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علی اکبر والیتی:

 بزودی در قدس شریف نماز خواهیم خواند

حجت االسالم صدیقی: 

باشند هوشیار  نفوذ  مساله  در  ومسئوالن  مردم 

  

خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد   ، زمان  گزارش  به 
کشورمان گفت: اقدام جمهوری اسالمی و واکنش جامعه بین 
برای آمریکایی ها بسیار  از برجام،  به خروج آمریکا  المللی 

2ناخوشایند خواهد بود.

خروج از برجام پیامدهای ناخوشایندی 

برای آمریکا خواهد داشت
به گزارش زمان، رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفت: در موضوع 
از  بسیاری  از  گرفتن  سبقت  حال  در  شرب  آب  تأمین 
کشورهای پیشرفته دنیا هستیم که البته به معنای سست 

شدن نیست.

به گزارش زمان، جانشــین فرمانده نیروی انتظامی از کاهش 5 
درصدی تصادفات طی سال 96 در کشور خبر داد و گفت: با توجه 
به افزایش 40 درصدی جرایم در حوزه فضای مجازی، کنترل این 

بخش یکی از اولویت های ناجا در سال جاری است.  3

ایران در تأمین آب شرب در حال 

سبقت از کشورهای پیشرفته

 افزایش 40 درصدی

 جرایم فضای مجازی
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جانشین فرمانده کل سپاه : موشک هایمان آماده شلیک است

وقوع هر جنگی ؛ محو اسرائیل را در پی دارد 

سرمقاله

 اقدام عملیاتی دولت 
برای ارز بدون نوسان

نگاه روز

۵ ساله شدن هنرستان ها برای 
ورود به دوره کاردانی 

 نه اتحادیه اروپا به ترامپ 
در برجام می مانیم

براســاس فرآیند منطقی در مورد تثبیت نرخ 
ارز، دولــت قرار بود مطابــق برنامه ای که در 
نظر گرفته بــود، نرخ ارز را تک نرخی کند اما 
این اتفاق نیفتاد. در ســال های اخیر دولت و 
بانــک مرکزی با ایجاد ثبات نــرخ ارز در بازار 
کشــور، به دنبال متعادل کردن وضعیت بازار 
و همسان ســازی نرخ ارز بوده اند که به دالیل 
متعــدد، این برنامه براســاس پیش بینی های 
از قبــل صورت گرفته جدی تــر، منطقی تر و 
اقتصادی تر باید دنبال و اجرا می شد.نوسانات 
نرخ ارز در اواخر سال ۹۶ افزایش چشمگیری 
یافت و دولت نتوانست با این مساله به صورت 
منطقی برخورد کند و ادامه این شرایط در سال 
۹۷ ســبب شــد تا دولت با سیاست دستوری 
کنترل نرخ ارز، نســبت به یکسان سازی آن و 

تک نرخی کردن ارز اقدام کند... 
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7 حمید حاج اسماعیلی 
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پیشنهاد افزایش وام مسکن به2۰۰میلیون

به گزارش زمان، جانشین فرمانده کل سپاه گفت: برخی از دوستان ما چشم در چشم ما می دوزند و تبریک می گویند اما پژواک صدای دشمنان می شوند. زیبنده برخی نیست که مانند دشمنان با ما برخورد 
می کنند. سردار حسین سالمی با بیان اینکه شرارت های صهیونیست ها زیاد شده است، گفت: هر جنگی اتفاق بیافتد محو صهیونیست ها را در پی خواهد داشت. نمی توانید دومینوی اشغال سرزمین وقتی 

سربازانتان فرار می کنند را تحمل کنید و راه فراری به جز ریختن به دریا ندارید. به پایگاه های هوایی تان اعتماد نکنید آنها زود از کار خواهند افتاد.

آینده بازارمسکن چه خواهد بود؟

 مناقصه شماره :5 -97
فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای » الیروبی و پاکسازی 

رودخانه کرج و برخی از سر شاخه های آن« شرکت سهامی آب منطقه ای البرز

پاکسازی  و  برگزاری مناقصه عمومی » الیروبی  نظر دارد فراخوان جهت  البرز در  ای  شرکت سهامی آب منطقه 
رودخانه کرج و برخی از سر شاخه های آن » از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل 
به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  از طریق  مناقصه  اسناد  تحویل  و  دریافت  فراخوان شامل  برگزاری 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 
انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 97/2/1می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19مورخ 97/2/5
مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 97/2/15

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10صبح مورخ 97/2/16
خیابان  مصلی-  روبروی  خمینی)ره(-  امام  بلوار  مهرشهر-  کرج-  گذار:  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 

بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
 کد پستی 3186717598- تلفن310-320- 02633332300

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131، 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 -021

 نوبت اول

 شرکت سهامی
 آب منطقه ای البرز

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد:  

حل مشکالت معیشتی مردم نیازمندتالش همگانی است 
 رئیس قوه قضاییه با اشــاره به اقدامات موثّر قوه قضاییه در زمینه برخورد با مفاســد 
و رســیدگی به پرونده های اصحاب ثروت و قدرت؛ حل مشــکالت معیشتی و مسائل 

اقتصادی مردم را مسئله ای مهم و اساسی و نیازمند تالش همگانی دانست.
 به گزارش زمان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل آملی الریجانی  
با بیان برخی از حمالت به قوه قضاییه خاطر نشــان کرد: بکارگیری شــیوه های کامال 
نابخردانه و ناآگاهانه با هدف تخریب دستگاه قضایی توسط برخی افراد، دشمنی با قوه 
قضاییه و نهایتا دشــمنی با نظام اسالمی است.وی به اهمیت بحث امنیت نیز اشاره و 
خاطر نشــان کرد: یکی از سیاست های دستگاه قضایی استقرار امنیت پایدار و ارتقای 
احســاس امنیت اجتماعی است و این در حالی است که متأسفانه برخی از رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی بدون داشتن استدالل محکم، علمی و فنی مدعی اند که برخورد 
های قوه قضاییه مانند اجرای احکام اعدام نتوانســته آمار جرایم را کاهش دهد.رئیس 
دستگاه قضا با بیان اقدامات به موقع قوه قضاییه در میدان عمل و با هدف تأمین امنیت 
افزود: با عنایت به باال رفتن انتظارات معیشتی عمومی نسبت به گذشته؛ وجود احساس 
امنیت بویژه در حوزه ســرمایه گذاری و مسائل اقتصادی و معیشتی بسیار مهم بوده و 

همه مســئوالن باید در اتخاذ روشها و راهبردها به این نکته مهم توجه نمایند.آیت اهلل 
آملی الریجانی با اشاره به تأکید فراوان قوه قضاییه در زمینه اقتصاد مقاومتی و حمایت 
از تولید و اشــتغال و کاالی ایرانی خاطر نشان کرد: وظیفه همه مسئوالن است که در 
این زمینه ها بویژه بحث تولید و اشــتغال اهتمام ویژه ای داشته باشند ، براین اساس 
دســتگاه قضایی اقدامات متعددی به انجام رسانده و با ابالغ دستورالعمل های اقتصاد 
مقاومتی گامهای مؤثری برداشته است.رئیس قوه قضاییه اهمیت فرمایش مقام معظم 
رهبری »مد ظله العالی« در حمایت از کاالی ایرانی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در 
کنار انجام اقدامات اجرایی دولت و سایر قوا باید تالش موثری در زمینه فرهنگ سازی 

بویژه با هدف استفاده از کاالی ایرانی صورت پذیرد.
آیت اهلل آملی الریجانی مبارزه با قاچاق کاال را یکی از محورهای مهم و اساسی اقدامات 
بویژه در دســتگاه قضایی دانست و اظهار کرد: در این مبحث و با تعامل و همدلی بین 
بخشی و بین قوه ای، نیازمند تالش بیش از پیش بویژه توسط دستگاه اجرایی و تقنینی 
هســتیم و قوه قضاییه در دو حوزه پیشــگیری از وقوع جرایم و نیز برخورد با تخلفات  

اهتمام ویژه ای داشته است.

معاون سیاســی وزارت خارجه: سرنوشت برجام 
در نتیجــه کارشــکنی های دولــت ترامــپ در 
معرض خطر قرار دارد.بــه گزارش زمان به نقل 
ازصداوسیما؛ معاون سیاسی وزارت امور خارجه 
که به دعوت وگر اســترومن همتای نروژی و به 
منظور برگزاری دور هشــتم رایزنی های سیاسی 
دو کشــور در اســلو بســر می برد با خانم اینه 
اریکسون ســوریده وزیر امور خارجه این کشور 
مالقات کرد.در این دیدار خانم سوریده ضمن با 
اهمیت خواندن همکاری ها و تعامالت دو کشور 
در ابعاد و حوزه های مختلف، اعالم کرد: نروژ قویا 
از حفــظ و اجرای برجام حمایت می کند. گزینه 
بهتری از برجام وجود ندارد و برای تداوم حیات 
برجام ضروری اســت همه تالش ها به کار گرفته 
شود.عراقچی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت 
برجام در رهگذر توســعه و گسترش همکاری ها 
و مبادالت دو جانبه، اظهار داشــت: سرنوشــت 
برجام که دســتآورد بزرگ دیپلماسی در عرصه 

بین المللی است، در نتیجه کارشکنی ها و چالش 
هائــی که دولــت ترامپ ایجاد کرده اســت، در 
معــرض خطر قرار دارد. برجــام قبل از هر چیز 
یک توافق امنیتی در حوزه عدم اشــاعه است و 

هــر گونه برخورد با آن منجــر به تضعیف نظام 
عدم اشــاعه شــده و همه ما را در برابر انتخاب 
میان امنیت و عدم امنیت قــرار خواهد داد.وی 
افزود: آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیش از 
ده گزارش بر پایبندی ایران به تعهدات خود در 
برجام صحه گذاشته است؛ اما در مقابل آمریکا به 
تعهدات خود به درستی عمل نکرده و با تعلل ها و 
بدعهدی های خود این توافق را در معرض نابودی 

قرار داده است.
عراقچی تاکید کرد: این یک برداشت کامال غلط 
و یک اشتباه بزرگ اســت چنانچه کسی تصور 
کند ایران در هر شــرایطی به برجام متعهد باقی 
خواهد ماند. بعالوه هر گونه تالش در راســتای 
مرتبط ســاختن برجام با دیگر موضوعات ناشی 
از رویکرد هــای غلط اســت و وضعیت منطقه را 
بسیار پیچیده تر خواهد ساخت. برجام یک تجربه 
بزرگ تاریخی است و موفقیت آن مستلزم تالش 

و حمایت مشترک و همگانی می باشد.

عراقچی مطرح کرد: 

مخاطره برجام با کارشکنی های آمریکا
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 شرط معافیت مالیاتی فعاالن مناطق آزاد
 اعالم شد

 رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به تکمیل نظام اطالعات مالیاتی، از 
رصدو وصول مالیات فعاالن اقتصادی مناطق آزاد خبردادوگفت: این فعاالن 
با ارایه اظهارنامه ازمعافیت مالیاتی برخوردارمی شــوند.به گزارش زمان به 
نقل ازپژوهشــکده پولی و بانکی ســیدکامل تقوی نژاد با اشاره به سطح 
همکاری های مطوب بین ســازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور و 
سازمان مالیاتی، گفت: اعمال معافیت مالیاتی در مناطق آزاد منوط به ارایه 
اظهارنامه است و در غیر اینصورت امکان ارایه معافیت ها وجود ندارد.معاون 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مسئوالن مناطق آزاد در این 
زمینه کمک کردند که ســازمان بتواند در مناطق مستقر، اقدام به دریافت 
اظهارنامه کند، اظهارداشــت: به صورت کلــی فعاالن اقتصادی در مناطق 
آزاد مــورد رصد قرار می گیرند.تقوی نژاد درباره اجرای عدالت مالیاتی در 
کشور، بیان داشــت: در این زمینه اقدامات گوناگونی از جمله طرح جامع 
مالیاتی پیگیری شده است. در این طرح ما باید به سمت شفافیت اقتصادی 
برویــم و در این بحث ما تقریبا تمام فعالیت های مربوط به مودیان را اعم 
از اظهارنامه، پرداخت و مراحــل اعتراض به صورت الکترونیکی انجام می 
دهیــم.وی تاکید کرد: همچنین فعالیت هایی که بین ســازمان مالیاتی و 
دســتگاه های اجرایی و فعاالن اقتصــادی در زمینه اخذ اطالعات صورت 
می گیرد پایه وصول مالیات تلقی می شود. در همین زمینه نظام اطالعات 
مالیاتی تکمیل و به موفقیت هایی رســیدیم.وی به شفاف سازی مقررات 
و قوانین اشــاره کرد و افزود: موضوع مشوق ها و معافیت های مالیاتی نیز 
مورد رصد قرار گرفت و بحث اینکه در سازمان مالیاتی مشوق هایی مورد 

توجه قرار بگیرد که در راستای شاخص های کالن اقتصادی کشور باشد.

 صهیونیست ها دو جوان فلسطینی را در غزه 
به شهادت رساندند

نظامیــان رژیم صهیونیســتی در چهارمین جمعه اعتراض های مســالمت 
آمیز فلســطینیان با عنوان راهپیمایی بزرگ بازگشــت که این هفته به نام 
'جمعه شــهدا و اسرا' نامگذاری شده اســت، دو جوان فلسطینی دیگر را به 
شــهادت رساندند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، پایگاه خبری فلسطین الیوم 
به نقل از وزارت بهداشــت فلسطین در نوار غزه اعالم کرد که 'احمد جمیل 
عقل' جوان 25 فلســطینی که دیروز از ناحیه ســر به ضرب گلوله نظامیان 
اسرائیلی در منطقه ابو صفیه در شمال نوار غزه زخمی شده بود، بر اثر شدت 
جراحات وارده به شهادت رسید.وزرات بهداشت فلسطین همچنین اعالم کرد 
نظامیان رژیم صهیونیســتی 'احمد رشاد العثامنه' جوان فلسطینی 24 ساله 
را به شهادت رساندند.در چهارمین جمعه 'راهپیمایی بزرگ بازگشت' صدها 
فلسطینی از ساعات اولیه بامداد دیروز حرکت به سمت اردوگاه های بازگشت 
واقع در شــرق نوار غزه را آغاز کردند. هدف این تظاهرات تاکید بر خواســت 
فلسطینیان برای بازگشت به اراضی فلســطینی است.دیروز مردان و زنان و 
کودکان فلسطینی بدون اعتنا به تهدیدات ارتش رژیم صهیونیستی درنزدیکی 

دیوار حائل با سرزمین های اشغالی تظاهرات مسالمت آمیز برپا کردند.

 تانک »کرار« 
به زودی وارد چرخه دفاعی کشور می شود

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: در حال تحویل گیری اولین دستگاه 
تانک کرار هستیم که پس از انجام تست های مربوطه، در گستره وسیع 
از وزارت دفاع این تانــک را خریداری می کنیم.به گزارش زمان به نقل 
از روابط عمومی ارتش، امیر ســرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی 
زمینــی ارتش با تاکید بر تمرکز ارتش در اســتفاده از تجیهزات نظامی 
تولید داخل، گفت: یکی از برنامه هایی که داریم همانطور که مقام معظم 
رهبری تاکید فرمودند، بهره گیری از صنایع داخلی است.وی با اشاره به 
اینکه تانک »کرار« از جمله تانک های پیشــرفته ساخت داخل است که 
توسط دانشــمندان ایرانی در وزارت دفاع و با مشارکت نیروهای مسلح 
کشور طراحی و ساخته شده است، ادامه داد: در سال جاری نیز مقدمات 
ورود تانک کرار به چرخه دفاعی کشور را فراهم می کنیم.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در بخش دیگری از ســخنان خود ادامه داد: شعار "ارتش 
فدای ملت" ریشــه در شعور همه ارتشی ها دارد و الحمدهلل همه پایبند 
هســتیم. در تمام مسائلی مانند سیل، زلزله و حوادث غیرمترقبه ارتش 
جمهوری اســالمی ایران تحت فرمان مقام معظم رهبری حضور فعال 
پیدا می کنند.وی خاطرنشان کرد: بارزترین نمونه ای که ارتش در حوادث 
غیرمترقبــه حضور یافت و ملت ایران نیــز گواه آن بودند، حضور ارتش 
جمهوری اســالمی ایران در کنار مردم زلزله زده غرب کشــور بود که 
در کنار برادران خوب پاســدار آنچه در توان مان بود را در طبق اخالص 
گذاردیم تا ملت بزرگوار ایران احساس آرامش و امنیت کنند که الحمدهلل 

همیشه این روحیه در ارتش جاری و ساری است.

علی اکبر والیتی:
بزودی در قدس شریف نماز 

خواهیم خواند

 علی اکبر والیتی در مراســم افتتاح ســی وپنجمین 
دوره مســابقات بین المللی قرآن کریــم گفت: اجازه 
نمی دهدیم کشورهای اســالمی را تجزیه کرده و امت 
اســالم را چند دســته کنند.به گــزارش زمان به نقل 
ازمهر، علی اکبر والیتی گفت:هیچ کتاب اســمانی به 
اندازه قران در خصوص  علم ، تعقل نکرده اســت.وی 
بــا اعالم اینکه بیــش از ده باراز  واژه علــم   در قران 
استفاده شده است، افزود:در آیات مختلف بر ارجحیت 
علم در مقابل هــر عمل دیگر و  عالم در مقابل جاهل 
به کررات امده است.مشــاور مقــام معظم رهبری در 
خصوص مســایل پیش روی جهان اسالم گفت: زمانی 
که اســتعمار برکشورهای اســالمی قالب شد موجب 
ضعف   تمدن اسالمی شد و خواستند آن را جایگزین 
فرهنگ غربی کنند برای همین سلطه فرهنگی را آغاز 
کرده و گمان کردند با  ســلطه فرهنگ غربی میتوانند 
پیشــرفت را برای مردم جهان مصور کنند.وی با اعالم 
اینکه ایران پرچمدار نهضت بیداری اســالمی اســت 
، تصریح کرد: بیداری اســالمی یعنی احیای اســالم و 
حاصل این بیــداری مردم عراق ، و مصر و یمن ودیگر 
کشورهای منطقه بوده است.والیتی بازگشت به اسالم 
را موجب اســتقرار ایران و عراق و در مقابل امریکایی 
دانست و اظهار داشــت:آمریکایی ها در همه حمالت 
خود به کشورهای اسالمی  شکست خوردند.بر همین 
اساس حکومت سوریه در حال  بازگشتن به خویشتن 
اســالمی خود است و امســال دولت سوریه قوی تر از 
ســالهای پیش عمل خواهد نمود.وی با اعالم جنگپ 
آمریکایــی در عراق افزود: آمریکایی ها تصور میکردند 
میتوانتد در کشور عراق  نایب السلطنه مشخص کنند 
در حالیکه مردم  توانســتند حکومت مستقلی تشکیل 
دهند و انچه که در دولت آنجا مصوب می شــود روی 
خالف اسالم نباشدو همچنین مردم افغانستان با اینکه 
زیر ســلطه امریکایی ها بودند توانستند اسالم را مبنا 
قرار دهندمشــاور رهبری در امــور بین الملل با تاکید 
براینکه اســرائیل در جنگ با یک کشــور اسالم مدار  
لبنان نیز شکســت خورد افزود:امروز به برکت بیداری 
اسالمی این جبهه مقاومت تشکیل شده است  و جبهه 
مقاومت توانســته تصوری ازاسالم با محوریت مقاومت 
و ایستادگی نشان  کند.وی تجزیه کشورهای اسالمی 
را نقشــه شــوم امریکایی ها خواند و ادامه داد: تجزیه 
کشورهای اســالمی بر هم زدن اتحاد امت اسالمی که 
تحت کشورهایی که حمایت میکنند است و از همین 
جا بــه امریکایی ها میگویم که باتضعیف کشــورهای 
اسالمی موفق نخواهند شد به اهداف شوم خود دست 
یابند.وی بااشاره به فشار در برجام افزود: آمریکایی های 
میخواهند از برجام پوسته ای بدون محتوا بماند که ما 
این را قبول نداریم و اگر فکر میکنند به ایران از طریق 
برجام فشار بیاورند میتوانند ادعای واهی است.والیتی 
با تاکید براینکه ایران به عنوان پرچمدار نهضت بیداری 
اســالمی اجازه نمی دهد تجزیه در ملل اسالمی اتفاق 
بیافتد، اظهار داشــت:موضع ایران در منطقه به عنوان 
پرچمدار  جبهه امت اسالمی اجازه نمیدهد  کشورهای 
اســالمی را تجزیه کرده و امت اسالمی را چند دسته 
کنند.وی ادامه داد : مصلحت امت اســالمی بروحدت 
است و هرکاری که دشمنان ما میکنند بر اساس تفرقه 
بــوده  و م بنای ما باید براســاس وحــدت بوده و این 
مســابقات  به برکت قرآن منشا خدمات بزرگی است 
وامیدواریم بر اساس تعالیم قرآن و ائمه شاهد پیروزی 

امت اسالمی و نماز خواندن در قدس شریف باشیم.

اخبار

خبر

ترس قرین نومیدی است،و شرم 
بیجا موجب محرومی است.

کالمامیر

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: اقدام جمهوری اسالمی و 
واکنش جامعــه بین المللی به خروج آمریــکا از برجام، برای 

آمریکایی ها بسیار ناخوشایند خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، محمد جواد ظریف وزیر 

امور خارجه کشورمان در آغاز سفرش به نیویورک در فرودگاه 
این شهر ضمن اعالم برنامه های سفرش به امریکا گفت: اقدام 
جمهوری اسالمی و واکنش جامعه بین المللی به خروج آمریکا 
از برجام، برای آمریکایی ها بســیار ناخوشایند خواهد بود.وی 

همچنین گفت: من برای شرکت در اجالس ویژه ای که رئیس 
مجمع عمومی ســازمان ملل برای بحث دربــاره صلح پایدار 
در نیویورک تشــکیل داده به اینجا آمــده ام.وزیر امورخارجه 
کشــورمان ادامه داد: این اجالس فرصتــی برای ما ایجاد می 
کند کــه دیدگاه های جمهوری اســالمی به ویــژه در مورد 
پیشنهادهایی که برای ایجاد گفتگو و امنیت پایدار در منطقه 
خلیج فارس و در همســایگی مطرح کردیم، ایده منطقه قوی 
که دولت جناب آقای دکتر روحانی برای ایجاد پایداری، امنیت 
و آرامــش در منطقه مطرح کرده اند، در مجمع عمومی اعالم 
کنیم و با ســایر اعضای مجمع عمومی در این زمینه مشورت 
کنیم.ظریف افزود فردا با رئیس مجمع عمومی که در واقع این 
اجالس به پیشنهاد ایشان تشکیل شده گفتگو خواهم کرد و با 
دیگر اعضایی که برای شــرکت در این اجالس حضور خواهند 
داشــت با بعضی از آنها، گفتگو خواهیم داشــت.وی همچنین 
گفت: حضور در نیویورک، فرصتی خواهد بود که با برخی گروه 
های فکری، تعدادی از رسانه ها در اینجا، برخی سردبیرها و در 
واقع کســانی که نخبگان سیاسی محسوب می شوند، خارج از 
دولت آمریکا، گفتگو داشته باشیم مخصوصا با توجه به شرایط 
کنونی منطقه که خطر سیاســت هــای غلط آمریکا می تواند 

منطقه ما را به سمت بسیار خطرناکی در سوریه بکشاند.

