منقول ( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردل نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اردل واقع 
در استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان اردل ـ بلوار شهداء ارجاع و به کالسه 
9409983816100076 ثبت گردیده که جهت ابالغ نظریه کارشناس  به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت مالحظه نظریه کارشناسی ظرف 
مهلت 7 روز و اظهار هر مطلبی به صورت نفیاًو یا اثباتاً در این شعبه حاضر با توجه به 
علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر 

اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اردلـ  حسینی 

متن آگهی
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 960485 و شماره دادنامه مربوطه 
بخش  امام  فرزند  خدابخشی  حسین  محمد  علیه  محکوم   9609973816100987
محکوم است به الزام به انتقال اسناد رسمی مربوط به اصالحات ارضی از قرار یک چهارم 
جو مشاع معادل 12 سهم از سه دانگ مرحله اول اجرای مقررات اصالحات ارضی و یک 
چهارم از همان 12 سهم از سه دانگ باقیمانده مشمول مرحله سوم اجرای مقررات و نیز 
یک چهارم سهم از 48 سهم چهاردانگ مزرعه برنجکار بهشت آباد به نحو مشاع به نام 
محکوم له اسماعیل رئیسی اردلی فرزند علی داد و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در 

حق صندوق دولت می باشد . حکم  صادره غیابی است. 
 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی (
 دادگستری شهرستان اردلـ  جمالی

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره 139660331057003519هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم شعاعی 
پشته فرزند پرویز بشماره شناسنامه 4303 صادره از بابل در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 434/30 مترمربع پالک 1657 فرعی از 9 اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای اصغر عموزاده پشتکوه 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.   478 م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای کریم ناجی فرزند محمد

خواهان آقای اسحاق بیژن رستمی دادخواستی به طرفیت خواندگان کریم ناجی وغیره به 
خواسته اثبات جعلیت و ابطال مبایعنامه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986127100841شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان باغملک 
ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1396/12/6ساعت 10تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده کریم 
ناجی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف)7/96/265(
منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان باغملک –اسحاق شیخ رضایی

گواهی حصر وراثت
خانم حمیده معظمی  شماره شناسنامه    12872  کد ملی 0703774530   فرزند علی 
اکبر متولد 1367 صادره ازتربت حیدریه  به استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 96/ح465/2  تقدیم این حوزه نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان سید قاسم نقی پور خیر آبادی   فرزند سید باقر   شماره شناسنامه    
150  و کد ملی 6519961256  طبق گواهی فوت شماره  673729 ف/ 19 در تاریخ 

96/07/02 دراقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از: 
1. نام و نام خانوادگی: منور محوالتی مقدم خیر آبادی    متولد: 1342      نام پدر: حبیب       

کد ملی: 6519830550      شماره شناسنامه: ---  صادره:---      نسبت با متوفی مادر
2. نام و نام خانوادگی: حمیده معظمی    متولد: 1367     نام پدر: علی اکبر  کد ملی: 
0703774530  شماره شناسنامه: 12872   صادره:تربت حیدریه      نسبت با متوفی 

همسر
3.  نام و نام خانوادگی: سید محمد باقر نقی پور خیر آبادی    متولد: 1388      نام پدر: 
سید قاسم     کد ملی: 5561148923    شماره شناسنامه: ---  صادره:تهران      نسبت 

با متوفی پسر 
4. نام و نام خانوادگی: سیده بیتا نقی پور خیر آبادی    متولد: 1391      نام پدر: سید 
قاسم     کد ملی: 5561328492     شماره شناسنامه: ---  صادره:اسالمشهر    نسبت 

با متوفی دختر
5. نام و نام خانوادگی: سیده ویدا نقی پور خیر آبادی    متولد: 1393      نام پدر: سید قاسم     
کد ملی: 5561496050    شماره شناسنامه: ---  صادره:تهران      نسبت با متوفی دختر
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت 
منتشرشود تا چنانچه هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی مربوط صادر خواهد شد. م/الف 1840 
اکبرنیا - رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
خانم کبری عرب خواری دارای شناسنامه شماره 0420053026 به شرح دادخواست به 
کالسه 96/ش/1237 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اله مراد عرب خواری بشناسنامه شماره4 در تاریخ 96/9/26 اقامتگاه 

دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-متقاضی فوق الذکرکبری عرب خواری نام پدراله مراد شماره شناسنامه 0420053026 

فرزند متوفی
2-فاطمه عرب خواری ت.ت1356 ش.ش99 صادره از ورامین فرزند متوفی

3-اعظم عرب خواری ت.ت1359ش.ش36صادره از ورامین فرزند متوفی 
4-ندا عرب خواری ت.ت 1371ش.ش 0410281158 صادره از ورامین فرزند متوفی 
5-سارا عرب خواری ت.ت 1368 ش.ش0410074861صادره از ورامین فرزند متوفی 

6-امیر عرب خواری ت.ت 1367 ش.ش 24348 صادره از ورامین فرزند متوفی 
7-محمد رضا عرب خواری ت.ت 1350ش.ش 20 صادره از ورامین فرزند متوفی 
8-علیرضا عرب خواری ت.ت 1360 ش.ش1211 صادره از ورامین  فرزند متوفی 

اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 1533خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین شهر جواد آباد 

اصالحیه
آگهی ماده 3 قانون ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ به نام  اقای حسن بهمنی فرزند 
با   با شماره نشریه 3659در این روزنامه چاپ شده است  پرویز در تاریخ 96/10/10 
رای اصالحی شماره 139660331012006141-96/9/27صحیح میباشد.م / الف:450

اصالحیه
آگهی ماده 3 قانون ثبت اسناد و امالک طالقان به نام  اقای علیرضا میثاقی فرزند 
قدمعلی که نوبت اول آن در تاریخ 96/8/6 باشماره نشریه 3610و نوبت دوم آن در 
تاریخ96/8/21 با شماره نشریه 3622در این روزنامه چاپ شده است با شماره کالسه 

1392114431013000259صحیح میباشد.م / الف:4370

آگهی اخطار اجراییه 
پرونده کالسه 5/390/93 محکوم له  محمود مژده جویباری محکوم علیه وحید حسین 
زاده ضرابی محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی به موجب درخواست اجرای حکم به 
شماره دادنامه 93100534 موضوع پرونده کالسه93100818 صادره از  شعبه حل 
اختالف دادگستری جویبار و شغل شماره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر جویبار که قطعیت 
یافته محکوم علیه محکوم است به تنظیم سند رسمی دستگاه خودروی پژو 206 به 

استناد ماده 356 ق. م  در یکی از معاضر  در اسناد رسمی در حق خواهان 
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

خدمات دندانپزشکی دولتی
 در حاشیه شهرها احیا می شود

کرد:  اعالم  بهداشت  وزارت  دندانپزشکی  امور  اداره  رییس 
اولویت اصلی ما در مناطق کم تر توسعه یافته احیای خدمات 
ساخت  معنای  به  این  است؛  دولتی  بخش  در  دندانپزشکی 
تجهیزات یا امکانات جدید نیست، بلکه تالش می کنیم امکانات 
موجود را به سمتی سوق دهیم که به طور بهینه از آنها استفاد 
در  بهداشت  وزارت  اولویت های  درباره   ، صادقی  شود.قاسم 
حوزه دندانپزشکی اظهار کرد: اولویت اصلی ما استفاده بهینه 
از ظرفیت های موجود است. در حال حاضر حدود یک پنجم 
از توان حوزه دندانپزشکی در بخش دولتی به خوبی استفاده 
نمی شود؛ به همین دلیل تصمیم داریم این ظرفیت ها را فعال 
کنیم. یکی از اقدامات ما در این حوزه استفاده از امکانات 35 
دانشکده دندانپزشکی و بخش دندانپزشکی 246 کلینیک  ویژه 
طرح تحول است.رئیس اداره امور دندانپزشکی وزارت بهداشت 
با اشاره به برنامه وزارت بهداشت درباره پیشنهاد تعرفه خدمات 
است  قرار  ایسنا گفت:  به  نیمه دولتی،  مراکز  دندانپزشکی در 
پیشنهاد وزارت بهداشت برای تعرفه های خدمات دندانپزشکی 
امسال همراه با سایر خدمات درمانی از طرف وزارت بهداشت 
برای  به شورای عالی بیمه پیشنهاد شود. در گذشته ضرایبی 
اما  است،  داشته  وجود  دولتی  بخش  در  دندانپزشکی  خدمات 
تعیین  قیمت تمام شده خدمات دندانپزشکی برای اولین بار 
اتفاق می افتد.رییس اداره امور دندانپزشکی وزارت بهداشت با 
بیان اینکه خدمات دندانپزشکی حاشیه شهرها به عنوان واحدی 
جداگانه دیده نمی شود، تصریح کرد: اولویت اصلی ما در مناطق 
بخش  در  دندانپزشکی  خدمات  احیای  یافته،  توسعه  کمتر 
دولتی است. این به معنای ساخت تجهیزات یا امکانات جدید 
نیست، بلکه تالش می کنیم امکانات موجود را به سمتی سوق 
دهیم که به طور بهینه از آنها استفاد شود. کلینیک های سیار 
این حوزه است که به هدفمان  انتخاب های ما در  از  نیز یکی 
ایجاد  ما  سیاست  کرد:  اضافه  همچنین  می کند.صادقی  کمک 
مراکز شبانه روزی و اورژانس دندانپزشکی در دانشگاه های علوم 
پزشکی است؛ به این ترتیب با حساب شهرهایی که دانشکده 
دندانپزشکی دارند، 66 مرکز فعال خواهد شد. در حال حاضر 
فعال کردن  ترتیب در حال  به  پزشکی  علوم  دانشگاه های  نیز 

این مراکز هستند.

6۰ درصد مردم اضافه وزن دارند

و  بهداشت، درمان  وزارت  تغذیه جامعه  بهبود  دفتر  مدیر کل 
یا  ایران چاق هستند  مردم  پزشکی گفت: 60 درصد  آموزش 
اضافه وزن دارند، مصرف شکر در بین ایرانیان حدود سه برابر 
حد مجاز است و جای شیرینی سالم در قنادی ها خالی است.

زهرا عبداللهی در همایش شیرینی سالم در سالن همایش های 
رازی افزود: شیرینی در فرهنگ و سفره ایرانیان جایگاه خاصی 
دارد و در اکثر مراسم ها شیرینی جزئی از سفره پذیرایی است.
وی گفت: دغدغه وزارت بهداشت تغذیه سالم مردم است زیرا 
به علت مصرف بیش از قند و شکر، چربی بیش از 60 درصد 
مردم یا اضافه وزن دارند یا چاق هستند و چاقی حتی در بین 

بچه های زیر 5 سال نیز رو به افزایش است.

خبر

رشد طالق از مهمترین 
آسیب های اجتماعی کشور است

بهداشت،درمان  وزیر  زنان  امور  مشاور 
از  طالق  رشد  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
در  کشور  اجتماعی  های  آسیب  مهمترین 
از  باعث  تنها  نه  که  بوده  اخیر  های  سال 
کودکان  ایجاد  و  ها  خانواده  پاشیدگی  هم 
طالق، افسردگی ها و مخاطراتی شده بلکه 
انگیزه ازدواج را هم در جوانان کاهش داده 
است.ساره محمدی  درباره مهمترین آسیب 
مورد  در  متاسفانه  افزود:  کشور  اجتماعی 
آمار  کشور  اجتماعی  های  آسیب  وضعیت 
دقیقی  آمار  بخواهیم  اگر  و  نداریم  دقیقی 
نیازمند  بدهیم  اجتماعی  های  آسیب  از 
است.  دقیق  کارشناسی  و  میدانی  بررسی 
اما هر کسی که در کشور زندگی می کند، 
بر اساس میزان تجربه اش مطمئنا مواردی 
و هم  را هم دیده  اجتماعی  از آسیب های 
شنیده است.مشاور وزیر بهداشت اضافه کرد: 
مطمئنا ضعف مطالعاتی در زمینه شناخت 
ایم،  آسیب های اجتماعی در کشور داشته 
شاید سیاست گذشته این بوده که در مورد 
یکسری چیزها صحبت نشود تا قبح یکسری 
همین  راستای  در  نشود،  ریخته  مسائل 
سیاست هم مطالعات کافی در زمینه آسیب 
های اجتماعی در کشور صورت نگرفته است.

مشاور وزیر بهداشت درباره مهمترین آسیب 
از  یکی  متاسفانه  گفت:  کشور  اجتماعی 
شاخص ترین آسیب های اجتماعی در کشور، 
افزایش آمار طالق است، وقتی طالق اتفاق 
می افتد یعنی از هم پاشیدگی بنیان خانواده، 
چه فرزندی در آن خانواده باشد و چه نباشد 
و به طبع آن آسیب های متعدد دیگری برای 
اعضای آن خانواده به وجود می آید و البته در 
پی طالق، افسردگی ها و مخاطراتی دیگری 
هم رخ می دهد.وی ادامه داد: طالق خودش 
هسته و آسیبی برای به خطر انداختن بنیان 
البته آسیب  و  خانواده های دیگر می شود 
های کودکان طالق نیز موضوع بسیار مهم 
دیگری است که کنار آن به وجود می آید. 
من فکر می کنم مهمترین آسیب اجتماعی 
که در سال های اخیر در کشور داشته ایم، 

افزایش آمار طالق بوده است.

