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روحانی: بگذارید مردم زندگی کنند

 تصمیم ارزی دولت تودهنی 
به آمریکا بود

سپاه  یت های  مأمور از  صهیونیستی  یم  رژ نابودی 

  

به گزارش زمان ، محمدجواد آذری جهرمی درباره موضوع حمایت 
از پیام رسان های داخلی اظهار کرد: در سخن بزرگان هم به کرات این 
موضوع مطرح شده که ما منابع واحدی داریم. نمی توانیم منابع واحد را به 

7صورت کوچک شده در اختیار همه قرار دهیم. 

افزایش ۱۰ برابری کاربران 

پیام رسان های داخلی 
به گزارش زمان، وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه در صورت 
تجدید تحریم های آمریکا علیه ایران، تهران آماده است تا برنامه هسته ای 
خود را از سر بگیرد، تصریح کرد: ما گزینه هایی را برای خودمان قرار 

داده ایم و این گزینه ها آماده هستند

به گزارش زمان، معاون وزیر نفت، از راه اندازی فاز دو پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس در هفته های آتی از سوی رئیس جمهوری خبر داد و گفت: 
تولید بنزین کشور تا پایان سال به حدود ١٠٥ میلیون لیتر بنزین می 

رسد که ٨٧ میلیون لیتر از آن از نوع یورو ٤ و ٥ خواهد بود. 3

آمادگی ایران در بازگرداندن

 برنامه هسته ای 

رکورد تولید روزانه بنزین از مرز ۱۰۰ 

میلیون لیتر می گذرد
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وزیر نیرو هشدار داد : 334 شهرکشور، در معرض تنش آبی

منابع آبی کشور در بحران  

سرمقاله

مخاطراتآتییکبیتوجهی

نگاه روز

30درصدمردمکشور
افسردگیدارند

بودجۀ سخاوتمندانه بخش های نظامی عربستان 
بوده  دالر  میلیارد   ٧٥ حدود   ۲٠١٧ سال  در 
سال جاری  پایان  تا  میزان  این  می شود  گفته  و 
میالدی احتماالً با رشدی بین ۲٥ تا ۳٠ درصدی 
مواجه خواهد شد. اکنون دالیل نگرانی به وضوح در 
برابرهمه ما قرار دارد که مستقال، هیچ ارتباطی هم 
با موضوعی به نام ایران ندارد. استراتژی نظامی و 
عربستان  نامتعارف  و  نامتقارن  خارجی  سیاست 
برای هندسه منطقه و ثبات آن نگران کننده است.

چندی پیش یک خبرنگار عرب و تحلیل گر مسائل 
منطقه مقیم بیروت، در اتفاق نظری تحلیلی در 
باره تحوالت خاورمیانه می گفت »مشکالت اصلی 
عربستان به ویژه طی ۶ سال گذشته )البته آن ها 
خود قبول ندارند( حول دو محور است. اول، خود را 
وارد باتالق مشکالت و بحران ها می کنند. دوم، ناتوان 
از مدیریت بحران ها، از دیگران انتظار نجات خود و 
در نهایت حل مشکالت را دارند، اما به نام عربستان! 
در واقع آن ها مایلند تنها در بخش خوب و جذاب 
فیلم بازی کنند«. زمانی که به او گفتم وقتی اشاره 
می کنی رهبران عربستان خود قائل به این اشتباهات 
نیستند پس ما عمال با ۳ مشکل روبرو هستم پاسخ 

داد »بله!، اتفاقا مشکلی اصلی همین است«.
ادامه در صفحه ۲ ..

5

 تشریح  پنج برنامه دولت
 در حوزه اشتغال

به گزارش زمان،  وزیر نیرو گفت: با توجه به وضعیت بارشها در تابستان سال جاری پیش بینی می شود ۳۳٤ شهر با جمعیت حدود ۳٥ میلیون نفر در معرض تنش آبی قرار بگیرند. رضا اردکانیان افزود: براساس 
بررسی ها ١۶٥ شهر با جمعیت ١٠.٥ میلیون نفر در وضعیت زرد، ۶۲ شهر در وضعیت نارنجی با جمعیت ۶.٨ میلیون نفر و ١٠٧ شهر در وضعیت قرمز با جمعیت ١٧.۲ میلیون نفر در معرض تنش آبی قرار 
خواهند داشت. وی ادامه داد: در ٥٠ سال گذشته وارد چرخه های بلند خشکسالی شدیم و البته امسال سخت ترین سال است اما اینطور نیست که قابل مدیریت نباشد.وزیر نیرو اظهار داشت: باید توجه داشت 

که خشکسالی می تواند یک فرصت باشد و با نگاهی به شیوه مصرف باید ذهن خود را متوجه تامین آب جدید نکنیم.