ظریف تاکید کرد:

خروج از برجام پیامدهای ناخوشایندی برای آمریکا خواهد داشت

آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  هادی  فرزند  شاکری  پریچهر  سیده  اینجانب  دانشجویی  کارت 
2۷001۶۹0۹3 و شماره دانشجویی ۹212۶2۶8 رشته مهندسی کامپیوتر )سخت 

افزار( دانشگاه علم و فن آوری مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
سند کمپانی ماشین سواری هاچ بک لیفان مدل 13۹3 به شماره شهربانی 82-31۹ص8۶ و 
 NAKSG431۶EB11۷۶54 و شماره شاسی LFB4۷۹Q1404050۹1 شماره موتور

به نام ولی پذیرفته مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
به شماره  پژو 20۶ مدل 13۹2  ماشین سواری هاچ بک  و سندکمپانی  برگ سبز 
شاسی  شماره  و   1۶3B00030۷1 موتور  شماره  و  82-584م۶8  شهربانی 
اعتبار  درجه  از  و  مفقود  نقیبی  رحمتی  علی  نام  به   NAAP13E0EJ4۶5۹۹۹

ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی

: صمد مقدم  به طرفیت خواندگان  دادخواستی  زارع   تفقدی  آقای صادق  خواهان 
فرزند حجت اله- نجات پیری زاده فرزند داود- بانو هما کهن فرزند عباس به خواسته 
الزام به اجرای مفاد قرارداد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹50۹۹83030۶00۷48 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 13۹۷/3/2 ساعت 10:00  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خواندگان 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 حاضرگردند.م/الف 2۹42
ثبتی  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس 

خانم ماهبانو خانزاده فرزند محمد مجهول المکان، بدینوسیله به اطالع می رساند همسر 
شما آقای علی نژاد مقدم براساس دادنامه قطعی به شماره ۹۶0۹۹۷303130128۶ 
شعبه 3 دادگاه خانواده فردیس به دفترخانه مراجعه و تقاضای ثبت طالق را دارد. لذا 
به شما اخطار می شود ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار روزنامه در دفتر طالق 2 کرج 

واقع درجاده مالرد جنب پمپ بنزین حافظیه - پ 180۶ 
حاضر شوید. در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام می شود.م/الف 28۶۹

تاریخ انتشارنوبت اول 13۹۷/1/23 تاریخ انتشارنوبت دوم 13۹۷/2/1
 سردفتر ازدواج 96 و طالق 2 کرج -  علی احمدیان چالن

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 2/43/۹۷شعبه دومشورای حل اختالف شهرستان جوانرود خانم 
هما بختیاریدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته شادروان 
فریده بختیاریدر تاریخ  13۹۶/8/5در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند 

از: 1.فرشته احمدیزایچه : ۷1-1358کد ملی  4۹5۹88۷10۹دختر متوفی
2.امیر بختیاریزایچه:320-1343 کد ملی5۹۶۹83۶۷45برادرمتوفی

3.طوبی بختیاریزایچه:304-1341کد ملی 5۹۶۹1۷۷043 خواهر متوفی
4.هما بختیاری زایچه: 151۷-1343 کد ملی 5۹۶۹482۷30خواهر متوفی

5.جهانبخش بختیاری  زایچه: 1518-134۹  کد ملی  5۹۶۹482۷4۹  برادر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک 
ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی 
یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

خواهد شد.
شعبه دومشورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

آقای ظهراب شبرندی فرزند رستم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه  پالک ۹34و 158 و 15۶ فرعی 
معروف به قرگهکه از آقای علی مراد عزتیخریداری درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه ۹5-81 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابررای شماره 13۹۶۶031۶00۷001۹23 مورخ ۹۶/12/1۶ 
حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 55/53  متر مربع به نام آقای 
ظهراب شبرندیصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای منصور حسینی 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام 
آقای ظهراب شبرندی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

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

تاریخ انتشار اول  1/  2 /  13۹۷ 
تاریخ انتشار دوم 1۶/  2 /  13۹۷

متن آگهی 
خواهان رونوشت حصر وراثت صمنبرمرادی فرزندحسن به شرح دادخواست تقدیمی 
گواهی  درخواست  دادگاه  این  کالسه۹۶0۹۹83855۷0085۷از  به  شده  ثبت 
دشتکی  موسوی  کبری  سیده  شادروان  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
فرزندسیدعبداله به شماره شناسنامه 8۷8سرانجام در تاریخ13۹2/1/12 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1-صمنبرمرادی فرزندحسن شماره شناسنامه1۷۷)مادرمتوفی(

گرددتا  می  آگهی  نوبت  مذبوریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  باانجام  اینک 
تاریخ  از  نزداومی باشد  ازمتوفی  ای  نامه  وصیت  داردویا  اعتراضی  چنانچه شخصی 

نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادرخواهدشد

زهراقنبری-متصدی اموردفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره1شهرستان اردل

 آگهی  درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم پروانه قویدل  فرزند حسین به شرح  درخواستی که به شماره ۹۷/52این شعبه 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان 
مهدی نام آور فرزند نصرت اهلل به شماره شناسنامه 222023۷۶31صادره از نور در 
تاریخ ۹5/۷/2در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت 
عبارتند از 1- نصرت اهلل نام آور فرزند مهدی به شماره شناسنامه 52 صادره از نور به 

عنوان پدر متوفی 
2-خانم پروانه قویدل فرزند حسین به شماره شناسنامه 424 صادره از نور مادر متوفی

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

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

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غالمحسین رضایی فرزند حمزه خواهان 
سید افشین غضنفری با وکالت آقای یاسر رئیسی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
آقای غالمحسن رضایی و مرتضی عباسی به خواسته استرداد ثمن در معامله بدون 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  دادرسی  هزینه  اعسار  
۹۶0۹۹81۹۶43008۷5شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ ۹۷/3/12ساعت 10: 30 تعیین که حسب دستور دادگاه به موضوع 
ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گرددم. الف ۹۷/13۶
 مدیر دفتر شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور صمد منصوریان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ساختمان  دستگاه  یک  اعیانی  ششدانگ  و  عرصه  دانگ  سه  حدود  تحدید  چون 
ثبتی  طالقان جزء حوزه  در شهرک شهرستان  واقع  از 25اصلی  پالک 835فرعی 
آئین  ماده 13  اجرای  آید در  به عمل  باید  پرونده  به علل منعکس در  بنا  طالقان 
رای  استناد  به  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
در  آن  حدود  تعیین  خسبانی  حمید  آقای  شماره13۹۶۶0331013000۶۷3بنام 
ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخه۹۷/3/5 درمحل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این 
آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یافته وهر ادعایی نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده 
محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به 
استناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد ۷4و8۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت 
سی روز ازتاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی مراجعه وضمن تقدیم 
اقدام  اینصورت  نمایند درغیر  اداره تسلیم  این  به  را اخذ و  دادخواست گواهی آن 

قانونی  بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد.//
تاریخ انتشار:روز شنبه مورخه۹۷/2/1   م الف- 4۶04

رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان   - رسول مالمیر

سردار ســالمی گفت: برخی از دوستان ما چشم در چشم 
ما می دوزند و تبریک می گویند اما پژواک صدای دشمنان 
می شــوند. زیبنده برخی نیســت که مانند دشمنان با ما 

برخورد می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســردار حســین سالمی در 
ســخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعــه تهران با بیان 
اینکه الهامات امام حســین)ع( پس از 1400 ســال باعث 
شــد که امام بزرگ انقالب اســالمی بر اساس آن مفاهیم 
زیبا، سرشــت وجود یک نهاد نیرومند بنام سپاه را شکل 
دهد، اظهار کرد: ســپاه امروز در عاشورای سال ۶1 هجری 
شــکل گرفت و به همین دلیل است که مردان این سپاه از 
روزی که لباس ســبز جهاد را به تن کردند، یک لحظه هم 
آن را از تن بیرون نکردند و ســپر بالی امت اسالم شدند.

وی افزود: وارد چهل سالگی یک انقالب بزرگ شده ایم که 
از نهضت عاشــورای حسینی امتداد یافته است و در اولین 
گام های خود بزرگترین امپراطوری تاریخ بشر را شکست 
داد و بر سیطره آمریکا برای همیشه خاتمه داد و حاکمیت 
ارزش های اســالم، عزت، شرف و کرامت را برای مردم به 
ارمغان آورد.سردار سالمی ادامه داد: نیروهای زمینی امروز 
هزاران گردان رزمی را آماده کرده اند. جنگ در زمین حتی 
در مقیاس یک عملیات کوچک زمینی هم در تصور دشمن 
نیست. فرزندان ملت ایران در نیروی زمینی در برابر شرارت 
هایی که در جنوب شــرق کشــور از جانب رژیم منحوس 
آل ســعود حمایت می شوند ایســتاده اند. در شمال غرب 
نیز رزمندگان در برج های بلند و مســتحکم با رصد دقیق 
اطالعاتی در مرزهای کشور ایستاده اند.وی با تاکید بر اینکه 
دستها روی ماشه و موشک ها آماده شلیک است، گفت: اگر 
دشمن بخواهد بر این سرزمین اراده شومی کند، موشک ها 
شلیک خواهد شد تا هر دشمنی را به خاک مذلت بنشاند. 
فرزندان ملت ایران در ســرزمین های دور دست پنجه در 
پنجه سیاســت های دشمن در شرق مدیترانه و در شمال 
دریای ســرخ از عزت ملت دفاع می کنند و دشــمنان را 
حیران و ســرگردان کرده اند.جانشین فرمانده کل سپاه با 
بیان اینکه آمریکایی ها در سوریه هیچ راهبرد و سیاستی 
ندارند و در حاشیه سیاســت های منطقه قرار گرفته اند، 
تصریح کرد: آنها در شــرایطی هســتند که وقتی عملیات 
می کنند چون به سیاســت و راهبرد مرتبط نیســت یک 
عملیات کور و مضحک و خنــده دار، مانند عملیات چند 
روز پیش آنها است.ســردار سالمی ادامه داد: منافع حیاتی 
دشمنان را در هر نقطه ای که بخواهیم مورد هدف قرار می 

دهیم. دشــمنان این حقایق را می دانند. آنها ما را تحریم 
اقتصادی کردند تا ملت ایران فلج شــوند اما باز هم جوانان 
به صحنه آمدند و در حالی که دشمن ما را در تحریم های 
مختلــف قرار داد و حتی جوانان و دانشــمندان ما را ترور 
کرد که پــس از آن کار آنها را متوقف کردیم، ایرانی را که 
دشــمنان می خواستند فقیر، منعطف و تسلیم پذیر باشد 
به ایرانی تبدیل کردند که هســته اتم را شکافت و ماهواره 
به فضا فرســتاد.وی با بیان اینکه دشمنان رهبری عظیم 
الشــأن انقالب را مورد هدف قرار داده و فرماندهان ســپاه 
را در فهرست تحریم ها قرار داده اند، تاکید کرد: دشمنان 
عملیات روانی خود علیه سپاه را سنگین کرده اند، البته از 
آنها گله ای نداریم اما گاه می بینیم که برخی از دوســتان 
ما چشــم در چشم ما می دوزند و به ما تبریک می گویند 
اما پژواک صدای دشمنان می شوند و به ما طعنه می زنند. 
زیبنده برخی نیســت که مانند دشمنان با ما برخورد می 
کنند.سردار سالمی، گفت: وقتی رهبری می فرماید کاالی 
ایرانــی را مصرف کنید مفهوم آن این اســت که به درجه 
ای از علم، اســتقالل و خودکفایی رسیده ایم که دیگر می 
توانیــم همه نیازهایمان را از داخــل تامین کنیم و این ما 
هستیم که دشــمنان را تحریم می کنیم.جانشین فرمانده 
کل سپاه با بیان اینکه دشمنان می خواستند ما را از نفوذ 
در مناطق مورد نظر محروم کنند اما توانسته ایم سرزمین 
های زیادی را از نفوذ دشمنان رها کنیم، تاکید کرد: ملت 
ایران هیچ تغییری نکرده اســت و همان انقالبیون سربلند 
با شــور و شعور و شوق هســتند. به 22 بهمن نگاه کنید 
ببینید چه چیزی در میان عظمت حضور ملت بجز شور و 
شــعور می بینید. فکر نکنید نظام ما ضعیف شده است، ما 
از هر زمانی در بعد دفاعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
نفوذ منطقه ای قوی تر هســتیم و بر سر جایتان بنشینید.

وی افزود: فکر نکنید که مشــکالت اقتصادی در جامعه ما 
عاملی برای جدایی مردم و نظام است، ما مشکالتی داریم 
اما بزرگ تر از مشکالتمان هستیم. شما آمریکایی ها با 40 
میلیون جمعیت زیر فقر چه خواهید کرد. مردم ما هم بهتر 
از مردم شــما زندگی می کنند و هم شیک تر می پوشند 
و هم بهتر می نوشــند و هم بهتر مسافرت می روند و هم 

صبورتر و شریف تر هستند.
سردار سالمی ادامه داد: دشمنان بدانند اگر فکر می کنند 
ایران در هر شرایطی متعهد به تعهدات خود است در حالی 
که شــما به عهد خود وفا نکنید یک اشــتباه است. ما نه 
دســت از دفاع از مظلومان بر می داریم و نه قدرت دفاعی 

مان را کاهــش می دهیم. آیا عاقالنه اســت در حالی که 
شــما ما را تهدید می کنید ما قدرتمان را کاهش دهیم؟ 
این آرزو را به گور خواهید برد.جانشــین فرمانده کل سپاه 
خطاب به صهیونیست ها با بیان اینکه ما شما را خوب می 
شناسیم و بسیار آسیب پذیر هستید و عمق و عقبه ندارید 
و بــه اندازه یک عملیات بیت المقدس ما هســتید، گفت: 
شــما راهی برای فرار ندارید، در دهــان اژدها زندگی می 
کنید و جبهه مقاومت قدرتمند تر از گذشــته است. دیده 
اید جبهه مقاومت وقتــی با تکفیری ها می جنگد چگونه 
آنها را جارو می کند، شــما هرگز از آنها قوی تر نیســتید.

وی با بیان اینکه شــرارت های صهیونیســت ها زیاد شده 
است، گفت: هر جنگی اتفاق بیافتد محو صهیونیست ها را 
در پی خواهد داشت. نمی توانید دومینوی اشغال سرزمین 
وقتی سربازانتان فرار می کنند را تحمل کنید و راه فراری 
به جــز ریختن به دریا ندارید. به پایــگاه های هوایی تان 
اعتماد نکنید آنها زود از کار خواهند افتاد.ســردار سالمی 
تاکید کرد: به آمریکا و انگلیس و فرانسه هم اعتماد نکنید 
آنها وقتی می رسند که شــما دیگر نیستید مثل رسیدن 
یک آمبوالنس برای یک جنازه ای که مرده اســت. مراقب 
رفتارتان باشــید، محاسبات خطرناک نکنید و این گفته ما 
است.جانشین فرمانده کل سپاه در پایان خاطرنشان کرد: 
در پای آرمان های ملت ایســتاده ایــم و اگر قطعه قطعه 

شویم بر روی پیمانمان ایستاده ایم.

جانشین فرمانده کل سپاه : موشک هایمان آماده شلیک است

وقوع هر جنگی ؛ محو اسرائیل را در پی دارد 
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 نه اتحادیه اروپا به ترامپ؛ در برجام می مانیم

تاکید اعضای اتحادیه اروپا در نشســت دوشــنبه  گذشته لوکزامبورگ بر 
ضــرورت پایبندی به توافق هســته ای ایران و نقــش و جایگاه راهبردی 
تهران برای اروپا در کانون توجه رســانه های عربی قرار گرفت.درحالی که 
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هســته ای 
بهانه تراشــی می کند و قرار است 22 اردیبهشت ماه امسال تصمیم خود 
را درباره تعلیق تحریم های هســته ای ایران اعالم کند.کشورهای اروپایی 
با آگاهی از ســودمند بودن برجام و تاثیر ثبات آفرین و امنیت ساز آن در 
منطقه همواره از آن حمایت کرده اند. این کشورها 2۷ فروردین بار دیگر 
در لوکزامبورگ حمایت خود را از توافق هسته ای ایران و 1+5 اعالم کردند. 
رسانه و اندیشکده های عربی اخبار و تحلیل هایی را در این ارتباط منتشر 
ساختند که این گزارش به آن ها می پردازد.روزنامه الیوم »السابع« مصر، 
صفحه عربی شــبکه خبری »رویترز« و تارنمای »البدیل« مصر پایبندی 
کشــورهای اروپایی به برجام و همراه نشدن این کشورها را با آمریکا مورد 
توجه قرار دادند.به نوشــته روزنامه الیوم الســابع، پس از پایان نشســت 
لوکزامبورگ »فدریکا موگرینی« مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
تصویری از نشســت هماهنگی با »بوریس جانسون«، »جان ایو لودریان« 
و »هایکو ماس« وزیران امور خارجه انگلیس، فرانســه و آلمان را منتشــر 
و حمایت اروپا از توافق هســته ای را اعالم کرد.اظهارات مقامات اتحادیه 
اروپا در حمایت از توافق هســته ای، ایرانی ها را خرسند کرد و تا حدودی 
سیاست کشورهای اروپایی درباره پایبندی به توافق را نشان داد.به نوشته 
شبکه خبری رویترز، اتحادیه اروپا بار دیگر با وجود انتقادهای تند ترامپ 
از توافق هسته ای، حمایت خود از توافق هسته ای را اعالم کرد و از کنگره 
خواست تا بار دیگر ایران را تحریم نکند. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا 
در نشست لوکزامبورگ گفتند پایبند نبودن به توافق بین المللی که مورد 
تایید شورای امنیت واقع شده است پیامدهای ناگواری برای ثبات منطقه 
ای به دنبال دارد و تالش ها برای از بین بردن بلند پروازی های هسته ای 
کره شمالی را ناکام خواهد گذاشت. در بیانیه پایانی این نشست نمایندگان 
اتحادیه اروپا پایبندی خود به ادامه فعال توافق هســته ای و اجرایی شدن 
همــه بندهای آن را مورد تاکید قــرار دادند.»جان اف لودریان« وزیر امور 
خارجه فرانســه هم به خبرنگاران گفت: منع گسترش سالح هسته ای از 
عناصر اساسی مربوط به امنیت جهانی است و نادیده گرفتن توافق هسته 
ای زیان آور اســت و امیدواریم که کنگره توافق هسته ای ایران را با خطر 
روبرو نسازد.به نوشته تارنمای شبکه خبری رویترز، کشورهای اروپایی برای 
تدوین مجموعه ای از اقدامات برای ادامه توافق هسته ای -در صورتی که 
ترامــپ آن را نادیده بگیرد- تالش می کنند. مســووالن بلندپایه برلین، 
پاریس و لندن معتقدند: در صورت عقب نشینی آمریکا از توافق هسته ای 
ایــن موضوع پیامدهای خطرناکی برای امنیت خاورمیانه و تالش ها برای 
جلوگیری از گسترش سالح های هسته ای و روابط اروپا و آمریکا به دنبال 
خواهد داشت.کشــورهای اروپایی به توافق هسته ای به عنوان پیروزی بی 
نظیر دیپلماسی بین المللی در خاورمیانه نگاه می کنند. در سایه خطرات و 
تنش هایی که درباره برنامه هسته ای کره شمالی در جریان است احتمال 
دارد جنگ فراگیری آغاز شــود.اروپا هرگونه اقدام از سوی آمریکا را برای 
برهم زدن توافق هسته ای حماقت به شمار می آورد. همچنین کشورهای 

اروپایی می خواهند این پیام را به کاخ سفید و کنگره هم برسانند.

ایران در تأمین آب شرب در حال 
سبقت از کشورهای پیشرفته 

وزیر نیــرو گفت: در موضوع تأمین آب شــرب 
در حال ســبقت گرفتن از بسیاری از کشورهای 
پیشرفته دنیا هستیم که البته به معنای سست 
شــدن نیســت.به گزارش زمان به نقل از مهر، 
رضا اردکانیان عنوان کرد: کارهای زیادی انجام 
می دهیم تا چرخ توسعه کشور به چرخش دربیاید 
از جمله در زمینه تکمیل طرح های مجتمع های 
آبرسانی روســتایی و نیز در زمینه جمع آوری و 
تصفیه پســاب ها؛ درحالی که بــاالی ۹۹ درصد 
جمعیت شــهری ما و حدود ۹3 درصد جمعیت 
روســتایی به نوعی تحت پوشش آب آشامیدنی 
ســالم هســت هنوز بالــغ بر یک میلیــارد نفر 
جمعیت در دنیا به این امکان دسترســی ندارند.

عقب ماندگی ها جبران شودوزیر نیرو اظهار کرد: 
احساسمان این است که متناسب با آب شرب و 
بــرق در بخش فاضالب عقب ماندگی هایی داریم 
که باید جبران کنیم؛ راضی نیســتیم که سطح 
پوشــش جمع آوری و تصفیه فاضالب در بخش 
شهری هنوز زیر ۷0 درصد و در بخش روستایی 
نزدیک به 50 درصد اســت. در هفته گذشته در 
مجمع جهانی آب در کشــور برزیل آخرین آمار 
مربوط به دسترســی مردم دنیا به ســاده ترین 
و حداقــل امکان سیســتم بهداشــتی متعارف 
)ســرویس بهداشتی( اعالم شــد که از هر سه 
نفر در دنیا یک نفر فاقد این امکان و دسترســی 
اســت.اردکانیان بیان کرد: در جوامع شــهری و 
روســتایی بســیاری صرفاً به دلیل نداشتن این 
امکان و دسترســی و سخت بودن و دشوار بودن 
پاسخگویی به این نیاز طبیعی، دختران بسیاری 
هستند که قید رفتن به مدرسه و تحصیل کردن 
را زدند چون یا باید ساعت زیادی از وقت روزانه 
خود را حدود ۷ تا 8 ســاعت در رفت و برگشت 
صرف دسترسی به آب یا حمل آن برای مصرف 
روزانه کنند یــا از امنیت حداقلی برای رفتن به 

دستشویی برخوردار نیستند.

نگاه روزخبر

خطیب نماز جمعه تهران گفــت: آمریکا عصبانی 
است و علت آن شکست آنها در برابر مقاومت است 
و این موشک اندازی آنها هیچ حاصلی جز رسوایی 

و بی قانونی آنها نداشت.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االســالم 
کاظم صدیقی در خطبه های نماز جمعه این هفته 
تهران با تبریک سالروز والدت امام حسین)ع( و 
روز پاســدار با بیان اینکه مومن زبان خود را در 
اختیار دارد، گفت: مومن اعضای خانواده را با زبان 
نمی رنجاند و جوان مومن با زبان خود حرمت پدر 
و مادر را زیر ســوال نمی برد. چشم مومن رها و 
هرزه نیســت، بلکه جاسوس دل است.وی افزود: 
زبان و چشــم دو مرکز کنترل خداجویان است. 
مومنین در گفتارشــان اول فکر می کنند و اگر 
دیدند خداوند ناراضی اســت آن را نمی گویند و 
اگر دیدند خالف ارزش های انسانی است سکوت 
می کنند. زبان اگر درســت شود، دل درست می 
شــود.حجت االســالم صدیقی ادامه داد: آتش 
افروزی زبان بســیار خطرناک است و اگر انسان 
در خصوص زبان تقوا داشته باشد خداوند انسان 
را نسبت به بقیه در مسیر اصالح قرار خواهد داد.

وی با اشــاره به ســالروز والدت امام حسین)ع(، 
گفت: همــه جاذبه های ممکــن در وجود امام 
حســین)ع( وجود دارد. ظلم ســتیزی، استکبار 
ستیزی، افشاگری نفاق و چشمه اخالص از جمله 
ویژگی های آن حضرت است. در تمام انقالب ها 
مانند انقالب علیه هــوس، زیاده خواهی، تنبلی، 
کم کاری و غفلت، پرچم به دســت امام حسین 
)ع( است.خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: در 
انقالب ها علیه ظالمین و مستکبرین هم کشتی 
نجات، امام حســین حرف اول و آخر را می زند و 
اقتداری که مســتضعفین در عالم پیدا کردند و 
رعبــی که به دل آمریکا و اعــوان آن افتاده، زیر 
پرچم حســین )ع( به دســت آمده است.حجت 
االسالم صدیقی با بیان اینکه گناه باعث گرفتاری 
و تنگی شــده و روح را زندانی می کند، گفت: در 

مقابل گناه تقوا قرار دارد و مهمترین اصل در تقوا 
حفظ اعتقادات خصوصا در جوانان اســت و باید 
توجه کنند که علم به تنهایی تقوا را نگه نمی دارد 
و علم با آلودگی دل آلوده می شــود.وی با اشاره 
به حمله جنایتکارانه آمریکا، فرانسه و انگلیس به 
ســوریه، گفت: هر روز کــه از عمر ننگین جهان 
سلطه می گذرد به دست خود چهره وحشی خود 
را به عالم نشــان می دهند. آنها نه دین دارند، نه 
تمــدن دارند و نه قانون و هیچ مالحظه ای را در 
نظر نمی گیرند. جهان ســلطه هیچ مرزی ندارد 
و فقط منطق آن زور اســت و در برابر آن درسی 
که امام به مســتضعفین مبنی بر ایستادگی در 
مقابل زورگویان داد کارایی دارد.حجت االســالم 
صدیقی، گفت: آمریکا عصبانی اســت و علت آن 
شکست آنها در برابر مقاومت است چراکه نقشه 
هایی که برای داعش با خلق آن کشیده بودند با 
شکست مواجه شــده است و این موشک اندازی 
آنها هیچ حاصلی جز رســوایی و بی قانونی آنها 
نداشــت.خطیب جمعه تهران با اشاره به جنایت 
های اخیر رژیم صهیونیستی در فلسطین، اظهار 

داشت: آن زمانی که اسرائیل هر بالیی که بخواهد 
بر سر مردم فلسطین بیاورد گذشته است چراکه 
با انقالب ایــران همه مســتضعفان جهان جان 
گرفتــه اند. جنایت های اســرائیل را نیز موجب 
زوال و تسریع در نابودی این رژیم می دانیم و با 
وعده هایی که نائب امام زمان داده اند، ان شاءاهلل 
مسلمانان در مســجد االقصی بزودی بدون حضور 
صهیونیســت ها نماز خواهند خواند.وی با اشاره به 
دیدار سربازان گمنام امام زمان)عج( با رهبر انقالب 
در هفته جاری، خاطرنشان کرد: مطالبی که رهبر 
انقــالب در این دیــدار مطرح کردند بســیار حائز 
اهمیت است. مسئله نفوذ و اینکه رهبری فرمودند 
در میدان جنگ بزرگ و پیچیده قرار داریم. هرقدر 
که بحث نفوذ بررسی شــود کم است چراکه نفاق 
اسالم را به مصیبت های بسیاری دچار کرده است.

حجت االسالم صدیقی افزود: همه مردم باید مراقب 
باشــند و نفوذی ها را بشناســند؛ آنهایی که دلی 
با بیگانــه دارند اما در میان مــا دم از خدمت می 
زنند. باید شــاخصه های آن مشخص شود که چه 
کســی نفوذی است و چه کسی در خدمت مردم و 

نظام است.کشــورهایی که به آمریکا متکی هستند 
هیچ کدام به جایی نرســیدند. خطیب نماز جمعه 
تهــران نفوذ و ســرقت اطالعــات را دیگر موضوع 
حائــز اهمیت در حیطه ماموریت ســربازان گمنام 
امام زمان )عج( برشــمرد و اظهار داشــت: بازرسی 
هایی که انجام می شــود گمان نکنید که بازرسی 
است، اینها سرقت اطالعات و خیانت و ایجاد خطر 
بــرای آینده اســت.وی تغییر محاســبات تصمیم 
گیران کشــور را بعنوان یکی دیگر از خطرات بحث 
نفوذ نام برد و ادامه داد: دشــمنان فضایی را برای 
تصمیم گیرندگان کشــوری به وجود می آورند که 
خودشــان را بین تســلیم و نابودی می بینند و در 
نهایت تسلیم را به نابودی ترجیح می دهند.حجت 
االسالم صدیقی، گفت: دشمن با نفوذ خود ممکن 
است در دفتر یک مسئولی تحت عنوان مشاور و یا 
غیره، فضایی را ایجاد کنند که آن مســئول دچار 
اشتباه در محاسبات شــود.خطیب جمعه تهران با 
اشاره به تالش دشمن برای تغییر باورهای مردم از 
طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، تصریح 
کرد: امروز مفتخر به آن هســتیم که خودمان پیام 
رسان ایجاد کرده ایم و اسرارمان نزد بیگانه نیست. 
دشــمنان می خواهند مردم را به این باور برسانند 
که انقــالب هیچ کاری برای شــما نکرده اســت. 
کشورهایی که به آمریکا متکی هستند هیچ کدام به 
جایی نرسیدند.وی افزود: عربستان با امکانات مالی 
که دارد تبدیل به گاو شیرده آمریکا شده است که 
هیچ عزت و اقتداری ندارد تا جایی که یک قلدری 
آن را تعبیر به یک حیوان می کند.حجت االســالم 
صدیقی با بیان اینکه مشت محکم ملت ایران دهان 
دشــمنان را خرد می کند، گفت: ایجاد نابسامانی 
مالــی و اقتصادی که دو بعــد تحریم و تحریک 
دارد سیاست دیگر دشمنان است. سوء مدیریت، 
عــدم نظارت و نفوذ عوامل این موضوع اســت و 
نابسامانی ها کار نفوذی هایی است که بخشی از 
آنها مزدبگیرند و بخشی دیگر تحت تاثیر شرایط 

فرهنگی با آنها هم صدا هستند.