خبر

و  آموزش  گفت:  وپرورش  آموزش  وزیر 
و  همدلی  و  همکاری  روحیه  با  پرورش 
استفاده از ظرفیت همه بخش ها، به یک 

سازمان موفق تبدیل می شود.
محمد  سید  زمان،  پیام  گزارش  به 
معاونین  بطحایی در گردهمایی مشترک 
و مدیران کل  با تجلیل از همه مدیران و 
معاونینی که در سال های اخیر در حوزه 
در  اکنون  و  کردند  خدمت  ستادی  های 
هستند،  خدمت  مشغول  دیگر  جاهای 
گفت: موضوع تیم و کار تیمی در آموزش 
وپرورش بسیار مهم و توجه به آن بسیار 
تیم  ازمفهوم  شدن  غافل  است،  ضروری 
تعلیم  نظام  اهداف  از  را  ما  تیمی،  وکار 
وتربیت دور می کند.وی ادامه داد: اولین 
مهارتهای  کارتیمی،   نیاز  مورد  موضوع 
باید مهارت های  افراد  موردنیاز است که 
فردی  مورد نیاز را دارا باشند تا بتوانند 
تیم را همراهی کنند بنابراین اگر اعضای 
تیم مهارت های الزم برای تعامل باسایر 
را  مسئله  حل  توانایی  وهمچنین  اعضا 
نداشته باشند، اهداف تیم  محقق نخواهد 
شد.بطحایی افزود: برخی اوقات شاهد آن 
حل  مهارت   جای  به  افراد  که  هستیم 
مسئله بطور دائم، از صورت مسئله سخن 

می گوید ومهارت حل مسئله را ندارند .
وی تصریح کرد: ممکن است  همه افراد 
تمام مهارت های الزم را نداشته باشند اما 
در یک حوزه مهارت دارند و همکاری الزم 
را نیز باسایر اعضا دارند و این موفقیت تیم 

را در پی خواهد داشت.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در 
یک دستگاه وسازمان، گروهی موفق است 

روحیه  و  کند  تیم  به  تبدیل  را  خود  که 
همکاری و همدلی را افزایش دهد.

یک  اهداف  تحقق  برای  داد:  ادامه  وی 
عبور  مرحله  چهار  از  باید  اعضاء  تیم،  
گیری  شکل  مرحله  مورد  اولین  کنند 
می  سعی  مرحله   این  در  وافراد  است، 
کنند مهارت خود را به سایر اعضا نشان 
دهند واین موضوع یک امر طبیعی است 
تا تیم شکل  باید تحمل کنند  و سایرین 
کرد:  اضافه  وامید  تدبیر  گیرد.عضوکابینه 
مرحله دوم طوفانی شدن است که بسیار 
با  افراد سعی می کنند  و  باشد  مهم می 
را  خود  های  ایده  خود  تجارب  به  توجه 
تیم  کار  در دستور  را  آنها  و  کنند  اثبات 
قرار دهند  و به همین دلیل  افراد مهارت 
شنوایی کمتری داشته و بیشتر تالش می 
کنند نظرات خودشان را بر روح سازمان 
مرحله  دراین  است  وممکن  کنند  حاکم 
ایده های افراد جای اهداف تیم را بگیرد 

وخطراتی ازجمله متالشی شدن تیم و یا  
نهایت  آید ودر  به وجود  تیم،  انشقاق در 
تیم تنزل پیدا کند و تبدیل به گروه شود 
و اهداف گروه جایگزین اهداف تیم شود  و 
در عین حال ممکن است ظاهر تیم حفظ 
نخواهد  محقق  موردنظر  اهداف  اما  شود 
نیست  تیمی مهم  :در کار  افزود:  شد.وی 
آنچه  بلکه  زنند   می  حرف  چقدر  افراد 
مهم است این است که افراد اهداف تیم را 
تا چه میزان محقق کرده اند اعضای تیم 

نباید نسبت به هم موضع بگیرند.
بطحایی سومین مرحله کارتیمی را مرحله 
تعادل برشمرد و تصریح کرد: اگر اعضا از 
بگذرند،  سالمت  به  دوم  خطر  پر  مرحله 
مرحله تثبیت می رسد ودر مرحله چهارم 
و  رسید  خواهد  کارآمدی  مرحله  به  تیم 
روی  بر  شان   گذاری  ارزش  اعضا  همه 
سایر افراد براساس سهمی است که افراد 

در پیشبرد اهداف تیم بر عهده داشتند.

 وی ادامه داد: همکاری، اعتماد و انسجام 
موفقیت  برای  مهم   عنصر  و  مولفه  سه 
ممکن  که  آنجا  تا  بنابراین  است.  تیم 
پیدا  کاهش  تیم  در  باید  تعارض  است 
کند و انسجام دائما در حال افزایش باشد 
همه  برای  را  شدن  برنده  تیم  اعضای  و 
بدانند و دائما به موفقیت تیم بیندیشند 
از سایرین جدا  را  نباید خودشان  اعضا  و 
خصوص  در  وپرورش  آموزش  بداند.وزیر 
سند تحول گفت: با طراحی برنامه هایی 
باید فاصله بین آموزش و پرورش با جامعه 
عکس  راستا  این  در  و  دهیم  کاهش  را 
وپرورش  آموزش  موقع  به  های  العمل 
در حوادثی که پیش می آید و همچنین 
با  مرتبط  مسائل  برابر  در  باال  حساسیت 

آموزش وپرورش است.
وی از ابالغ برنامه ها ی سال96 در ابتدای 
تحول  سند  براساس  ها  استان  به  سال 
حوزه  از  کرد:  خاطرنشان  و  داد   خبر 
صورت  خواهم  می  ستادی  مختلف  های 
وضعیت میزان اجرای سند تحول را ارائه 
اقدامات  گزارش  تاکنون   البته  دهند. 

انجام شده به اینجانب ارسال شده است.
روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
وزیر  پرورش،  و  آموزش  وزارت  عمومی 
آموزش وپرورش درخصوص نحوه ارزیابی 
کرد:  تصریح  سند  اجرای  کیفیت  از 
براساس سامانه طراحی شده در خصوص 
های  حوزه  در  تحول  سند  اهداف  تحقق 
مختلف، درصد اجرایی شدن اهداف باهم 
متفاوت است و 23 هدف جزو الیه  اول  
جز  نیز  راهکارها  وتعیین  هستند  اهداف 

اهداف بعدی است.

وزیر آموزش وپرورش خبر داد:

 طراحی سامانه ای برای سنجش تحقق اهداف سند تحول بنيادین

کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
به  ازدواج  اولین  در  سن  افزایش  گفت: 
معنای از دست دادن شانس های اجتماعی 

باروری برای زوجین خواهد بود .
ابوترابی اظهار کرد: در 9 ماهه  سیف اهلل 
به  ازدواج  امسال 481 هزار و 809 مورد 
یک  مدت  این  در  و  است  رسیده  ثبت 
هزار و 76 ازدواج زنان سالمند باالی 60 
مورد   812 و  هزار   7 همچنین  و  سال 
به ثبت  باالی 60 سال  ازدواج مردان  نیز 
روند  کرد:  خاطرنشان  است.وی  رسیده 
ازدواج در هرجمعیتی متاثر  وقوع و ثبت 
از ساخت سنی آن است و در کشورما از 
متولدین  از  گذار  از  دهه 90متاثر  ابتدای 
روند  و  است  ازدواج  از سن  دهه 60  اول 
روند کاهشی داشته  ازدواج  میزان عموی 
و درسال 1395به 8،8به ازای هر هزار نفر 

سازمان  .سخنگوی  است  رسیده  جمعیت 
ابتدای  ثبت احوال ادامه داد: این رقم در 
دهه 1390شمسی 4،11در هزار نفر بوده 
است و روند کاهشی رخداد و ثبت ازدواج با 
توجه به ساخت سنی جامعه روندی طبیعی 
است آنچه می تواند به عنوان یک مولفه 
افزایش  گیرد  قرار  توجه  مورد  اجتماعی 
سن دختران و پسران در اولین ازدواج است 
.وی در این گزارش به ایرنا گفت: افزایش 
دست  از  معنای  به  ازدواج  اولین  در  سن 
برای  باروری  اجتماعی  های  شانس  دادن 

زوجین خواهد بود .وی اعالم کرد: در سال 
95 به ازای هر یکهزار نفر، 8.8 نفر ازدواج 
ثبت شده بود و در سال 90 نیز به ازای هر 
ثبت  به  ازدواج  مورد  نفر 11.4  هزار  یک 
رسیده بود و میانگین سن ازدواج در اولین 
ازدواج ها در اکثر استان های کشور از سال 
زنان  برای  و  ماه  تا 95برای مردان 6   91

چهار ماه افزایش پیدا کرده است.
امسال  ماهه   9 در  داد:  ادامه  ابوترابی 
همچنین میانگین سن ازدواج مردان 27 
سال و سه ماه و زنان 23 سال بوده است. 

9ماهه  در  اینکه  به  اشاره  با  ابوترابی 
امسال آهنگ طالق پرشتاب نبوده است 
و از شتاب چندانی برخوردار نبوده است 
نیز گفت :در این مدت 133هزار و 366 
میانگین  که  است  رسیده  ثبت  به  طالق 
 9 مدت  این  در  مشترک  زندگی  طول 
9ماه  :در  داد  ادامه  است.وی  بوده  سال 
امسال 67 درصد طالق های ثبت شده با 
 10 از  کمتر  مشترک  زندگی  عمر  طول 
درصد   45 همچنین  و  است  بوده  سال 
زندگی  طول  در  شده  ثبت  طالق های 
مشترک 5 سال و 11درصد طالق ها هم 
از یک سال  زندگی مشترک کمتر  طول 
بوده است .وی اضافه کرد: میانگین سن 
سال  نیم  و   36 طالق  هنگام  در  مردان 
بوده است و خانم ها نیز 31 سال و 7 ماه 

به ثبت رسیده است .

افزایش سن ازدواج به معنای
 از دست دادن شانس های باروری است
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

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

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010005614 مورخ 1396/9/12هیات 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 مسعود گیالنی نژاد فرزند محمود به شماره شناسنامه 97 کد ملی 2279632845 
صادره از رامسر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 574/63 مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1580 فرعی از 163 اصلی واقع در 
سرحد آباد استان البرز - شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی حسین خاکی 
فیروزمحرز 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 1941
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010005676 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ذوالفقار جعفری نمین فرزند اسداله 
به شماره شناسنامه 89 شماره ملی 2619608155 صادره از آستارا در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 147/35 مترمربع پالک 1627 فرعی از163 اصلی واقع درکرج - 
فردیس- خیابان 27 غربی جدید- بعد از فضای  سبز - کوچه بهار5 - پالک 12 خریداری 
از مالکین رسمی: کامران ، پریدخت، ایراندخت ، ناهید، پروانه ، ماه بانو، مهین دخت ، همگی 
صدوقی 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 1938
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010005113 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سارا زندی آتشبار فرزند اکبر به 
شماره شناسنامه 7212 کدملی 0453320007 صادره از تهران در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 214/50 مترمربع پالک 1044 فرعی از163 اصلی واقع در کرج 
-فردیس- کانال غربی - شقایق غربی - جنب ساختمان اداره آب خریداری از مالک 
رسمی آقای حسن فارسیجانی 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 1947
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010004420 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید حسینیان فرزند احمد به 
شماره شناسنامه 109 کد ملی 0490341871 صادره از شهرری در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 502/55 مترمربع پالک 260 فرعی از163 اصلی واقع در جاده 
مالرد- روبروی نیروگاه - کوچه قربانلو خریداری از مالکین رسمی آقایان: نصراله سمیعی 
زفرقندی- حسین سمیعی زفرقندی- محمد هدای پورخامه  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 1937
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 960054 محکوم له بانک تجارت و محکوم علیه 
شرکت سیم و کابل شهریار و آقای رضا بینا واقع در دادگاه عمومی بخش چمستان 
شهرستان نور نموده که وقت نظارت برای آن تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن محکوم علیه آقای رضا بینه و درخواست محکوم له و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ای از نظر کارشناسی 

را دریافت نماید. 
مهلت حضور: 3 روز نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی با توجه 
به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در 

غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصممیم خواهد شد.
م الف: 35۰ مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش چمستان

دادنامه
پرونده کالسه 9609988753100313 شعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان 

تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای جمال خلیلی فرزند توفیق با وکالت آقای نعمت اله سردارزاده فرزند فتح 
اله به نشانی کردستان – سنندج – سنندج خ مولوی نبش ژاندارمری روبروی فرمانداری 

سنندج ساختمان راژه طبقه 5 واحد 4
خوانده: آقای بهروز بیگی به نشانی کردستان – سنندج اتوبان دکتر حسینی کوچه شاهو 