متین مسلم

رئیس جمهور گفت:کاری که در ارز انجام دادیم، 
یک تودهنی به آمریکایی ها بود که می خواستند 
یک  دهد؛پیشاپیش  انجام  اردیبهشت   ۲۲ در  

تودهنی الزم بود.
االسالم  حجت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اندیشی  هم  نشست  در  دیروز  روحانی  حسن 
تبریک  با  مدیران دولت در سالن اجالس سران، 
اعیاد شعبانیه اظهار داشت: اگر در این ماه بیش از 
ماههای دیگه به مردم عزیز خدمت کنیم و گره ای 
را باز کنیم، اگر رفتار ما با مردم در ادارات اینچنین 
و  مردم  به  خدمت  ماند  می  که  آنچیزی  باشد، 
خوشحال کردن آنهاست.وی افزود: در روایت آمده 
است که "الخلق عیال اهلل"؛ تمام مردم از روستایی 
و شهری و مرد و زن اعضای خانواده "حق" هستند 
و خدا نسبت به آنها مانند رئیس خانواده نسبت به 
اعضای خانواده خودش رفتار می کند. باید باورمان 
شود که اداره کشور به عهده ملت و حق آنهاست 
و ما باید باورمان شود که چیزی باالتر از نوکری 
اگر  از خادم ملت نیستیم و  باالتر  نداریم و  ملت 
کسی خودش را باالتر از خادمی می داند، کاری 
به مسائل دینی نداریم، حتی مفهوم مردم ساالری 
به  گفت:  است.روحانی  نکرده  لمس  هم  را  دینی 
فکر مردم باشیم و برای خدمت به مردم تالش و 
به مردم احترام کنیم. اگر کارمند و مدیر زیردست 
را  الزم  ادب  و  نکرد  کافی  احترام  مردم  به  شما 
آن  عنوان صاحب  با  تواند  نمی  او  نداد،  به خرج 
تصریح  است.وی  غاصب  او  باشد؛  میز  و  صندلی 
کنیم؛  می  گزینش  و  جیم  سین  ما  چقدر  کرد: 
از همه چیز می پرسیم اما آیا یک کلمه از تعهد 
می پرسیم که به مردم خدمت کنی و به وظیفه 
ات عمل کنی. اگر این ها سوال های گزینش بود، 
من حرفم را پس می گیرم. رئیس جمهور تاکید 
کرد: ما چه کار داریم می کنیم؟ تمام آدم هایی 
که در جمهوری اسالمی مدیریت دارند، همه این 
در  همه  و  بودند  جوان  و  نوجوان  زمانی  یک  ها 
همین نظام تربیت شدند؛ چند پرونده برای این ها 
درست کردیم؟ روحانی اظهار داشت: اگر از سال 
٥٨ رفتارمان با مراجعین درست بوده، پس مسیر 
انقالب درست بوده است. اساس این انقالب احترام 
در  اگر دولت  آن هاست.  و حل مشکل  مردم  به 
طول جلسات آیین نامه ای را وضع کند که گره 
ای باز کند، این همه خان و زنجیره درست کردید 
تا مجوز یک کار تولیدی گرفته شود، اگر بیست 
خان تبدیل به بیست و یک شد و اگر گرفتاری 
نمی  راست  است  معلوم  کردیم،  نصف  را  مردم 
گوییم و در مسیر انقالب قرار نداریم. وی با بیان 
از رضای خدا، رضای  اساس حکومت پس  اینکه 
مردم است گفت: این همه نظرسنجی می کنیم، 