حجت االسالم صدیقی: موشک اندازی آمریکا حاصلی جز رسوایی نداشت

مردم ومسئوالن در مساله نفوذ هوشیار باشند

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

آقایعلی بهرامی نیا فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از پالک 
128  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به کانی خال 
خاص که از آقای صالح الدین یاری خریداری درخواست سند مالکیت نموده و پرونده 
نیز تحت کالسه  ۹4-103  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی شماره 13۹۶۶031۶00۷001۶۹۷  مورخ 2۶ / 11/  ۹۶  
حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 145/۷4 متر مربع بنام 
آقای علی بهرامی نیا صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای عبداله 
شاهوردی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام آقای علی بهرامی نیا صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

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

تاریخ انتشار اول  1 / 2 /   13۹۷ تاریخ انتشار دوم 1۶  / 2 /   13۹۷

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای ایوب هوشنگی نیابا وکالت از آقای اکبر نادری فرزنداحمد با ارائه درخواست وارده 
بشماره 1۹۶ مورخه ۹۶/1/23 منضم به دوبرگ استشهادیه شماره 205مورخه۹۶/1/2۶ 
مصدق دفتر اسناد رسمی  شماره ی4۶ جوانرود،مدعی است که سندمالکیت بشماره سریال 
23۷۶۷5د /۹2،مربوط به پالک 4151فرعی مجزی شده از 3۹2۷ فرعی از یک اصلی 
جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه بعلت جابجایی مفقود گردیده است و صدور المثنای 
سند مالکیت مزبور،در دست اقدام است . الزم به ذکر است که ،سندمالکیت مذکور متعلق 
به ششدانگ یک قطعه زمین، به مساحت 1۶۶،5 مترمربع می باشد و در تاریخ 13۹2/4/۷ 
ذیل ثبت 1002۷ صفحه 10۹ دفتر جلد 13/۶3 به نام آقای سیف اله شاه وردی فرزند 
احمد صادر و تسلیم گردیده است .در ادامه طی سند انتقال قطعی شماره 32۶۹۷مورخه 
13۹3/۶/1 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4۶ جوانرود ششدانگ پالک فوق به آقای اکبر 
نادری فرزند احمد منتقل و سند مالکیت بشماره سریال 23۷۶۷5د /۹2 بنام آقای اکبر 
نادری ذیل همان ثبت و صفحه و دفتر فوق در مورخه 13۹3/۶/8 صادر و تسلیم گردید. که 
با بررسی سوابق تا این تاریخ در قید بازداشت و بیع الشرط نمی باشد. لذا مراتب ،در اجرای 
ماده ی 120 آیین نامه ی قانون ثبت وتبصره آن ،در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه  
شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله ویا وجود سند مالکیت ،نزد خود هستند از تاریخ 
انتشار این آگهی ،ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی اصل سند مالکیت ،کتبا 
به این اداره تسلیم نمایند . در غیراینصورت ، المثنای سندمالکیت پس از انقضای مهلت 

مذکور، طبق مقررات صادر خواهد شد  تاریخ انتشار:1 / 2 / 13۹۷
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان جوانرود-عزیزی

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت اسناد و امالک ایالم
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1396
بنا به دستور ماده 12 قانون ثبت و به استناد ماده 5۹ 
آئیین نامه اشخاص که در سه ماهه چهارم سال 13۹۶ 
بدره   3 و  چوار  نه  و  ایالم  یک  قطعه  در  واقع  امالک 

درخواست ثبت نمودند به شرح ذیل آگهی می شود:
1-خانم شیرین رستمی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه 
پالک 112۷/3۶۹ اصلی واقع در ایالم – خیابان شهید 

آوینی عابد بن بست گل.
فرزند علی داد ششدانگ  2-آقای شیرعلی علی ویسی 
یکبابخانه پالک 1144/32۶ اصلی واقع در ایالم – میدان 

میالد خیابان میالد 4.
3- آقای پرویز بسطامی فرزند جمعه ششدانگ یکبابخانه 
پالک 1144/32۷ اصلی واقع در ایالم – میدان میالد 

خیابان میالد 5- پشت تپه پایه یکم.
4- آقای سجاد عزیزی فرزند عزیز ششدانگ یک قطعه 
زمین پالک 1144/328 اصلی واقع در ایالم – میدان 

میالد خیابان میالد 1و2.
5-آقای علی شیرزادی فرزند سیف اله نسبت به 4 دانگ 
نسبت  عبدالکریم  فرزند  گرامیان  عباس  آقای  و  مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین  به مقدار دو دانگ مشاع 
مسکونی با کاربری فضای سبز پالک 1145/۷ اصلی واقع 
در ایالم – بلوار مدرس – جنب مجتمع نیروی انتظامی 

شهرستان ایالم.
ششدانگ  محمد  علی  فرزند  مهدیه  کبری  خانم   -۶
با کاربری فضای سبز پالک  یک قطعه زمین مسکونی 
– جنب  بلوار مدرس   – ایالم  در  واقع  اصلی   1145/8

مجتمع نیروی انتظامی شهرستان ایالم.
۷- آقای آیت شیر محمدی فرزند فتح اله ششدانگ یک 
بلوار  قطعه زمین پالک 1250/82 اصلی واقع در ایالم 

شهید بهشتی پایین تر از تانکر سازی درخشنده.
8- آقای سعید کشاورز فرزند جهانبخش نسبت به مقدار 
یکباب  ششدانگ  از  سهم   11۷۶ از  مشاع  سهم   30۷
ساختمان پالک 1254/5۷8 اصلی واقع در ایالم – بلوار 

خرم رودی خیابان آزادگان.
۹- آقای جعفر جعفری فرزند کرم ششدانگ یکبابخانه 

پالک 12۶۹/84 اصلی در ایالم – خیابان ابوذر غفاری.
به  نسبت  غالمحسین  فرزند  شریفی  عزت  خانم   -10
مقدار دو و چهار پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
پالک 12۷8/112 اصلی واقع در ایالم – خیابان شهید 

چمران – خیابان شهید کرم پور.
ایالم نسبت به مقدار دو و چهار پنجم  11- شهرداری 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه پالک 12۷8/35۶ 

اصلی واقع در ایالم – محله نام دنانان
12- آقای حمیدرضا دارابی فرزند رحمان نسبت به مقدار 
14 سهم مشاع از 30 سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
پالک 12۷8/384 اصلی واقع در ایالم – بلوار خرم رودی 

خیابان 14 متری.
13- آقای امیر صید مرادی فرزند خدامراد ششدانگ یک 
قطعه زمین پالک 1410/2۶8 اصلی واقع در ایالم – بلوار 

آزادی – آزادی 1۶.
14- آقای سعد فرید پور فرزند ولی ششدانگ یک قطعه 
زمین پالک 1421/13 اصلی واقع در ایالم پایین تر از 

ترمینال شهدای شهرداری ایالم.
15- آقای علی سلیمانی فرزند سید حسین ششدانگ 
ایالم  در  واقع  اصلی  زمین پالک 1424/30  قطعه  یک 
پایین  بلوار شهدای چالسرا پشت شهرک های صنعتی 

از ترمینال.
ششدانگ  مراد  صید  فرزند  مرادی  اسداله  آقای   -1۶
یکبابخانه پالک 1432/25 اصلی واقع در ایالم – خیابان 

رضوان.
1۷- آقای روح اله عزیزی فرزند کلکه ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک 144۶/۹1 اصلی واقع در ایالم – خیابان 

خرمشهر – کوچه دانش آموز
18- آقای شیرولی رحیمی پور فرزند پیر علی ششدانگ 
 – ایالم  در  واقع  اصلی   144۶/۹2 پالک  یکبابخانه 

خرمشهر – کوچه شهید جعفر شیری
1۹- آقای محمد منصوری فرزند بساط ششدانگ یک 
 14۶5/1۶۷ پالک  سبز  فضای  کاربری  با  زمین  قطعه 
اصلی واقع در ایالم – بلوار خرم رودی نرسیده به جاده 

مهران.
یک  ششدانگ  علیداد  فرزند  مرادی  محمد  آقای   -20
پالکهای  با  که  اصلی   14۶8/5۷ پالک  زمین  قطعه 
تشکیل  و  ادغام  اصلی  از 14۶8  فرعی   1۹ و  فرعی   ۹
یکباب ساختمان را نموده واقع در ایالم – بلوار 45 متری 

حدفاصل میدان نبوت و میدان امام حسین. 
21- خانم طوبی مالیی فرزند علی محمد نسبت به مقدار 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 14۷4/۶5 
اصلی واقع در ایالم – محله پیچ آشوری- خیابان سالک .

22- آقای حشمت نصرتیان فرزند محمد نسبت به مقدار 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 14۷4/۶۶ 
اصلی واقع در ایالم – میدان امام حسین – خیابان سالک 

– کوچه جوان

23- آقای محمد نیک بخت فرزند حسن ششدانگ 
یکبابخانه پالک 154۶/2۹8 اصلی واقع در ایالم خیابان 

15 خرداد کوچه شهید نقدی.
24- خانم شهناز خزلی فرزند درویش ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک 1۶83/۶8 اصلی واقع در ایالم – انتهای 

خیابان جانبازان.
25- خانم مرضیه کاظمی فرزند فرامرز ششدانگ یکباب 
میدان  ایالم-  در  واقع  اصلی  ساختمان پالک 1۷۶۹/5 

شهدا- خیابان مالک اشتر نبش کوچه شهید فیضی.
قطعه ۹ چوار

دانگ  دو  به  نسبت  مراد  فرزند  مرادی  رضا  آقای   -2۶
اله مرادی نشاط فرزند  مشاع از ششدانگ و آقای روح 
مجید نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ و آقای کرم 
از  دانگ مشاع  مقدار یک  به  نسبت  ابدال  فرزند  مقدم 
ششدانگ و آقای محمد کریم مهدوی پور فرزند سلیمان 
نسبت به مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 2/245/228۶ اصلی واقع در ایالم 

– جاده دانشگاه پشت موزایک سازی الهاکی.
2۷- آقای مراد پرندین فرزند ابراهیم ششدانگ یکبابخانه 
پالک 5/5۹/1308 اصلی واقع در چوار – خیابان شهید 

حیات ارکوازی.
ششدانگ  نوراله  فرزند  ناصری  اله  آیت  آقای   -28
 – در چوار  واقع  اصلی  پالک 5/234/130۹  یکبابخانه 

خیابان شهید حیات ارکوازی.
ششدانگ  فتاح  فرزند  مظفری  رحمت  آقای   -2۹
یکبابخانه پالک 5/5۹/1310 اصلی واقع در چوار کوچه 

شهید شیرودی.
30- آقای علی نوری فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه 
پالک 5/28/1313 اصلی واقع در ایالم – چوار – خیابان 

شهید محمد منتظری.
31- آقای علی کاکایی فرزند یاسین ششدانگ یک قطعه 
زمین مسکونی پالک 5/235/1314 اصلی واقع در چوار 

بلوار خیابان شهید صدوقی.
لذا مطابق ماده 1۶ و 1۷ قانون ثبت و ماده 8۶ آئیین 
نامه اجرائی هر کس نسبت به امالک مورد آگهی اعتراض 
دارد اعتراض خود را از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت 
ایالم-  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  به  ۹0 روز 
دیگری  اشخاص  چنانچه  دارد  دریافت  رسید  و  تسلیم 
دعوی  اقامه  صالحه  محاکم  در  فوق  امالک  به  نسبت 
نموده اند گواهی الزم را اخذ و به این اداره ارائه نمائید در 

غیر اینصورت حق آنان ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/2/1 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/3/1
رئییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – همایون صفری

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای جواد کاویانپور فرزند علی اکبر به شرح درخواستی که به شماره 53/۹۷این شعبه 
ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که خانم نرگس 
احمدی فرزند بشیر به شماره شناسنامه 338 صادره از نور در تاریخ ۹۷/1/14در اقامتگاه 

دائمی خود شهرستان نور فوت نموده ورثه  حین الفوت و ی عبارتند از
1- علی اکبر کاویانپور فرزند محمود شماره شناسنامه 4۷ صادره از نور همسر متوفی 
2-جواد کاویان پور فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 51 صادره از نور پسر متوفی 

3-صغری  کاویانپور فرزند علی اکبر به شما ره شناسنامه 811 صادره از نور دختر متوفی 
4-حوا کاویانپور فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 812 صادره از نور دختر متوفی 

5-عهدیه کاویانپور فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 8۹2 صادره از نور دختر  متوفی
۶- فرزانه کاویانپور فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه 222۹۶۷8450صادره از نور دختر 

متوفی 
۷-نرجس خاتون کاویانپورفرزند علی اکبر  به شماره شناسنامه 308 صادره از نور دختر  

متوفی
8- عادل کاویانپور فرزند علی اکبر به شماره ملی 222۹228۹۷8صادره از نور پسر 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 خواهدم. الف ۹۷/135
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور

مفقودی 
برگ سبزوکارت ماشین خودروی سواری پراید تیپ صبا مدل 1383 به رنگ مشکی 
به شماره نیروی انتظامی 3۷۶ق 24-- ایران--44 وبه شماره موتور 00۹45۹2۹ و 
به شماره شاسی S  1412283330۹80به نام علی بذرباچ مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط میباشد
نوشهر 

آگهی نوبتی سه ماهه
 چهارم سال 1۳96 اداره ثبت اسناد و امالک شهر چمستان

 به استناد ماده 12 قانون ثبت و موادی 5۹ و 52 آیین قانون ثبت پالک های  مجهول 
المالک و پالک های که در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای رسمی  
تقاضای ثبت شده یا اینکه نیاز  به آگهی نوبتی طبق دستور هیات نظارت دارد به 

شرح ذیل اعالم میگردد
 بخش دو 

قریه گزنا سرا بالکش 2۶۷ اصلی بخش 2
 2۷4 فرعی آقای حسین هزارجریبی فرزند قدرت اهلل شش دانگ یک قطعه زمین با 

بنای احداثی به مساحت 584/30متر مربع
 قریه واز پالک 2۹2 اصلی بخش 2 

 235فرعی  آقای سیروس حیدری فرزند قلی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۶1۹/84مترمربع

 23۶ فرعی آقای محمد علی صالح عجمی فرزند حسین شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 240 متر مربع

 23۷ فرعی آقای ناصر علی توسلی فرزند حسن شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت18۹/05 مترمربع

 238 فرعی آقای سهراب کالرستاقی فرزند محمد هادی شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت258/۷3 مترمربع

 23۹ فرعی آقای مظفر کالرستاقی فرزند محمد هادی شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 482/5۹مترمربع 

بخش نه 
قریه بهبنک پالک ۶1 اصلی بخش نه

 2۷2 آقای جلیل رنجبر فرزند عقیل ششدانگ یک  قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 30۹/00مترمربع

با بنای   2۷5 فرعی آقای کاوه کیائی فرزند سیروس شش دانگ یک قطعه زمین 
احداثی به مساحت ۹0۹/55متر مربع 
 قریه کیاکال پالک ۷۹ اصلی بخش نه 

432 فرعی آقای مسعود معدنی ثانی فرزند محمد صادق یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 1082/۷0مترمربع

 432 فرعی خانم مریم معدنی ثانی  فرزند مسعود یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 1082/۷0مترمربع 

 432فرعی آقای محمدجواد معدنی ثانی فرزند مسعود یک دانگ  و نیم مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1082/۷0مترمربع

 432 فرعی خانم اعظم السادات میر افضل فرزند سید نعمت اهلل یک دانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1082/۷0مترمربع

 434 فرعی آقای سید قربان رضوی فرزند اسداهلل شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت201/۶1 مترمربع

 435 فرعی آقای سید حمید خادم فرزند سید ناصر شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت ۹۶8/40متر مربع

 2۹8 فرعی آقای رضا علی محمدی فرزند عباسعلی شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی و مساحت 8۷1/40متر مربع 

لذا طبق ماده 1۶ قانون ثبت هر کسی نسبت به امالک فوق الذکر واقعی ادعای دارند 
از تاریخ اولین انتشار آگهی نوبتی در ۹0 روز سه ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک چمستان تسلیم و رسید دریافت دارند هرگاه قبال بین متقاضیان و دیگری 
قبل از انتشار آگهی نوبتی و در دادگاه طرح دعوی شده در جریان ثبت باشد طرح 
دعوا با رعایت ماده 1۷ قانون ثبت بایستی ظرف مدت مذکور واخواهی  الزم از دادگاه 
مشعر  به طرح دعوی اخذو به اداره ثبت چمستان تسلیم نمایند در غیر این صورت 
طبق ماده 24 قانون ثبت ساقط خواهد شد اعتراض صاحبان امالک مجاور بر حدود و 
حقوق ارتفاقی در موقع عملیات تحدید حدود که نیاز به آگهی جداگانه خواهد داشت 

پذیرفته خواهد شد م. الف ۷8000۶/۹۷
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۷/2/1تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۷/3/1

سید عباد شانه دشتی رئیس اداره ثبت و امالک چمستان 

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     محبوبه محسنی  ساکن.....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   
کورش عسگر خواه     دادخواستی بخواسته       اعتراض ثالث در پرونده 31۷/۹۶/ش3 
به استناد پروژه اجرایی ۹51315 به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه ۹4۹/۹5 
شعبه  سوم   ثبت و وقت دادرسی  به روز چهارشنبه ۹۶/3/2 ساعت ۹  صبح تعیین 
گردید. اینک بدرخواست      خواهان    و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 
قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی 
انتشار آگهی برای  از تاریخ  ابالغ میشود. ظرف یکماه  از جراید کثیر االنتشار بشما 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد 
نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت 

آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه    سوم شورای حل اختالف تنکابن

اگهی  ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مهین بانو سیف زاده پزشکان حسن 
احمدی مهدی فرهومند خواهان آقای علی کرمانی نژاد و مهتاب کرمانی نژاد و ستار 
کرمانی نژاد و مینا شهریور وضیای  اهلل کرمانی نژاد دادخواستی به طرفیت خواندگان 
مهین بانو سیف زاده پزشکان و غیره به خواسته ابطال سند موضوع سند ملک است 
سند رهنی شماره 1045۶1مورخ 85/4/1۶تنظیمی در دفتر اسناد شماره 33 تهران 
ابطال سند رسمی موضوع سند ملک از سند قطعی شماره 1045۶0و الزام به اخذ 
پایان کار به میزان مبیع  قرارداد فروش و کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی 
حق الوکاله وکیل و هزینه های کارشناسی و معاینه محل و غیره و اثبات وقوع و الزام 
خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی به میزان مبیع قرارداد فروش و کلیه خسارات 
الوکاله وکیل و هزینه های کارشناسی و معاینه  از هزینه دادرسی حق  قانونی اعم 
محلی و غیره مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه شعبه 3 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان نور ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹۷/3/1۹ساعت  10:30 
تعیین که به دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گرددم. الف ۹۷/13۷

 منشی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 

آگهی مفقودی
مدل  پارس  پژو  سواری  خودروی  مالک  بهشتی  عبدالعظیم  اینجانب  کمپانی  سند 
1385 به شماره بدنه 1۹385۷۷1 و شماره موتور 1248520231۹ و شماره پالک 
ایران ۷2-345ق23 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت 
شمالیت مراجعه نمایند. بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
بهشهر

اجازه خروج ارز از کشور داده 
نخواهد شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اجازه نخواهیم داد ارز از کشور خارج شود، 
گفت: به گونه ای سیاســت گذاری خواهیم کرد که واحدهای تولیدی ارز را به کشور 
وارد کنند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، مســعود کرباسیان افزود: برخی معتقد بودند 

که این نرخ باید شــناور باشد و کف قیمتی دیده می شد تا پس از آن شناور بودن ارز 
انجام شود.وی با تاکید بر اینکه سامانه ارزی بحثی قطعی است، ادامه داد: التهاب ارزش 
ارز بایــد روی می داد اما جهش رخ داده، قیمت واقعی نبود و قیمت حدود چهار هزار 
و 200 تومان اســت.وزیر اقتصاد با اشاره به مقوله ارز صادراتی نیز گفت: ارز صادراتی 
لزوما از طریق بانک نباید بر می گشــت و می توانســت به وسیله صرافی ها نیز انجام 
شود.کرباسیان افزود: در این شرایط صادر کننده می توانست سپرده ارزی کند و البته 
بنا به تاکید ریاست جمهوری در این زمینه تجربه تلخ گذشته نباید تکرار شود و صادر 

کنندگان همچنین می توانستند ارز خود را به فرد دیگری واگذار کنند که می خواهد 
واردات کند.وی گفت: بخشنامه ارزی گویا است و در حوزه صادرات تمامی مسایل دیده 
شــده اســت.وی ادامه داد: بانک مرکزی 3۶ نوع نیاز در پیوند با ارز احصا کرده است 
که در گروه های کاری مورد توجه قرار می گیرند.کرباسیان همچنین بر لزوم حمایت 
های الزم از مناطق آزاد همچون مناطق ویژه اقتصادی تاکید کرد و افزود: باید مشابه 
مناطق ویژه اقتصــادی به مناطق آزاد نیز حمایت های الزم داده و حمایت الزم را به 

این مناطق آزاد نیز تعمیم داد.
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 تولید اولین جلیقه نجات ایرانی
  در چهارمحال و بختیاری

مصطفوی - چهارمحال و بختیاری : مدیر کل ورزش 
و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: اولین نمونه های 
ایرانی جلیقه نجات با همکاری باشگاه های نجات غریق 
استان با تولید کنندگان در شهرکرد تولید و اکنون 
مراحل پایانی خود را برای تست های ایمنی و دریافت 
مجوز طی می کند. حمید کریمی با اشاره به فعالیت 
2۷ باشگاه قایقرانی در استان افزود: بر اساس پیشنهاد و 
اعالم نیاز باشگاه های قایقرانی استان و استفاده از توان 
یکی از کارگاه های تولیدی شهرکرد، جلیقه های نجات 
کامال ایرانی با قیمت مناسب و کیفیت بسیار باال تولید 
و در حال طی کردن مراحل تست پایانی خود در زمینه 

ایمنی و استقامت در این استان است.
مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با تاکید 
بر تحقق شعار حمایت از تولید ایرانی افزود: دریافت 
های  فدراسیون  با  مکاتبه  و  انبوه  تولید  برای  مجوز 
مربوطه برای حمایت از این جلیقه های نجات در حال 
پیگیری است که راه اندازی خط تولید این محصول، 
اشتغالزایی برای 30 جوان و در صورت تولید انبوه  ۶0 

هزار دالر نیز ارزآوری  خواهد داشت .

نوشهر میزبان همایش استانی 
شناخت دریای خزر

 ایسنا: معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش نوشهر 
گفت:امروز این شهرستان میزبان همایش استانی دانش 

آموزی شناخت دریای خزر در سطح متوسطه است.
،با اشاره به برگزاري نخستین  مرتضي غریب سامي 
خزر  دریاي  شناخت  استاني  آموزي  دانش  همایش 
به میزباني نوشهر اظهار کرد: دبیرستان استعدادهاي 
درخشان فرزانگان نوشهر دوره اول بخش اعظم اقدامات 
اجرایي همایش را انجام داد. وي با بیان اینکه دانشگاه 
علوم دریایي نوشهر،اداره کل بنادر مازندران،شوراي شهر 
و شهرداري نوشهر، پژوهشگاه ملي اقیانوس شناسي و 
علوم جوي و آموزش وپرورش در برگزاري همایش نقش 
داشته اند افزود: این همایش با هدف آشنایي دانش 
آموزان با دریاي خزر، تاریخچه آن و کلیه موجوداتي 
که در دریاي خزر زیست مي کنند آشنا شوند. معاون 
آموزشي اداره آموزش و پرورش نوشهر از آذرماه سال 
۹۶ فراخوان برگزاري همایش به تمامی ادارات آموزش 
و پرورش مازندران ارسال شد تصریح کرد:در مجموع 
325 اثر در قالب مقاله، ماکت، عکس، تولید محتوا، فیلم 
و انیمیشن و نقاشي به دبیرخانه همایش ارسال شد  که 
آثار ارسالي عالوه بر مازندران از استان هاي گیالن، 

خراسان رضوي نیز به دبیرخانه رسید. 

خبر

اولین موتور دیزلی تولید داخل رونمایی می شود

  رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع به رونمایی از اولین موتور دیزلی ملی 
ساخته شده توسط صنایع داخلی در اوایل خرداد ماه امسال اشاره کرد و افزود: 
در حوزه صنایع دریایی توانمندی های بسیاری وجود دارد که به خودکفا شدن 

در بخش های مختلف بسیار کمک می کند.
به  نقل از ایسنا، دریادار امیر رستگاری،معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح به وجود مجموعه ها ی صنایع دریایی وزارت دفاع در 10 استان کشور 
اشاره کرد و گفت: در این مجموعه ها صنایعی همچون کاوشگر دریایی، یدک 
کش، قایق پرنده، شناورهای گردشگری و امداد و نجات و بسیاری از ادوات 
نظامی و غیرنظامی همچون موتور و کابل های دریایی و زیردریایی تولید میشود. 
وی به رونمایی از اولین موتور دیزلی ملی ساخته شده توسط صنایع داخلی در 
اوایل خرداد ماه امسال اشاره کرد و افزود:در حوزه صنایع دریایی توانمندی های 
بسیاری وجود دارد که به خودکفا شدن در بخش های مختلف بسیار کمک 

میکند..

ایجاد 20 عنوان شغل  در البرز با اجرای طرح 
ترسیب کربن

به گزارش  زمان و به نقل از پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان البرز؛ علی طاهری گفت: پروژه ترسیب کربن بر پایه مشارکت 
مردمی و توان افزائی جوامع محلی استوار است به همین منظور جهت تامین 
منابع مالی پرداخت وام های اشتغال زا، تاسیس و فعالیت صندوق های توسعه 

روستایی در پروژه پیش بینی شده است.
وی با اشاره به تشکیل 4 صندوق توسعه روستایی در روستاهای منطقه پروژه 
ترسیب کربن در شهرستان اشتهارد )پلنگ آباد، فردآباد، مختارآباد و جعفرآباد( 
اظهار داشت: تا کنون حدود 2 میلیارد ریال سرمایه جذب این صندوق ها شده 
که از این مبلغ 200  میلیون ریال از محل کمک های UNDP و 200 میلیون 
ریال نیز از سود اجرای پروژه های نهال کاری و احیاء منابع طبیعی تامین شده و 

الباقی حاصل پس انداز اهالی روستاها  می  باشد. 
وی با بیان اینکه سود این وام ها نیز چهار درصد بوده که به عنوان کارمزد به 
صندوق باز  می  گردد، گفت: پروژه ترسیب کربن طی سال گذشته با پرداخت وام 
اشتغال زایی به 81 نفر، باعث ایجاد 81 شغل در 20 عنوان مختلف شده است. 
طاهری اضافه کرد: این مشاغل از محل پرداخت وام های اشتغال زایی صندوق 

توسعه روستائی به وجود آمده است. 
وی افزود: همچنین اعضاء این پروژه موفق به تاسیس و ثبت شرکت تعاونی 
احیاء گران دشت اشتهارد با حضور ۷۹ خانوار از روستاهای پایلوت طرح ترسیب 
کربن شده اند. رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان البرز یادآور شد: مشاغل ایجاد شده از محل این وام ها در 20 عنوان شغل 
شامل احداث باغ پسته، پرورش مرغ خانگی، پرورش بوقلمون، خیاطی، پخت 

نان محلی، قالی بافی، پرواربندی و ...  می باشد.
طرح ترسیب کربن از اواخر سال 13۹2 در استان البرز همراه با 15 استان دیگر 

اجرایی شد.
طرح ترسیب کربن به روند ذخیره کربن موجود در هوا، در خاک و گیاهان گفته 
می شود. هدف نهایی این طرح نیز ارائه یک الگوی اقتصادی برای رسوب دادن 

کربن در جو و کاهش گازهای گلخانه ای است

خبر

در جلسه نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و 
با مدیران بیمه ای این استان  البرز  دارایی استان 
وضعیت و مشکالت صنعت بیمه استان البرز بررسی 
شد. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل 
امور اقتصادی و دارایی استان البرز، »ابوالفضل فالح« 
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
البرز در جمع مدیران بیمه های : ایران، دانا، آسیا و 
البرز در استان البرز گفت: صنعت بیمه به عنوان یکی 
از شاخص های توسعه یافتگی ، از یک سو به عنوان 
یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از 
سوی دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می نماید 
از این جهت رشد و بالندگی صنعت بیمه نقش قابل 

توجهی در پویایی اقتصاد ایفا می نماید.
وی افزود: ایران از جمله کشورهایی است که هم از 
بعد جمعیتی و هم از بعد ریسک پذیری موقعیت 
مناسبی را در  سرمایه گذاری و توسعه شاخصهای 

مختلف در صنعت بیمه ای دارد .
البرز  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 

درخصوص وضعیت صنعت بیمه در استان البرز گفت 
: باتوجه به تعداد نقاط شهری استان البرز، وضعیت 
این استان در این شاخص نسبت به سایر استانها یا 
نقاط شهری مشترک وضعیت مطلوبی دارد و نشان 
از توسعه صنعت بیمه این استان در مقایسه با سایر 

استانهای مشابه است.
و  بیمه  فرهنگ  توسعه  ساخت:  خاطرنشان  وي 

مشتری مداری ، توسعه کیفی خدمات و بازار بیمه 
ای، افزایش سرانه و نفوذ بیمه در استان برخی از 

جهت گیری های صنعت بیمه در استان است.
بنابراین گزارش در این جلسه مسائل و مشکالت 
صنعت بیمه استان به شرح ذیل عنوان و مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت:
و  تهران  استان  در  ها  بیمه  نقدینگی  تمرکز   -

تخصیص نقدینگی به البرز براساس تصمیمات اتخاذ 
شده در مرکز 

- عدم وجود بانک اطالعاتی از بیمه گزاران بزرگ در 
استان و وضعیت پرداخت حق بیمه ها توسط آنان 
بمنظور جلوگیری از مشکالت و تخلفات بیمه ای در 

سطح استان البرز
-عدم آشنایی مردم با تفاوت بیمه های اجتماعی و 
بازرگانی و لزوم فرهنگ سازی در حوزه صنعت بیمه 
-کاهش توانایی مالی و سرمایه گذاری در صنعت 
بیمه و ایجاد تعامل و ارتباط بین سه بازار پول، بیمه 
و بورس در راستای رشد و توسعه نظام تامین مالی 

اقتصادی  امور  مدیرکل  و  وزیر  نماینده  همچنین 
البرز  استان  بیمه  از مدیران  البرز  استان  دارایی  و 
خواست تا در راستای رفع مشکل تمرکز نقدینگی 
بیمه ها در تهران ، در شورای هماهنگی مدیران 
بیمه استان گزارشی را تهیه و برآورد نمایند که چه 
حجمی از درآمدهای وارد از این محل از استان البرز 

خارج و در تهران متمرکز می شود.