منزل ستار محمودی کد پ: 6615865794 
خواسته: استرداد مال )منقول( 

العاده جلسه شعبه 11 شورای حل اختالف سنندج  بتاریخ در وقت فوق  گردشکار: 
بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده امر تحت نظر است شورا با عنایت به 
جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نماید.
ابراهیم بطرفیت  رای شورا- در خصوص دادخواست آقای ساالر عبدالحکیمی فرزند 
آریاالی پرویز ظفری آبادی فرزند عباس بخواسته مطالبه مبلغ 8000000 ریال وجه 
یک فقره چک بانک انصار به شماره سریال 531500/044 احتساب )خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه( نظر به مفاد دادخواست خواهان و وجود اصل چک مستند دعوی در 
ید وی که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و گواهی عدم پرداخت صادره از جانب محال 
علیه و اینکه خوانده نیز دفاعی که رد ادعای خواهان را ایجاب نماید به عمل نیاورده است 
لذا شورا دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198و519و522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 320و313و310 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 8000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هزینه دادرسی مطابق تعرفه 
رسمی وفق ماده 23 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94 از باب تسبیب در حق 
مشارالیه را صادر می نماید همچنین دایره ی اجرای احکام حقوقی مکلف است خسارت 
تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک 96/7/20 تا زمان اجرای حکم به نرخ شاخص بانک 
مرکزی محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان بپردازد رای صادره غیابی تلقی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز دیگر قابل اعتراض 

در محاکم عمومی حقوقی سنندج خواهد بود.
م الف: 3۰61 قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف سنندج

متن آگهی 
پرونده کالسه 9609986610100609 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9609976610101172 
آقای صادق  باوکالت  : در خصوص دعوی رسول جمالی فرزند عدالت  رای دادگاه 
صالحی به طرفیت آقای عزیزعلی عزیز پوری فرزند نورخدا به خواسته مطالبه مبلغ 
260/000/000 ریال وجه هفت فقره چک به شماره های 187936/9502/12 ، 
 187937/9502/12 ،  040796 ،  040793 ،  040794 ،  040792 ،  040795
عهده بانک سپه به انضمام کلیه خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چکها لغایت اجرای حکم بدین شرح که وکیل خواهان در بیان 
خواسته خود در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که موکل مبلغ موضوع خواسته 
را بابت فروش کفش از خوانده دعوی طلبکار است حال با مراجعه به بانک به علت 
فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده است و محکومیت ایشان حسب 
ستون خواسته مورد استدعا است خوانده دعوی علی رغم ابالغ قانونی به عمل آمده 
در جلسه حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده است دادگاه پس از وارسی 
تمامی اوراق پیوستی با عنایت به اینکه ادعای خواهان مستند به اسناد تجاری و 
و  است  پیوست شده  آنها  است که تصویر مصدق  پرداخت  نامه های عدم  گواهی 
ذمه خوانده  اشتغال  استمرار  و  ایجاد  بر  ید خواهان داللت  در  اسناد  اصول  وجود 
به عنوان صادر کننده دارد و در مقابل با فرض آگهی خوانده از دعوی مطروحه و 
جلسه رسیدگی دفاعی که صحت و اعتبار اسناد را مخدوش سازد و یا ایفاء تعهد 
را اثبات نماید ارائه نشده و در راستای کشف حقیقت )در محدوده استنادی هریک 
از طرفین (موضوع ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
ادعای مطروحه  با صحت  یا قرینه ای مخالف  نیز دلیل  امور مدنی مصوب 1379 
باشد یافت نگردیده در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 
313- 310و 314 قانون تجارت مصوب 1311 مواد 11 -2 و 17 قانون صدور چک 
مصوب 1355 با اصالحات بعدی ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 502-198-
515-519-522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب 1379 خوانده دعوی را به پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال وجه هفت 
فقره چک صدرالذکر به عنوان اصل خواسته مبلغ 8/556/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی مبلغ 7/440/000 ریال به عنوان حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور چک های مربوطه )سررسید (تا زمان اجرای حکم که بر اساس شاخص بهاء 
کاال و خدمات مصرفی )شاخص تورم ( اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط واحد 
اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد محکوم مینماید رای صادره غیابی محسوب 
که ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی نزد این مرجع و با انقضاء 
مهلت واخواهی ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی نزد دادگاههای محترم 

تجدید نظر استان لرستان است . 
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد –مهدی مرادی . 

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده 174 قانون دادرسی 
کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم رسول صفر بیرانوند فرزند خیر علی 
به اتهام حمل و نگهداری سالح غیر مجاز موضوع شکایت آقای محمدرضا مرادی فرزند 
ویس مراد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد . 
بازپرس شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور . 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :  1-سید افشین سیف فرزند سید نوراله به نشانی : 

لرستان خرم آباد –گلدشت شرقی خ رز نبش خ نیما منزل شخصی 
2-اسماعیل ذهابی فرزند حبیب به نشانی لرستان –خرم آباد 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
1-امید توپچی فرزند ....به نشانی : لرستان خرم آباد خ مطهری پاساژارش انتهای طبقه 

همکف 
2-سید افشین سیف فرزند :...به نشانی :.......

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609976655600308 محکوم علیه محکوم است به الزام خوانده به انتقال سند خط 
تلفن همراه با شماره 09123440889 به نام خواهان صادر و به پرداخت نیم عشر دولتی 

محکوم مینماید . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره 
( شهرستان خرم آباد – محسن چگنی . 

 رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه صیادی  دارای شناسنامه شماره 97 به  به شرح دادخواست کالسه از 6 9 
/336 این از شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رمضانعلی صیادی  بشناسنامه 3523  در تاریخ1393/12/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1ـ آقای شیرزاد صیادی به ش ش 187متولد 1354 ) فرزند متوفی (  

2ـ  آقای مهدی  صیادی به ش ش 1140 متولد 1367 ) فرزند متوفی (  
3ـ  آقای حمیدرضا صیادی به ش ش ملی 4610329492  متولد 1371 ) فرزند متوفی (  

4ـ  آقای محسن صیادی به ش ش 31 متولد 1361  ) فرزند متوفی (  
5ـ  آقای شهرام صیادی به ش ش 87 متولد 1357  ) فرزند متوفی (  

6ـ  آقای احمدرضا صیادی به ش ش 4271 متولد 1352  ) فرزند متوفی (  
7ـ  آقای بهرام  صیادی به ش ش 228متولد 1362 ) فرزند متوفی (  

8ـ  آقای اردشیر صیادی به ش ش 183متولد 1351  ) فرزند متوفی (  
9ـ  خانم زهرا صیادی به ش ش 62 متولد 1359 ) فرزند متوفی (  

10ـ   سوسن خانم  صیادی به ش ش 4192 متولد 1350 ) فرزند متوفی (  
11ـ  خانم لیال صیادی به ش  ملی 4610238659 متولد 1370  ) فرزند متوفی (  

12ـ  خانم  فاطمه صیادی به ش ش 97 متولد 1364  ) فرزند متوفی (  
13ـ خانم نازآفرین آزادشهرکی به ش ش 18 متولد1332 )زوجه متوفی(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
شورای حل اختالف شماره 18کیان

رونوشت آگهی حصروراثت
خواهان رونوشت حصروراثت آقای مهرداد خدابخشی فرزند بهرام به شرح دادخواست 
تقدیمی  کالسه  960563 از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بهرام خدابخشی  بشناسنامه 56 در مورخ 96/9/17 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
 1 ـ  مهرداد خدابخشی به ش ش 4610311811   ) فرزند متوفی (  

2ـ   محمد خدابخشی به ش ش 4611033937  ) فرزند متوفی (  
3ـ  سمیرا خدابخشی به ش ش 4610006693  ) فرزند متوفی (  
4ـ   زهرا خدابخشی به ش ش 4610786508  ) فرزند متوفی (  

5ـ   مهتاب نعمتی به ش ش 531  ) همسر متوفی (  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به این شعبه  تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف سورشجانـ  براتعلی کریمزاده

اگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری سمند تیپ ال ایکس به شماره پالک ایران 72-533ق94 
و شماره موتور 12483124397 و شماره شاسی 83847703 مفقود و فاقد اعتبار 

می باشد.
بهشهر

ادامه مذاکرات برای راه اندازی
 جایگاه های تک سکویی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از ادامه مذاکره 
بخش خصوصی با شهرداری برای راه اندازی جایگاه های تک سکویی 
در تهران و دیگر استان ها خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
سیدمحمدرضا موسوی خواه با اشاره به جایگاه های تک سکویی در 
سراسر کشور گفت: اصفهان با 17 جایگاه در صدر استان های دارای 
جایگاه های تک سکویی قرار دارد. قم صاحب 6 و تهران صاحب 
5 جایگاه تک سکویی هستند.وی با تاکید بر اینکه مذاکره برای 
تاسیس جایگاه های تک سکویی ادامه دارد، تصریح کرد: قرار است 
جایگاه های دیگر در نقاط مختلف تهران تاسیس شود و در این راستا 
بخش خصوصی در حال مذاکره و هماهنگی با شهرداری است.بر 
اساس این گزارش، یکی از مشکالت شهرهای بزرگ از جمله تهران 
برای راه اندازی جایگاه های سوخت گران بودن زمین است. یکی از 
راهکارهایی که برای حل این مشکل در نظر گرفته شده راه اندازی 
جایگاه های کوچک سوخت است و برای اجرای این طرح شرکت های 
برند وارد شده و جایگاه های کوچک سوخت را با همکاری شهرداری ها 
راه اندازی می کنند. البته صالحیت شرکت های برند توسط شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی تایید می شود و مکانی که جایگاه های 
کوچک باید احداث شوند نیز توسط این شرکت تعیین و تایید 
می شود.سناریوی احداث و راه اندازی جایگاه های کوچک سوخت در 
اصفهان و قم اجرا شده و چند شهر دیگر از جمله تبریز و مشهد نیز 

از این طرح استقبال کرده اند.

آغاز معامالت بازار جهانی نفت
 با قیمت باالی 6۰ دالر

 
معامالت نفت دیروز تحت تاثیر تداوم کاهش عرضه از سوی اوپک 
با باالترین قیمت از سال 2014 به این طرف گشوده  و روسیه 
شد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهای معامالت وست تگزارس 
اینترمدیت آمریکا با 19 سنت یا 0.3 درصد افزایش، به 60.61 دالر 
در هر بشکه رسید در حالی که اوایل معامالت تا سطح 60.73 
دالر پیش رفته بود که باالترین قیمت از ژوئن سال 2015 بود.

بازار جهانی است، 25 سنت یا  نفت برنت که قیمت پایه برای 
0.4 درصد افزایش یافت و به 67.12 دالر در هر بشکه رسید، در 
حالی که اوایل معامالت تا رکورد 67.27 دالر صعود کرده بود که 
باالترین قیمت از ماه مه سال 2015 بود.برای نخستین بار از ژانویه 
سال 2014 است که دو قیمت پایه سال نو را در باالی 60 دالر 
در هر بشکه آغاز کردند.به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار 
در شرکت کارگزاری معامالت OANDA، کاهش سطح ذخایر 
جهانی نفت و رشد اقتصادی قوی، ازسرگیری مجدد فعالیت خط 
لوله فورتیز در دریای شمال و از سرگیری تولید به دنبال مسدود 
شدن یک خط لوله در لیبی را جبران کرد.سیستم خط لوله فورتیز 
با ظرفیت انتقال 450 هزار بشکه در روز در دریای شمال به دنبال 
یک تعطیلی برنامه ریزی نشده در 30 دسامبر به فعالیت کامل 
بازگشت.بازارهای نفت از کاهش تولید یک ساله تولید کنندگان 
عضو و غیرعضو اوپک مورد حمایت قرار گرفتند. این کاهش در 
ژانویه سال 2017 آغاز شد و قرار است تا پایان سال 2018 ادامه 
پیدا کند.ذخایر نفت خام تجاری آمریکا حدود 20 درصد از رکورد 
باالی تاریخی خود در مارس سال گذشته کاهش یافته و به 431.9 

میلیون بشکه رسیده است.