این ها نظرسنجی هایی که انجام می شود، به درد 
نمی خورد.اگر در نظرسنجی ها فهمیدیم که مردم 
امسال نسبت به سال گذشته از حکومت و حاکمان 
رفتارشان  و  ادب  خاطر  به  مسئولین  و  دولت  و 
راضی تر شدند، پس ما موفق ایم. رئیس جمهور 
با بیان اینکه ما دشمن و بدخواه داریم اما  آن ها 
مهم نیستند، اظهار داشت: بیرون را باید رها کنیم. 
نیست  اما الزم  باشیم  به فکرش  باید سر جایش 
ذهن مان را درگیر کنیم.روحانی با بیان اینکه می 
دانم کشور در سال کم آبی است و مردم ممکن 
است نگران رفتار دشمنان باشند، تصریح کرد: می 
دانم مشکل بیکاری و محیط زیست داریم اما همه 
این مشکالت با اراده تصمیم و اتکای به خداوند 
حل می شود.روحانی اظهار داشت: اگر از رجالی 
که خداوند می فرماید شدیم، هیچ چیز آن ها را 
از یاد خدا غافل نمی کند و موفق می شویم؛ این 
مشکالت چیزی نیست که این ملت بزرگ در برابر 
ان عاجز باشند.رئیس جمهور تصریح کرد: فاصله 
مردم را با میز ادارات کمتر کنید. قرار نیست که 
مردم پله های ادارات را روزانه طی کنند. یک نفر 
در همان طبقه همکف، پاسخ مردم را بدهد. شالق 
و زندان دست ما نیست. این ها دست قوه قضائیه 
را  وظیفه  بزرگترین  که  اجرا  مرحله  در  ما  است. 
کردن،  فساد  که  کنیم  کاری  باید  داریم  برعهده 
ناممکن و یا بسیار سخت شود و این با برنامه ریزی 
درست، کنترل و نظارت مناسب امکانپذیر است.

وی اظهار داشت: یکی از کارهای خوبی که امسال 
عملیاتی  بودجه  همین  شده،  لحاظ  بودجه  در 
است. یعنی به دستگاه ها بر مبنای عملکردشان 
و کارمندانشان پول بدهند. محصول را مدنظر قرار 
بدهید. ما باید در همه دستگاه ها، محصول محور 
باشیم و بودجه را عملیاتی به دستگاه ها اختصاص 
دهیم.روحانی با اشاره به اینکه مردم باید ناظر بر 
پول خود باشند، یادآور شد: من بارها گفته ام و 
به  پول هایی که  تأکید می کنم که  بار هم  این 
دستگاه های اجرایی اختصاص می دهید را بر روی 
سایت بگذارید تا مردم بدانند که این پول به کدام 

دستگاه رفته و هر دستگاه چقدر پول دریافت کرده 
و چه میزان خروجی داشته است. فضای مجازی 
نظارت عامه مردم است و به تعبیری امر به معروف 
و نهی از منکر است اما برخی می گویند ما از این 
طریق قبول نداریم و باید در خیابان یقه مردم را 
بگیریم.رئیس جمهور عنوان کرد: با جنگ و دعوا، 
امر به معروف درست نمی شود. همین موبایل راه 
امر به معروف و نهی از منکر است اما نمی دانم 
چرا برخی از موبایل بدشان می آید. از شبکه های 
اجتماعی بدشان می آید.   از اطالعات مردم هم 
خوششان نمی آید و می گویند مردم در بی خبری 
محض باشند، شب راحت تر می خوابند.وی تصریح 
کرد: ما بر مبنای حقوق شهروندی که اعالم کردیم 
مردم  حق  انتقاد  و  نظارت  اطالع،  که  معتقدیم 
است. از ما انتقاد کنید ما دل نازک نیستیم و از 
رئیس جمهور دولت انتقاد کنید که ظاهراً غیر از 
دولت هم نمی توانند به کسی یا جایی انتقاد کنند.

برخی  جمهور  رئیس  به  انتقاد  از  افزود:  روحانی 
خیلی خوشحال می شوند. خب خوشحال شوید 
و به وظیفه تان عمل کنید. ما هم بدمان نمی آید. 
ما باید فضا را برای اطالع مردم، اظهار نظر آنها و 
از  اینها جزئی  فراهم کنیم که  ما  از  مردم  انتقاد 
حقوق شهروندی است.رئیس جمهور تأکید کرد: 
اینکه می گویند شبکه ای در ایران حق انحصاری 
عین  در  اما  است  درستی  حرف  باشد،  نداشته 
حال بگذارید مردم زندگیشان را بکنند. بخشی از 
است.رئیس جمهور  ما در فضای مجازی  اشتغال 
این  از  پیش  ارز  بازار  اداره  نحوه  از  اظهارداشت: 
ناراضی بودم، از سیستم فعلی هم بسیار خشنود 
نیستم. ما باید به سیستم سومی در بازار ارز برسیم.