در جلسه نماینده وزیرو مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با مدیران بیمه ای البرز صورت گرفت؛

بررسی وضعیت و مشکالت صنعت بیمه استان

محقق شدن اهداف گروه فوالد مبارکه در سال ۱۳۹۶
در  مبارکه  فوالد  شرکت  بهادری-اصفهان: 
مقاومتی،  اقتصاد  شعار  درراستای  و  سال ۹۶ 
تولید و اشتغال توانست با اتکا بر مدیریت علمی و 
سالم، نیروهای کارآمد متخصص و مسئولیت پذیر 

تمامی اهداف خود را در این سال محق نماید.
تولید آهن اسفنجی 8 میلیون و 455هزار تن، 
تولید در واحدهای احیا مستقیم 1 و 2 فوالد 
مبارکه با رشد 11درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل و تولید فوالد خام در فوالد مبارکه و 
مجتمع فوالد سبا به رقم بی سابقۀ ۷میلیون و 
25۹هزار تنبا رشد 15 درصدی خود گواه این 

ادعاست.
در سال ۹۶ تولید کالف گرم در ناحیۀ نورد گرم 
فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا در سال 13۹۶ 
رشد ۷درصدی  و  برنامه  تحقق 102درصد  با 
نسبت به مدت مشابه سال ۹5 از مرز ۶میلیون 

تن عبور نمود.
به گفته معاون بهره براری فوالد  تولید محصوالت 
سرد در فوالد مبارکه در سال ۹۶ با تحقق 103 
به مدت  نسبت  رشد  و ۹درصد  برنامه  درصد 
و 4۹2هزار  میلیون  یک  به  قبل  سال  مشابه 

تن و محصوالت پوششدار )گالوانیزه، رنگی و 
قلع اندود( به 414هزار تن افزایش یافت. وی 
ارتقای ایمنی و سالمت کارکنان، افزایش تولید 
با تمرکز بر محصوالت ویژه، افزایش کیفیت و 
تحویل به موقع محصوالت را بخشی از مهمترین 
و  برشمرد   ۹۷ سال  در  مبارکه  فوالد  اهداف 
افزود: در ادامۀ این گردهمایی، مهدی توالئیان 
معاون خرید فوالد مبارکه نیز با ارائۀ گزارشی از 
عملکرد سیستم تأمین در فوالد مبارکه گفت: 
اکنون فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت بین 
المللی در مسیر رسیدن به تولید 10میلیون تن 
را چابک سازی  در حال حرکت است و خود 
تأمین  سیستم  درزمینۀ  رو  ازاین  مینماید؛  
شرکت و به منظور همسان سازی رویکردهای 
شرکت درزمینۀ خرید، اصالحات بسیار کارآمدی 
انجام شده است و در بانک اطالعاتی شرکت و 
در ۹۹ گروه کاال، لیست اطالعاتی بهترین تأمین 
کنندگان ثبت شده است تا ثبت درخواستها و 

سفارشها به بهترین شکل ممکن انجام شود.
سازی  گندله  پروژۀ  رسیدن  برداری  بهره  به 
سنگان یکی از بزرگترین و اثربخش ترین پروژه 

های توسعۀ فوالد مبارکه در سال ۹۶ بود که 
توانست با یک میلیون و 100هزار تن گندله 
تولید شده دستاورد بزرگی برای کشور و شرکت 

بودبه ثبت برساند.
منوچهر نیکفر معاون تکنولوژی فوالد مبارکه 
نقشۀ   ۹۶ سال  در  راستا  همین  در  می گوید 
 1404 افق  در  مبارکه  فوالد  تکنولوژی  راه 
به روزرسانی شد و به نظر وی الزم است که 
شرکت برای موفقیت در همه زمینه ها مستمر 

به روزرسانی شود.
وی خاطرنشان کرد: داشتن یک استراتژی خوب 
به تنهایی نمیتواند ضامن موفقیت باشد؛ بلکه 
برای  و  است  مهم  استراتژی  آن  موفق  اجرای 
اجرای موفق نگرش فرایندی، همدلی سازمانی، 
توجه به همگرایی در سطح گروه فوالد مبارکه از 

اولویتهای اصلی است.
الزم به ذکر در سال ۹۶ برای اولین بار فوالد 
مبارکه از مرز فروش ۷میلیون تن محصول و 
تحویل ۷میلیون و 32 هزار تن کاال به بازارهای 
سه  طی  گفت:  کرد،  عبور  جهانی  و  داخلی 
سال اخیر، فوالد مبارکه هرسال حدود 800 تا 

یکمیلیون تن به میزان فروش خود افزوده است 
که ظرفیت هریک از این افزایش تولید و فروش 
ها در شرکت، خود به تنهایی به اندازۀ یکی از 

طرح های استانی اهمیت دارد.
عمومی  روابط  مدیر  هرندی،  ناظمی  محمد 
شرکت، از گردهمایی مدیریت و کارکنان در 
ابتدای هر سال به عنوان فرصتی برای اطالع 
رسانی دستاوردهای سال قبل و اهداف سال 
جدید یاد کرد و در خصوص نظام استراتژیک 
قوت  نقطۀ  بزرگترین  گفت:  مبارکه  فوالد 
فوالد  شرکت  استراتژیک  اهداف  تدوین  در 
مبارکه، حضور و مشارکت همه جانبۀ مدیران 
در  سازمانی  مختلف  های  رده  در  کارکنان  و 
تعیین و تدوین این اهداف است؛ تا جایی که 
115 جلسۀ رسمی در سطح کمیته های اصلی 
و واحدهای مختلف شرکت در این زمینه برگزار 
شد و بیش از 1050 نفر از کارکنان سازمان 
در تدوین اهداف شرکت همت گماردند. حاصل 
هر سال،  پایان  در  یکپارچگی  و  این همدلی 
سرآمدی  و  سربلندی  ساالنه،  اهداف  تحقق 

شرکت بوده است.

 آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی رسمی 

حوزه ثبتی چمستان 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
فاقد سند رسمی مصوب ۹0/۹/20امالک  و ساختمانهای 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 1 قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی چمستان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردید جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
مرحله یک  سال ۹۷

 بخش یک  
امالک متقاضیان واقع در قریه بریکال  پالک 4 اصلی بخش 

یک 
41 فرعی خانم شهال پرندا نسبت به شش دانگ یک قطعه 
واقع  مساحت 210/80مترمربع  به  احداثی  بنای  با  زمین 

بریکال  خریداری از مجتبی عبادی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگتاب  پالک ۶ اصلی بخش 

یک 
4۹ فرعی خانم اشرف اسالمی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداث ای به مساحت 225/50متر مربع 
که مقدار 40 سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه 

سنگتاب خریداری از امیر بخشنده مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیرآباد پالک 8 اصلی بخش 

یک  
245 فرعی آقای محمد احمدی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 231/۶۶مترمربع واقع در قریه امیرآباد 

خریداری از رستم فالح مالک رسمی 
دانگ  شش  به  نسبت  حیدری  حمزه  آقای  فرعی   24۶
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
۶۶۷8/5۷مترمربع واقع در قریه امیرآباد واگذاری از مهر علی 

حیدری مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه گیالنده پالک ۹ اصلی بخش 

1
 314 فرعی آقای حسین محسن زاده اندواری نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
24۷/1۷مترمربع واقع در قریه گیالنده خریداری از مهدی 

مقصودی مالک رسمی
 315 فرعی آقای مهدی مقصودی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۷00/۹4مترمربع 
واقع در قریه گیالنده موروثی از مرحوم نادر  مقصودی مالک 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه حاجیکال پالک 12 اصلی 

بخش 1
۶2 فرعی آقای رضا بابایی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 202/۷2مترمربع که 
مقدار 152 سیرمشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه 

حاجیکال خریداری از پرویز مهدوی مالک رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک 14 اصلی 
بخش 1 104 فرعی خانم تهمینه محمدی صالح  نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین  با ساختمان احداثی به مساحت 
2۶5/45مترمربع به مقدار 120 سیر مشاع عرصه وقف  می 
باشد واقع در قریه سعادت آباد خریداری از حسن توسلی 

مالک رسمی
 105 فرعی آقای عبدالعلی رجبی قهنویه  نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با اتاق احداثی به مساحت 2۷2/85متر 
مربع که مقدار 120 سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع 
در قریه سعادت آباد خریداری از محمد عباسی مالک رسمی 
10۶ فرعی آقای رضا علیان نژادی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با  ساختمان احداثی  به مساحت 2020/00متر 
مربع  که مقدار 120 سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع 
در قریه سعادت آباد خریداری از بهمن قراگزلو  و عبداهلل 

عابدی مالک رسمی 
به شش  10۷ فرعی خانم زهرا سلطان مزینانیان نسبت 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
آباد خریداری مع  244/41مترمربع واقع در قریه سعادت 

الواسطه  از رمضان قاسمی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده پالک 15 اصلی 

بخش 1 
1۹8 فرعی خانم نرگس نیکوکالم عظیم  نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
344/۹8متر مربع که مقدار 40 سیر مشاع عرصه وقف  می 
باشد واقع در قریه کچلده خریداری از نبی اهلل نبی پور  مالک 

رسمی
 1۹۹ فرعی آقای مهدی کبیری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به  مساحت 253/13متر 
مربع که مقدار 40 سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در 
قریه کچلده  خریداری از محمدرضا فرج زاده و افسانه مهرنیا 

مالک رسمی
 200 فرعی خانم لیال علی خورزمان نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 2۹۶/03مترمربع واقع در قریه 

کچلده  خریداری از ربیع اله  اعظمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه کنسپا  پالک 1۷ اصلی بخش 

1
34 فرعی آقای مصطفی رضایی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 803/4۶مترمربع 

واقع در قریه کنسپا واگذاری از حسین رضایی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کیابسر پالک 18 اصلی بخش 

1
۹3 فرعی آقای عبدالرضا عوض  لشکریانی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 42۶/43مترمربع واقع در قریه کیابسر خریداری از 

قاسم مهدوی مالک رسمی
 ۹3 فرعی خانم میترا محافظت کار سرشکه  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای  احداثی به 
مساحت 42۶/43مترمربع واقع در قریه کیابسر خریداری از 

قاسم مهدوی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک 20 اصلی بخش 

 1
13۶ فرعی آقای محمدعلی صالح عجمی نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
418/33مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از محمد 

ارمغان باهر مالک رسمی 
13۷ فرعی آقای سید سجاد حسینی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 24۷/0۷مترمربع 
واقع در قریه باریکال خریداری از سید عباس حسینی مالک 

رسمی
 138 فرعی خانم شمس الملوک خوشبخت نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 20۶/8۶ 

متر مربع 
واقع در قریه باریکال خریداری ازمحسن حیدری مالک رسمی

 13۹ فرعی آقای حسین حیدری نسب به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 224/00مترمربع 
واقع در قریه باریکال خریداری از فرهاد سلیمانی مالک رسمی

به شش  آقای سید خشایار حسینی نسبت   140 فرعی 
مساحت  به  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
1120/4۶مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از  سید 

خلیل حسینی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک 21 اصلی 

بخش 1 
11۷ فرعی  خانم فریبا ایمانی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 350/00مترمربع واقع 
در قریه ورازده علیا خریداری از کورش  جمالی مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه دار کال پالک 22 اصلی بخش 
یک 182 فرعی  خانم مریم سادات بنی جمالی نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
صادق  از  خریداری  دارکال  قریه  در  واقع  2۶3/۶2مترمربع 

ناییجی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه رزک پالک 24 اصلی بخش 

یک 
 8۹ فرعی خانم هما نصوهی دهنوی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 253/0۹متر 
مربع که مقدار 80 سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در 

قریه رزک  خریداری از بهنام قاسمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی  پالک 28 اصلی بخش 

یک  1۷4 فرعی خانم زهرا مهر یار نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 223/83مترمربع واقع 

در قریه رمشی خریداری از حسن  خاکزاد مالک رسمی
 1۷5 فرعی خانم افسانه پیله ور مغانجوقی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به 
مساحت ۷01/۹5مترمربع واقع در قریه رمشی  خریداری از 

حافظ شالیکار مالک رسمی
 1۷5 فرعی  خانم رقیه پیله ور مغانجوقی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت ۷01/۹5مترمربع واقع در قریه رمشی  خریداری از 

حافظه شالیکار مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه بلویج  پالک 30 اصلی بخش 

یک
شش  به  نسبت  لرکی  رحیمی  مینا  خانم  10۷فرعی  
به مساحت  با ساختمان احداثی   دانگ یک قطعه زمین 
نوشین  از  بلویج خریداری  قریه  واقع در  444/10مترمربع 

طاهری لرکی  مالک رسمی
به  نسبت  لرکی  طاهری  عباس  غالم  آقای  فرعی   108  
شش دانگ یک قطعه زمین با اتاقک احداثی به مساحت 
444/2۶مترمربع واقع در قریه بلویج  خریداری از عباس تقی 

زاده مالک رسمی
به  نسبت  به  زواره   زاده  احسان سالمه  آقای  فری   10۹ 
به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
مساحت2۶4/۶1مترمربع واقع در قریه بلویج  خریداری از 

حسن چمن آرا مالک رسمی
 110 فرعی آقای حسن محمدپور نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به  مساحت 
312/00مترمربع واقع در قریه بلویچ خریداری از جمشید 

صداقت مالک رسمی
دانگ  سه  به  نسبت  زاده  عباس  الهام  خانم  فرعی   110 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به 
312/00مساحت مترمربع واقع در قریه بلویج خریداری از 

جمشید صداقت مالک رسمی
 111 فرعی آقای محمدرضا ئی نسبت به  شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 250/15مترمربع 

واقع در قریه بلویج خریداری از ریحانه رضایی مالک رسمی
112 فرعی خانم فروغ فروغی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با سا ختمان احداثی به مساحت 220/00مترمربع واقع 
در قریه بلویچ خریداری از مریم فری و میثم بیات مالک 

رسمی 
بخش دو 

امالک متقاضیان واقع در قریه جوربند پالک 2 اصلی بخش 2
1043فرعی  آقای حسن حامدی مفرد نسبت به  شش 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
ناصر  از  قریه جوربند خریداری  در  واقع  220/31مترمربع 

جعفری مالک رسمی 
1044 فرعی خانم منیژه قنبریها نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین باساختمان اداری به مساحت 2۶4/25مترمربع 
واقع در قریه جوربند خریداری از علی کریمی مالک رسمی 

1045فرعی  آقای محمد رضا صادقی نوری نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
242/04مترمربع واقع در قریه جوربند خریداری از معین 

صادقی نوری مالک رسمی
 104۶ فرعی آقای معین صادقی نوری نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین باساختمان احداثی  به مساحت251/۶۹ 
مترمربع واقع در قریه جوربند خریداری ازمسعودصادقی نوری 

مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه میرنا پالک 4 اصلی بخش 2

42فرعی  آقای سید مطلب حسینی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 41۷/08مترمربع 

واقع در قریه میرنا خریداری از مالک دهقان مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ۶ اصلی بخش 2

۷8 فرعی آقای کیوان محسنی  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 1۹2/50مترمربع 

واقع در قریه ایرکا خریداری از مجتبی یامی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا پالک 8 اصلی بخش 2

50 فرعی آقای سعداهلل نائیجی نسبت به شش دانگ یک 

قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2320/8۹مترمربع 
واقع در قریه همصفا خریداری از آتکه چاپاتی مالک رسمی

 51فرعی  آقای رضا سلطانی فیروز نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای  احداث ای به مساحت 282/00مترمربع 
نائیجی  مالک  از سعداهلل  واقع در قریه همصفا خریداری 

رسمی
 بخش یازده 

 امالک متقاضیان واقع در شهربند  پالک ۷ اصلی بخش 11 
 352فرعی آقای علیرضا شالیکار نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 454/55مترمربع 
واقع در قریه شهربند خریداری از محمد علی اکبری مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ چالک پالک 1۶ اصلی 

بخش 11 
188 فرعی آقای علی تاجیک نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 205/00مترمربع واقع 

در قریه سنگ
چالک خریداری از علی خسروی مالک رسمی

 امالک متقاضی واقع در قریه مغانده پالک 18 اصلی بخش 
 11

 ۹2فرعی  خانم معصومه ارومیه چی ها نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 221/۷2متر 
مربع که مقدار 48 سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع 

در قریه مغانده خریداری از محسن اسماعیلی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه چمارکال  پالک 1۹ اصلی 
به  نسبت  پناه  نظر  مهدی  آقای  3۹0فرعی    11 بخش 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
43۷/11مترمربع واقع در قریه چمارکال  خریداری از علیرضا 

صبا مهر مالک رسمی
 3۹1 فرعی آقای غالمرضا خداداد نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به مساحت 
4۶5/32مترمربع واقع در قریه چمازکال خریداری از عباس 

خداداد مالک رسمی
 3۹1 فرعی آقای ابوالفضل خداداد نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان اداری به مساحت 
4۶5/32مترمربع واقع در قریه چمازکال خریداری از عباس 

خداداد مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه مرداب پالک 24 اصلی بخش 

 11
شش  به  نسبت  رسولی  معصومه  خانم  فرعی    253
به  مساحت  با ساختمان احداثی  دانگ یک قطعه زمین 
422/00مترمربع واقع در قریه مرداب خریداری از نعمت اهلل 

توکلی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه واتاشان  پالک 32 اصلی بخش 
11 34 فرعی خانم خاطره منوری نسبت به  شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 342/00مترمربع واقع 

در قریه واتاشان خریداری از علی کرد نادیج  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کرد آباد پالک 33 اصلی 
نسبت   آقای مهدی حافظیبافتی   فرعی  بخش 11 8۹۹ 
به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
234/54مترمربع واقع در قریه کرد آباد خریداری از میثم کرد 

آبادی مالک رسمی
 34 پالک  کال   اسپی  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   
اصلی بخش 11 3۶۶ فرعی آقای سعید غالمی نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای  احداثی به مساحت 
331/۷0متر مربع واقع در قریه اسپی کال  خریداری از علی 

توکلی مقدم مالک رسمی
 3۶۷ فرعی خانم ام البنین مرادی سیاوشانی  نسبت به 
به مساحت  بنای احداثی  با  شش دانگ یک قطعه زمین 
338/55مترمربع واقع در قریه اسپی کال  خریداری از سعید 

غالمی مالک رسمی
 امالک متقاضی واقع در قریه سیدکال پالک 35 اصلی بخش 

 11
528 فرعی  خانم فریده نوبخت نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 1۶0/۹1مترمربع واقع در قریه سید 

کالخریداری از حسن شهریار پور مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه نانواکال پالک 38 اصلی بخش 

11
۹0فرعی  خانم بتول یاریان کوپانی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۹4/00مترمربع واقع 

در قریه نانواکال  خریداری از مظاهر خادمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده پالک 41 اصلی 
بخش 11 222 فرعی آقای مجید باغشاهی  نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
23۶/8۶مترمربع واقع در قریه سنگین ده خرید اری  از عباس 

سلطانی پور اردکانی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه عربخیل پالک 4۶ اصلی 
بخش 11 2۶3 فرعی آقای آرش نورانی نسبت به ششدانگ 
یک  قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 34۶/8۷متر مربع 
که مقدار ۶4سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه 

عربخیل  خریداری از حبیب اهلل کثیری مالک رسمی
 2۶4 فرعی آقای حبیب اهلل مکی پورنسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۶10/50متر مربع مقدار ۶4 سیر 
مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه عربخیل  خریداری 

از علی اکبر توکلی مالک رسمی
به  نسبت  نژاد  طباطبایی  جعفر  سید  آقای  فرعی   2۶5 
شش دانگ یک قطعه زمین با  بنای احداثی به مساحت 
243/۶0متر مربع که مقدار ۶4سیر مشاع عرصه وقف می 
باشد  واقع در قریه عربخیل  خریداری از اسفندیار نائیج نوری 

مالک رسمی
 2۶۶ فرعی  خانم ساناز سماواتی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 104/5۶مترمربع که مقدار ۶4 سیر 
مشاع عرصه وقف می باشند واقع در قریه عربخیل  خریداری 

از سید سهیل علی نژاد مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه عبداهلل آباد پالک 4۷ اصلی 
بخش 11 5۶۶فرعی  آقای محمود جابری نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی  به 
مساحت 233/24مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری 

از احمد مداحی مالک رسمی
 5۶۶ فرعی  خانم نسرین جابری نسبت به یک و نیم دانگ 
مشاع  از شش دانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به 
مساحت 232/24مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری 

از محمود جابری مالک رسمی
 5۶۶ فرعی  خانم مهناز جابری نسبت به یک ونیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان اداری به 
مساحت 233/24مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری 

از محمود جابری مالک رسمی
5۶۷ فرعی خانم ریحانه بختیاری حائری نسبت  به شش 
دانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی  به مساحت 
58۷/3۶مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از محسن 

محمدی و علی اکبر جعفرزاده مالک رسمی
 5۶8 فرعی  خانم زهره اکبری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 1500/00مترمربع واقع در 

قریه عبداهلل آباد خریداری از علی حیدری مالک رسمی
 5۶۹ فری آقای علی فتحی نسبت به  شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت310/00 مترمربع واقع در 
قریه عبداهلل آباد انتقالی از وراث نعمت اهلل فتحی مالک رسمی 
5۷0فرعی  آقای محمد علی پوالدی باغبادرانی  نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
244/03مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از رحمان 

حبیبی و ابراهیم گودرزی هرمزی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه عبدالده  پالک 50 اصلی 

بخش 11
4۷ فرعی آقای محمد علی کفاش نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 5۶2/18مترمربع 
که مقدار 80سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه 
عبدالده خریداری از عمران تقی زاده و احمد رضا کفاش مالک 

رسمی
 48 فرعی  عبداهلل یارمحمدی نسبت به ششدانگ یک  قطعه 
زمین با بنای احداثی به  مساحت 300/22مترمربع که مقدار 
80 سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه عبدالده  

خریداری از بهروز قاسمیان مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه لسفیجان  پالک 54 اصلی 
بخش 11 213 فرعی آقای ولی محمد ابراهیمیان نسبت 

به  شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت 124/02مترمربع واقع در قریه لسفیجان خریداری 

از ولی اهلل توکلی مالک رسمی 
214 فرعی خانم زینب حسن پور نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 358/81مترمربع واقع 

در قریه لسفیجان خریداری از کامران توکلی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان  پالک 5۶ اصلی 
بخش 11 311 فرعی علی کثیری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 21/0۶مترمربع واقع در قریه هالپان  

خریداری از حسین کثیری مالک رسمی
 312 فرعی  خانم راضیه سلطان احمدی نسبت به ششدانگ 
مساحت  به  امغازه  احداثی   بنای   با  زمین  قطعه  یک  
12/00مترمربع واقع در قریه هالپان  خریداری از حاج محمد 

علی سلطان احمدی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در شهر چمستان پالک 5۷ اصلی 
بخش 11 2033 فرعی آقای ابوالفضل محمودی نسبت به 
با بنای احداثی به مساحت  شش دانگ یک قطعه زمین 
402/48مترمربع واقع در شهر چمستان صلح قطعی از نصرت 

اهلل محمودی مالک رسمی 
2034 فرعی آقای محمد صادق هدایتی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 344/3۷مترمربع 
مالک  از حمزه طاهری  واقع در شهر چمستان خریداری 

رسمی
 2035 فرعی آقای کامران خاکزاد  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 183/1۶مترمربع 
واقع در شهر چمستان خریداری از حبیب اهلل خاکزاد  مالک 

رسمی
 203۶ فرعی خانم فرح فالح نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 10۹/45مترمربع واقع 

در شهر چمستان خریداری از حسن کریمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد پالک 100 اصلی 

بخش 11
شش  به  نسبت  نوری  صادقی  معین  آقای  فرعی    411
با  ساختمان احداثی به مساحت  دانگ یک قطعه زمین 
5۷۹/۷1مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از مالک 

صادقی نوری مالک رسمی
 412 فرعی آقای یاسر ولی پور نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 2۶2/3۹مترمربع واقع در قریه نعمت 

آباد خریداری از علی گل بخش نژاد مالک رسمی
 413 فرعی آقای فردین نژاد مهربانیان  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 205/۹1مترمربع واقع در قریه 