کوتاه از انرژی

اجرای طرح ملی تعویض مخازن 
فرسوده خودروهای گازسوز 

 ‹ جی  ان.  سی.   ‹ دائمی  دبیرخانه  رئیس 
دستگاه  میلیون  یک  از  بیش  گفت:  کشور 
خودرو دوگانه سوز با مخازن فرسوده › سی. 
ان. جی › در کشور وجود دارد و سال به سال 

نیز به تعداد آنها افزوده می شود.
محسن   ‹ ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مشایخی › دیروز در مراسم آغاز طرح ملی 
تعویض مخازن فرسوده خودروهای گازسوز 
و  میلیون  پنج  حدود  افزود:  اصفهان  در 
کشور  در  سوز  دوگانه  خودروی  هزار   300
میان  از  خودرو  میلیون   2 که  دارد  وجود 
آنها، تبدیل غیرمجاز بوده و فاقد شناسنامه 
است.رئیس دبیرخانه دائمی › سی. ان. جی‹ 
کشور با تاکید بر اینکه الزم است این مخازن 
فرسوده هرچه زودتر، تعویض و از رده خارج 
شود، اظهار کرد: یکی از مشکالت موجود در 
این زمینه این است که زمانیکه خودروهای 
از  از رده خارج می شوند، تعدادی  فرسوده 
مخازن فرسوده آنها مجدد به چرخه حمل 
اضافه  گردد.مشایخی  می  باز  کشور  نقل  و 
کرد: با توجه به گذشت زمان و نبود نظارت 
و  تبدیلی  خودروهای  بر  استاندارد  و  دقیق 
برای جلوگیری  باید  فرسوده  خروج مخازن 
از خطرهای این مخازن و معدوم سازی آنها 
اقدامی انجام شود. وی یکی از این اقدام ها 
را اجرای طرح ملی تعویض مخازن فرسوده 
و  کرد  بیان  کشور  در  گازسوز  خودروهای 
بطور  نخست  مرحله  در  طرح  این  گفت: 
تهران،  اصفهان،  استان  پنج  در  آزمایشی 
فارس، خوزستان و قزوین اجرا و سپس در 
همه استان ها اجرا می شود. مشایخی با بیان 
اینکه این طرح شامل خودروهای سواری و 
سنگین است، گفت: در سال نخست اجرای 
این طرح حدود 300 هزار خودرو زیر پوشش 
وارد  دیگر  های  بانک  اگر  و  گیرد  می  قرار 
این طرح شوند می توان تا سقف 600 هزار 
خودرو در سال را پوشش داد.وی افزود: یکی 
مخازن  که  است  این  طرح  این  اهداف  از 
بدون شناسنامه و فاقد اعتبار که بیشتر آنها 
بر  را  آنها  مسئولیت  کسی  و  است  خارجی 
عهده نمی گیرد و همچنین مخازن فرسوده 
خطرآفرین، تعویض و به جای آنها از مخازن 
دارای شناسنامه  و  گارانتی  با  داخلی  تولید 
سامانه  کرد:  خاطرنشان  وی  شود.  استفاده 
www.tavizmakhzan. نشانی  به  ای 

ir برای این طرح راه اندازی شده و مالکان 
خودروهای دوگانه سوز می توانند با مراجعه 
و  کرده  استفاده  بانکی  تسهیالت  از  آن  به 

مخازن جدید دریافت کنند.

خبر

درپی مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت 
تغییر  بر  دولت  اصرار  سویی  از  و  تومان   1500 به  بنزین 
قیمت، پیشنهاد سهمیه بندی و فروش دو نرخی بنزین در 
سال آینده که رئیس مجلس هم بر آن تاکید کرده، به طور 

جدی مطرح شده است.
اخیر،  های  هفته  در  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اختالفات مجلس و دولت درباره وضعیت قیمت بنزین در 
اوج خود رسیده و فضای مبهمی در  به  بودجه 97  الیحه 
این زمینه ایجاد شده است . از طرفی، بسیاری از نمایندگان 
مجلس حتی نمایندگان شاخص حامی دولت مانند رئیس 
کمیسیون تلفیق مجلس و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
اعالم کرده اند که مخالف پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت 
بنزین به 1500 تومان هستند.بسیاری از نمایندگان مجلس 
اقتصادی به مردم،  افزایش فشارهای  از  با هدف جلوگیری 
بحث عدم افزایش قیمت بنزین را به صورت جدی مطرح 
تبصره  احتمال حذف  موضوع،  همین  به  توجه  اند.با  کرده 
18 الیحه بودجه سال 97  و حتی ایجاد منع قانونی برای 
افزایش قیمت بنزین در سال آینده توسط مجلس باالست. 
رئیس  شخص  حتی  دولتی  ارشد  مقامات  دیگر،  طرف  از 
جمهور همچنان ضمن تاکید بر ضرورت اصالح قیمت حامل 
های انرژی براساس برنامه ششم توسعه و همچنین ضرورت 
توجه بیشتر به موضوع اشتغال از پیشنهاد دولت در زمینه 
افزایش قیمت بنزین دفاع می کنند و بر ضرورت تصویب آن 
تاکید دارند.در همین زمینه، حسن روحانی، رئیس جمهور 
در دیدار با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای 
اسالمی  گفت: »مگر شما در قانون نگفتید که حامل های 
انرژی چگونه بیاید باید اصالح شود. قانون خودتان است...

به نظر من اگر مجلس، فکر می کند منبع بهتری دارد، در 
تبصره 18 بیاید از منبع بهتر استفاده کند، ولی اگر ما برای 
اشتغال سالهای آینده، امسال تصمیم گیری درستی نداشته 
باشیم، نمیتوانیم. شما بدانید، هیچ مسأله ای باالتر از مسأله 
اشتغال نیست و هیچ خطری باالتر از بیکاری نیست«. این 
دوگانه  این  اصوال  که  است  شده  ایجاد  حالی  در  وضعیت 
مخالفت با هر گونه افزایش قیمت بنزین یا افزایش شدید 
قیمت بنزین به صورت تک نرخی، غلط است و نهایتا به ضرر 
عموم مردم بخصوص مستضعفان تمام می شود . پیشنهاد 
بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر جلوگیری از افزایش 
است،  فعلی  توقف در وضعیت  معنای  به  بنزین که  قیمت 

راهکار نادرست و غیرقابل قبولی است و افزایش قیمت این 
حامل انرژی ضرورت دارد، زیرا: در سال های اخیر، شاهد 
افزایش قابل توجه و کم سابقه رشد مصرف بنزین بوده ایم 
به گونه ای که امسال رشد مصرف این فرآورده نفتی به 8 
درصد رسیده است. بنابراین در صورت تثبیت مجدد قیمت 
بنزین، شاهد افزایش مجدد رشد مصرف این فرآورده نفتی 
و افزایش واردات آن خواهیم بود.ضمنا: براساس آمارهای 

رسمی وزارت نفت قیمت فروش داخلی هر لیتر بنزین به 
ترتیب حدود 300 و 900 تومان کمتر از قیمت تمام شده 
و قیمت فوب خلیج فارس این فرآورده نفتی است. بنابراین 
قیمت فعلی بنزین همچنان یارانه ای است.با توجه به این 
هر کس  آن،  توزیع  نرخی  تک  سیستم  همچنین  و  قضیه 
استفاده می  بیشتری  یارانه  از  بیشتری مصرف کند  بنزین 
می  ها  پرمصرف  به  عمدتا  بنزین  پنهان  یارانه  یعنی  کند، 
رسد که این امر برخالف عدالت اجتماعی و اصول مدیریت 
مصرف است. لیکن: با عدم افزایش قیمت بنزین، بخش قابل 
توجهی از بودجه پیش بینی شده دولت برای اشتغالزایی در 
قالب تبصره  18 بودجه 97 )حدود 15 هزار میلیارد تومان( 
محقق نخواهد شد و عمال برنامه دولت در این زمینه نیمه 
کاره می ماند.از طرف دیگر، پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 
50 درصدی  قیمت بنزین به صورت تک نرخی هم راهکار 
نادرست و پرهزینه ای است که هم تداوم سیستم ناعادالنه 
»یارانه بیشتر برای مصرف بیشتر« و هم حرکت به سمت 

اقتصاد ریاضتی محسوب می شود و تبعات زیر را دارد:
1 - افزایش 50 درصدی قیمت بنزین هم تورم زیادی در 
با توجه به ویژگی  بخش حمل ونقل ایجاد می کند و هم 
قابل  روانی  تورم  جامعه،  در  انرژی  حامل  این  خاص  های 
توجهی را در سایر بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد می کند. 
این تورم موجب افزایش فشار اقتصادی بر جامعه بخصوص 
خانوارهای مستضعف می گردد. به عالوه، این افزایش قیمت 
بنزین، کاهش رشد اقتصادی و افزایش جمعیت بیکاران را 

به دنبال دارد.
2- تاثیر افزایش 50 درصدیدرصدی قیمت بنزین بر کنترل 
مصرف، محدود و موقتی بوده و بعید است بیش از یک سال 
به طول بی انجامد. همانطور که علیرغم افزایش قیمت بنزین 
این  بودیم که رشد 2 درصدی مصرف  در سال 94 شاهد 
فرآورده نفتی در آن سال به رشد 5.5 و 8 درصدی مصرف 

در سالهای 95 و 96 افزایش یافت.

  بهترین راهکار احیای سهمیه بندی بنزین است
با توجه به آنچه گفته شد، هم حفظ وضع موجود ) تثبیت 
بنزین 1000 تومانی( و هم افزایش قیمت بنزین به 1000 با 
توجه به آنچه گفته شد، به نفع پرمصرفها )عمدتا پردرآمدها( 
باید  و  است  مستضعفان  بخصوص  مردم  عموم  ضرر  به  و 
صحیح  راهکار  یا  سوم  راهکار  رفت.  دیگری  راهکار  سراغ 
که از سوی علی الریجانی، رئیس مجلس نیز پیشنهاد شد، 
احیای سهمیه بندی بنزین و دو نرخی شدن مجدد بنزین 
است. الریجانی گفت: »حتماً شرایط مردم را در نظر بگیرید 
و  پرش در این زمینه به مصلحت نیست و باید راههایی مانند 
پایین جامعه  به طبقات  تا  اندیشیده شود  بودن  نرخی  دو 
فشار نیاید«  برخی از نمایندگان مجلس مانند رحیم زارع، 
نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس هم از طرفداران این 

پیشنهاد هستند.
به  قرار دادن خانواده  با محور  بنزین  بندی  احیای سهمیه 
جای خودرو، راه درست برای اصالح وضعیت موجود بدون 
است. در  به عموم مردم بخصوص مستضعفان  فشار  ایجاد 
صورتی که قیمت بنزین برای عموم خانوارها که کم مصرف 
باقی بماند و صرفا قیمت این  هستند همان 1000 تومان 
از  باالتر  مصارفی  که  پرمصرف  خانوارهای  برای  فرآورده 
افزایش  دارند،  ماه(  در  لیتر  )مثال 80  جامعه  متوسط  حد 
برسد،   تومان  یا 2000   1500 به  مثال  و  یابد  چشمگیری 
سیستم ناعادالنه » یارانه بیشتر برای مصرف بیشتر« اصالح 
می شود و پرمصرفها مجبور می شوند برای مصارف باالی 
این  از  استفاده  مزایای  بپردازند.سایر  بیشتری  هزینه  خود، 
اقتصادی  اثرات تورمی و فشار  از: کاهش  راهکار عبارتست 
به عموم مردم بخصوص مستضعفان، اصالح الگوی مصرف 
بنزین به صورت گسترده تر و بلندمدت تر و همچنین تحقق 
بخش اعظم درآمدهای مدنظر دولت از محل افزایش قیمت 
بنزین )تبصره 18 الیحه بودجه( و در نتیجه، فراهم شدن 

امکان اجرای برنامه های اشتغالزایی دولت.

سهميه  بندی بنزین جدی شد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: 
با برنامه ریزی های صورت گرفته تا پیش از 
تابستان سال آینده، 2 هزار مگاوات ظرفیت 
برق  سراسری  شبکه  به  جدید  نیروگاهی 

کشور افزوده می شود.
ازایرنا،هوشنگ  نقل  به  زمان  گزارش  به 
برق  تولید  سطح  به  اشاره  با  فالحتیان 
کشور در حال حاضر اظهار کرد: ظرفیت 
حدود  حاضر  حال  در  کشور  نیروگاهی 

78 هزار مگاوات است که نسبت به آغاز 
کار دولت یازدهم بالغ بر 10 هزار مگاوات 
نیروگاه جدید ایجاد شده است.وی افزود: 
نیروگاهی  ظرفیت  شود  می  بینی  پیش 
کشور تا پیش از تابستان 97، به 80 هزار 
مگاوات برسد.معاون وزیر نیرو در امور برق 
برق  مصرف  وضعیت  درخصوص  انرژی  و 
کشور گفت: میزان مصرف برق در زمستان 
سیستم  بودن  خارج  مدار  از  دلیل  به  ها 

حال  در  و  است  کمتر  سرمایشی،  های 
تا 35  بین 30  برق کشور  حاضر مصرف 
هزار مگاوات در حال نوسان است.وی ادامه 
داد: اوج بار مصرف در کشور نسبت به آمار 
تابستان، حدود  55 هزار و 442 مگاواتی 
20 هزار مگاوات کاهش پیدا کرده است.
فالحتیان با اشاره به کمبود آب و تاثیر آن 
بر روی تولید انرژی، عنوان کرد: امیدوارم 
در ماه های آینده بارش های خوبی اتفاق 

بیفتد و میزان آب پشت سدها را مانند سال 
گذشته در سطح نرمال داشته باشیم.وی 
ادامه داد: صنعت برق کشور بخشی از نیاز 
خود را از طریق نیروگاه های برق آبی مانند 
سد کارون سه، چهار و مسجدسلیمان در 
کشور  در سطح  سدها  دیگر  و  خوزستان 
تامین می کند که امیدواریم با ذخیره کافی 
آب پشت سدها، مانند پارسال سالی بدون 

مشکل در پیش رو داشته باشیم.

افزایش2هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاههای کشوراز سال آینده 



اقتصادیچهارشنبه 13 دی 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 73662

وام قرض الحسنه ۴۰ میلیونی به زوجین برای 
ثبت نام در صندوق یکم

ادامه از صفحه 1
بت شــکن افزود: در کمیسیون عمران مجلس نیز تصویب شد که هر زوج 
برای تامین 40 میلیون تومان اولیه افتتاح حساب در صندوق یکم از محل 
تسهیالت قرض الحسنه نظام بانکی، وام به مبلغ 20 میلیون تومان صرفا به 
شرط افتتاح حساب صندوق مسکن یکم دریافت کنند که اگر این مصوبه 
کمیسیون عمران در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، گام مهمی برای 
تامین مبلغ اولیه افتتاح حســاب در صندوق یکم برداشته خواهد شد.وی 
در پایان تاکید کرد: در سال 97 به انبوه سازان نیز تسهیالت نوسازی بافت 
فرســوده و به ازای هر واحد 40 میلیون تومان با 2 درصد کاهش ســود 

نسبت به نرخ سود مصوب پرداخت خواهیم کرد.