با گرفتاری  داد: در چهار سال گذشته  ادامه  وی 
یک  در  کردیم،  می  تهیه  را  ارز  اسکناس  فراوان 
هواپیما می گذاشتیم، هواپیما را بیمه می کردیم، 
به فرودگاه می آوردیم، تعدادی ماشین مسلح می 
بردیم و ارز را به بانک مرکزی می آوردیم. صبح 
دالرها را داخل گونی می ریختند و به صرافی ها 
می بردند، صرافی ها هم معلوم نبود چطور تقسیم 
می کردند و به چه کسانی دالر می دادند.روحانی 
گفت: ارزها در پاکت می رفت و به افراد خاص داده 
می شد. بانکها هم تماشا می کردند. خودشان هم 
اگر ارز می خواستند به دالل ها و صرافی ها می 
سپردند.رئیس جمهور اظهارداشت: چند نرخ در ارز 
وجود داشت. کاالها با نرخ های مختلف وارد می 
شدند.وی تصریح کرد: من در تمام جلسات منتقد 
با  نباید  ارز  بودم  بودم و معتقد  ارز  شیوه تقسیم 
اسکناس داده شود مگر در موارد خاص. ارز باید با 
حواله به افراد داده شود. باید حداکثر کار بر عهده 

بانک ها و یا صرافی مجاز باشد.
ادامه در صفحه ۲ ..

روحانی: بگذارید مردم زندگی کنند

تصمیم ارزی دولت تودهنی به آمریکا بود
به  واکنش  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
وضعیت  درباره  آمریکا  خارجه  وزارت  گزارش 
حقوق بشر در جهان و اتهاماتی که در آن علیه 
حقوق  گزارش  گفت:  است،  شده  مطرح  ایران 
سیاسی  مغرضانه،  آمریکا  خارجه  وزارت  بشری 

و مردود است .
به گزارش زمان به نقل از ایرنا ،  بهرام قاسمی 
دیروز با بیان این مطلب افزود: جمهوری اسالمی 
ایران گزارش ساالنه وزارت خارجه آمریکا و به 
در  بشر  درباره حقوق  ادعاهای طرح شده  ویژه 
ایران را به طور کامل مغرضانه و با اهداف سیاسی 

می داند که تصویری تحریف شده و غیر واقعی 
از شرایط جمهوری اسالمی ایران ارائه می کند.

گواهی  به  آمریکا  دولت  داشت:  اظهار  قاسمی 
خود  تنها  نه  المللی  بین  معتبر  های  گزارش 
به عنوان یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر 
در جهان شناخته می شود بلکه در حمایت از 
ناقضان شناخته شده حقوق بشر همچون رژیم 
صهیونیستی و برخی کشورهای مرتجع منطقه 
که  کشورهایی  کند؛  می  ایفا  مهمی  نقش  هم 
فجایع به بار آمده از سوی آن ها همواره دامنگیر 

منطقه بوده است.

گزارش حقوق 
بشری آمریکا 

مغرضانه
 و مردود است
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خاورمیانه به دلیل دیگری در آستانه بی ثباتی قرار دارد

مخاطرات آتی یک بی توجهی
متین مسلم

ادامه از صفحه ١ ..
از زاویه چنین نگاهی اکنون حق داریم از نقش تازه درخواست شده مقامات 
اگر محافظه  و  واهمه  ویژه سوریه  به  عربستان در تحوالت مدیترانه شرقی 
کارانه یک قدم به عقب برگردیم، حداقل نگران باشیم.عادل جبیروزیر خارجۀ 
نیروهای  تا  دارد  آمادگی  کرد"کشورش  اعالم  پیش  چندی  عربستان 
نظامی خود را در قالب به گفته او »یک ائتالف گسترده« به سوریه 
اعزام کند".عادل جبیر این پیشنهاد را در جریان دیدار خود با آقای 
گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح و تاکید کرد کشورش 
حاضر است تا نیروهایی که وی از آنها با عنوان ائتالف اسالمی 
علیه تروریسم یادکرد را به سوریه اعزام نماید.از موضعی دیپلماتیک 
نکته مهم این پیشنهاد طرح آن در دفتر آقای دبیرکل ودرست 
در زمانی کمتر از سه روز پس از آن بیان می شود که در اوج 
تنش دیپلماتیک روی داده بر سر بحران ناشی از ادعای حمالت 
شیمیایی به شهر دومای سوریه از سوی دمشق ، سه کشور ایاالت 
متحده،فرانسه و بریتانیا مواضعی را در خاک سوریه بمباران کردند.