نعمت آباد خریداری از ابوالقاسم حسن زاده مالک رسمی
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوط این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر 
االنتشار در شهر ها نتشر و در روستا ها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدی م دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بیهی است 
برابر ماده 13 آئین نامه مذکوردر مورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان با اطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد 
ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید 

م.الف م. الف ۷8000۷/۹۷
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۷/2/1

تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۷/2/15
سید عباد شانه دشتی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
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افزایش 40 درصدی جرایم فضای مجازی

جانشین فرمانده نیروی انتظامی از کاهش 5 درصدی تصادفات طی 
سال ۹۶ در کشور خبر داد و گفت: با توجه به افزایش 40 درصدی 
جرایــم در حوزه فضای مجازی، کنتــرل این بخش یکی از اولویت 
های ناجا در ســال جاری است. سردار اسکندر مومنی پس از دیدار 
با یکی از جانبازان نیروی انتظامی در شهرستان قائمشهر در جمع 
خبرنگاران با تبریک ایام شعبانیه از همکاری و همراهی رسانه ها با 
نیروی انتظامی در سال ۹۶ و ایام نوروز ۹۷ قدردانی کرد.وی با اشاره 
به تعیین شعار سال از ســوی مقام معظم رهبری، گفت: مبارزه با 
قاچاق کاال در راستای حمایت از کاالی ایرانی از اولویت های نیروی 
انتظامی و یک موضوع در رابطه با امنیت ملی اســت که برای این 
منظور از همه ظرفیت های خود هم در بحث استفاده از کاالی ایرانی 
و هم در بحث مبارزه با قاچاق کاال اســتفاده خواهیم کرد.جانشین 
فرمانده ناجا با اشاره به راه اندازی قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
با هدف ناامن کردن فضــا برای قاچاقچیان کاال و ارز، تصریح کرد: 
در سال ۹۷ با برنامه ریزی های جدیدتر فعالیت ها برای حمایت از 
تولید ملی و کاالهای ایرانی گسترش خواهد یافت.مومنی با اشاره به 
فعالیــت 200 تیم عملیاتی برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز و مراکز 
غیرمجــاز خرید و فروش ارز، تصریح کرد: 50 ســایت و کانالی که 
در التهاب آفرینی بازار ارز نقش داشته اند شناسایی و با هماهنگی 
مراجع قانونی مسدود شــدند.وی یکی دیگر از اولویت های نیروی 
انتظامی در ســال جدید را کنترل فضای مجازی برشمرد و با اشاره 
به افزایش 40 درصدی جرایم در حوزه فضای مجازی، اظهار داشت: 
بیش از 30 درصد کالهبرداری ها در فضای مجازی روی می دهد و 
40 درصد آن مربوط به پیام رسان تلگرام است که متاسفانه با توجه 
به نبود همکاری مدیران این کانال و دسترسی به اطالعات کاربران، 
کشــف جرم در این زمینه به ســختی امکان پذیر است.جانشین 
فرمانده ناجا اجرای طرح های امنیت اخالقی و مبارزه با ناهنجاری 
های اجتماعی را از دیگر اولویت های نیروی انتظامی در سال جدید 
برشمرد و خاطرنشان کرد: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
و اجرای طرح های دریا خصوصا در نوار شــمالی کشور، این طرح 
برای تسهیل در استفاده مردم از مواهب الهی به اجرا در خواهد آمد 
و در مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی و هنجار شــکنان بر اساس 
وظایف قانونی، قاطعانه برخورد خواهد شد.سردار مومنی طرح های 
انتظامی و ترافیکی را از دیگر اولویت های ناجا در اســتان مازندران 
برشمرد و گفت: در حوزه ترافیکی، تصادفات در سال ۹۶ نسبت به 
ســال ۹5، پنج درصد کاهش داشته اســت که این دستاورد نشان 
دهنــده توجه مردم به قوانین و هشــدارهای انتظامی و همکاری و 
همراهی سایر دســتگاه های اجرایی از جمله رسانه های خبری با 
پلیس است.جانشین فرمانده نیروی انتظامی، ایمنی راه ها، ایمنی 
وسایل نقلیه، فرهنگ ترافیک و امداد و نجات را از مهمترین عوامل 
کنترل تصادفات برشمرد و ادامه داد: ضمن توجه به سهم نهادها و 
ســازمان ها در حوزه ترافیک، پلیس پیگیر ارتقاء خودروها و ایمنی 
راه ها اســت.وی از اجرای طرح های جدید در حوزه 110 خبر داد 
و گفت: در ســال ۹۷ این طرح ها تقویت شده و با توجه به تجمیع 
خطوط 110، ثمره آن در سال جدید را با کیفی سازی ماموریت ها، 
سرعت عمل بیشتر و افزایش رضایتمندی مردم شاهد خواهیم بود.

دریچه

شرایط بیمه پردازی اختیاری 
اعالم شد

شــرط ســنی، ســابقه کار، نرخ حق بیمه و 
تسهیالت الزم برای بیمه پردازی اختیاری از 

سوی سازمان تامین اجتماعی اعالم شد.
به گــزارش پیام زمان؛طبق قانــون تامین اجتماعی 
به متقاضیانی که ســابقه بیمه پردازی قبلی نداشته 
اند یا آنهایی که در گذشــته ســــابقه پرداخت حق 
بیمه داشــته اند، اما به هر دلیل نتوانســته اند روند 
بیمــه پــردازی را ادامــه دهند، مســاعدتهای الزم 
می شــود. به این صورت که این افـــراد حتی بدون 
داشـــتن اشــــتغال در کارگاههای مشمول قانون 
تامیــن اجتماعی، می توانند به صــورت اختیاری از 
مزایای بیمه ای تامین اجتماعی استفاده کنند.برای 
متقاضیان بیمه اختیاری زیر 50 ســــال زن و مرد 
کــه حداقــل 30 روز ســابقه پرداخت حق بیمــه 
قبلی نزد ســازمان تامین اجتماعی داشــته یا دارای 
کارت پایــان خدمت نظام وظیفه انجام شــــده نه 
معافیت و... باشند حتی با نداشــتن 30 روز ســابقه 
قبلی امکان درخواست شروع یا ادامه بیمه پردازی به 
طور اختیاری فراهم اســت.همچنین افراد باالی 50 
ســــال به شرطی می توانند تقاضای بیمه اختیاری 
کنند که معادل مازاد 50 ســال ســن خود، سابقه 
فردی که قبلی در تامین اجتماعی داشـته باشــند.

مثــــال فردی که 54 ســال دارد، در صورت داشتن 
حداقل 4 ســال سابقه قبلی می تواند درخواســــت 
بیمه اختیاری کند. متقاضیانی که حداقل 10 سـال 
سابقه قبلی داشته باشند، با هر سنی می توانند بیمه 
اختیاری شوند. در ضمن چنانچه فردی قبال یکبار 
طبق مقررات، بیمه اختیاری شده و مدتی حق بیمه 
پرداخت کرده باشد به هر میزان  ولی بیمه پردازی 
اختیاری وی به هر دلیل متوقف شـــده باشــد تا 
ســه مرتبه دیگر بدون نیاز به احراز شرایط سن و 
ســابقه، با هر ســنی می تواند بیمه اختیاری شود.

همچنین هر نوع ســابقه پرداخت حق بیمه که به 
لحاظ بازنشستگی معتبر باشد به جز سابقه پرداخت 
حق بیمه با نرخ جزئی و نیز تمامی ســوابق منتقله 
از سایر صندوقها به تامین اجتماعی پس از پرداخت 
مابه التفاوت مربوطه، در احراز شرایط سن و سابقه 
مقرر به منظور انعقاد قرارداد بیمه اختیاری مالک 
عمل اســت.همچنین سوابق قالیبافان عادی با نرخ 
14 درصد  در صورت تبدیل نشــدن به ســــوابق 
بــا نرخ کامل و با پرداخــت مابه التفاوت حق بیمه 
مربوط به آن معادل نصف مدت سابقه پرداخت حق 
بیمه مالک عمل است. نــرخ این نوع بیمه در حال 

حاضر 2۷ درصد اســت. 

خبر

رئیس ســازمان بهزیستی کشــور از افزایش 14 درصدی 
حقوق مستمری بگیران از اردیبهشت ماه سال جاری خبر 
داد. انوشــیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی 
کشــور در آیین تودیع و معارفــه »زهرا امینی« مدیرکل 
بهزیســتی اســتان مرکزی، گفت: افزایش 14 درصدی 
حقوق مســتمری بگیران در سال ۹۷ در نظر گرفته شده 

که از اردیبهشت سال جاری عملیاتی خواهد شد.
وی از اجرای طرح های پیشــگیری در بخش های ســوء 
مصــرف مواد مخدر خبر داد و تصریــح کرد: تالش برای 
کاهش طالق و مقابله با آســیب های اجتماعی با جدیت 
در دســتور کار است.رئیس ســازمان بهزیستی کشور از 
ارائــه آموزش های پیشــگیری از آســیب های اجتماعی 
همچون طــالق، افزایش مهارت های زندگی، فرزندپروری 
و توانمندسازی مددجویان خبر داد و افزود: 150 اورژانس 
اجتماعی در سطح کشور برای کاهش آسیب ها راه اندازی 
شــده اســت، همچنین جلوگیری از آسیب ها و کمک به 
افرادی که در معرض خطر هستند، از برنامه های اورژانس 

اجتماعی است.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: باید تا جایی که می توانیم 
کارها را به مردم واگذار کنیم تا شــاهد اجرای طرح ســالمت 
محله در تمام محالت استان باشیم و در هر خانواده، یک سفیر 
سالمت وجود داشته باشد.دکتر محمد هادی ایازی در مراسم 
افتتاحیه اولین کانون ســالمت محله استان گیالن با اشاره به 
ضرورت تشکیل معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت گفت: با 
تشکیل معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، زمینه مشارکت های 
بین بخشی سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای تامین 
و حفظ ســالمت مردم فراهم شــد.وی در ادامه اظهار کرد: در 
این راســتا ارتقای مشــارکت مردم در عرصه های ســالمت، 
تقویت ســازمان های مردم نهاد سالمت، کمک خیرین به نظام 
سالمت و بسیاری دیگر از مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 
از اهداف تشــکیل معاونت اجتماعی بود.ایازی با بیان این که 
قریب به ۷5 درصد از موضوعات مربوط به ســالمت، خارج از 
حیطه مسوولیتی مدیریت نظام سالمت است، تاکید کرد: بدون 
همکاری بین بخشی و همراهی سایر سازمان هایی که عملکرد 
آن ها به نوعی با سالمت مردم مرتبط است، نمی توان به سالمت 

مطلوب در جامعه دست یافت.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش 
و پرورش از تشکیل کمیسیونی برای بررسی و ایجاد دوره 
کاردانی پیوســته برای هنرجویان دوره فنی و حرفه ای و 
پنج ســاله شدن تحصیل در این رشــته خبر داد.محسن 
حســینی مقدم  درباره پنج ســاله شــدن مقطع فنی و 
حرفه ای و کاردانش و زمان اجرای دوره کاردانی پیوســته 
اظهار کرد: بر اســاس ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه 
و ماده ۶5 قانون برنامه ششــم توسعه وزارت علوم مکلف 
شــده است که دوره کاردانی پیوسته را حتما برگزار کند.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه اکنون کمیســیون هایی با حضور 
نمایندگان وزارت علوم، آموزش و پرورش و دانشگاه فنی 
و حرفه ای برای تدوین محتوا تشــکیل شــده و جلسات 
در حال برگزاری است به ایســنا گفت: تالش می شود از 
ســال ۹8 فارغ التحصیالن هنرستان ها بویژه دوره فنی و 
حرفه ای  بتوانند بدون کنکور وارد مقطع کاردانی پیوسته 
شــوند؛ مگر رشته هایی که متقاضی آن باالست و ظرفیت 

دانشگاه مربوطه به نسبت کمتر است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه خطر بی سوادی مدرن جامعه  ما 
را تهدید می کند، گفت: مــدرک می دهیم و کمیت را زیاد 
می کنیم، این خطر علم طــب را هم تهدید می کند. برخی 
از همین افراد هم ممکن اســت در آینده اداره  مملکت را به 

دست گیرند و ما از ناکارآمدی ها گالیه می کنیم.
دکتر سیدحســن هاشــمی در تبریز اظهار کرد:  امروزه در 
دنیایی زندگی می کنیم که در سراسر جهان، همه به هم نیاز 
دارند و نمی شــود به صورت جزیره ای حرکت کرد، اعتقادم 
بر این اســت که در تمامی حوزه ها اعم از سیاسی، اقتصادی 
و تجــارت باید مطابق با جریــان جهانی حرکت کرد و خود 
را جــدا از دیگران ندید. وی عنوان کــرد: مردم ما به دنبال 
نفی تمامی اسارت ها، هزینه های فراوانی را پرداخت کردند. 
بنابراین همه باید تالش کرده و باور کنیم با شعار نمی شود 
کشور را ســاخت و علم و اخالص است که سبب پیشرفت 

می شود.
هاشــمی در ادامه با تاکید بر وحدت حوزه و دانشگاه گفت: 
اعتقاد قلبی ام این است که هر جا که حوزه و دانشگاه، با علم 
و اخالص در جهت رفع مشکالت کشور گام برداشتند، موفق 
بودیــم. باید عالم تربیت کنیم و به این منظور نیاز داریم در 

جرگه  حرکت جهانی قرار بگیریم و جوان ترها تالش مضاعف 
کنند. رقابت امروزه سخت تر بوده و علم با سرعت چشمگیری 

در حال پیشرفت است.
وی با بیان این که کشور باید ساخته شود، گفت: امیدواریم 
حاشیه ها در کشور کم تر شود، پیشرفت کشور در گرو علم، 
تالش و اخالص اســت. تزکیه و اخــالق علت آمدن پیامبر 
)ص( بود، از این رو آموزش پرورش، حوزه و دانشگاه نیز باید 
محل تزکیه باشــد.وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار 
کرد: می شــود باور کرد که دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم 
تراز با ملت قهرمانی است که نامش آذربایجان است. دومین 
دانشکده طب و دومین دارلفنون در این خطه تاسیس شده 
است و دومین انتخاب من بعد زمان قبولی در دانشگاه، پس 
از محل تولدم، دانشگاه آذرآبادگان در این خطه بود؛ چرا که 
همواره بوی آزادگی و جوانمردی و رشادت از این منطقه به 
مشام رسیده است و آذربایجان به ویژه تبریز، افتخار ایرانیان 
اســت. وزیر بهداشــت با حضور در تبریز پس از افتتاح سه 
پروژه درمانی، در مراسم هفتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه 
علوم پزشــکی تبریز شــرکت کرد، همچنین در پایان این 
مراســم از پیشکســوتان علم طب در این دانشگاه تجلیل و 

از کتاب دانشــگاه علوم پزشکی تبریز در گذر تاریخ  و تمبر  
هفتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه  رونمایی شد.

وزیر بهداشت:

خطر بی سوادی مدرن، جامعه  را تهدید می کند

 حضور یک سفیر سالمت 
در هر خانواده 

۵ ساله شدن هنرستان ها 
برای ورود به دوره کاردانی 

افزایش 14 درصدی حقوق 
مستمری بگیران

آگهی مفقودی نوبت اول 
مفقودی  پروانه بهربرداری و بهداشتی شرکت گندم طالیی با مسئولیت محدود به آدرس 
نکا کیلومتر 2 جاده نکا به ساری عبود روستای نودهک با نام تجاری آرد سفید نودهک 

به شماره 2142 تاریخ صدور ۷۶/۷/5 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
هیئت مدیره شرکت گندم طالیی  نکا 

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1396
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود طبق ماده 12 قانون ثبت و رعایت ماده 
5۹ آیین نامه قانون ثبت اسامی اشخاصیکه در سه ماهه چهارم سال ۹۶نسبت به 
امالک مجهول المالک در حوزه ثبتی شهرستان جوانرود تقاضای ثبت نموده اند جهت 

اطالع عموم بشرح ذیل آگهی میشود:
امالک واقع در بخش 13 کرمانشاه

فروعات یک اصلی جوانرود
پالک 4۹35 فرعی از 110 فرعی خانم گالویژ فیضی فرزند علی مقدار یک و نیم دانگ 

مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/۷5 مترمربع
پالک 4۹50 فرعی از 142 فرعی آقای مسعود امینی نیاء فرزند عزیز مقدار سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۷3/۷8 مترمربع
پالک 4۹51 فرعی از 142 فرعی خانم فانوس عبدالهی فرزند عبداله مقدار سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۷1/32 مترمربع
پالک 4۹52 فرعی از 142 فرعی آقای نعمت رستمی فرزند حیدر مقدار سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 205/2۷ مترمربع
هاشمی  الدین  سیدنظام  مرحوم  وراث  فرعی   110 از  فرعی   4۹53 پالک 
از ششدانگ  نیم دانگ مشاع  )بهاءالدین،فریبا،ساعت،مهتاب و ملیحه( مقدار یک و 

یکبابخانه بمساحت 10۷/۹1 متر مربع
 لذا برابر ماده 1۶ قانون ثبت کسانیکه به درخواست های ثبت مندرج در این آگهی 
معترض می باشند می توانند اعتراضات خود را از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی ظرف 
مدت ۹0 روز به اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود تسلیم و رسید دریافت نمایند و 
با توجه به ماده 1۷ قانون چنانچه بین متقاضیان ثبت و دیگران قبل از انتشار آگهی 
دعوی در محاکم قضایی مطرح بوده به اخذ گواهی از شعبه مربوطه و ارائه آن ظرف 
همان مدت مانع اسقاط حق خود میشوند.حقوق ارتفاقی و اعتراض به حدود در موقع 

تحدید حدود و تنظیم صورت مجلس تحدیدی پذیرفته و منظور میگردد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-عزیزی

تاریخ انتشارنوبت  اول: 13۹۷/2/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۷/3/1

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای صفر ولی پور ریحان آبادی فرزند محمود به شرح دادخواست به کالسه 1۹ از این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود ولی پور ریحان آبادی فرزند صفر به شماره شناسنامه 15  صادره 
از گلوگاه در تاریخ 13۹۶/12/4 اقامتگاه دائمی خود شهرستان - بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متولد  به شماره شناسنامه 5۷۹۹۶281۷۹/5۷5  فرزند حسن   پوری سجودی   -1

1332 همسر متوفی
2- صفر ولی پور ریحان آبادی فرزند محمود  به شماره شناسنامه 5۷۹۹۹00۶50/۶ 

متولد 13۶1 پسر متوفی
3- ایمان ولی پور ریحان آبادی فرزند محمود  به شماره شناسنامه 5۷۹۹۹1۹۶۶1/۶ 

متولد 13۶3 پسر متوفی ی
4- احسان ولی پور ریحان آبادی فرزند محمود  به شماره شناسنامه 5۷۹۹۹۶8085/۶ 

متولد 13۶4 پسر متوفی
5- ملیحه ولی پور ریحان آبادی فرزند محمود  به شماره شناسنامه 21۷003۹۷24 

متولد 13۶8 پسر 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.
م الف:/97/22 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گلوگاه

آگهی مزایده اموال منقول
 دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی به کالس ۹۶5002له  
احمد عالمی و بطرفیت  سید اسماعیل کیان نژاد یکسری اموال منقول بشرح یک دستگاه 
خودروی وانت نیسان با شماره موتور012552 خودرو دارای رنگ در نواحی گلگیرها 
و درب و سقف و موتور با کمپرس الستیک 50 درصد فاقد بیمه متعلق به محکوم 
علیه را از طریق مزایده به تاریخ ۹۷/2/24روز دوشنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر 
اجرای دادگستری به فروش برساند مزایده از قیمت پایه 100/000/000 ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس 
و مابقی  را ظرف مهلت  یک ماه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا محل نگهداری اموال 

آدرس خوانده واقع در بابل پارکینگ مرزیکال 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل 

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
آقای عبد الحسین فرجی دارای شناسنامه شماره ۶۶3 به شرح دادخواست به کالسه 
1/۹۷ش/53 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان لطف اله فرجی  بشناسنامه 55 متولد 21در تاریخ ۹۷/1/۹ اقامتگاه دائمی 

خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
شماره  اله  لطف  پدر  نام  فرجی  الحسین  الذکرعبد  فوق  مشخصات  با  1-متقاضی 

شناسنامه ۶۶3 متولد 45 
2-احسان اله فرجی نام پدر لطف اله ش ش 8452 متولد 135۷ 
3-حمید رضا فرجی نام پدر لطف اله ش ش 342 متولد 1352 

4- معصومه فرجی نام پدر لطف اله ش ش 11۶ متولد 1348
5- زهرا فرجی نام پدرلطف اله ش ش 1۷۹ متولد 1353

۶-فاطمه فرجی نام پدر لطف اله ش ش ۹3۶1متولد 13۶5
۷-افخم السادات میری نام پدر سید حبیب اله ش ش 83 متولد 132۶

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

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف  109خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین    .

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح  به   ۶15 شماره  شناسنامه  دارای  مازندرانی  سری   نقی  آقای 
کالس 15/۶0/۹۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان طاهره قاضی زاده به شناسنامه 400 در تاریخ 82/5/4اقامت های 
به  است  الفوت آن مرحوم منحصر  رثه  حین  و  زندگی گفته  به درود  دائمی خود 

1- محمدتقی سری مازندران فرزند محمود به شماره شناسنامه 813 پسر متوفی 
2-نقی سری  مازندرانی فرزند محمود به شماره شناسنامه ۶15 پسر متوفی 

3-عسکری سری مازندرانی فرزند محمود به شماره شناسنامه ۶80 پسر متوفی 
4-خدیجه سری مازندرانی فرزند محمود به شماره شناسنامه 4۷۷ دختر متوفی 

5-خیرالنساء سری مازندرانی فرزند محمود به شماره شناسنامه 584 دختر 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 پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
تاریخ رسیدگی :۹۶/11/23

شماره پرونده :4/۹۶ش/8۷2
شماره و تاریخ دادنامه :۹۶/11/25-1038

حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان ورامین 
نشانی خواهان :ورامین –عمر اباد پشت مسجد ارشاد- خ معظمی-ک نقاشان –امین 

4 پ۷ 
نشانی خوانده :ورامین –عمر اباد –روبروی مسجد ارشاد- کنار داروخانه 

خواسته :فک پالک 
در تاریخ ۹۶/11/23 جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضا کننده ذیل 
تشکیل است . پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضا شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

آقای محسن  به طرفیت  فرضعلی   فرزند  محمدی  مسلم  آقای  دعوی  در خصوص 
خانی فرزند .... به خواسته الزام خوانده به فک پالک /موتورسیکلت به شماره انتظامی 
۶8321ایران323 مدل 83 به شماره شاسی / بدنه 834111 و شماره موتور 40038۷ 
از پلیس راهور  به آخرین گزارش شماره 4413/258/2۹81 مورخ ۹۶/10/21  نظر 
اظهارات  به  باتوجه  :لذا  است  نگردیده  موتور سیکلت موصوف فک   / :پالک خودرو 
خواهان و صورتجلسه رسیدگی و مستندات ابرازی و استنکاف خوانده وفق مبایعنامه به 
جهت انجام تعهد مبنی بر فک پالک :مستند به موارد مشروحه وتایید صحت اظهارات 
حاضرین در جلسه رسیدگی :رای بر محکومیت خوانده به فک پالک از موتور سیکلت 

ب ش انتظامی ۶8321 ایران 323 صادر و اعالم می نماید .
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی می باشد .

م الف 107 خ – قاضی حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان ورامین 

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح  به   ۶15 شماره  شناسنامه  دارای  مازندرانی  سری  نقی 
کالس 15/5۹/۹۷از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان گدا پیرزاده  به شناسنامه 283 در تاریخ 82/1/1۷اقامتگاه دائمی 

خود به درود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر به 
1-طاهره قاضی زاده طبری  فرزند کربالیی آقا به شماره شناسنامه 400 دختر متوفی 
2-مولود قاضی زاده طبری  فرزند کربالیی آقا به شماره شناسنامه 38۶ دختر 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 پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی مزایده 
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرای به کالس ۹40۶۹8له کریم 
رضازاده علیه سید غالم  حسینی جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی ملک 
حدود 1۹0 متری در  روستای بیجی کال  بدون سند رسمی مالکیت اعیانی شامل ۶0 
مترمربع فاقد گاز برق و تلفن میباشد متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده در تاریخ 
۹۷/2/18روز سه شنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری بابل به فروش 
برساند مزایده از قیمت پایه به مبلغ 4۷5 میلیون ریال آغاز و به باالترین بهای پیشنهادی 
واگذار خواهد شد برنده مزایده بایستی 10 درصد بهارا فی المجلس و مابقی را حداکثر 
ظرف یک ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های انتقال نیز با خریدار میباشد متقاضیان 

می توانند تا 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور

آگهی رونوشت حصر وراثت 
فاطمه بهمنی دارای شناسنامه شماره ۶۶ به شرح دادخواست به کالسه 15/8۷/۹۷ از 
این از این دادگاه گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مولود 
قاضی زاده طبری به شناسنامه 38۶ در تاریخ ۹4/5/18در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت وی عبارت از 
1- خلیل بهمنی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 1322 پسر متوفی 
2-علی اکبر بهمنی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 4۷ پسر متوفی 
3-محمد بهمنی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 13۶۶ پسر متوفی
4- فاطمه بهمنی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه ۶۶ دختر متوفی 
5-شهربانو بهمنی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 3۷5 دختر 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 پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم زهرا عبادی جامخانه فرزند محمد به شرح درخواستی که به شماره ۹۷002۹این 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
محمد عبادی جامخانه فرزند حسین به شماره شناسنامه 24 صادره از ساری در تاریخ 
۹۶/12/24در اقامتگاه دائمی خود شهرستان میان رود فوت نموده ورثه  حین الفوت 

وی عبارتند از
1- خدیجه بازاری جامخانه فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 823 همسر متوفی 

2-ساره عبادی جامخانه فرزند محمد به شماره شناسنامه 2۶5 فرزند متوفی
3- زهرا عبادی جامخانه فرزند محمد به شماره شناسنامه 4223 فرزند متوفی 

4-میالد عبادی جامخانه فرزند محمد به شماره شناسنامه فرزند متوفی
5- محبوبه عبادی جامخانه فرزند محمد به شماره شناسنامه 282 صادره از ساری 

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 
الف  نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدن. 