 ایران و آذربایجان خودروی مشترک
 تولید می کنند

رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان از به ثبت 
رســیدن شرکت خودروسازی مشترک این 2 کشــور خبر داد و گفت: به 
زودی شاهد تولید پنج نوع خودروی مشترک از سوی شرکت خودروسازی 
مشــترک ایران و آذربایجان خواهیم بود.به گــزارش زمان به نقل ازایرنا، 
»محمدابراهیم نقی زاده« افزود: شــرکت خودروســازی مشترک ایران و 
آذربایجان به نام »آزکرون« در این کشــور با سهم مشارکتی 75 درصدی 
شرکت آزماش آذربایجان و 25 درصدی ایران خودرو به ثبت رسیده است. 
به گفته رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در آذربایجان این کارخانه 
در مراحل پایانی قرار دارد و پیش بینی می شود این شرکت تا پایان امسال 
به بهره برداری برسد.براســاس گزارش سازمان توسعه و تجارت، نقی زاده 
گفت: قرار است پیش از پایان سال جاری عملیات انتقال و حمل تجهیزات 
این کارخانه انجام شود.وی با بیان اینکه ظرفیت تولید این شرکت خودرو 
سازی 10 هزار خودروست، افزود: هدفگذاری برای تولید اولیه این شرکت، 
سه هزار خودرو و در مرحله بعدی پنج هزارخودرو خواهد بود.گفتنی است، 
این کارخانه در 175 کیلومتری باکو و در محل نفت  چاال واقع شــده که 

برای تولید پنج مدل خودروی سواری آماده است.

21۰ هزار میلیارد تومان عایدی دولت از مالیات 
بر ارزش افزوده

رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور از کسب 210 هزار میلیارد تومان درآمد 
از محل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: اگر در اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده یا استمرار آن در قانون بودجه سال آینده تعلل 
شود، درآمدهای پیش بینی شده از این محل در سال 97 محقق نمی شود.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان امور مالیاتی، »سیدکامل تقوی نژاد« دیروز 
با اشــاره به اینکه تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و یا استمرار 
اجرای آزمایشــی آن در انتظار تصمیم نمایندگان محترم مجلس شــورای 
اسالمی است، گفت: مالیات بر ارزش افزوده حامی تولید است و تامین منابع 
مالی دولت، شهرداری ها و دهیاری ها، حوزه سالمت و ورزش در گرو تعیین 
تکلیف الیحه مالیات بر ارزش افزوده است.وی در خصوص آخرین وضعیت 
بررســی الیحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شــورای اسالمی، 
گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده از ســال 1387 و برای مدت 5 سال به 
صورت آزمایشی اجرا شــد و بعد از اتمام دوره آزمایشی تاکنون هر سال با 

درخواست دولت در قالب الیحه بودجه اجرای آن استمرار یافت. 

خبر

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

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

سند رسمی
موضوع  اول/دوم  هیات  مورخ 1396/7/2  برابررأی شماره139660331010002628 
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 فاطمه 
زینعلی فرزند خیراله به شماره شناسنامه 1205 صادره از کن درششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 160مترمربع پالک شماره 1261 فرعی از163 اصلی خریداری 
شده از ملکی مالک رسمی آقای خیراله احمدی 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 
دوماه 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 1928
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010005686 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر درستکاربارکوسرائی فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 59 شماره ملی 2722263734صادره از الهیجان درششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 143/89 مترمربع پالک 496 فرعی از163 اصلی واقع در 
فردیس- فلکه سوم - خیابان 28 - کوچه وحدت - پالک 110 خریداری از مالک رسمی 
خانم هاجر پسیان 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 1935
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010004562 مورخ 1396/8/11هیات 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 
حسن نصر آبادی فرزند محمدحسین درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 70 
مترمربع مفروز و مجزی شده از 8648 فرعی از163 اصلی واقع در سرحدآباد خریداری 
از مالک رسمی اسماعیل صیرفی 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 دوماه 
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 1929
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره 13966033101 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منیر عبداله خانی فرزند میرزا آقا به شماره 
شناسنامه 28 صادره از کرج درششدانگ یک باب خانه به مساحت 219/67 مترمربع 
مفروز ازپالک 2364 فرعی از22 اصلی واقع در البرز خریداری از مالک رسمی آقای 
عزت اله عبداله خانی 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 1934
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/13

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم زهرا صدیقی فرزند رجب به شرح  درخواستی که به شماره 6/470/96این شورا 
ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم 
عیسی صدیقی دیوکالیی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 740 صادره از قائمشهر در 
تاریخ 96/9/22در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و در حین الفوت 

و عبارتند از
1-  ابراهیم صدیق دیوکالیی فرزند ابوالقاسم به شماره ملی 5829424691پدر متوفی

2-  کلثوم میرزایی سرو کالئی فرزند قنبر شماره ملی 5829617218مادر متوفی 
3- زهرا صدیقی دیوکالئی فرزند رجب به شماره ملی 5829109344همسر متوفی 

4- فاطمه صدیقی دیوکالئی فرزند عیسی به  شماره ملی 2150259311فرزند 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 ششم شورای حل اختالف جویبار

 درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  کیومرث  فرزند  جویباری  مدانلو  گیتی  خانم 
3/464/96این شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که مرحوم کیومرث مدانلو جویباری فرزند محمد باقر به شماره شناسنامه 526 
صادره از جویبار در تاریخ 96/9/13در اقامت های دائمی خود در شهرستان جویبار فوت 

نموده و ورثه وی حین الفوت عبارتند از
1-  کیتی  مدانلو جویباری فرزند کیومرث به شماره ملی 21616119101فرزند متوفی 

2- فاطمه مدانلو جویباری فرزند کیومرث به شماره ملی 2093378538فرزند متوفی 
3- علی مدانلو جویباری فرزند کیومرث به شماره ملی 2161665065فرزند متوفی 

4- محترم فالحتی سیاه درکا به شماره ملی2061302300 همسر متوفی 
به غیر از نامبردگان فوق و ورثه دیگر نداشته 

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
 رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف جویبار

مفقودی
 برگ سبز وکارت ماشین وانت نیسان_ زامیاد مدل 72ش شهربانی 378ج98ایران 72 
ش موتور009376ش شاسی 087156 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل

ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه خواهان آقای سعید احمدی قرقشه با وکالت سید فرشته جاللی مطهری 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت  عبداهلل شاهکالیی فومشی  در این شعبه 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالس های 3/796/96ثبت و برای مورخه 
96/11/21ساعت10:30 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن 
خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه 
سوم شورای حل اختالف بابل حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم آن به شعبه سوم شورای حل اختالف بابل مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم  ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

 آگهی مزایده
 در پرونده کالسه 950406اجرای احکام مدنی متمرکز محکوم علیه آقای علی مدانلو 
به پرداخت روزانه 2/000/000ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت 
تاخیر تادیه و قابل  محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در آقای مجتبی  
دهقانی محکوم گردیده اند لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال  را جهت تامین 
آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری 
شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده ملک یک قطعه 
زمین خانه سرای به مساحت 160 مترمربع در حال ساخت با اسکلت بتونی به مساحت 
عرصه و اعیان 500 متر مربع متعلق به آقای علی مدانلو حدود اربعه از شمال از شرق 
متصل به زمین آقای علی موسوی از جنوب وصل به شارع عام خیابان دکتر ورداسبی  
از غرب و متصل به شرکت سویا قیمت کل کارشناسی به مبلغ 2/882/000/000دو  

میلیارد و هشتصدو هشتاد و دو  میلیون ریال می باشد 
مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مورد مزایده محسوب می شوند موعد و زمان فروش روز96/10/27 و ساعت 9 صبح در 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی 

از روزهای اداری پس از انتشار می باشد
 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار 

مزایده اموال توقیفی  نوبت اول 
دادگاه  اختالف  حل  دوم  شعبه  از  100=95/3/29صادره  شماره  دادنامه  بموجب 
فریدونکنار و پرونده کالسه 950541احکام مدنی شورا خانم حمیده سیف اهلل پور کال 
گر فرزند علیرضا به نشانی فریدونکنار خ ولی عصر شبکه بهداشت محکوم است  به 
پرداخت مبلغ150/000/000 ریال بابت اصل خواسته به پرداخت مبلغ40/341/190 
ریال بابت تاخیر تادیه و مبلغ 4/800/000ریال حق الوکاله و مبلغ 2/290/000ریال 
هزینه دادرسی در حق آقای شرکت تعاونی ثامن االئمه با وکالت علیرضا ابراهیم تبار 
و پرداخت مبلغ 7/500/000ریال بابت هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه 
شخص ثالث آقای عقیل شعبانیان یک ملک  معروف به زمین کیوی در مزارع شالیزاری 
روستای کالگر سرای  فریدونکنار به مساحت 6400 متر مربع و با حدود اربعه شماال 
متصل به زمین کشاورزی آقای خلیل شعبانیان و شرق متصل به رودخانه کالگر رود 
غرب و جنوب به خیابان بین مزارع روستای کالگر در ابتدای ورودی زمین در ضلع 
جنوبی دستگاه ساختمان نیمه کاره به مساحت 50 متر مربع در دو طبقه بنا شده است 
را معرفی و توسط کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ ریال قیمت گذاری گردیده که در 
تاریخ سه شنبه 96/10/26ساعت 9:45تا ساعت 10:15 صبح در دفتر اجرای احکام 
دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود و 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 

دادنامه 
سالمت  قاسم  496-96/5/31خواهان  دادنامه  شماره   1 ح  پرونده96/37ش  شماره 
فریدونکنار خ شهدا بین 9 و 11 خوانده سارا سعیدی و رضا مومن زاده مجهول المکان 

خواسته مطالبه وجه 
رای شورا در خصوص دعوی خواهان قاسم سالمت به طرفیت خواندگان سارا سعیدی و 
رضا مومن زاده به خواسته مطالبه وجه به مبلغ13/500/000 ریال نظر به اینکه مستند 
ابرازی خواهان یک فقره چک به شماره 730102-94/7/15بانک ایران زمین می باشد 
و مطابق اصول حاکم بر اسناد تجاری و بقای اصول  سند در ید خواهان دارنده ظهور در 
اشتغال ذمه صادر کننده خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس دارد 
و خوانده دعوی نیز در مقابل مستند ابرازی خواهان ایران و دفاع موثری به عمل نیاورده 
است و بدین جهت شورا ضمن پذیرش ادعای خواهان مستند به ماده 310 و 313 قانون 
تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی خواندگان تضامنا را به پرداخت 
مبلغ 13/500/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 422/500 ریال بابت هزینه دادرسی 
و محاسبه تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در شورا  و ظرف 20 روز قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی فریدو نکنار می باشد
 قاضی شورای حل اختالف واحد یک شهرستان فریدونکنار 

ابالغ 
عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه  اول  پرونده کالسه 9609981982600811شعبه 
فریدونکنار تصمیم نهایی شماره 9609971982601625خواهان شهرداری فریدونکنار 
با نمایندگی محمد ظاهر محمدی با وکالت آقای علیرضا ابراهیم تبار فرزند بهمن و خانم 
منیژه بابانتاج دیوی کالئی فرزند اسماعیل همگی و نشانه فریدونکنار خ شهدا مقابل 
مسجد جامع پاساژ ولیعصر طبقه فوقانی خوانده آقای علی اصغر بابویی به نشانه مجهول 

المکان خواسته مطالبه وجه بابت 
رای دادگاه : در خصوص دعوای شهرداری فریدونکنار با نمایندگی آقای محمد ظاهر 
محمدی با وکالت آقای علیرضا ابراهیم تبار و خانم منیژه بابانتاج  به طرفیت آقای علی 
اصغر بابویی مبنی بر مطالبه وجه مبلغ 184/050/000 ریال با احتساب کلیه خسارت 
دادرسی و تاخیر تادیه از زمان تاریخ دادخواست لغایت زمان اجرای احکام بدوا صدور 
تامین خواسته وکیل  خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشت و جهت تجهیزات 
رادیویی و مخابراتی مبلغ 184/050/000 ریال وجه نقدبه خوانده پرداخت نموده است تا 
تجهیزات خریداری نمایند ولی تجهیزات خریداری کرد قرار شد تا عید 95 این مبلغ را 
عودت دهد ولی این کار را نکرد لذا تقاضای محکومیت خواندهبه ستون خواسته  مورد 
استدعا است با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل اداره خواهان و گواهی گواهان 
تعرفه شده از سوی وکیل خواهان دادگاه ادعای وی را ثابت تشخیص به استناد مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده 220 همان قانون دادگاه 
را خوانده را به پرداخت 184/050/000ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی در 
حق خواهان محکوم می نماید و دایره اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را 
محاسبه و خوانده دریافت و به خواهان پرداخت نمایند این رای غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی  در این دادگاه سپس ظرف 20 قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی فریدونکنار محمد علی محمدی 