اما این پیشنهاد به هر دلیلی نزد آقای گوترش بیان شده باشد نشان 
می دهد ابعاد اصلی و احتماال عملیاتی آن در سفر اخیر محمد بن 
سلمان ولیعهد عربستان به ایاالت متحده ابتدا با پرزیدنت ترامپ 

مطرح وبه تایید او رسیده، آنگاه افشا شده است.
 رئیس جمهور ترامپ همواره خواستار نقش پررنگ تری از سوی 
متحدان عرب در مسائل منطقه به ویژه سوریه شده است.برخی 
منابع دیپلماتیک اروپایی و عرب مقیم نیویورک می گویند گرچه 
طرح سعودی ها با تایید کاخ سفید همراه شده، اما مطمئن هستند 
از موضع شخصی آقای ترامپ ونیز شورای امنیت ملی، این طرح 
در ابعاد نهایی خود چارچوبه یی فراتر از موضوع سوریه دارد.اوال، 
این امکان را به رئیس جمهور می دهد که به وعده خود برای 
بازگرداندن سربازان آمریکایی از سوریه عمل نماید.)البته هنوز از 
موضع و تحلیل نهایی پنتاگون اطالعی در دست نیست(. ثانیا، 
رئیس جمهور ترامپ همواره گفته بگذارید در خاورمیانه آنها خود 
مسائل شان را حل کنند. ایده هایی مانند پیشنهاد عربستان امکان 
تحقق این خواست را تقریبافراهم می کند .ثالثا و از همه مهمتر 
از نگاه ایاالت متحده که تطبیق عجیبی هم با استراتژی سعود ها 
در تقویت بنیان های نظامی شان در منطقه دارد، تشکیل چنین 
نیرویی ویا موارد مشابه،از یک سو پذیرش کل هزینه بحران های 
جاری و آتی منطقه رامتوجه ریاض ومتحدانش خواهد کرد واز 
سوی دیگر سودا گرانه، آنها را در مدار دائمی و بی بازگشتی از 
خرید های هنگفت نظامی ، تدارکاتی و مشاوره یی قرار خواهد داد. 
هزینه هایی که هم اکنون کاخ سفید می گوید بی جهت ازسوی 
وال استریت  مشابه  خبری  در  شود.  می  پرداخت  متحده  ایاالت 
ترامپ  جمهور  رئیس  کرد  افشا  نیز  گذشته  هفته  اوایل  ژورنال 
برای جایگزینی ارتش آمریکا با نیروهای عرب در سوریه تالش 
های خود را به شدت افزایش داده تا آنجا که با مصر نیز توافقات 
مهمی کرده است.در تحولی دیگر برخی منابع خبری در نیویورک 
به نقل از تحلیل گران ارشد نظامی می گویند عربستان بیش از 
افزایش داده است.  هر کشوری درمنطقه بودجه نظامی خود را 
همین منابع تصریح کرده اند هر چند تردید هایی در باره ضرورت 
اینگونه خریدها ویا میزان کار آمدی انسانی و تخصصی نیروهای 
مسلح عربستان مطرح شده، ولی مسیله این است که اهداف نهایی 
سعودی ها از این خرید ها به خودی خود میتواند نگران کننده 
باشد. بودجۀ سخاوتمندانه بخش های نظامی عربستان در سال 
۲٠١٧ حدود٧٥ میلیارد دالر بوده و گفته می شود این میزان تا 
پایان سال جاری میالدی احتماال با رشدی بین ۲٥ تا ۳٠ درصدی 
مواجه خواهد شد .اکنون دالیل نگرانی به وضوح در برابرهمه ما قرار 
دارد که مستقال هیچ ارتباطی هم با موضوعی به نام ایران ندارد.

استراتژی نظامی نا متعارف و طراحی نامتقارن سیاست خارجی 
سعودی ها برای هندسه منطقه و ثبات آن، تنها به رقابت منطقه 
یی عربستان با ایران و یا حتی توسعه دخالت عربستان در فرآیند 
آتی تحوالت سوریه مربوط و محدود نمی شود. مسئله اصلی این 
است.واقع بین باشیم، به صرف اینکه آنها متحد و مشتری خوبی 
برای کارخانه های تسلیحاتی هستند و جای نگرانی نیست!! نمی 
توان برابعاد این نگرانی و واهمه سرپوش گذاشت.اراده معطوف به 
عمل فاقد تدبیر ریاض با همراهی برخی متحدان عرب،بالقوه آینده 
منطقه و ثبات بسیاری از دولت های مستقر مانند لبنان، قطر و 
حتی عمان را با تهدید روبرو کرده است. نتیجه بی توجهی مشابه 
طی دو دهه ٨٠ و 9٠ میالدی را فراموش نکنیم.با این تفاوت که 