۹۷/10
مدیر شعبه اول حکمی شورای حل اختالف میاندورود 

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازرامهرمزدرخواستی  بشناسنامه233صادره  پدرعلی  نام  بایمانی  بانوطوبی 
بایمانی  علی  مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
فوت  اش  دائمی  تاریخ85/1/14دررامهرمزاقامتگاه  رامهرمزدر  بشناسنامه۷4صادره 
بایمانی فرزندعلی بشناسنامه5وکدملی1۹11 ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی1-اقبال 
03۶483متولد1334/2/2صادره ازرامهرمز2-اردشیربایمانی فرزندعلی بشناسنامه1وک
دملی1۹110۷1424متولد1344/2/1صادره ازرامهرمز3-منصوربایمانی فرزندعلی بش

ازرامهرمز4-ناصربایمانی  ناسنامه3وکدملی1۹1100101۹متولد1323/2/10صادره 
ازرامهرمز5- بشناسنامه5وکدملی1۹1100۷882متولد1325/۹/4صادره  فرزندعلی 
بشناسنامه1۶3وکدملی1۹1023۹4۶1متولد1328/1/3 فرزندعلی  عبدالستاربایمانی 
صادره ازرامهرمز۶-طوبی بایمانی فرزندعلی بشناسنامه233وکدملی1۹102401۶8م
تولد133۶/5/4صادره ازرامهرمز۷-ناهیدبایمانی فرزندعلی بشناسنامه245وکدملی1۹
10240281متولد133۹/4/10صادره ازرامهرمز8-نرگس بایمانی فرزندعلی بشناسنا

مه255وکدملی1۹102403۹۷متولد1341/3/20صادره ازرامهرمز۹-فرنگیس بایمانی 
ازرامهرمزو  بشناسنامه3وکدملی1۹1145۷۹34متولد1330/1/3صادره  فرزندعلی 
الغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف)12/3۷(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح  به   ۶2 شماره  شناسنامه  دارای  درونکال  گیالنی  یداهلل 
کالس 10/35/۹۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد گیالنی درونکالبه شناسنامه ۶2 در تاریخ ۹۶/10/4در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته است حین الفوت آن مرحوم منحصر به 
1-احمد رضا گیالنی فرزند محمد و محرم به شماره شناسنامه 2021 متولد 134۷ 

محل تولد بابل پسر متوفی 
2-علیرضا گیالنی فرزند محمد و محرم به شماره شناسنامه 2۶1 متولد 134۹ محل 

تولد بابل فرزند متوفی 
3-مرتضی گیالنی فرزند محمد و محرم به شماره شناسنامه ۷۶2 متولد 1351 محل 

تولد بابل  فرزند متوفی 
4-روح اهلل گیالنی فرزند محمد و محرم به شماره شناسنامه 450 متولد 1354 محل 

تولد بابل پسر متوفی
5- یداهلل گیالنی فرزند محمد و مرضیه به شماره شناسنامه ۶2 متولد 1358 محل 

تولد بابل پسر متوفی 
۶-خدیجه گیالنی درونکال فرزند محمد و مرضیه به شماره شناسنامه ۶متولد 1355 

محل تولد بابل دختر متوفی 
۷-فاطمه گیالنی درونکال فرزند محمد و مرضیه به شماره شناسنامه 5۷ متولد 13۶4 

محل تولد بابل فرزند متوفی
8- رقیه گیالنی درونکال فرزند محمد و مرضیه به شماره شناسنامه 2050084551متولد 

13۶8 محل تولد بابل فرزند متوفی 
۹-مرضیه کیا مقدم فرزند حسین و حدیقه به شماره شناسنامه 3 متولد 133۷ محل 

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

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

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم

علی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دزفول  شهرداری  خواهان 
محمدافتخارفرزندمحمدکاظم و حسین وکریم حاج حاجی به خواسته اعتراض ثالث 
نسبت به دادنامه۹40۹۹۷۶144200332 مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه۹40۹۹8۶1442000۷5شعبه2دادگاه  پرونده 
دزفول ثبت ووقت رسیدگی مورخ13۹۷/3/20ساعت12:30تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.   
منشی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول
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نظارت وزارت نفت بر عملیات های پروازی 
افزایش می یابد 

وزیر نفت با اشــاره به حادثه سقوط بالگرد اجاره ای شرکت 
نفــت فالت قاره از تمهیدات نظارتی بیشــتر این وزارتخانه 
بر عملیات هــای پروازی خبر داد. به گــزارش زمان به نقل 
ازخبرگزاری صدا و ســیما، بیژن زنگنه در حاشــیه جلسه 
هیئــت دولت گفت: پس از آن که یکــی از کارکنان ما روی 
سکوی رسالت دچار سکته شد بالگرد بل 212 به محل سکو 
اعزام شد، اما متاســفانه به دلیل نامعلومی سقوط کرد. وی 
افزود: امدادگران بالفاصله ســه تن را در آب پیدا کردند، اما 
متاسفانه بیمار، پزشکیار و همراهش فوت کردند. وزیر نفت با 
تأکید بر اجاره ای بودن این بالگرد که متعلق به یک شرکت 
حرفه ای باسابقه خصوصی ســازی شده است، تصریح کرد: 
ایمنی پروازها به عهده شرکت هاســت که باید موارد ایمنی 
را به خوبی و دقیق رعایت کنند. وی افزود: به نظر می رســد 
با توجــه به حوادث اخیر و تعدد پروازهای وزارت نفت، الزم 
باشد از طریق بنگاه هایی معتبر به طور مستقیم بر کیفیت و 
ایمنی نظارت را اعمال کنیم. وزیر نفت گفت: پس از سقوط 
بالگرد اجاره ای متعلق به سپاه در دریای خزر و بالگردی دیگر 
در جزیره خارک این سومین حادثه سقوط در سال های اخیر 

بوده است.

جدیدترین آمار تولید و واردات بنزین اعالم شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جدیدترین 
وضعیت تولید و واردات بنزین را اعالم کرد.به گزارش زمان به 
نقل از ایسنا، سیدمحمدرضا موسوی خواه با بیان اینکه درحال 
حاضر میزان تولید بنزین در کشور نزدیک به 80 میلیون لیتر 
است، اظهار کرد: میزان تولید بنزین در کشور به زودی و با به 
مدار آمدن فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 84 میلیون 
لیتر می رســد. وی درمورد میزان واردات بنزین به کشور نیز 
توضیح داد:طبق آخرین آماردرحال حاضر روزی هفت میلیون 
لیتر بنزین به کشــور وارد می شود.البته پیش بینی شده در 
سه ماه نخست سال میانگین واردات بنزین روزانه ۹ میلیون 
لیتر باشــد.میزان واردات بنزین در  در ســه ماهه دوم سال 
کم تر خواهد شــد و ممکن است به 4.5 میلیون برسد  و در 
نهایت واردات بنزین در سه ماهه سوم سال قطع خواهد شد. 
بر اســاس این گزارش،پیش از این منصور ریاحی، مدیرعامل 
پیشین شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی میزان واردات 
بنزین را روزانه 15 میلیون لیتر اعالم کرده بود.همچنین فاز 
دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 25 بهمن ماه به مدار آمد.  
علیرضــا صادق آبادی - معاون وزیر نفــت در امور پاالیش  و 
پخش در مراسم آغاز به کار فاز دوم این پاالیشگاه اعالم کرد: 
به طور کلی  متوسط تولید بنزین کشور در سال گذشته ۶0 
میلیون لیتر بود و امروز به حدود ۷8 میلیون لیتر می رســد 
که ستاره خلیج فارس سهم اصلی را در افزایش تولید بنزین 

کشور دارد.

کوتاه از انرژی

قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت روز جمعه تحــت تاثیر تداوم 
پیمان کاهــش تولید اوپک و غیراوپک که 
از مازاد عرضه در بازار کاسته است، نزدیک 
به باالترین قیمت سه سال گذشته ایستاد.

بر اساس این گزارش، بهای معامالت آتی 
نفت برنت با ۹ ســنت کاهش نسبت به 
قیمت نهایی روز پنج شــنبه، به ۷3.۶۹ 
دالر در هر بشــکه رسید. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیــت آمریکا با ۷ 
ســنت کاهش، بــه ۶8.22 دالر در هر 

بشکه رسید.
کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک که در 
راس آنها عربســتان و روسیه قرار دارند، 
با هدف حذف اشــباع عرضــه و تقویت 
قیمت ها، از ابتدای سال 201۷ تولیدشان 
را حدود 1.8 میلیون بشکه در روز کاهش 
داده اند. بانک ســرمایه گذاری جفریز در 
گزارشــی اعالم کرد سطح ذخایر تجاری 
نفت در کشــورهای عضو سازمان توسعه 
و همکاری اقتصادی اکنون در متوســط 
پنج ســاله قرار دارد و برداشــت از آنها با 
پایان یافتن دوره تعمیرات پاالیشــگاهی 
در آســتانه پیک تقاضای فصلی، احتماال 
تسریع می شــود.در نتیجه محدود شدن 
تدریجی عرضه، هفته جاری قیمت نفت 
پایه برنت به ۷4.۷5 دالر و وست تگزاس 
اینترمدیت به ۶۹.5۶ دالر در هر بشــکه 
صعود کردند که باالترین رکورد از نوامبر 
ســال 2014 بود. عالوه بر توافق کاهش 
تولید جهانی، قیمــت نفت از تنش های 
ژئوپلیتیکــی در خاورمیانه مورد حمایت 

قرار گرفته است.

شل جستجوی نفت در فراسواحل 
مصر را از سر می گیرد

»سامی ایســکندر«، نائب رئیس شرکت 
انگلیسی- هلندی شل اعالم کرد که این 
شــرکت قصد دارد اکتشاف نفت و گاز در 
میــدان های خــود را در آب های عمیق 
مدیترانه مصر از ســر گیرد. از جمله این 
میدان ها، دلتای نیل غربی ۹ب اســت. 
مصــر به دنبال تولید نفت از میدان هایی 
اســت که به تازگی کشــف شده است تا 
واردات انرژی را تا سال 201۹ میالدی به 

نصف برساند.

نفت درجهان

معاون وزیر نفت در امور گاز، با بیان این که 
در سال ۹۶ یک هزار کیلومتر خط انتقال 
گاز به شــبکه اضافه و تزریق گاز در آنها 
انجام شــد، گفــت: ۶50 کیلومتر از این 
مقدار، خط 5۶ اینچ بوده و تمامی این هزار 

کیلومتر خطوط راهبردی و مهم هستند.
بــه گزارش زمان به نقــل از وزارت نفت، 
حمیدرضا عراقی، در نشســت مشترک 
وزارت نفت با اعضای کمیســیون انرژی 
مجلس شــورای اسالمی به ارائه گزارشی 
درباره فعالیت شــرکت ملی گاز در سال 
۹۶ پرداخت و تاکید کرد: انجام پروژه های 
گازرســانی و دیگر طرح های گاز نیازمند 
تامیــن منابع مالی هســتند، در صورتی 
که ایــن منابع مالی در اختیار شــرکت 
ملی گاز قرار بگیرند امســال نیز همچون 
سال ۹۶ آمادگی داریم تا به احداث، اجرا 
و بهره بــرداری از طرح های گاز بپردازیم. 
وی با اشــاره به این که تزریق به یک هزار 
کیلومتر خــط انتقــال گاز تنها در یک 
سال، موضوعی بی سابقه در طول فعالیت 
شرکت ملی گاز بوده، ادامه داد: راه اندازی 
خط ششم سراسری بســیار سخت بود؛ 
این خط از تمام رودخانه های خوزســتان 
و کوه ها و مناطق سخت گذر عبور کرد و 
در موعد مقرر تزریق گاز شد. مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز اظهار کرد: پارســال 4 

هزار روستا گازرسانی شدند، افزون بر این، 
ایســتگاه های تقویت فشار و توربین های 
جدید نیز به شــبکه انتقال گاز کشــور 
پیوســتند. عراقی، وجود مشکالتی مانند 
قراردادهای BOT، تامین لوله ها و منابع 
مالی را از جمله مشکالت شرکت ملی گاز 

برای اجرای پروژه ها اعالم کرد.
حذف آبونمان یک هزار میلیارد 

تومان از منابع مالی شرکت گاز را 
کاهش داد 

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: تامین 

پایداری گاز و اجرای طرح های گازرسانی 
نیازمنــد تامین منابع مالی اســت؛ در 
حالی که پارســال با حذف آبونمان یک 
هزار میلیــارد تومان از منابع شــرکت 
ملی گاز ایران کاســته شد. وی دریافت 
آبونمــان از طریق قبض های گاز را یکی 
از منابع مالی شرکت ملی گاز اعالم کرد 
و ادامــه داد: حذف آبونمــان از قبوض 
گاز یک هزار میلیــارد تومان از بودجه 
شرکت ملی گاز را کاهش داد، در حالی 
که این مبلــغ برای حفــظ، نگهداری، 

سرویس دهی، امدادرسانی، مقاوم سازی، 
پوشش، جلوگیری از خوردگی و ایمنی 
شبکه گاز سراسر کشور استفاده می شد. 
عراقی تاکید کرد: اجــرای صحیح و به 
موقــع طرح هــای گاز در صورت تامین 
منابع مالی مورد نیاز شــرکت ملی گاز 

امکان پذیر است.
خط کیاسر- نکا سبب پایداری 
گازرسانی در شمال کشور شد

مدیرعامل شــرکت ملی گاز تصریح کرد: 
برای راه اندازی خط دامغان - کیاســر - 
ساری - نکا شبانه روز و سخت کار کردیم، 
در غیر این صورت با قطع گاز ترکمنستان 
،گاز شمال کشور در زمستانی که گذشت 
قطع می شــد. وی اجرای صادرات گاز به 
بغداد را از دیگر موفقیت های شرکت گاز 
در ســال ۹۶ عنوان کرد و گفت: ما آماده 
صــادرات گاز به بصره هســتیم و پس از 
آمادگی طرف عراقی، این صادرات نیز انجام 
خواهد شد. عراقی با بیان این که تامین گاز 
کشور به پایداری رسیده است، اظهار کرد: 
با احتساب پاالیشگاه های عسلویه حدود 
14 پاالیشگاه گازی، ۷0 ایستگاه تقویت 
فشــار و 280 توربوکمپرســور در کشور 
تعمیر و نگهداری شــدند که تمامی این 
تعمیــرات بدون حتی یک مــورد توقف 

فعالیت انجام شد.

معاون وزیر نفت در امور گاز:

تزریق گاز به هزار کیلومتر خط انتقال در یک سال بی سابقه است

تولید مجتمع های پتروشیمی با ادامه روند 
افزایشی، در پایان سال گذشته به بیش از 53 

میلیون و ۶2۹ هزار تن رسید.
بــه گزارش زمــان به نقل از شــرکت ملی 
صنایــع پتروشــیمی، ظرفیت اســمی 5۷ 
مجتمع پتروشیمی تا پایان پارسال نزدیک 
بــه ۶2 میلیون تن بود کــه از میزان حدود 
۶0 میلیون تــن در برنامه تولید واقعی قرار 
داشــت. عملکرد 21 مجتمع پتروشــیمی 
مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای سال تا 
پایان اسفندماه پارسال 1۹ میلیون ۶۶5 هزار 

تن بوده است. همچنین، عملکرد 1۶ مجتمع 
پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان 
می دهــد، تولید واقعی این منطقه در مدت 
زمان یاد شــده در حدود 22 میلیون و 85۹ 
هزارتن بوده است. تولید واقعی 21 مجتمع 
پتروشیمی مستقر درمناطق داخلی کشور نیز 
پارسال حدود 11 میلیون و 104 هزار بوده 
است. مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی 
دراسفندماه امسال حدود 4.5۹ میلیون تن و 
عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان این ماه 

حدود 53.۶2 میلیون تن بوده است.

نخســتین کارگروه مشــترک نفت و گاز 
ایران و اسپانیا همزمان با بیست و سومین 
نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمی برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، این 
کارگروه 1۷ اردیبهشــت ماه امســال و در 
دومین روز برگزاری نمایشگاه نفت در سالن 
مروارید محل دائمی برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار خواهد شد.ترکیب 
شرکت های اســپانیایی برای این کارگروه 
مشــخص شــده اســت. در این کارگروه 

شــرکت هایی در زمینه های تولید ژنراتور، 
ســاخت شــیرآالت صنعتی، تولیدکننده 
برج هــای خنک کننده و... حضــور دارند.

اتحادیه تولیدکنندگان کاالهای سرمایه ای 
 CRA اسپانیا، تولیدکننده لوله های مغزی
و اتحادیــه صادرکننده تجهیزات جابجایی 
ســیاالت نیز در کارگروه اسپانیا هستند. 
بیســت و سومین نمایشــگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 1۶ تا 1۹ 
اردیبهشــت ماه در محل دائمی نمایشگاه 

بین المللی برگزار می شود. 

تولید محصوالت پرتوشیمی در سال 

گذشته از 53 میلیون تن گذشت

نخستین کارگروه مشرتک نفت و گاز 

ایران و اسپانیا برگزار یم شود 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز و کارت ماشین سواری کار هیوندای مدل 2013 با شماره 
با شماره موتور G4KECU۷۹4240و شماره شاسی  ایران 82  پالک 28۶ص32 
KMHJU81C۹DU54۷8۷5بنام معصومه قربانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز وانت اریسان مدل ۹4 با شماره پالک 14۷ص۷8 ایران 82 با شماره موتور 
118J0010۷۶1و شماره شاسی NAAB۶۶PE3FV51۹۷۹۹بنام مرجان چوکان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

اصالحیه
پیروآگهی منتشره درروزنامه پیام زمان مورخ 13۹۷/1/23آگهی اموال غیرمنقول مبلغ 
ارزش ششدانگ واحدمسکونی به اشتباه صدونود وسه میلیون و صد وسی هزارریال 
چاپ شده که نهصد ونود وسه میلیون وصدوسی هزارریال صحیح می باشد.شماره م 

الف:)۹/22(
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-مطوریان 

مفقودی
 برگ سبز پیکان وانت مدل ۹3 با شماره پالک 2۷۶ص۹4 ایران 82 با شماره موتور 
11P00۹۹۹۶۹و شماره شاسی NAAA3۶AAXEG۶۹255۹بنام علی قربانزاده 

 بابل کمانگر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 اجراییه 
مشخصات محکوم له بانک قرض الحسنه مهر ایران با مدیریت احمد علی خطیبی به 
نشانی ساری ابتدای خیابان فردوسی روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 سرپرستی 
بانک مهر مشخصات محکوم علیه حسنعلی  پورفتح اهلل به نشانی مازندران بابل جاده 
جدید آمل سپاه دانش روستای پیچاکال 2- محمد علی عابدی به نشانی مازندران 
قائمشهر سید محله جنب مسجد صبوری پالک 20 مشخصات نماینده یا قائم مقام 
قانونی محکوم له محکوم علیه 1- سیده زهرا نصیری فرزند سید کریم به نشانی کرج 
میدان آزادگان بلوار امام رضا نبش اردالن 2 ساختمان سرو واحد 8 وکیل بانک قرض 
الحسنه مهر ایران با مدیریت احمد علی خطیبی 2- محمد بخشنده فرزند رشید به 
نشانی مازندران کیاکال خیابان امام خمینی روبه روی شهرداری  وکیل بانک قرض 

الحسنه مهر ایران با مدیریت احمد علی خطیبی
دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  به  محکوم   
۹۶0۹۹۷1110۷00۷۷۷محکوم علیهما محکوم اند به نحوه تضامنی به پرداخت مبلغ 
11/54۶/152ریال به عنوان اصل طلب 1/218/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ 
تقدیم دادخواست ۹5/۶/23 لغایت وصول محکوم به از اصل وام برابر قرارداد بانکی 
حق الوکاله وکیل به مبلغ 415/۶۶1ریال در حق محکوم له  و همچنین پرداخت نیم 

عشر در حق دولت رای صادره غیابی است 
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و 
اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 
بازداشت مي شود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 13۹4(.4- خودداري 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري 
درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 13۹4( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب 
مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي 
شود. )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 13۹4(. ۶- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1ماده 3 قانون نحوه 

اجراي محکومیت مالي 13۹4(
 مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل حسن گلچوب فیروزجائی 

آگهی دادنامه
شماره  نهایی  ماهشهرتصمیم  اختالف  حل  کالسه33۹/3/۹۶شعبه3شورای  پرونده 
آدرس:ماهشهر-شهرچمران  به  فرزندصالح  البوغبیش  خواهان:هادی  دادنامه۷2۷/۹۶. 
کوی یاسرنبش خیام2.خواندگان: قاسم غالب نژادفرزندفالح به آدرس:شهرک مدنی-

حیدری  2-مهدی     .0۹1۶۹51۶454 پالک۹8.تلفن:  پنجم  چپ-خیابان  سمت 
3-محمدرضابادین  خیابان5.   دیوارسپاه  ماهشهر-فازپشت  آدرس  به  فرزندسلیمان 
انتقال  به  آخرپالک۶5.موضوع:الزام  فجرکوچه  ماهشهر-شهرک  آدرس  به  فرزندیداله 
پالک34ایران134ط23مقوم  شماره  خودروپرایدمدل8۹به  دستگاه  سندیک  وتنظیم 
البوغبیش  هادی  قانونی.آقای  خسارات  کلیه  انضمام  به  51/000/000ریال  به 
درتاریخ۹۶/5/24بامراجعت به شورادادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته 
اشاره شده درباالتسلیم نمودکه پس ازثبت به کالسه فوق برای مورخ۹۶/۶/14تعیین وقت 
شدکه درموعدمعین خواهان وخوانده ردیف اول درجلسه شوراحضوریافتندوبه سواالت 
فقط  جلسه  شدودراین  وقت  مورخ۹۶/8/21تعیین  مجددابرای  اندکه  داده  شوراپاسخ 
خواهان حضوریافت وپرونده به قاضی محترم شوراارجاع شدودرمورخ۹۶/۹/18دستور 
نشرآگهی برای خواندگان ردیف دوم وسوم صادرشدکه برای۹۶/11/11تعیین وقت شدکه 
درتاریخ یاد شده نیزخواهان وخوانده ردیف اول درجلسه حضوریافتندوبه سواالت قاضی 
شوراپاسخ داده اندکه شوراکفایت مذاکرات رااعالم ومبادرت به صدوررای به شرح ذیل 
نمود.رای قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای هادی البوغبیش به طرفیت آقایان1-قاسم 
غالب نژاد2-مهدی حیدری3-محمد رضابادین مبنی برالزام به انتقال سندیک دستگاه 
خودروپرایدمدل8۹به شماره پالک34ایران134ط23 به شرح دادخواست تقدیمی بابیان 
ردیف  )خوانده  است  ازخواندگان  یکی  بنام  پالک  دارای  شده  خودروخریداری  اینکه 
دوم(وسندبنام خوانده ردیف سوم است که بامراجعات مکررجهت فک پالک وانتقال 
موضوع  شورابابررسی  است  نموده  ورودخواسته  ماندتقاضای  نتیجه  بی  سندموضوع 
واحرازصحت مالکیت اتومبیل توسط خوانده ردیف سوم ومالکیت پالک توسط خوانده 
ردیف دوم وعدم حضور خواندگان ردیف دوم وسوم علیرغم نشرآگهی لذاشورادعوی 
خواهان رامقرون به صحت می داندو خواندگان ردیف دوم وسوم آقایان مهدی حیدری 
ومحمدرضابادین مستندبه ماده1۹8ق.آ.د.م وماده۹ قانون شورای حل اختالف به الزام به 
فک پالک اتومبیل وتنظیم سندبه نام خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است 
وظرف مدت بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه است وپس از بیست 
روزدیگرقابل تجدیدنظردرمحاکم عمومی ماهشهرمی باشد.ودرخصوص خوانده ردیف اول 
آقای قاسم غالب نژادبه دلیل عدم احرازمالکیت ایشان مستندبه ماده1۹۷ق.آ.د.م رای به 
بی حقی خواهان صادرواعالم می گردد.رای صادره حضوری است وظرف مدت بیست 
روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظردرمحاکم عمومی ماهشهرمی باشد.   شماره م.الف)1۶/41(
عبدالنبی پژوهان زاده-قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی
تولد:1351/۹/1شماره  تاریخ  پدر:علی  کرمالنام  محمدچعب  آقای  به  وسیله  بدین 
شودکه  می  علیه1ابالغ  :شوشتر-شعیبیه-روستای  نشانی  شناسنامه:1233به 
شماره352000۷۶3جهت  بانکی  استنادقرارداد  امیدبه  کارآفرینی  صندوق  بانک 
تاخیرمتعلقه  خسارت  انضمام  تاتاریخ13۹۶/۷/23به  مبلغ118۶055۹ریال  وصول 
وازتاریخ مذکورتاروزتسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شمااجرائیه صادر نموده 
مورخ  گزارش  وطبق  تشکیل شده  اداره  به کالسه۹۶0023۷دراین  اجرائی  وپرونده 
تقاضای  نشده،لذابنابه  شناخته  متن  شرح  شمابه  اقامت  13۹۶/10/20مامور،محل 
بستانکارطبق ماده  18آئین نامه اجرامفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های 
کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی که 
روزابالغ محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید،عملیات اجرائی 

جریان خواهدیافت.   شماره م.الف)15/11(
آگهی حصروراثتحیدرشاهینی فر-مسئول واحداجرای اسنادرسمی شوشتر

آقای علیرضاعباس پورنام پدرحبیب اله بشناسنامه3431صادره ازشادگان درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحوم حسین 
ماهشهردرتاریخ۹۷/1/1۶درماهشهرا 1۹405۹2۹1۷صادره  پوربشناسنامه  عباس 
قامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی بامشخصات فوق)پدرمتوفی(2-

فاطمه آلبوغبیش بشناسنامه131۶اهواز)مادرمتوفی(والغیر . اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادر 
وهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط 

است.     شماره م الف)1۶/45(
رئیس شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه۳

آگهی حصروراثت
آقای حامدآلبوفتیله نام پدرجلیل بشناسنامه1۹0023820۹صادره ازرامهرمزدرخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مادربزرگم مرحوم خاتون خانم شیخ 
بشناسنامه3۷1و کدملی481۹548825صادره باغملک در تاریخ۹4/3/20دررامهرمزاقامتگاه 
دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز 1-زاده کاله کج فرزند بارحمت بشناسنامه108۷وکدمل

ی1۹10۶5۶534متولد1345/1/1)تاریخ فوت۹5/3/31(2-کبرا کاله کج فرزند بارحمت 
بشناسنامه14۹وکدملی1۹10452351متولد13۶4/4/1)دختران متوفیه(می باشند والغیر. 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه 

اعتبارساقط است. شماره م الف:)12/3۶(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

متن آگهی 
پرونده کالسه ۹۶0۹۹8۶۶128001۹2 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 

)104 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷۶۶13800538 
شاکی :آقای پرویز عزیزی یگانه فرزند یداله به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم 
آباد شهر خرم آباد شیرخوارگاه کوچه باغ برفی پالک 30 –متهم : آقای کامران عزیزی 
فرزند یداله به نشانی قریه تکانه بخش 14 ده پیر پالک 42 –اتهام : تخریب ملک مشاعی 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای کامران عزیزی فرزند یداله مجهول المکان دایر بر 
تخریب ملک مشاعی موضوع شکایت آقای پرویز عزیزی یگانه بدین توضیح که شاکی و 
متهم از مورثین مرحوم یداله عزیزی یگانه می باشند لکن متهم بدون اذن و اجازه شاکی 
مبادرت به تخریب کامل ساختمان واقع در قریه تکانه متعلق به تمامی وراث کرده است 
حال با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به شکایت شاکی ارایه سند رسمی مالکیت 
بنام مرحوم مورث طرفین )یداله عزیزی یگانه ( عکس های تهیه شده از محل ساختمان 
تخریب شده تحقیقات و صورتجلسه مرجع انتظامی )ص18( اقرار صریح و مقرون به واقع 
متهم در شورای حل اختالف )صص 2۹و 30و 31 و 32 (النهایه اتهام انتسابی به متهم 
موصوف را که در مانحن فیه به عنوان مباشر معنوی مبادرت به تخریب ساختمان مذکور 
کرده است محرز و مسلم دانسته لذا به استناد ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات مصوب 13۷5 
مشارالیه را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی محسوب و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف مهلت 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد –بهروز قدمی . 