رونوشت حصر وراثت 
آقای حسین توکلی به شناسنامه شماره 976 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 960754 تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان یوسف توکلی به شناسنامه شماره 5 در تاریخ شنبه 25 

شهریور 1396 در گذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از
1- زهرا رئیسی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 22 زوجه متوفی 2

2-- حسن توکلی فرزند یوسف شماره شناسنامه 10فرزند متوفی
3- حسین توکلی فرزند یوسف شماره شناسنامه 976 فرزند متوفی 

4-زینب توکلی فرزند یوسف به شماره شناسنامه 1021 نسبت فرزند متوفی
5- فاطمه توکلی فرزند یوسف به شماره شناسنامه 1371 فرزند متوفی

6- معصومه توکلی فرزند یوسف به شماره شناسنامه 1245 فرزند 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 شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی 

گروه اقتصاد : بانک مرکزي انحصار ضرب انواع سکه 
طال را برعهده دارد، از اینرو تأمین نیاز بازار به انواع 
سکه بهار آزادي از وظایف این بانک است. همچنین 
یکي از اهداف بانک مرکزي حفظ ارزش پول کشور 
است. از آنجا که افزایش قیمت سکه و طال مي تواند 
سایر بازارهاي موازي همچون ارز را نیز متاثر کرده 
و قیمت ها در این بازارها را نیز افزایش دهد، هرگاه 
قیمت سکه در بازار با ارزش ذاتي سکه و قیمت تمام 
شده آن فاصله قابل توجهي پیدا کرده و قیمت ها 
غیر واقعي و به اصطالح حبابي شود بانک مرکزي با 
هدف ایجاد تعادل در بازار و کنترل قیمت ها اقدام به 

مداخله و عرضه سکه در بازار مي کند.
جهش 1۷ هزار توماني قیمت سکه

روز گذشته و در روزهای آغازین سال نو میالدي و 
بعد از اغتشاش هاي اخیر در کشور که از سوي افراد 
سوجو شکل گرفت، بازارهاي اصلي اقتصاد تحت 
تاثیر زیادي قرار گرفته اند تا جایي که در بازار طال و 
ارز نوسانات شدید ثبت شده است. قیمت انواع سکه 
در بازار رشد محسوسي داشت ،هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادي طرح جدید در بازار با 17 هزار تومان 
افزایش نسبت به روز قبل ، یک میلیون و 471 هزار 
تومان داد و ستد شد؛همچنین هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادي طرح قدیم نیز با 24 هزار تومان رشد، 
یک میلیون و 430 هزار تومان فروخته شد. هر قطعه 
سکه نیم بهار آزادي نیز با 16 هزار تومان افزایش 

724 هزار تومان معامله شد.
هر قطعه سکه ربع بهار آزادي نیز 426 هزار و 500 
تومان داد و ستد شد که نسبت به روز گذشته 4 
هزار و 500 تومان افزایش داشت. قیمت هر قطعه 
سکه گرمي نیز با 3 هزار تومان رشد، 275 هزار تومان 
تعیین شده بود.هر گرم طالي 18 عیار با 850 تومان 
افزایش نسبت به روز گذشته 135 هزار و 500 تومان 

قیمت گذاري شده بود. 
افزایش قیمت طال تداوم دارد 

کشتي آراي رییس اتحادیه طال و جواهر تهران در 
توضیح دالیل گراني سکه در بازار گفت: افزایش 28 
دالري نرخ اونس جهاني و همچنین ارز دلیل اصلي 
رشد 20 هزار توماني نرخ سکه و سه هزار توماني 
قیمت هر گرم طالي 18 عیار شده است.وي با بیان 
اینکه، قیمت اونس جهاني در هفته گذشته افزایش 
شدیدي داشته است، اظهار داشت: عالوه بر این نرخ 
ارز از روز گذشته نیز رشد داشته است.به گفته برخي 
فعاالن بازار ، بروز برخي ناآرامي هاي اخیر هم در 
افزایش نرخ ارز و به تبع آن گراي شدن سکه تاثیر 
داشته و به نظر مي رسد، با ادامه برخي اغتشاشات، 
شاهد گراني بیشتر ارز و سکه و تشدید گراني ها و 
فشارها بر مردم خواهیم بود.بسیاري از فعاالن بازار 
به  بازار موجود نیست و  ارز در  و  مي گویند سکه 
همین دلیل قیمت ها سیر صعودي را پیش گرفته 
است. اما نکته اینجاست که درحالي سکه فروش ها از 
نبود سکه در بازار سخن مي گویند که در حراج بانک 
کارگشایي طي هفته هاي اخیر، بیش از 110 هزار 
قطعه سکه به فروش رسیده و وارد بازار شده است. 
این روزها خریداران سکه هاي  بنظر مي رسد  ولي 
حراجي بانک مرکزي، سکه هایشان را دپو کرده و 
در تالش هستند تا با کمبود سکه تعادل بازار را 
برهم زده و قیمت ها را صعودي کنند.اوایل آذر ماه 

امسال بود که نرخ سکه در بازار آزاد به محدود 14 
میلیون ریال رسید؛ در آن زمان فعاالن بازار سکه و 
طال از حبابي شدن قیمت سکه خبر دادند و اینکه با 
وجود ثبات نسبي و حتي افت قیمت اونس جهاني 
طال، سکه تمام در بازار ایران نزدیکبه 2 میلیون ریال 
باالتر از نرخ واقعي آن فروخته مي شود.همین امر 
موجب شد تا از چهارم آذر ماه بانک کارگشایي با 
هماهنگي بانک مرکزي حراج سکه را براي ترکیدن 
حباب قیمتي در بازار کلید بزند.از زمان برگزاري 
نخستین حراجي در چهارم آذر ماه تا نهم دي ماه، 
در مجموع 101 هزار و 690 قطعه سکه از طریق 
حراجي بانک کارگشایي به فروش رفته است که 
نیمي از آن به سکه تمام و بقیه به نیم سکه اختصاص 
دارد.برگزاري این جلسات حراجي سبب شد تا در 
ابتداي دي ماه امسال حدود یک میلیون و 200 هزار 
ریال از حباب موجود در بازار سکه تخلیه شود.با این 
حال و اینکه گفته مي شود حباب قیمتي در بازار تا 

حد زیادي از بین رفته است، حراج سکه در بانک 
کارگشایي ادامه دارد و هر هفته در نوبت بعدازظهر 
و روزهاي زوج جلسات مزایده برپا مي شود هر چند 
به شلوغي روزهاي  این حراجي ها  از  استقبال  که 
نخست نیست.با اینکه انتظار مي رفت که با برگزاري 
این حراجي ها، قیمت سکه در بازار متعادل شود، بار 
دیگر نرخ آن به محدوده 14 میلیون ریال بازگشته 
است. رحیمي مدیرکل ریالي و نشر بانک مرکزي در 
خصوص نوسانات بازار طال گفت :از ابتداي مهرماه 
سال جاري قیمت سکه روند افزایشي را در پیش 
گرفت. علت این امر افزایش تقاضاي خرید سکه به 
دلیل ورود برخي از سرمایه گذاران به این بازار بود که 
با احتمال افزایش قیمت طال در ماه هاي آتي اقدام به 
خرید سکه مي کردند و برخي از مردم عادي نیز به 
منظور حفظ قدرت خرید پول خود پس اندازهایشان 
را تبدیل به سکه مي کردند که همه این موارد حجم 
تقاضا در بازارسکه را افزایش داده بود و بالطبع قیمت  

انواع سکه نیز افزایش یافت.
وي درخصوص مداخله بانک مرکزي در بازار طال 
گفت : به موجب قانون ضرب مسکوک طال، بانک 
مرکزي انحصار ضرب انواع سکه طال را برعهده دارد. 
لذا تأمین نیاز بازار به انواع سکه بهار آزادي از وظائف 
این بانک مي باشد. همچنین یکي از اهداف بانک 
از آنجا که  مرکزي حفظ ارزش پول کشور است. 
افزایش قیمت سکه و طال مي تواند سایر بازارهاي 
موازي همچون ارز را نیز متاثر کرده و قیمت ها در 

این بازارها را نیز افزایش دهد، هرگاه قیمت سکه 
در بازار با ارزش ذاتي سکه و قیمت تمام شده آن 
فاصله قابل توجهي پیدا کرده و قیمت ها غیر واقعي 
و به اصطالح حبابي شود بانک مرکزي با هدف ایجاد 
تعادل در بازار و کنترل قیمت ها اقدام به مداخله و 
عرضه سکه در بازار مي کند. در اتفاقات اخیر بازار 
طال، بررسي ها حاکي از افزایش تقاضاي خرید بود و 
با توجه به اینکه عرضه سکه در بازار با تقاضاي شکل 
گرفته متناسب نبود بانک مرکزي تصمیم به عرضه 

سکه از طریق بانک کارگشایي گرفت.
رحیمي تصریح کرد: حدود یک ماه از فروش سکه هاي 
بهار آزادي از طریق بانک کارگشایي مي گذرد در طي 
این مدت 15 جلسه حراج برگزار شده و متناسب با 
نیاز متقاضیان، سکه هاي طال عرضه شده است. تا 
پیش از شروع حراج سکه در بانک کارگشایي، قیمت 
سکه یک بهار آزادي تا مرز 1 میلیون و 450 هزار 
تومان نیز رسید. در روزهاي اول حراج، برخي از افراد 
سودجوي فعال در بازار سعي داشتند مانع از افت 
قیمت ها شوند و حتي برخي از خریدها را با قیمت 
باال انجام مي دادند این افراد معموالً زماني که بازار 
ملتهب است و قیمت ها رو به باالست منتفع مي شوند 
اما با ادامه حراج مقاومت این گروه نیز شکست و 
به تدریج قیمت ها روند کاهشي را در پیش گرفت 
و در حال حاضر به حدود 1 میلیون و 400 هزار 
با ادامه جلسات  انتظار داریم  تومان رسیده است. 
حراج و ورود تدریجي سکه هاي عرضه شده در بانک 
کارگشایي به بازار، شاهد افت بیشتر قیمت ها و ایجاد 

تعادل در بازار باشیم.
وي افزود: تجربه سال هاي گذشته نشان داده است 
که استفاده از روش حراج سکه موثرترین راه براي 
تامین نیاز بازار و کنترل قیمت هاست. قیمت هاي 
پایه اعالم شده در حراج بر مبناي قیمت تمام شده و 
پایین تر از نرخ عرضه سکه در بازار بوده و خریدهاي 
صورت گرفته از بانک کارگشایي هم عموماً با قیمتي 
پایین تر از بازار مي باشد. شرکت در جلسات بانک 
کارگشایي براي عموم مردم آزاد است و هر کسي 
مي تواند با شرکت در جلسه و پیشنهاد قیمت نسبت 
به خرید اقدام کند. به هر صورت سکه هاي عرضه 
شده از طریق بانک کارگشایي توسط هر فردي که 
خریداري شود در نهایت راهي بازار شده و افزایش 
عرضه در صرافي ها و تعدیل قیمت ها را به دنبال 
اشاره کنم  نکته  این  به  خواهد داشت. الزم است 
که با هدف ایجاد امکان خرید از بانک کارگشایي 
براي مردم عادي که سرمایه کمتري دارند سکه ها در 
بسته هاي 20 تایي نیز عرضه مي شود. وي در پاسخ 
به این انتقاد که هدف بانک مرکزي از عرضه سکه 
طال ،تامین منابع مالي براي دولت است گفت : یکي 
از اهداف و وظایف ذاتي بانک مرکزي کنترل تورم و 
حفظ قدرت خرید پول ملي کشور است و از آنجا 
که نوسانات بازار طال و ارز مانع از تحقق این اهداف 
خواهد شد هر زمان که بانک مرکزي احساس نیاز 
کند به بازار ورود کرده و براي تنظیم بازار و کنترل 
قیمت ها اقدام خواهد کرد. هم در این مرحله و هم 
در مراحل قبلي که بانک مرکزي براي دفاع از مصرف 
کننده و ایجاد تعادل در بازار ورود کرد هجمه هایي 
علیه بانک مرکزي در برخي رسانه ها انجام شد که 
بعضا از روي ناآگاهي است و به ندرت افرادي هم 

هستندکه از آشفتگي بازار طال بهره برده و سود 
بدیهي  مي بینند.  ناآرامي بازار  و  تالطم  در  را  خود 
بانک مرکزي  اخیر  اقدامات  از  افراد  این  است که 
خوشنود نباشند و آن را زیر سوال ببرند. اما اقدامات 
ما بر مبناي وظایف قانوني و بررسي هاي کارشناسي 
صورت مي گیرد و مسائل حاشیه اي که در این ارتباط 
مطرح مي شود، تاثیري در این راستا نخواهد داشت. 
وي افزود:خوشبختانه ذخایر طال و سکه در اختیار 
بانک مرکزي از وضعیت مطلوبي برخوردار بوده و 
نیاز کامل  تا زمان تأمین  این آمادگي وجود دارد 
بازار به عرضه سکه طال به برگزاري جلسات حراج 
ادامه دهیم تعیین اینکه تا چه زماني جلسات حراج 
ادامه داشته باشد منوط به بررسي آمار و اطالعات 
مربوط به میزان سکه موجود در بازار، روند قیمت ها 
و اطمینان از تأمین سکه هاي طالي مورد نیاز بازار 