امروز شرایط فرق میکند.
    matinmos@gmail.com

هیئت های  توسط  سرافراز  جانبازان  از  تجلیل 
اعزامی از طرف رهبر انقالب 

تجلیل از جانبازان سرافراز توسط 
هیئت های اعزامی از طرف رهبر انقالب

چهار هیئت از طرف حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
از جانبازان  تعدادی  با حضور در منازل  دیروز 
تجلیل  ایثارگران  استقامت  و  رشادت، صبر  از 

کردند.
ازپایگاه اطالع رسانی  به گزارش زمان به نقل 
والدت  سالروز  در  رهبری،  معظم  مقام  دفتر 
باسعادت قمر بنی هاشم حضرت اباالفضل العباس 
علیه السالم و روز جانباز، دیروز ، حجج اسالم 
و  قمی  ابوترابی فرد،  محالتی،  شهیدی  آقایان 
انقالب  رهبر  از  نمایندگی  به  حاج علی اکبری 
اسالمی، با حضور در منازل تعدادی از جانبازان، 
ضمن گفتگو با آنان و کسب اطالع از شرایط 
زندگی و درمان، از ایثارگری و فداکاری جانبازان 
سرافراز دفاع مقدس قدردانی کردند.همچنین 
نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان ها و ائمه 
جمعه سراسر کشور نیز به نمایندگی از رهبر 
معظم انقالب اسالمی با حضور در منازل تعدادی 
از جانبازان سراسر کشور از این یادگاران گرانقدر 

دفاع مقدس تجلیل کردند.

صدور مجوز فعالیت ۳۰۰ دفتر 
راهنمایی و مشاوره ازدواج

وزیر ورزش و جوانان 
تالش  نتایج  گفت: 
ایجاد  برای  دولت 
تا   ٨٠ بین  اشتغال 
قشر  در  درصد   9٠
خواهد  اتفاق  جوان 

افتاد.
زمان  گزارش  به 
مهمترین  فر  سلطانی  مسعود  ازمهر،  نقل  به 
برنامه های انجام شده در وزارت ورزش و جوانان 
NGO را در حوزه جوانان مربوط به گسترش

ها و توانمندسازی آنها، افزایش تعداد خانه های 
جوانان، افزایش دفاتر مشاوره و راهنمایی ازدواج 
و ارائه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج دانست 
و تصریح کرد: در سال 9۲ تعداد سازمان های 
مردم نهاد موجود در کشور زیر ١٠٠ مورد بود 
که این تعداد در حال حاضر به بیش از ۲٠٠٠ 

سازمان مردم نهاد افزایش یافته است.
الحسنه  قرض  تسهیالت  میزان  وی،  گفته  به 
نیز ۲9٠٠  سال 9۲  در  ازدواج  شده  پرداخت 
میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال 
افزایش  تومان  میلیارد  از 9٨٠٠  بیش  به   9٥
یافته که رشد ۳.٥ برابری را نشان می دهد.وزیر 
ورزش و جوانان با بیان اینکه در گذشته دفاتر 
مشاوره و راهنمایی ازدواج چندان فعال نبوده اند 
اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار نزدیک به ۳٠٠ 
دفتر راهنمایی و مشاوره ازدواج در کشور مجوز 

گرفته و مشغول فعالیت هستند.
ماه  هشت  طی  اینکه  به  اشاره  با  فر  سلطانی 
گذشته جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان 
برگزار نشده است اما بیشترین جلسات دیدار با 
نمایندگان سازمان های مردم نهاد جوانان در این 
معاونت برگزار شده است نیز گفت: در طول سال 
گذشته به طور میانگین هر هفته با نمایندگان 
و  است  شده  برگزار  دیدار  جلسات  استان  دو 
پیگیری مسائل جوانان با مکانیزم و ساماندهی 

منظمی پیگیری شده است.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

ادامه از صفحه ١ ..
با این شیوه تقسیم ارز، ارز  روحانی گفت: 
ناچار می شد  و  رسید  نمی  تولیدکننده  به 
به شکل دیگری با صرافی ها قرارداد ببندد. 
با این شیوه یک روز مجبور شدیم که رابطه 
کنیم.  قطع  مردم  و  با دالالن  را  ها  صرافی 
من  که  دانند  می  جلسات  در  من  دوستان 
بودم.رئیس جمهور  ارز  بازار  منتقد  همیشه 
افزود: این شرایطی که در بازار ارز به وجود 
یا  و  داخلی  سودجوی  افراد  برخی  را  آمد 
خارجی ایجاد کردند. من وارد این بحث نمی 
چه  که  کنند  تشریح  بعدی  دوستان  شوم. 
مواردی موجب شد که آرامش بازار ارز از بین 
برود و چه مقدار از این دالیل فشار خارجی، 
توانم بگویم  بعد روانی و چه مقدارش نمی 
ازکجا بود. همه چیز را آدم نمی تواند بگوید.