دادنامه
امام  اختالف مجتمع  پرونده کالسه ۹۶0۹۹8۶۶55۹001۷۷ شعبه ۹ شورای حل 
خمینی )ره ( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷۶۶55۹003۹5 –

خواهان : آقای حسین فیلی فرد فرزند محمد به نشانی لرستان –خرم آباد –خوانده : 
آقای محمد آوات محمدی فرزند محمود به نشانی لرستان –خرم آباد خ ۶ متری پل 
۹ دی کارگاه ساختمانی آقای محمد آوات محمدی –خواسته :مطالبه وجه بابت ........ 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست حسین فیلی فرد به طرفیت محمد آوات 
محمدی به خواسته مطالبه خسارت وارده به یک دستگاه خودرو سمند ایکس به 
شماره انتظامی 31-554 د 44 طبق نظریه کارشناس و هزینه بدین شرح کهخواهان 
اظهار داشته که اینجانب دارای سمند ایکس به شماره انتظامی فوق بوده که خوانده 
دعوی مدیر عامل شرکت نارین صفت آریا می باشد که به علت قصور و سهل انگاری 
در عدم نصب عالئم هشدار دهنده باعث ورود خسارت به خودروی اینجانب گردیده 
که تقاضای مطالبه خسارت مورد استدعاست علی ایحال با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و نظریه کارشناسی مورخ 13۹4/۹/18 که 
مجموع خسارات وارده و افت خودرو را مجموعا 140/000/000 ریال برآورد نموده 
است و نظر به ارائه کروکی ترسیمی مورخ 13۹4/8/4 که اعالم داشته بی احتیاطی از 
جانب راننده سواری سمند به شماره انتظامی 31-554 د 44 به علت عدم توانایی در 
کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت مطمئنه و قصور و سهل انگاری از طرف پیمانکار 
مربوطه شهرداری )خوانده ( هر کدام به میزان 50 درصد مقصر به نظر می رسد لذا با 
این اوصاف میزان خسارت وارده به خواهان به مبلغ ۷0/000/000 ریال اعالم و نظریه 
مذکور مصون از ایراد و اعتراض طرفین بوده لذا شورا دعوی خواهان را با توجه به احراز 
رابطه سببیت ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1۹8-51۹ قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۷0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
کارشناسی و مبلغ 1/500/000 ریال و هزینه دادرسی به مبلغ 1/8۷0/000 ریال در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – حسن کرم پوری . 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹30۹۹8۶۶1310024۶ شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)105 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۷0۹۹۷۶۶13۹000۶۶ شاکی : کیهان 
عباسی نژاد پشم فرزند کرم جان با وکالت آقای احد فرضی پور فرزند شهمراد به نشانی 
انتهای کوچه –متهمین :1-آقای عبدالباری سامری  الدین کوچه ذوالفقار 10  فک 
پور فرزند عبداله ... به نشانی فوالدشهر محله B 5 بلوک 3۶ –ورودی 402 پ 212 
-2- آقای حسین محمدزاده فرزند محمد نقی به نشانی مجهول المکان –اتهام :ایراد 

صدمه بدنی غیر عمدی )در بی احتیاطی ( 
گردشکار –بتاریخ 13۹۷/1/18 در وقت فوق العاده جلسه 105 کیفری 2 خرم آباد 
اوراق و محتویات  بررسی  با  پرونده کالسه ۹30۶20 ک 2 تحت نظر است دادگاه 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص اتهام حسین محمدزاده مدیر شرکت پترو صنعت اصفهان دایر 
بر عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به کیهان 
عباسی نژاد پشم فرزند کرم جان با وکالت احد فرضی پور به میزان هفتاد و پنج درصد 
قصور با توجه به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی –گواهی پزشکی قانونی –کیفر 
خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد احضار متهم از طریق آگهی به 
لحاظ عدم شناسایی و عدم حضور در دادگاه توجها به نظریه کارشناسی هیات سه 
نفره که مصون از اعتراض باقی مانده از لحاظ جنبه خصوصی بزه –مستندا به مواد 
448-44۹-488-52۶-۷10 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 13۹2 اتهام متهم 
موصوف را محرز و ثابت دانسته فلذا متهم را به پرداخت هفتاد و پنج درصد دیات 
ذیل در حق شاکی محکوم می نماید 1-جرح انگشت دوم سمت چپ دامیه دو هزارم 
دیه کامل 2-ارش پارگی تاندون انگشت دوم دست چپ که تحت عمل جراحی ثابت 
سازی قرار گرفته جمعا دو درصد از دیه کامل 3-ارش محدودیت حرکتی انگشت دوم 
دست چپ دو درصد از دیه کامل تعیین و اعالم می گردد .ضمنا در خصوص جنبه 
عمومی بزه مستندا به مواد ۹1 و 1۷۶ قانون کار با رعایت بند ت ماده 3۷ از قانون 
مجازات اسالمی و بند ث و ج از ماده 38 قانون مذکور با دو درجه تقلیل به لحاظ اقدام 
جهت جبران زیان ناشی از بزه با ارایه رونوشت بیمه نامه مسئولیت مدنی منعکس در 
صفحه 122 پرونده متهم را به پرداخت جزای نقدی پانزده میلیون ریال در حق دولت 
محکوم مینماید .ضمنا در خصوص اتهام عبدالباری سامری پور فرزند عبداله دایر بر 
عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی نسبت به شاکی فوق الذکر به شرح مذکور با توجه 
به آگهی تصمیمات در شرکت پترو صنعت اصفهان به شرح صفحه 12۶ پرونده حکایت 
از مدیر عاملی آقای حسین محمد زاده فلذا به لحاظ عدم توجه اتهام مستندا به ماده 
184 قانون کار و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و بنابر قاعده فقهی اصالت البرائت 
و اصل 3۷ از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حکم بر برائت متهم موصوف صادر 
و اعالم می گردد رای صادره در خصوص متهم حسین محمد زاده غیابی ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت مذکور قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد و در خصوص متهم 
عبدالباری سامری پور فرزند عبداله حضوری محسوب ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد.
 رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو خرم آباد – پرویز پور هادی . 

متن آگهی
عباسی  شاهزاده  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
طرفیت  به  دادخواستی  اله  فرزندحبیب  رضاشیخی  آقای  فردفرزندشکری.خواهان 
خوانده خانم شاهزاده عباسی فردفرزندشکری به خواسته اعالم وقوع عقدصلح یک 
وسنداجرایی انتقال  ثبتی1/1312/1۶درتاریخ13۹3/4/12وابطال  پالک  آپارتمان 

کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  4۶24۶مورخ13۹5/4/21مطرح 
رامهرمزثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  ۹۶0۹۹8۶15310084۹شعبه 
دستوردادگاه  حسب  که  مورخ13۹۷/3/1۹ساعت11:00تعیین  رسیدگی  ووقت 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده۷3قانون  موضوع  طبق 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جرایدکثیراالنتشارآگهی می 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.   شماره م.الف)12/34(
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان رامهرمز-شهالصحرایی
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اقدام عملیاتی دولت برای ارز بدون نوسان
حمید حاج اسماعیلی 

براســاس فرآیند منطقــی در مورد تثبیت نرخ ارز، دولــت قرار بود مطابق 
برنامــه ای کــه در نظر گرفته بود، نرخ ارز را تک نرخــی کند اما این اتفاق 
نیفتاد. در ســال های اخیر دولت و بانک مرکزی بــا ایجاد ثبات نرخ ارز در 
بازار کشــور، به دنبال متعادل کردن وضعیت بازار و همسان سازی نرخ ارز 
بوده انــد که به دالیل متعــدد، این برنامه براســاس پیش بینی های از قبل 
صــورت گرفته جدی تر، منطقی تر و اقتصادی تر باید دنبال و اجرا می شــد.

نوســانات نرخ ارز در اواخر ســال ۹۶ افزایش چشــمگیری یافت و دولت 
نتوانســت با این مســاله به صورت منطقی برخورد کند و ادامه این شرایط 
در ســال ۹۷ سبب شد تا دولت با سیاست دستوری کنترل نرخ ارز، نسبت 
به یکسان سازی آن و تک نرخی کردن ارز اقدام کند که این اقدام، متفاوت 
از تصمیمات و وعده های قبلی دولت در مورد تثبیت نرخ ارز است. بنابراین 
نمی توان در مورد نرخ ارز و تک نرخی شــدن آن با توجه به شــرایط فعلی 
اقتصادی کشور پیش بینی های قاطع و دقیقی انجام داد.تخصیص ارز مورد 
نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان و دانشجویان و مسافران هنوز مکانیزم 
درســت و مشخصی ندارد و صرافی ها از فروش ارز ممنوع هستند و این کار 
تنها از طریق بانک ها انجام می شــود که در نتیجه باید گفت ارز به صورت 
طبیعی در بازار وجود ندارد.سیاســت ارزی کشــور تاثیر خود را در ماه های 
آینده نشان خواهند داد و در 2، 3 ماه آینده می توان دید که اقدامات فعلی 
دولت در تک نرخی کردن ارز چه میزان توانسته از بازار کار و تولید در کشور 
حمایــت کند.  در 2، 3 ماه آینده دولت می توانــد ارز مورد نیاز بازار کار و 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان را تامین کند و به حتم این موضوع می تواند 
ســبب ایجاد ثبات در بازار کار و کل اقتصاد شــود که مساله بسیار مهمی 
اســت.در ماه های آینده می توان ارزیابی دقیقی از وضعیت رشــد اقتصادی 
و شــکوفایی بازار کار داشت و گفت آیا سیاست دولت در تک نرخی کردن 
نرخ ارز موثر بوده اســت یا خیر؟ این در حالی است که باید گفت سیاست 
دســتوری محدود کننده خوب نیست و عامل تعیین کننده ای در بازار کار 
و اقتصاد محســوب نمی شود.دولت باید سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز را 
ظرف مدت ۶ماه ســاماندهی کند و شرایط را به حال طبیعی برگرداند. در 
اقتصاد و بازار کار عدم تعادل و بی ثباتی نرخ ارز ناشی از افزایش قیمت ارز در 
سال گذشته موجب تاثیر فراوانی شده که دولت باید این شرایط و وضعیت 
را کنترل کند.افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل مختلفی بوده که شامل عوامل 
داخلی و عوامل بیرونی می شود که برخی از عوامل داخلی در اختیار دولت 
و حاکمیت بوده و از عوامل خارجی نیز می توان به تاثیر تنش های سیاسی 
بین کشــورها و شوک های ناشی از این موضوع اشاره کرد.در عرصه داخلی 
نیز باید گفت دولت یازدهم در سال های فعالیت خود توانست فرآیند منطقی 
در اقتصــاد را دنبال کند که تبعــات آن در عرصه مدیریــت و بازار کار و 
کنترل نرخ تورم و مقدار عددی منطقی تورم و جلوگیری از رشــد فزاینده 
قیمت ها قابل مشاهده بود.  اما متاســفانه در دولت دوازدهم، دولت برخی 
از کنترل ها را از دست داد و تنش های سیاسی بعد از انتخابات و اختالفات 
بین گروه های مختلف سیاســی کشــور و عدم هماهنگی دولت با ارکان و 
ســازمان های مختلف حاکمیتی و در نهایــت موفق نبودن در جلب اعتماد 
عمومی مشکالتی را به وجود آورد.مردم در دو دوره به دولت اعتماد کردند 
و انتظار داشــتند تا گام های جدی رو به جلو بــردارد و با این کار تغییرات 
در معیشت مردم محسوس شود، اما افزایش بیکاری و عدم تحقق برخی از 
وعده ها، سبب کاهش روند بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین افزایش 
نرخ بیکاری شــد.تنش های متعدد در کنار این موارد به شــرایط دامن زده 
و در نتیجه ســبب بی ثباتی در اقتصاد شــده است؛ به طوری که بررسی ها 
نشان می دهد اعتراضات سال ۹۶ بیشتر منشا اقتصادی داشت و این موضوع 
بــه روندی که دولت دنبال می کرد، لطمات فــراوان وارد کرد.دولت باید با 
همکاری و همفکری با ارکان و ســازمان های مختلف حاکمیتی و تعامل با 
گروه های مختلف سیاسی به تثبیت شرایط کمک کرده و کارهای جدی تری 
را با تکیه بر منابع داخلی انجام دهد. یکی از این کارها، اصالح سیاست های 
پولی اســت که از گذشته تا کنون با مشکالت فراوان مواجه بوده اند.دولت 
باید ســرمایه های منجمد بانک ها به بازار کار و چرخه اقتصاد بازگرداند و به 
ســرمایه در گردش تبدیل کرده و شــرایطی را فراهم کند تا مردم بتوانند 
از وام های خرد بهره مند شــوند؛ این موارد جزو وعده های دولت اســت که 
باید محقق شــود.دولت در سال های گذشته تالش فراوانی کرد تا نرخ سود 
ســپرده بانکی را به 15 درصد کاهــش دهد.دولت در مدت باقی مانده باید 
برخی سیاست های خود را اصالح کرده و با کنترل این موارد ثبات را به بازار 
بازگرداند. دولت باید سیاست های تاثیرگذار در نرخ ارز را از طریق مولفه های 

داخلی کنترل کرده و قطار شرایط اقتصادی مطلوب را به ریل بازگرداند.
Email :  Info@zamandai ly. i r    

داد و ستد ۹ میلیارد سهمی بورس از ابتدای امسال

 ۹ میلیارد ســهم و حق تقدم، از ابتدای امسال تا کنون در مدت 15 روز 
معامالتی در بورس اوراق بهادار دادوستد شده است.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، از ابتدای امســال تاکنون در مدت 15روز 
معامالتی تعداد ۹میلیارد و ۷۷4میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 20هزار 
و ۹34میلیارد ریال در ۷20 هزار و 520دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معامالت بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این 
مدت ۶میلیارد و 80۷ میلیون سهم به ارزش 11 هزار و 22۶ میلیارد ریال 
در 33۷ هزار و 204 نوبت در بازار اول؛ 2میلیارد و ۷۹5میلیون ســهم به 
ارزش 5 هــزار و 4۹2میلیارد ریال در 3۷3 هزار و ۷۶ نوبت در بازار دوم؛ 
2میلیون ســهم به ارزش 2هزار و 481 میلیارد ریال در یک هزار و  883 
نوبت در بازار بدهی؛ 5 میلیون ســهم بــه ارزش یک میلیارد ریال در ۷5 
نوبت در بازار مشــتقه و 1۷0میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری 
قابــل معامله در بورس تهران به ارزش یک هزار و ۷34میلیارد ریال در 8 

هزار و 282نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

سرمقاله

نجات بخش سنتی اقتصاد از 
طریق فناوری های نوین

رئیس ســازمان بورس اعالم کرد: فناوری  به خودی 
خود سودآور است و در عین حال به توسعه بازارهای 
مالی نیز کمــک می کند اما نبایــد فناوری های نو 
را محــدود به خود بدانیم.به گــزارش زمان به نقل 
ازســازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی در 
آیین اختتامیه بزرگ ترین رویداد استارت آپی ایران 
و خاورمیانه ضمن قدردانی از فرابورس ایران و تمام 
کســانی که تالش کرده اند حوزه هایی که مبتنی بر 
دانش و نوآوری است رشد مناسبی پیدا کند، گفت: 
فناوری  به خودی خود ســودآور اســت و در عین 
حال به توسعه بازارهای مالی نیز کمک می کند اما 
نباید فناوری های نــو را محدود به خود بدانیم چرا 
که برای نجات بخش ســنتی اقتصاد هم به توسعه 
فناوری هــای نوین در این بخــش نیاز داریم.رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیــان اینکه یکی 
از حوزه های پرســود برای سرمایه گذاران نیز حوزه 
فناوری های مالی است، عنوان کرد: فین استارز بسیار 
کمک می کند که سرمایه گذاران فرصت های خوبی 
برای سرمایه گذاری پیدا کنند.وی همچنین به حوزه 
تنظیم قوانین و مقررات نیز اشــاره کرد و افزود: در 
ســال ۹5 بارها اعالم کرده ایم که ســازمان بورس 
آمادگی دارد به گســترش حوزه فین تک از طریق 
اصالح و تکمیل مقررات کمک کند و معاون علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری نیز وعده داده اســت 
کــه در این امر ما را یاری کنــد.وی در ادامه اظهار 
کرد: امیدواریم با تعاملی که میان ســازمان بورس، 
فرابورس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برقرار شــده بتوانیم کمک کنیم رویدادهای حوزه 
فناوری همچون فین استارز مقیاس جهانی پیدا کند.

محمدی در پایان توصیه کرد که تمامی فعاالن بازار 
ســرمایه در جریان ظرفیت های فین استارز 2018 
قرار گیرند و فرابورس ایران نیز امکانات، نرم افزارها 
و خدماتی که استارت آپ ها از طریق فین استارز ارائه 
می کنند را به تمامی ناشران ارسال کند تا بتوانند از 

تکنولوژی هایی که نیاز دارند، استفاده کنند.

هشدار برای بازار مرغ در ماه رمضان

مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران مرغ گوشتی 
اعالم کرد: با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید 
در پی نوســانات اخیر نرخ ارز و کاهش جوجه ریزی، 
برای بازار ماه رمضان با کاهش عرضه و افزایش قیمت 
مواجه خواهیم شــد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
در پی افزایش نرخ ارز طی ماه های اخیر که در ســال 
جاری شــدت بیشتری گرفته بود، قیمت گوشت مرغ 
به تدریج رو به افزایش رفت و از حدود کیلویی 8000 
تومان هم گذشــت.محمد علی کمالی سروستانی در 
این باره معتقد است با توجه به شرایط کنونی قیمت 
هر کیلوگرم گوشــت مرغ نباید کمتر از 8200 تومان 
باشــد اما در این میان عده ای واردکننده تنها به فکر 
ســودجویی خود هســتند و با وجود آنکه نهاده های 
تولیــد مانند ذرت و کنجاله ســویا را با ارز مبادله ای 
حدود 3۶30 تومانی وارد کرده اند آن را با نرخ ارز آزاد 
به بازار عرضه کرده اند و سبب شده است تا مرغداران 
فشار و زیان سنگینی را متحمل شوند و در این میان 

مشخص نیست که دستگاه های نظارتی کجا هستند.

روزنه

معاون مســکن وزیر راه و شهرسازی، با بیان 
اینکه امسال قیمت مسکن افزایش می یابد، 
گفت: از شــورای پول و اعتبــار، افزایش وام 
مســکن زوجین به 200 میلیــون تومان را 

درخواست کرده ایم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حامد مظاهریان 
دربــاره جزئیــات درخواســت وزارت راه و 
شهرسازی از شــورای پول و اعتبار مبنی بر 
افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن زوجین 
از محــل صندوق پس انداز مســکن یکم، از 
1۶0 بــه 200 میلیون تومان اظهار داشــت: 
وزارت راه و شهرســازی همواره به دنبال آن 
است تا بخش بیشتری از هزینه خرید مسکن، 
از سوی خانوارها را تسهیالت مسکن تشکیل 
داده، در عین حال، مــدت زمان بازپرداخت 
وام طوالنی تر شــده و سود آن کاهش یابد.

وی ادامــه داد: به همین منظور، اصلی ترین 
اقدام وزارت راه و شهرســازی برای خانه دار 
شدن مردم در 4 سال اخیر، تأسیس صندوق 
پس انداز مسکن یکم در خرداد 13۹4 بود تا 
بر اســاس آن، تسهیالت مسکن بر پایه پس 
انداز مردم و پرداخت وام با بهره پایین توسط 
بانک، شــکل بگیرد.وی افزود: اینکه از نظام 
بانکی، پرداخت تسهیالت بیشتر خرید مسکن 
با بهــره پایین تر و مدت زمــان بازپرداخت 
طوالنی را مطالبه کنیم، جزو دســتورالعمل 
دائمی اقدامات وزارت راه و شهرسازی است. 

به همین دلیل بود که در ابتدای امسال، وزیر 
راه و شهرســازی این خواســته ها را شفاف 
مطرح کرد و به رئیس جمهور نامه نوشــت. 
در حال حاضر نیز، این خواســته های وزارت 
راه و شهرسازی در دستور کار شورای پول و 
اعتبار قرار دارد، تا در مورد آن تصمیم گیری 
شود.وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد وزارت راه 
و شهرســازی این اســت که مبلغ وام خرید 
مســکن زوجین از محل صنــدوق پس انداز 
مســکن یکم، از 1۶0 به 200 میلیون تومان 
افزایش و بهره بانکی نیز در بافت های فرسوده 
2 درصــد کاهــش و از 8 درصد کنونی به ۶ 
درصد تنزل یابد.معاون وزیر راه و شهرسازی 

یادآور شــد: اجرای این خواسته وزارت راه و 
شهرسازی متکی به این است که نظام بانکی 
این موضوع را بررســی کند که تا چه اندازه 
توان پرداخت تســهیالت با شرایط مذکور را 
دارد. با ایــن حال وزارت راه و شهرســازی، 
همواره این ســه وضعیت )افزایش سقف وام، 
کاهش ســود و افزایش زمان بازپرداخت( را 
صرفا برای تقویت ســمت تقاضای مسکن از 
نظــام بانکی و بانک مرکزی مطالبه می کند.

مظاهریان تصریح کرد: قرار اســت در صورت 
موافقت شــورای پول و اعتبار، وام مســکن 
زوجین خانه اولی به هــر یک 100 میلیون 
تومــان ارتقاء یابد که پــس از یک دوره یک 

ســاله ســپرده گذاری، هر کــدام از زوجین 
به مبلغ 50 میلیون تومــان نزد بانک عامل 
بخش مســکن پرداخت شود. به تناسب این 
افزایش سقف وام مسکن در تهران و با همین 
نســبت موجود، سقف وام مسکن زوجین در 
شهرهای باالی 200 هزار نفر و مراکز استان 
ها و همچنین شــهرهای کمتر از 200 هزار 

نفر افزایش یابد.
به گفته این مقام ارشد وزارت راه و شهرسازی، 
در حال حاضر افزایش زمان بازپرداخت وام از 
12 سال فعلی و نیز کاهش نرخ سود در غیر از 
بافت های فرسوده در درخواست نهایی وزارت 
راه و شهرسازی از شــورای پول و اعتبار قرار 
ندارد و صرفا افزایش سقف وام و کاهش سود 
آن ویژه بافت های فرسوده جزء خواسته های 
اصلی وزارت متولی بخش مسکن از نظام بانکی 
قرار دارد.مظاهریان در پاســخ به این پرسش 
که آیا بازار مســکن در سال جاری با افزایش 
ناگهانی و غیر منتظره مسکن روبه رو خواهد 
شد یا خیر؟ گفت: این اظهاراتی که برخی در 
خصوص بازار مســکن در ســال ۹۷ بیان می 
کنند، از نظر وزارت راه و شهرســازی منتفی 
اســت و پیش بینی ما افزایش قیمت مسکن 
در امتداد نرخ تورم است. البته باید تالطماتی 
که در بازارهای موازی وجود دارد، به سرانجام 
برســد تا بهتر بتوان در خصوص وضعیت بازار 

مسکن پیش بینی دقیق تری داشت.

آینده بازارمسکن چه خواهد بود؟

پیشنهاد افزایش وام مسکن به2۰۰میلیون تومان

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

برابر رای شــماره 13۹۶۶033105۷004۷۷0   هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملــک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای 
جوادشاهسواری فرزند محمود علی بشماره شناسنامه ۷۷5 صادره از رزن در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 100/2۷ مترمربع پالک 301 فرعی از 3۶1 اصلی واقع 
در محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای قاسم مردانی کمالی محرز گردیده است. 
لــذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار 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.۶22 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۹۷/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/02/1۶

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابــر رای شــماره13۹۶۶033105۷004۷۷8هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حاجعلی 
رحمانی فرزند نقی بشــماره شناســنامه 881 صادره از بزینه رود در ششــدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 124/14 مترمربع پالک 14۶3 فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشــت خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم گروسی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶2۶ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/02/1۶

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابــر رای شــماره13۹۶۶033105۷00480۷هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری 
ظریفی فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 44 صادره از کرج در ششــدانگ یک باب 
ســاختمان به مساحت 150/00 مترمربع قســمتی از قطعه 5۶۶ تفکیکی از ۹ اصلی 
واقع در ماهدشــت خریداری از مالک رسمی آقای احمد ظریفی محرز گردیده است. 
لــذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار 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.۶28 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/02/1۶

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابــر رای شــماره13۹۶۶033105۷004808هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری 
ظریفی فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 44 صادره از کرج در ششــدانگ یک باب 
ســاختمان به مساحت 150/00 مترمربع قســمتی از قطعه 5۶۶ تفکیکی از ۹ اصلی 
واقع در ماهدشــت خریداری از مالک رسمی آقای احمد ظریفی محرز گردیده است. 
لــذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار 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.۶24 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/02/1۶

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهــی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 13۹۶۶033105۷004۷۷5هیــات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیز عزیزی 
فرزند علی بشــماره شناســنامه 4 صادره از سراب در ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 121/2۷ مترمربع پالک 18۹ فرعی از 1۶5 اصلی واقع در محمدشهر خریداری 
از مالک رســمی آقای ایرج شهاب محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند 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 ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.  ۶23 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۹۷/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/02/1۶

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهــی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره13۹۶۶033105۷004۷۹2هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای محمدمرادبیات 
فرزند محمدرضابشماره شناسنامه 5 صادره از تویسرکان در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 300/0۶ مترمربــع پــالک ۷11 و 1482 فرعی از 3۶2 اصلــی واقع در 
محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای علیرضا زارع بیدکی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 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.۶2۷م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/02/1۶

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهــی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره13۹۶۶033105۷004۷۶۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودافتخاری فرزند 
ابراهیم بشــماره شناســنامه 2۶۷ صادره از رزن در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 503/40 مترمربع پالک 2003 فرعی از۹ اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رســمی آقای علی رضائی محرز گردیده اســت. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند 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 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.۶25 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/02/1۶

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

موفقیت سیاست های ارزی دولت 
نیازمند حمایت کل حاکمیت 

 اجرای 54 پروژه با اشتغالزایی
 ۳0 هزار شغل در 4سال آینده

رییس کنفدراســیون صادرات ایران گفت: اگر 
همه قــوا و حاکمیت از سیاســت های ارزی 
دولت حمایت کنند، قــوه مجریه می تواند در 
اجرای این سیاســت ها موفق باشد و نتایجی 
مثبت برای اقتصاد کشــور به ارمغان بیاورد.به 
گزارش زمــان به نقل ازایرنا، »محمد الهوتی« 
افزود: البته این حمایت ها باید منطقی باشد و 
اگر ایرادی در برنامه ها وجود دارد، باید گوشزد 
شــود.وی ادامه داد: در صورتــی که مخالفان 
دولت از جنبه سیاسی و حزبی با این سیاست 
ها مخالفت کنند و نقد آنها سازنده نباشد، می 
تواند به شکست این سیاست ها منجر شود اما 

باید توجه داشت که شکست سیاست ها فقط 
متوجــه قوه مجریه نیســت و کل حاکمیت را 
هدف قرار می دهد و از این رو باید منافع ملی 
را محــور نقدها و نظرات خــود قرار داد.وی به 
انتقادهایی که علیه سیاســت های ارزی دولت 
مطرح می شود، یادآور شد: اکنون برای قضاوت 
کردن در مورد سیاست های ارزی دولت بسیار 
زود است.وی افزود: 12 بخشنامه ای که در 48 
ساعت صادر شده ممکن است اشکاالتی داشته 
باشد اما می توان این مشکالت را در کارگروهی 
که قرار است با حضور فعاالن بخش خصوصی 
در ســازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شود، 
مورد بررسی قرار داد و برطرف کرد.وی با تاکید 
بــر این که آرامش باید به بازار باز گردد، گفت: 
شــرایط نابسامان و به هم ریختگی در اقتصاد، 
مطلوب هیچ فعال اقتصادی شناســنامه داری 
نیست زیرا در این شــرایط هیچ کس قادر به 
تصمیم گیری و برنامه ریزی نیست.وی افزود: 
بنابر این، اعم از این که صادرکننده موافق و یا 
واردکننده مخالف افزایش نرخ ارز باشد، شرایط 
نابســامان برای هیچ کدام از دو طیف منافعی 

نخواهد داشت.