است.
سوداگري قیمت سکه را در حراج کارگشایي 

افزایش داد
مدیرعامل بانک کارگشایي با اشاره خرید سکه به 
ارزش یک میلیون و 523 هزار تومان در معامالت  
گفت: با توجه به عدم تحقق پیش بیني رشد قابل 
توجه قیمت ها در بازار، قیمت در معامالت حراج به 

یک میلیون و 490 هزار تومان کاهش یافته است.
مسعود سلیماني درخصوص خبرهاي خرید سکه 
در حراجي امروز به قیمت یک میلیون و 523 هزار 
تومان، به فارس گفت : بله، در شروع حراج   چند نفر 
با قیمت  یک میلیون و 523 هزار تومان خرید کردند 
اما اکنون دیگر خرید نمي کنند.وي افزود: تصور آنها 
بر این بود قیمت ها در بازار سیر صعودي خواهد 
داشت ولي با توجه به عدم این پیش بیني، قیمت 
کارگشایي  بانک  مدیرعامل  یافت.  کاهش  خرید 
به یک  تصریح کرد: هم اکنون قیمت حراج سکه 
میلیون و 490 هزار تومان در حراجي کاهش یافته 

است و به نظر مي رسد تا باز هم کاهش یابد.
 فعالیت زیرپوستی ۴2۷صرافی غیرمجاز 

در چهارراه استانبول
نرخ دالر چند ماهی است نوسانی هیجانی را تجربه 
آن  را در  ردپای 427 صرافی غیرمجاز  و  می کند 
نمی توان نادیده گرفت؛ به خصوص آن که بخشی 

از دالرهای دولتی به جیب آنها می رود.
به گزارش مهر، بازار ارز طی روزهای گذشته باز هم 
تحت تاثیر هیجانات و فضای روانی، با نوسان مواجه 
بود و قیمت هر دالر بار دیگر از مرز 4300 تومان 
گذشت؛ به خصوص اینکه نرخ یورو هم طی روزهای 
گذشته، حداقل 400 تومان گران شده است و از 
مرز 5400 تومان هم گذر کرده است. تمام اینها در 
شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، 
حباب بازار ارز به صورت نسبی تخلیه شده و قیمت 

به روال منطقی تری بازگشته است.اما در این میان، 
از  که  سیاستگذاری هایی  و  برنامه ریزی ها  از  فارغ 
انجام می گیرد،  ارز  بازار  برای  بانک مرکزی  سوی 
دوش  به  را  ارز  بازار  از  زیادی  بار  هم  صرافی ها 
در   روزانه  تقاضای  از  عظیمی  بخش  و  می کشند 
صرافی های  میان  این  دهند؛در  می  پاسخ  را  بازار 
غیرمجاز،  آب را به آسیاب دالالن می ریزند و سبب 
می شوند که قیمت در بازار با نوسانات غیرمنطقی و 
غیرطبیعی مواجه شود؛ معامالت فردایی رونق گیرد 
و حضور در بازار برای دالالن صرفه اقتصادی داشته 
باشد.البته بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و 
ارزی کشور، بارها و بارها با ارسال نامه هایی جداگانه 
به نیروی انتظامی خواستار توقف فعالیت صرافی های 
غیرمجاز شده ولی هنوز هم این صرافی ها در بازار 
ارز نفس می کشند و بازار را به تالطم می کشانند؛ 
اما داستان هر چه که باشد، هنوز برخورد جدی در 
این رابطه با صرافی های غیرمجاز صورت نگرفته و به 
نظر نمی رسد نامه نگاری ها، به نتیجه رسیده باشد؛ 
چراکه بانک مرکزی ابزار اجرایی و قانونی در اختیار 
ندارد و همین امر هم سبب می شود که صرافی های 
مجاز نیز در سایه غیرمجازها، با اختالل در عملکرد 
مواجه شوند.اکنون  نظارت بر صرافی های مجاز به 
صورت حضوری و غیرحضوری انجام می شود که 
در خصوص نظارت غیر حضوری با استفاده از سامانه 
نظارت ارز )سنا( آمار و اطالعات مبادالت صرافیها 
کنترل، پایش و به مقامات ارشد بانک گزارش می 
شود ضمن اینکه با استفاده از نتیجه های این نوع 
گزارشها در برخی موارد ضمن انعکاس موضوع به 
انجام و  نیز  بازرسی حضوری  ادارات ذیربط،  سایر 
عملیات صرافی مورد بررسی قرار می گیرد.سوال 
مهمی که در این زمینه مطرح می شود، این است 
که صرافی های غیرمجاز ارز مورد نیاز خود را چگونه 
تامین می کنند؟بانک مرکزی سواالت خبرنگار مهر 
در این زمینه را بصورت مکتوب پاسخ داد؛ این بانک 
مبنی بر اینکه منبع تامین ارز صرافی های مجاز و 
غیرمجاز کجاست، به مهرگفت : با برنامه ریزی های 
بانک  فعالیت  مجوز  دارای  صرافی های  از  قبلی، 
مرکزی، بازرسی حضوری، دوره ای و یا موردی انجام 
شده و نتیجه بازرسی ها در پرونده صرافی، درج و 
در صورتی که عملیات صرافی دارای مغایرتهایی با 
مقررات مربوطه باشد، بانک مرکزی اقدام به صدور 
تذکر یا اخطار به صرافی می کند.بر اساس اعالم بانک 
اخطارهای  دارای  صرافی  که  مواردی  در  مرکزی، 
متعدد بوده و اصرار به ادامه فعالیت های برخالف 
مقررات موضوعه نماید، با ارجاع گزارش عملکرد آن 
به کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری، 
در خصوص تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت صرافی، 

تصمیم گیری خواهد شد.

همزمان با جوالن دالالن دالردولتی در بازار ؛

 سوداگري قیمت سکه زیر سایه حراج ها

بانـک مرکـزی اقـدام بـه صـدور تذکر 
یا اخطـار بـه صرافی می کند.بر اسـاس 
اعـالم بانـک مرکـزی، در مـواردی که 
صرافـی دارای اخطارهـای متعـدد بوده 
و اصـرار بـه ادامه فعالیت هـای برخالف 
مقـررات موضوعـه نمایـد، بـا ارجـاع 
کمیسـیون  بـه  آن  عملکـرد  گـزارش 
مقررات و نظـارت موسسـات اعتباری، 
در خصـوص تعلیـق یـا ابطـال مجـوز 
فعالیـت صرافی، تصمیم گیـری خواهد 

شد



شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل 

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي
شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل در نظر دارد از پیمانکاران داراي صالحیت از سازمان برنامه و بودجه 
جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید . از کلیه اشخاص حقوقي که در آخرین فهرست 
پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشند و تمایل به شرکت در مناقصه دارند 
دعوت مي نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و اوقات اداري وبه غیر از ایام تعطیل به دبیرخانه 

این شرکت واقع در اردبیل - مجتمع اداري بعثت - جنب اداره پایانه ها و حمل ونقل مراجعه نمائید. 
ارقام به ریال

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکي از صورتهاي زیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد. 
. الف (  اصل فیش واریز وجه مزبور بشماره حساب 4001118907145073 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی داراری مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع 
کارفرما 

پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به نفع کارفرما
ت(  اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید

ث(  وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناس رسمی آن
ج(  ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند به نفع کارفرما 

* محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت شهرکهاي صنعتي اردبیل . 
- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري96/10/23.   

- مهلت تحویل اسناد : تا آخر وقت اداري96/11/4.
- زمان بازگشائي پاکات الف و ب وج: ساعت 10 صبح  مورخ 96/11/7. 

 * مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود .
* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي  دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمي کند .

* مناقصه گران می توانند جهت رویت مناقصات این شرکت به سامانه www.setadiran.ir مراجعه کنند
Internet : w w w . ardebiliec.ir          mail : info @ ardebiliec.ir

شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل

موضوع مناقصه

عملیات توسعه 
خط فشار 

متوسط هوایی 
شهرک صنعتی 

اردبیل 2

محل 
اجراء

شهرک 
صنعتی 

اردبیل 2 

محل تامین 
اعتبار

عمرانی

برآورد اولیه  

۴/835/937/9۰1

مبلغ سپرده
شرکت در مناقصه

2۴2/۰۰۰/۰۰۰

مبناي قرارداد

فهرست بهای 
تاسیسات برقی و 
مکانیکی و ابنیه 

سال 96

مدت 
اجراء کار

6 ماه

شماره 
مناقصه

96/9

رتبه

نیرو

گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
به  ورود  نحوه  جدید  مبحث  و  کنکور 
دانشگاه مورد سوال بسیاری از افراد است 
و تاکید داریم الگو و روش مناسبی برای 
جذب و پذیرش دانشجو به جای کنکور تا 
و طراحی  تدوین  نزدیک،  آینده  سالهای 
شود.به گزارش خبرنگار فرهنگی پیام 
زمان ، منصور غالمی در آیین تجلیل از 
برگزیدگان بیست و دومین دوره المپیاد 
سازمان  در  کشور  دانشجویی  علمی 
سنجش ابراز امیدواری کرد استمرار این 
را  الزم  مقدمات  ها  کوشش  و  ها  تالش 
برای دانشجویان واجد شرایط در مجامع 
علمی بزرگ تر در داخل و خارج از کشور 

فراهم آورد. 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره 
به موضوع کنکور و نحوه پذیریش فعلی 
گفت:  کشور  های  دانشگاه  در  دانشجو 
ارزیابی و سنجش  به  مربوط  در مباحث 
علمی نخبگان در همه سطوح گزینش و 
انتخاب علمی برای ورود به دانشگاه ها و 
در  علمی  دقیق  های  روش  به  مسابقات 

زمینه سنجش و آموزش کشور نیاز داریم.
غالمی اظهار داشت: مبحث کنکور و نحوه 
برگزاری آن همیشه مورد سوال بسیاری 
تا چه زمانی  افراد در کشور است که  از 
پذیرش  نحوه  و  باشد  کنکور  است  قرار 
وورد به دانشگاه ها به همین نحوه فعلی 
دنبال شود و این چالشی است که همواره 

ما با آن مواجه هستیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: در 
ابتدای ورود به وزارت علوم قول مساعد 
داده ام که در ایجاد روش جدیدی برای 
سنجش و آموزش کشور و الگو و طرحی 
فعلی  کنکور  جایگزینی  برای  مناسب 

نهایت تالش را داشته باشم.
نظرات  با  توانیم  می  افزود:  غالمی 
کارشناسی و استفاده از مدل های مختلف 
پذیرش دانشجو در دنیا به روشی جدید 
و مدلی مناسب در این حوزه دست یابیم 
و ما نیز به مانند دیگر کشورها از چالش 

کنکور و پذیرش دانشجو خالصی یابیم.
وی با تاکید بر اینکه برای مرتفع کردن 
از  اعم  فراوانی  های  گروه  چالش،  این 

کارشناسان، متخصصان و دست اندرکاران 
حوزه آموزش و سنجش در تالش اند که 
و  کرده  طراحی  را  مناسبی  مدل  و  الگو 
و  نتیجه  کرد  امیدوای  ابراز  دهند  ارائه 
خروجی این گروه ها به مسیری بهتر و 

کامل تر در آینده نزدیک منجر شود.
تالش  و  زحمات  از  قدردانی  ضمن  وی 
های سازمان سنجش و آموزش کشور به 
ویژه ابراهیم خدایی ریاست این سازمان 

ابراز امیدواری کرد آنها نیز در این مسیر 
کنکور(  جای  به  مناسب  الگوی  ایجاد   (
همانند گذشته تالش و همکاری مناسب 

را داشته باشند.
در ادامه این مراسم با حضور وزیر و رئیس 
سازمان سنجش آموزش کشور و جمعی 
از رئیسان دانشگاه ای کشور، برگزیدگان و 
برترین های بیست و دومین دوره المپیاد 

علمی دانشجویی کشور تجلیل شدند.

وزیر علوم خبرداد: 

طراحی الگوی جدید پذیرش دانشجو

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

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

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/45   طلوع آفتاب 7/14 
اذان ظهر  12/09    اذان مغرب 17/23

خویش  درون  از  را  نو  راهی  زایش  که،  گاه  آن 
احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد که 
پیشتر برای رسیدن بدان بسیار تالش نموده ایی .
 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

دو چشم آهوانش شیرگیراست
کزاو برمن روان باران تیر است

به گیسویش ازآن می پیچد این جان
که دل زنجیر زلفش را اسیر است

 امروز  با موالنا

کریستین اندرسن با چمدان 
پرنده به ایران آمد

از  گزیده ای 
کوتاه  داستان های 
کریستین  هانس 
کتابی  در  اندرسن 
»چمدان  عنوان  با 
به  پرنده« 
و  ترجمه   فارسی 

منتشر شد.
نیستان  کتاب  انتشارات  مهر،  گزارش  به 
کریستین  »هانس  داستان های  از  گزیده ای 
اندرسن« را در قالب کتابی با عنوان »چمدان 
پرنده« با انتخاب و ترجمه لیدا طرزی منتشر 

کرد.
این داستان های کوتاه به ترتیب با عنوان سه 
برادر، چمدان پرنده، قوهای وحشی، فرشته، 
پروانه و بلبل در این کتاب قرار گرفته اند و 
نویسنده  این  داستان های  از  مجموعه ای 
برای کودکان است.در ترجمه این داستان ها 
تالش شده است تا با بهره گیری از کلمات و 
اصطالحات عامیانه که مورد عالقه نویسنده 
نگارشی  سبک  و  روح  است  بوده  نیز  اثر 
اندرسن در داستان نویسی به مخاطب ایرانی 
منتقل شود و در عین حال ترکیبی کمتر 
نویسنده  این  داستان های  از  شده  شنیده 
که در ایران با چند اثر بیشتر شناخته شده 
شود. معرفی  دوباره  مخاطب  به  نیست، 

اندرسن در این داستان ها مانند سایر آثارش، 
نویسنده ای است که در سال های فعالیت خود 
تالش قابل توجهی از خود بروز داد تا بتواند 
تصویری متفاوت از داستان های عامیانه برای 
مخاطبان خود خلق کند و در این مسیر او 
به این نتیجه رسید که باید قبل از هرچیز 
به سراغ روایت های سنتی برود و دوم اینکه 
تلقی  برای سرگرمی  ابزاری  تنها  را  داستان 
نکند.اندرسن دانمارکی پس از اینکه دوران 
کرد  را سپری  پرآشوبی  نوجوانی  و  کودکی 
و در مشاغل مختلفی مانند خیاطی و تئاتر 
به فعالیت پرداخت، به توصیه دوستی روی 

نوشتن تمرکز کرد .