وی ادامه داد: نمی خواهم بگویم شرایطی که 
امروز در بازار ارز وجود دارد، مطلوب ترین 
است. من خودم دنبال شیوه دیگری هستم 
ولی در شرایط فعلی به نظر من مدیریت بازار 
تصمیم  این  شد.  اتخاذ  درستی  تصمیم  ارز 
اتخاذ  ما  اقتصادی  دوستان  همه  اجماع  با 
در  بار سوال کردم که  شد. در جلسه چند 
اختالف.  یا  دارد  وجود  اجماع  تصمیم  این 
بازار  جدید  مدیریت  در  کرد:  بیان  روحانی 
ارز به گونه ای اقدام کردیم که واردکنندگان 
محصوالت اساسی برای تولید راحت باشند. 
٤۲٠٠ تومان قیمت ارز، قیمت محاسبه شده 
در  ما  گفت:  جمهور  است.رئیس  درستی  و 
تا سال 9۶  از سال 9۳  طول ٤ سال یعنی 
ارز  قیمت  است،  مشخص  جهانی  تورم  که 

همین حدود بوده است. اضافه یا کم شدن 
است.  تفاضل  همین  مبنای  بر  ارز  قیمت 
سال  یک  طول  در  متوسط  طور  به  یعنی 
شود. می  پایین  و  باال  ارز  قیمت  درصد   ٥

یا  و  است  واردکننده  کس  هر  افزود:  وی 
سفارش خود را برای واردات ثبت می کند، 
بر مبنای ثبت سفارش به بانک مرکزی می 
رود و پول خود را می گیرد. بنابراین خیال 
تصریح  باشد.روحانی  راحت  باید  واردکننده 
کرد: پس همه بدانند که اگر کسی بهانه ارز 
تا  ارز  و  است  نادرست  بهانه  این  آورد،  می 
پایان سال به همین منوال تامین می شود.

رئیس جمهور گفت: تولیدکنندگان هم باید 
نرخ  همین  با  ارز  که  باشند  مطمئن  کاماًل 
وجود دارد.وی تاکید کرد: در سال حمایت 
از تولید ملی دولت باید بتواند برنامه ریزی 

درست کند. شعار دادن فایده ندارد. تریبون 
شعار  که  هستند  بلد  سیما  و  صدا  و  داران 
ایرانی  کاالی  تولید  از  بدهند. سال حمایت 
یعنی اینکه ما بتوانیم مواد اولیه را تضمین 
کنیم.روحانی با بیان اینکه در ارز هدر رفت 
میلیارد  حدود ١٠٠  داشت:  اظهار  داشتیم، 
نظم  نفتی  بخش  ماست،  ارزی  درآمد  دالر 
چارچوب  نفتی  غیر  بخش  دارد،  مشخصی 
چندانی نداشت. صادرکننده نمی دانست که 
االن صادرکننده  دالرش چه قدر می شود؛ 
بروند  بانک مرکزی  به  توانند  غیرایرانی می 
بفروشند.  آخر سال 9٧  تا  را  ارز خودش  و 
پس مشکل صادرات هم کم شد.وی با بیان 
اینکه یک راه حمایت از کاالی ایرانی، مبارزه 
با قاچاق است، تصریح کرد: در بعضی جاها 
کاالی ایرانی ما، در بعضی امور مانند خاویار، 

دنیا  ندارد.  تبلیغ  به  نیازی  زعفران  و  فرش 
مشتاق است که به این کاالی ایرانی برسد. 
بعضی دیگر از کاالهای ایرانی خوب است اما 
یک بسته بندی برای آن طراحی می کنیم 
که مشتری فرار کند. من نمی دانم این چه 

سلیقه ای است. 
نوازش  را  کاالها چشم  بعضی  بندی  بسته 
باید  یا  گفت:  جمهور  دهد.رئیس  می 
کیفیتش باالتر و قیمتش پایین تر باشد یا 
باال  قیمت  اگر  باشد.  فراهم  دو  این  از  یکی 
کاالی  بگوییم  بعد  و  باشد  پایین  کیفیت  و 
اینکه نشود ممکن  ایرانی که نمی شود؛ نه 
است برخی به خاطر عشق به وطن خریداری 
کنند اما روی روال نمی افتد.روحانی تصریح 
که  کنیم  ریزی  برنامه  باید  بنابراین  کرد: 