 
رئیس هیات عامل ســازمان گســترش و 
نوسازی صنایع ایران گفت: این سازمان در 
4 ســال آینده 54 پروژه با سرمایه گذاری 
500 هزار میلیارد ریال و اشــتعالزایی 30 

هزار شغل را در برنامه کاری خود دارد.
به گزارش زمان به نقــل ازوزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت،  منصــور معظمی در 
نشســت وزیر صنعت، معــدن و تجارت با 
مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران با بیان این مطلب، گفت: از پروژهای 
در دســت اجرا 22 طــرح در حوزه صنایع 
نوین، ۹ پروژه در حوزه نفت و گاز و انرژی، 
۷ پروژه در صنایع حمل و نقل و 1۶ طرح 
در ســایر صنایع است که عمدتا به سرمایه 
گذاری در بخش مناطق محروم اختصاص 
دارد. معظمــی گفت: ســرمایه گذاری در 
مناطق کمتر توسعه یافته جزو اولویت های 
مهم ایدرو اســت و 10 پروژه از طرح های 
سرمایه گذاری در دســت اجرا در مناطق 
کمتر توسعه یافته که با توجه به توانمندی 
ها و منابع استانی است. رئیس هیات عامل 

سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران 
تصریح کرد: این 10 طرح درمناطق کمتر 
توسعه یافته با سرمایه گذاری بیش از 43 
هزار میلیارد ریال با اشتغال بیش از 5000 
نفر است که 43 درصد تعداد طرح ها، 41 
درصد میزان ســرمایه گذاری و 2۹ درصد 
طرح های را شــامل می شود.رئیس هیات 
عامل ایــدرو در پایان گفت:بــرای اجرای 
پروژهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران به حمایت بیشــتر دولــت و وزارت 
صنعت معــدن و تجارت بــرای تخصیص 

منابع نیازمندیم.



  بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست
 و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

 )همیلتون(

سخن حکیمانه

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است 
 سلطان جهانم به چنین روز غالم است

گو شمع میارید در این جمع که امشب 
 در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

امروز با حافظ

 کتاب محمود دولت آبادي
 مجوز گرفت

محمــود دولت آبــادی از 
رمانش  گرفتــن  مجــوز 
درباره جنگ با نام »طریق 
بسمل شدن« و عرضه آن 
به همــراه دیگر آثارش در 
نمایشــگاه کتاب تهران خبر داد.این نویســنده 
پیشکسوت به ایســنا گفت: رمان »طرق بسمل 
شدن« که روایتگر محدوده ای از جنگ است از 
ســال 1383 تا 1385 نوشته شد و از یک سال 
بعد از آن در انتظار دریافت مجوز نشــر بود که 
حاال بعد از حدود 10 ســال انتظار مجوز گرفته 
اســت.او در توضیح بیشتر درباره این کتاب، آن 
را نگاه دو نویســنده از این سو و آن سوی جنگ 
توصیف کرد.دولت آبــادی همچنین گفت به جز 
رمــان »زوال کلنل« و کتاب »عبــور از خود« 
که هنوز مجوز نشــر نگرفته اند، بقیه آثارش در 
نمایشــگاه کتاب حضور دارند. »زوال کلنل« که 
با نام »کلنل« به زبان های دیگر ترجمه و منتشر 
شــده روایت مقطعی از تاریخ ایران است. »عبور 
از خــود« نیز به گفته نویســنده، خودزی نامه و 
مقداری از زندگی تجربی اوست که سال هاست 
به همراه رمان »زوال کلنل« در انتشــار دریافت 
مجوز نشــر اســت.اما از دیگر آثار دولت آبادی، 
چاپ  تازه »کلیدر« )انتشارات فرهنگ معاصر( به 
همراه چاپ تازه »جای خالی سلوچ«، »سلوک« 
و »بنی آدم« )نشــر چشــمه( در سی و یکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می شود.

همچنین دیگر کتاب های این نویســنده که از 
سوی نشــر چشمه در نمایشــگاه کتاب تهران 
عرضه می شــوند این عنوان ها هســتند: »میم 
و آن دیگــران«، »قطــره محال اندیش«، »این 
گفت و ســخن ها«، »ما نیز مردمی هســتیم«، 
»روزگار سپری شده مردم ســالخورده« و »سر 
زلف عروسان سخن«.ســی و یکمین نمایشگاه 
بین المللــی کتاب تهران با شــعار »نه به کتاب 
نخواندن« از تاریخ 12 تا 22 اردیبهشــت ماه در 

مصالی امام خمینی )ره( برگزار خواهد شد.
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مردم عربستان به سینما مي روند

مراســم فرش قرمز افتتاح نخستین سالن سینما در ریاض ، چهارشنبه 2۹ 
فروردین با حضور مقامات رســمی و شماری از سفرای خارجی و چهره های 
متخصص صنعت سینما با نمایش »پلنگ سیاه«، فیلم ابرقهرمانی کمپانی 
مارول برگزار شد.به نقل از رویترز نخستین سالن سینما با پرده عریض 45 
پایی در ریاض شــروع به کار کرد. این سینما از دیروز، جمعه 31 فروردین 
بــرای عموم مــردم کار خود را آغاز کرد؛ و از روز، پنج شــنبه 30 فروردین 
بلیت فروشی آن شــروع کرد. به گفته رییس هلدینگ AMC انترتینمنت 
اکنون همه سعودی ها می توانند در یک سالن زیبا به تماشای فیلم بنشینند. 

این سالن سینما با 450 صندلی میزبان مردم خواهد بود.
مقامات ســعودی قصد دارند برای جمعیت 32 میلیون نفری این کشور که 
بیشترشــان زیر 30 سال هستند حدود 350 سینما با بیش از 2500 پرده 
نمایش تا سال 2030 بسازند. آن ها امیدوارند با این کار بتوانند سالی نزدیک 
به یک میلیارد دالر بلیت بفروشند.وزیر فرهنگ عربستان  در مصاحبه ای با 
رویترز گفت این سالن های سینما شبیه سالن های سینما در سراسر جهان 
خواهند بود و بالکن های خصوصی نیز خواهند داشت.او گفت از همان دست 
فیلم هایــی را که در کویت و دوبی اجازه اکران دارند، به ســینماها خواهند 
آورد.طی سال ها مردم عربستان از طریق آنالین یا در خانه به تماشای فیلم 
می پرداختند و آن هایی که پول کافی داشــتند نیز به سینماهای بحرین و 

دوبی می رفتند.

دیدار حسین علیزاده درتاالر وحدت 

حسین علیزاده جدیدترین فعالیت هنری خود را در 
قالب کنسرت بداهه نوازی با عنوان »دیدار« در تاالر 
وحدت روی صحنه خواهد برد. کنســرت »دیدار« 
به ســه نوازی حسین علیزاده، مجید خلج )نوازنده 
تنبک( و علی بوســتان )نوازنده تار و شــورانگیز( 
اختصاص دارد که 1۷ و 18 اردیبهشــت از ساعت 
21:30 در تاالر وحدت برگزار می شود.علیزاده پیش 
از این نیز بارها به همراه مجید خلج و علی بوستان 
روی صحنه رفته و این بار قرار است برنامه شان را 

قالب بداهه نوازی برای مخاطبان موســیقی ایرانی برگزار کنند.آلبوم هایی 
چون »کنسرت همایون«، »راســت پنج گاه«، »نوا«، »پرنده ها«، »ساز نو«، 
»مادران زمین«، »سرود گل« و »نوای نور« بخشی از همکاری های حسین 
علیزاده و مجید خلج محسوب می شــود که در این کنسرت نیز ادامه پیدا 

خواهد کرد.

کنسرت کیهان کلهر و اردال ارزنجان در استانبول

 کنسرت دو نوازی کیهان کلهر )نوازنده کمانچه( و 
اردال ارزنجان )نوازنده ترکیه ای ساز باغالما( 3 و 5 

اردیبهشت در استانبول برگزار خواهند کرد.
این در حالی اســت که این دو موزیســین از 4 تا 
10 اســفند ســال گذشــته اجراهایی را در تاالر 
وحدت روی صحنه بردند که با استقبال مخاطبان 
ایرانی آنها روبرو شد.کلهر و ارزنجان با اینکه به دو 
فرهنگ موسیقایی مختلف تعلق دارند اما با تاکید 

بر اشتراکات این دو فرهنگ، طی سال های اخیر بارها در ایران و کشورهای 
دیگر کنسرت های بسیاری را برگزار کرده اند.بخشی از همکاری های این دو 
هنرمنــد پیش از این در قالب بداهه نــوازی در آلبومی با عنوان »تا بیکران 

دوردست« در ایران منتشر شده است.

رویاي دم صبح بهترین جایزه جشنواره کانادایي

مســتند »رویاهای دم صبح« ساخته مهرداد اسکویی موفق به کسب تندیس 
دایره طالیی بهترین اثر مســتند از جشــنواره “ســینمای جهاِن” در کبک 
کانادا شــد.هیات داوران پنجمین جشنواره فیلم »سینمای جهان« به ریاست 
»اکسیس مارتین« فیلم »رویاهای دم صبح« به کارگردانی مهرداد اسکویی را 
به اتفاق نظر به عنوان برنده جایزه بهترین مستند این رویداد سینمایی معرفی 
کردند.جشنواره فیلم »سینمای جهان« به صورت ساالنه در شهر شربروک در 
استان کبک کانادا برگزار می شود.»رویاهای دم صبح« که پخش بین المللی آن 
را نسرین میرشب برعهده دارد، روایت کننده سرگذشت دختران نوجوانی است 
که در روزهای پایانی ســال، برای گرفتن حکم آزادی خود از کانون اصالح و 
تربیت انتظار می کشند.کسب جایزه عفو بین المللی از جشنواره بین المللی فیلم 
برلین،  اعطای جایزه بزرگ جشنواره »ترو فالس« آمریکا به  مهرداد اسکویی به 
عنوان بهترین مستندساز سال 201۶، دریافت جایزه  بزرگ و نیز جایزه بهترین 
فیلم »الهام بخش« از جشنواره »فول فریم« آمریکا از جمله جوایز بین المللی 

آنا نعمتی به »بی وزنی« پیوست

آنا نعمتی به فیلم سینمایی »بی وزنی« به کارگردانی مهدی فردقادری پیوست.
پیش تولید دومین فیلم سینمایی مهدی فردقادری با عنوان »بی وزنی« به تهیه 
کنندگی مرتضی شایسته ادامه دارد و اوایل خرداد ماه جلوی دوربین می رود.

تاکنون حضور آنا نعمتی در این فیلم قطعی شــده است و این دومین همکاری 
مهــدی فردقادری با این بازیگر بعد از »جاودانگی« اســت. همچنین رایزنی با 
دیگــر بازیگران و عوامل این فیلم ادامه دارد.»بی وزنی« قصه ای زنانه دارد که 
از نظر فرمی در فضایی متفاوت از »جاودانگی« ســاخته می شود.»بی وزنی« 
دومین فیلم بلند مهدی فردقادری بعد از »جاودانگی« است که پیش از این در 

جشنواره های مختلف خارجی شرکت کرده و جایزه برده است.

پنجره

نخستین روز ازجشــنواره جهانی فیلم فجر باتالش بیهوده 
دبیر جشــنواره در خنداندن دو میهمان کوچک که تصویر 
آنها بر روی پوستر جشنواره نقش بسته  تا نمایش  »دروغ 

کوچک مصلحتی« از کشور شیلی کار خود را شروع کرد.
به گزارش پیام زمان؛در دومین روز جشــنواره جهانی فیلم 
فجر در بخش ســینمای سعادت )مســابقه بین الملل( که 
بخش اصلی این جشنواره به حســاب می آید، چهار فیلم 
نمایش داده شد.فیلم ســینمایی »حادثه شبانه« محصول 
کشور قرقیزســتان ساعت  در سالن شــماره یک پردیس 

چارسو نمایش به نمایش در آمد.
این فیلم روایت مردی ۷0 ساله است که دیوانه وار در حال 
رانندگی است و ناگهان دختر جوانی را زیر می گیرد. پس از 
تصادف احساسات محبت آمیزی بین این دو شکل می گیرد. 
فیلم ســینمایی »حادثه شــبانه« به کارگردانی تمیربک 
بیرنظرف و نوشته مشترک نوریفا اومورالوا، تمیربک بیرنظرف 
است که با اقتباس از کتاب »پیرمرد و فرشته« نوشته تالیپ 
ایبرایموف تولید شــده اســت. آکیلبک آبدیکالیکوف، دینا 
جاکوب، بایش اسمانوف در این فیلم ایفای نقش کرده اند. 
دیگر فیلم بخش سینمای سعادت جشنواره محصول کشور 
ایران با عنوان »چهل هفت« است. این فیلم به نویسندگی 
و کارگردانی مشــترک احمد اطراقچی و علیرضا عطاء اهلل 
تبریزی داستان ســه زن 4۷ســاله که بر زندگی یکدیگر 
تاثیــر می گذارند. حمیدرضا آذرنگ، مهدی احمدی، الدن 
مستوفی، ریما رامین فر، شقایق فراهانی، محمدرضا غفاری، 
شــیدا خلیق و مهرنوش ســتاری در این فیلم ایفای نقش 

کرده اند. »چهل هفت« در سالن شماره یک پردیس چارسو 
نمایش داده شد.»آن سوی ابرها« محصول کشور هند و به 
کارگردانی مجید مجیدی که فیلم افتتاحیه جشنواره بود به 

نمایش در آمد.
این فیلم روایت امیر، نوجوانی بزه کار و زیرک اســت که به 
شکلی پنهانی در بمبئی به توزیع مواد مخدر مشغول است 
و مدام از مشــکالتی که برای وی ایجاد می شــود، خود را 
نجات می دهد. در جریان یــک معامله لورفته مواد مخدر، 
او از دســت پلیس فرار می کند و به خانــه خواهرش، تارا، 

کــه مدت ها از او بی خبر بوده اســت، پنــاه می برد. پنهان 
کردن امیر توســط تارا برای او عواقبــی در پی دارد و تارا 
بــه زندان می افتد. بــا این وجود تارا هم چنــان تنها امید 
خود برای آزاد شــدن و زندگی دوبــاره در بیرون از زندان 
را در امیــر می بیند. در روزهایی که به نظر می رســد یأس 
و تاریکی تمام زندگی آن ها را احاطه کرده اســت، نور امید 
از آن ســوی ابرها به آن ها می درخشد. نما پیکچرز اند زی 
اســتودیوز، شــرکت تولید کننده این فیلم سینمایی است 
که در بخش ســینمای سعادت جشنواره جهانی فیلم فجر 
حضور دارد. ایشــان خاطر، ماالویکا موهانان، گاوتام قوس، 
جی وی شــاردا و دوانی راجش بازیگران »آن سوی ابرها« 
هستند. »دروغ کوچک مصلحتی« محصول کشور شیلی نیز 
در پردیس چارســو به روی پرده رفت.این فیلم روایت یک 
روزنامه نگار ناموفق به خاطر کمبود اخبار و حوادث جنجالی 
در روستای کوچکی در جنوب شیلی، برای از دست ندادن 
شغلش مجبور می شود اخباری را جعل کند. او پس از آن که 
به خاطر جعل اخبار مشهورترین روزنامه نگار شهر می شود، 
بایــد تصمیم بگیرد آیا می خواهــد هم چنان دروغ بگوید و 
به شــهرتش بیفزاید، یا حقیقت را بگوید و خطر از دســت 
دادن محبوبیت و شــهرت را به جان بخرد. توماس آلزامورا 
نویســنده و کارگردان »دروغ کوچک مصلحتی« اســت و 
شرکت اگکو، سینکروسوندیو این فیلم را تهیه کرده است. 
از جمله بازیگــران »دروغ کوچک مصلحتی« که در بخش 
سینمای سعادت جشنواره حضور دارد، رودریگو سالیناس، 

ارنستو ملندز و کاتالینا ساودرا هستند. 

جشنواره جهانی فیلم فجر آغاز شد

کاریکاتور

پوستر بین المللی فیلم سینمایی »ماهورا« به کارگردانی 
حمید زرگرنژاد و تهیه کنندگی حمید آخوندی و علیرضا 
جاللی، رونمایی شــد.به گزارش از مشاور رسانه ای فیلم، 
همزمان با حضور فیلم ســینمایی »ماهــورا« در بخش 
بازار ســی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، پوستر 

بین المللی این فیلم با طراحی سارا شوقی رونمایی شد.
این فیلم دومین فیلــم زرگرنژاد پس از »پایان خدمت« 

است که در مقام کارگردان، در سینما حضور دارد. 
»ماهورا« که در بخش بازار ســی  و ششــمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر حضــور دارد، روز جمعه 31 فروردین 
ســاعت 1۷ در سالن شماره ۶ پردیس چارسو به نمایش 
در آمد.در خالصه داستان »ماهورا« آمده است: در زندگی 
تو زنی است با چشمانی شکوهمند، لبانش خوشه انگور و 
لبخندش موسیقی و گل، اما هر کس بخواهد به او نزدیک 

شود ناپدید می شود.

فیلمبرداری فیلم ســینمایی »دختر شیطان« محصول 
مشــترک ســینمای ایران و بالیوود هندوستان در شهر 

بمبئی به پایان رسید.
»دختر شــیطان« به کارگردانی قربــان محمدپور بعد از 
چهل و پنج جلســه فیلمبرداری در کشور هند به پایان 
رسید و تیم ایرانی بیست و پنج نفره فیلم فردا به کشور بر 
می گردند.تدوین همزمان »دختر شیطان« توسط حسین 
زندباف آغاز شده است و علیرضا علویان صداگذاری فیلم 
را برعهده دارد. »دختر شیطان« از حجم وسیعی از جلوه 
های بصری برخوردار اســت و هادی اســالمی مدیر این 
بخش اســت.این فیلم ســینمایی بعد از »سالم بمبئی« 
دومین فیلم مشــترک ایران  و هند محســوب می شود.

ایشا روات، حمید فرخ نژاد، جکی شروف، گلشن گروور، 
سیمران میشــکروتی، محمدرضا شــریفی نیا و فردین 

حفیظی از بازیگران اصلی فیلم هستند.

بنیاد ســینمایی فارابی بــا ۶ فیلم جدید در بیســت و 
یکمین بــازار بین المللی فیلم ایراِن ســی و ششــمین 
جشــنواره جهانی فیلم فجر حضور دارد.به گزارش پیام 
زمــان از روابط عمومی بنیاد، در ایــن دوره از بازار فیلم 
ایران، بنیاد ســینمایی فارابی عرضه ۶ فیلم »اردک لی« 
ســاخته بهروز غریب پــور، »به وقت خماری« ســاخته 
محمدحسین لطیفی، »خودسر« ساخته کمال تبریزی، 
»سراسر شــب« ســاخته فرزاد موتمن، »سرو زیر آب« 
ساخته محمد علی باشه آهنگر و »نسترن های وحشی« 
ساخته رهبر قنبری را در دستور کار قرار داده است.غرفه 
بنیاد سینمایی فارابی E۰۱ در طبقه ششم کاخ جشنواره 
واقع در پردیس سینمایی چارسو قرار دارد.در این دوره از 
جشنواره جهانی فیلم فجر 2۶ شرکت ایرانی و 1۷ شرکت 
خارجی حضور دارند تا نسبت به مذاکره با پخش کنندگان 
داخلی و خارجی و خرید حقوق آثار خارجی اقدام کنند.

پوستر از  ونمایی   ر
»ماهورا« بین المللی   

فارابی با ۶ اثر سینمایی در بازار 
دارد حضور  فیلم  بین المللی 

فیلمبرداری  پایان 
 »دختر شیطان« در بمبئی

جان بولتون ، نماد سال سگ

 روایتی غیرمستقیم از 
11 سپتامبر در »تابوت عهد«

 
نمایش »تابوت عهد« با پرداختی غیرمستقیم به حادثه 11 
ســپتامبر روی صحنه می رود.به گــزارش از روابط عمومی 
گروه، نمایشــنامه »تابوت عهد« نوشــته نیل لبیوت و به 
کارگردانی عماد قلی پور به صورت غیرمستقیم به رویداد 11 
سپتامبر می پردازد. این نمایشنامه  درباره ی دو نفر از اهالی 

نیویورک اســت که در صبحی تاریک و طوالنی با خود و با 
یکدیگر مواجه می شوند.لبیوت از نمایشنامه نویسان معاصر 
آمریکایی است و این برای نخســتین بار است که اثری از 
وی توســط فهمیه زاهدی به زبان فارســی ترجمه شده و 
روی صحنه می رود.پوسترنمایش »تابوت عهد« به طراحی 
محمودرضا انشــایی رونمایی شده و تاریخ آغاز پیش فروش 
در ســایت تیوال هم روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه اعالم 
 شده اســت.این نمایش از نهم اردیبهشت ماه در تماشاخانه 
باران ســاعت 21 اجرا خواهد شد.در خالصه نمایش آمده 
اســت: »وقتی داشتم برمی گشتم، یه زن و دیدم که حیرون 

و ســرگردون داشــت عکس شــوهرش رو بــه درو دیوار 
می چسبوند.«به تازگی الهام شعبانی به عنوان طراح لباس 

به گروه نمایش »تابوت عهد« پیوسته است.

تشریح جشن ستاد »جشن های منتظران باران«

رئیس ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران درباره برنامه های این سازمان 
گفت: ستادی با عنوان »جشــن های منتظران باران« برای ویژه برنامه های نیمه 
شعبان در نظر گرفته شده اســت. عنوان این ستاد از بین 100 اسم پیشنهادی 

کارکنان فرهنگ سراها انتخاب شده است.
به گزارش زمان ، اوحدی در ادامه درتشریح جشن منتظران باران افزود: یک ویژه 
برنامه با رســانه ملی داریم که در سه شب جشن در فرهنگ سرای بهمن برگزار 
می شــود. همچنین ویژه برنامه »گذرگاه انتظــار« در یکی از خیابان های پرتردد 
شــهر تهران برگزار می شود که در آن هنرمندان در مقابل مردم با رویکرد انتظار 
به اجرای هنری می پردازند.وی بیان کرد: به دلیل همزمانی نیمه شــعبان با روز 
معلم جشــنی برای معلم ها با عنوان »زمزمه های مهربانی« برگزار می شود که در 
آن از هــزار و 800 معلم تجلیل می شــود.اوحدی در ادامه گفت: در ویژه برنامه 
»کوچه های انتظار« امکانات آذین بندی از طرف فرهنگ سراها در اختیار نوجوانان 
محــالت قرار می گیرد که در پایان یک مســابقه برگزار می شــود و از زیباترین 
آذین بندی بــا رویکرد فرهنگی و حمایت از کاالی ایرانی تقدیر می شــود. و در 
ویژه برنامه »زیارت گل« که در میدان امام حسین برگزار می شود، حجم سنگینی 
گل از طرف مردم به آنجا منتقل می شود و مراسم گالب گیری انجام می شود که 
در نهایت این گالب را به عتبات مقدســه، سامرا، کربال و نجف و کاظمین برای 
شست و شوی حرم ارســال می کنیم. همچنین مدیران فرهنگ سراها در برنامه 
»همدالن منتظر« در بیمارســتان ها و موسســات خیریه حضور پیدا می کنند و 
جشــن انتظار را در کنار کســانی که بیماری های خاص دارند، برگزار می کنند.

وی تصریح کرد: جشــن »منتظران ایثارگر« به بهانــه والدت حضرت ابوالفضل 
و روز جانباز برگزار می شــود. در این برنامه جشــنی در آسایشگاه جانبازان و در 
خدمت عزیزانی که تجسم واقعی انتظار هستند، برگزار می شود. همچنین از تمام 
خانواده های شــهدای مدافع حرم تهران، شــهدای فاطمیون و حیدریون دعوت 
در ویژه برنامه ای در حرم حضرت عبدالعظیم حســنی از آن ها تجلیل می شــود.

رئیس ســازمان فرهنگی هنری بیان کرد: از یک اثر ماندگار در حوزه موســیقی 
رونمایی می شــود. این اثر توسط خود کارکنان سازمان فرهنگی هنری با عنوان 
»انتظار« ســاخته می شود که شعر آن برای شاعر انقالبی حسین اسرافیلی است 
و تالش کرده ایم که این اثر را یکی از خوانندگان مطرح کشــور اجرا کند.اوحدی 
درباره دیگر برنامه های ســازمان فرهنگی هنری گفت: به جز ستاد »جشن های 
منتظران باران« سه ســتاد ویژه دیگر نیز در سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران تشــکیل شده اســت. یک ستاد ویژه نمایشــگاه کتاب است که با عنوان 
»فرهنگ سرای کتاب« برگزار می شود که فعالیت آن با سال گذشته متفاوت است 
و مرکز علوم و تکنولوژی باغ کتاب در نمایشگاه کتاب برگزار می کنیم. همچنین 
یک ستاد ویژه برای جشن های چهلمین سالگرد پیروزی انقالب و یک ستاد برای 
ماه رمضان در نظر گرفته ایم.وی، یکی از چالش های جدی امروز را، کم توجهی به 
موضوع فرهنگ دانست و گفت: فرهنگ بستر و همه چیز توسعه است. اگر نگاه ما 
به توسعه باشد و به فرهنگ توجه نکنیم، نمی توانیم به آن دست پیدا کنیم. باید 
به یک باور تبدیل شــود که فرهنگ می تواند زمینه و رسیدن به قله های نجات 

را برای ما فراهم کند. باید هم افزایی، انسجام و هماهنگی فرهنگی ایجاد شود.