دردنیای کتاب

کاریکاتور

خبر

فیلم کوتاه »باران آهسته می بارد« به یازدهمین دوره 
جشنواره کودک بنگالدش راه  یافت.

فیلم  کوتاه »باران آهسته می بارد« به کارگردانی سعید 
جشنواره  یازدهمین  پانورامای  مسابقه  بخش  به  نجاتی 
فیلم کودک بنگالدش راه یافت و با فیلم هایی از کشورهای 

مختلف به رقابت خواهد پرداخت.
جشنواره فیلم کودک بنگالدش که از سال 2008 برگزار 
می شود، فیلم های بلند، کوتاه و تجربی ساخته شده برای 
کودکان و یا توسط کودکان را به رقابت می گذارد و تنها 

جشنواره فیلم کودک این کشور است.
حمایت  با  بنگالدش  کودک  فیلم   جشنواره  یازدهمین 
انجمن کودکان بنگالدش و یونیسف از 27 ژانویه تا 2 

فوریه در داکا پایتخت بنگالدش برگزار خواهد شد.
را  بارد«  می  آهسته  »باران  کوتاه  فیلم  خارجی  پخش 

فیدان بر عهده دارد.

»باران آهسته می بارد« در جشنواره 
کودک بنگالدش

امیرپژمان حبیبیان کارگردان مستند »غریبه ای در میقان« 
که سعی  است  طلبه جوانی  درباره  اثر  این  که  کرد  بیان 
می کند مردم را به مسجد جذب کند اما در نهایت مدافح 
حرم و شهید می شود.امیرپژمان حبیبیان کارگردان مستند 
»غریبه ای در میقان« که در هشتمین جشنواره مردمی 
فیلم »عمار« حضور دارد به مهر گفت: این فیلم 42 دقیقه 
وارد  تبلیغ  برای  که  است  کرجی  جوان  طلبه  درباره  ای 
روستایی به نام میقان واقع در شاهرود می شود و تالش 
این مسیر  در  او  بکشاند.  به مسجد  را  ها  کند جوان  می 
با مقاومت هایی روبه رو و ناگزیر می شود روستا را ترک 
کند. این جوان طلبه در ادامه راهش یک مدافع حرم و در 
نهایت شهید می شود.وی افزود: ما این شهید را ندیده اما 
وصف او را شنیده بودیم به همین دلیل به روستای میقان 
رفته و با اهالی روستا مصاحبه کردیم. البته ما از فیلم هایی 
آرشیوی این شهید که مربوط به دوران حضور او در سوریه 
است نیز استفاده کردیم ضمن اینکه یک سری فایل های 
صوتی مربوط به حضور این طلبه در روستای میقان وجود 
داشت که ما از آنها هم در ساخت »غریبه ای در میقان« 

بهره بردیم.

طلبه جوانی که مدافع حرم شد

پس از انتشار نامه دبیر سی وششمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر مبنی بر دعوت از حسین کیانی برای حضور 
در جشنواره امسال با نمایش »روز عقیم « این کارگردان 

امروز برای چنین حضوری اعالم آمادگی کرد.
دبیر  پور  مهندس  فرهاد  به  پاسخ  در  کارگردان  این 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
وی اظهار داشت: نامه ی کوتاه و آکنده از مهر و آگاهی و 
پایبندی به اخالق و اصالت هنر شما را خواندم. بی گمان 
جز این واکنِش متعهدانه از شما که استاد من بوده اید 
به  تا  )است(  من  عهده ی  بر  نمی رفت.  دیگری  انتظار 
کنم. برآورده  را(  شما  )خواهش  ممکن  شکل  بهترین 

کیانی در ادامه تصریح کرده است که اجرای روز عقیم 
با همان  و  بازبینی جدیدی  یا  تعدیل  بدون هرگونه  را 
کارشناسان  گروه  پذیرش  و  توجه  مورِد  که  شرایطی 
هفتاد نفره  تئاتر تهران قرار گرفته ، اجرا خواهد کرد.وی 
در بخشی از پاسخ خود نوشت: قطع به یقین تغییراتی 
که در ساختاِر انتخاِب آثاِر جشنواره ی امسال به وجود 

آمد گام مثبتی بود

کیفیت پایین محصوالت فرهنگی خسارت بار استنمایش روز عقیم در تئاتر فجر

مفهوم  سازی  نهادینه  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رئیس 
این  گفت:  و  دانست  ضروری  را  جامعه  در  فرهنگی  محصوالت  ارتقای 
بازار  و  تولید  جامعه  فرهنگ  و  ها  ارزش  با  متناسب  باید  محصوالت 
فرهنگی  پایین محصوالت  کیفیت  و  اختصاص دهد  به خود  را  اقتصادی 

خسارت بار است.
به گزارش پیام زمان  محمود صالحی در نشست هماهنگی چهارمین 
و  آثار  محصوالت،  کیفیت  ارتقای  دوساالنه  ملی  جشنواره  و  همایش 
فعالیت های فرهنگی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اظهار 
کرد: متاسفانه امروزه در حوزه محصوالت فرهنگی به خصوص در بخش 
انگلیسی  های  نوشته  با  نامناسب  محصوالتی  شاهد  نوجوانان  و  کودکان 
و اسباب بازی هایی با شخصیت های انیمیشن های خارجی هستیم که 
و  کودکان  اینکه  به  اشاره  با  صالحی  دارند.  ایران  در  ای  گسترده  بازار 
تربیت می  به صورت غیرمستقیم  از طریق محصوالت فرهنگی  نوجوانان 
خود  جامعه  مفاهیم  و  ها  ارزش  با  متناسب  محصولی  اگر  افزود:  شوند، 

تولید نکنیم عالوه بر زبان فارسی اصل فرهنگ فراموش می شود.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، هدف از برگزاری همایش 
آثار و فعالیت های  ارتقای کیفیت محصوالت،  و جشنواره ملی دوساالنه 
تولید محصوالت  استانداردهای  و  تبیین معیارها، شاخص ها  را  فرهنگی 
با  جشنواره  و  همایش  این  دوره  چهارمین  گفت:  و  کرد  عنوان  فرهنگی 
حضور متخصصان و اساتید مجرب و با همکاری 24 نهاد فرهنگی برگزار 

می شود.
وی افزود: تنها تولید کتاب و مقاله در همایش و جشنواره ارتقای کیفیت 
این  در  که  محصوالتی  بلکه  نیست  کافی  فرهنگی،  فعالیت  و  محصوالت 
جشنواره نشان کیفیت دریافت می کنند، ضمن تولید، تبلیغ و شناساندن 

به مردم، باید زمینه ای برای عرضه آنها فراهم شود.
فرهنگی  محصوالت  ارتقای  سازی  نهادینه  و  تبیین  بر  تاکید  با  صالحی 
در جامعه گفت: رهبر معظم انقالب با نامگذاری سال 96 به نام »اقتصاد 
مفهوم  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به  اشتغال«  تولید-  مقاومتی؛ 

فرهنگ را مورد توجه قرار دادند.
اقتصاد  زیربنای  افزود:  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رئیس 
فرهنگ  معیشتی،  و  اقتصادی  مشکالت  وجود  با  امروز  و  است  فرهنگ 

اهمیت دارد و در زمینه های مختلف باید آن را مورد توجه قرار دهیم.
دبیر چهارمین همایش و جشنواره ملی دوساالنه ارتقای کیفیت محصوالت، 
آثار و فعالیت های فرهنگی نیز در این نشست با ارائه گزارشی از مجموعه 
فعالیت های این همایش گفت: در سه دوره گذشته بر تولید ادبیات نظری 
استاندارد  تعیین شاخص های  و  فرهنگی  در حوزه محصوالت  تئوریک  و 

تاکید شد تا زمینه مناسبی را برای تولید این محصوالت فراهم کند.
و  همایش  دوره  چهارمین  فراخوان  به  توجه  با  افزود:  کمالی  سیدمجید 
های  فعالیت  و  آثار  محصوالت،  کیفیت  ارتقای  دوساالنه  ملی  جشنواره 
فرهنگی، 93 مقاله علمی به دبیرخانه این همایش ارسال شد که از این 
نهایت 21 مقاله،  بود و در  نهادهای مختلف فرهنگی  از  تعداد 42 مقاله 
منتشر  همایش  مقاالت  کتاب  مجموعه  قالب  در  و  شده  شناخته  برتر 

خواهد شد. 

ژاله علو این روزها در منزل خود استراحت 
می کند و هرازگاهی هم برای ایفای نقش 
در سریال های رادیویی حاضر می شود و 

حضورش همواره گرمابخش رادیو است.
عرصه  هنرمند  بانوی  ایسنا  گزارش  به 
کهولت سن  دلیل  به  روزها  این  نمایش 
و شرایط جسمانی  در منزلش استراحت 
در  هنرمند  این  اخیر  فعالیت  می کند. 
رادیو، به حدود یک ماه اخیر و ایفای نقش 

در دو سریال رادیو نمایش برمی گردد.
یکی از کارهای اخیر این بانوی پیشکسوت 
در  شهرستانی  میکائیل  با  همکاری اش 
بوده  افسان«  »هزار  نمایش  مجموعه 
اصلی  شخصیت های  از  یکی  که  است 

کمتر  در  است.  داشته  عهده  بر  را  قصه 
رادیو  در  سریال  این  پیش  ماه  یک  از 
مجموعه  این  است.  شده  ضبط  نمایش 
شامل همان قصه های »هزار و یک شب« 
است که هنوز به روی آنتن رادیو نمایش 
افسان«  »هزار  در  علو  است.ژاله  نرفته 
این  ایفا کرده است که  را  نقش فخرتاج 
نمایش رادیویی قرار است در پنج قسمت 
دیگر  برود.از  نمایش  رادیو  آنتن  روی  به 
سریال های اخیر ژاله علو در رادیو نمایش 

»خانه سه طبقه« است که این مجموعه 
را مجید حمزه کارگردانی کرده است. ژاله 
علو در این سریال یکی از نقش های اصلی 

را ایفا می کند. 
این سریال که حدود یک و نیم ماه پیش 
ضبط شده است قصه ای را روایت می کند 
و  طبقه  سه  خانه ای  در  اینکه  بر  مبنی 
از همسایه ها بدون رضایت  قدیمی یکی 
دو همسایه دیگر می خواهد خانه را توسط 
یک بسازوفروش از نو بسازد که این مساله 
اهالی ساختمان  برای  بروز مشکل  باعث 
پس  پیشکسوت،  هنرمند  می شود.این 
سریال  در  »توران«  نقش  با  مدت ها  از 

رادیویی »خانه سه طبقه« حضور یافت. 

بازیگری که در ۹۰ سالگی همچنان فعال است

مجموعه تلویزیونی »دوریت کوچولو« 
اثر چارلز دیکنز هر روز ساعت 18:15 
نمایش  به  سیما  چهار  شبکه  از 
درمی آید.به به نقل از روابط عمومی 
نام  کوچولو«  »دوریت  چهار،  شبکه 
انگلیسی  تلویزیونی  مجموعه  یک 
پایه  بر   2008 سال  در  که  است 

رمان دوریت کوچک اثر چارلز دیکنز 
ساخته شده است.فیلمنامه »دوریت 
کوچولو« بیانگر داستان زندگی امی 
است.  فوی(  کلیر  بازی  )با  دوریت 
دختری 21 ساله که پدرش به  علت 
مارشال سی  زندان  در  زیاد  بدهی 
به سر می برد. امی با خیاطی و کار 

بازی  کلنام)با  خانم  برای  کردن 
جودی پارفیت( مخارج خانه را تأمین 
و به پدرش کمک می کند. بازگشت 
کلنام)با  آرتور  امی،  صاحب کار  پسر 
بازی متیو مک فیدن(، از سفر چین، 
سرنوشت را به گونه دیگری برای امی 

و خانواده اش رقم می زند.

پخش سریالی
 بر اساس رمان 

چارلز دیکنز

 نوبت اول

شرکت شهرکهاي صنعتي 
استان اردبیل 