قیمت پایین و کیفیت باال بیاید.
 بانک ها اولین مسئول این کار هستند. این 
خرجی که برای کاال در می آید بخش بزرگ 
آن برای بانک هاست. گزارشی که وزیر کشور 
برای رفع موانع تولید داد، وقتی به کل آمار 
که چول هایی که بانک ها باید در سال 9۶ 
می دادند، وقتی به کل آمار نگاه می کنیم، 

خوشحال کننده نیست.
سریع  در  باید  ها  بانک  کرد:  اضافه  وی 
ترین زمان ممکن به نیازمندترین افراد وام 
بدهند تا تولید حرکت کنند. اگر وام ندهند 
کاالی ایرانی گران می شود. یک عامل ارزان 
هستند.  ها  بانک  ایرانی  کاالی  درآوردن 
مالیات را نباید از تولیدکننده مدام باال برد. از 
آن هایی که مالیات نمی دهند، هر کسی که 

هستند، باید مالیات گرفته شود.

روحانی: بگذارید مردم زندگی کنند 

تصمیم ارزی دولت تودهنی به آمریکا بود

334 شهر،کشور در معرض 
تنش آبی قرار دارند

نابودی رژیم صهیونیستی از 
مأموریت های سپاه 

وزیــر نیرو گفت: با توجه به وضعیت بارشــها در 
تابستان ســال جاری پیش بینی می شود ۳۳٤ 
شهر با جمعیت حدود ۳٥ میلیون نفر در معرض 

تنش آبی قرار بگیرند.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنــا، رضا اردکانیان 
افزود: براســاس بررسی ها ١۶٥ شهر با جمعیت 
١٠.٥ میلیون نفر در وضعیت زرد، ۶۲ شــهر در 
وضعیــت نارنجی با جمعیــت ۶.٨ میلیون نفر و 
١٠٧ شــهر در وضعیت قرمز بــا جمعیت ۲.١٧ 
میلیــون نفر در معرض تنش آبــی قرار خواهند 
داشــت.وی ادامه داد: در ٥٠ ســال گذشته وارد 
چرخه های بلند خشکسالی شدیم و البته امسال 
سخت ترین سال است اما اینطور نیست که قابل 
مدیریت نباشد.وزیر نیرو اظهار داشت: باید توجه 
داشت که خشکسالی می تواند یک فرصت باشد 
و با نگاهی به شــیوه مصرف بایــد ذهن خود را 

متوجه تامین آب جدید نکنیم.
اردکانیان گفت: در طول ٥٠ ســال گذشــته در 
میانگین ١٠ ســاله بارش در کشور از رقم ۲٥٠ 
میلی متر به ۲١٧ میلیمتر رســیده ایم و این در 
حالیســت که میانگین دمای کشــور با افزایش 
چهار دهم سیلســیوس در هر دهه مواجه بوده 
ایم.وی این ســوال را مطرح کــرد که آیا با روند 
موجــود کاهش بارش ها، گرم شــدن کشــور، 
افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی و افزایش 
مصرف انرژی آیا می توان بدون تغییر در شــیوه 
هــای مصرف آب به زندگی و توســعه متوازن و 
پایدار کشور ادامه داد؟وزیر نیرو تشکیل کارگروه 
ملی ســازگاری با کم آبی، دسترســی به موقع 
شرکت های آب و برق به منابع داخلی، همکاری 
ســازمان های مصرف کننده در مدیریت مصرف 
برق، پرهیز از تشــدید تنش ها بر سر رقابت بر 
برخورداری از منابع آب نــزد افکار عمومی را از 

راهکارهای مدیریتی برشمرد.
اردکانیان همچنین تعیین چگونگی توزیع کمبود 
آب بین مصارف مختلف، برنامه ریزی و هماهنگی 
الزم برای انطباق الگوی کشت مناسب، پشتیبانی 
از تدابیر استان ها در جلوگیری از بروز مشکالت 
وتعارضات اجتماعی، اجرای سیاست های وزارت 

جهاد کشاورزی دانست .

فرمانده کل ارتش گفت: سقف ۲٥ سال برای 
نابودی رژیم صهیونیستی قطعی است اما ما باید 
به سمت آن حرکت کنیم که این موضوع نیز 

جزو ماموریت های سپاه پاسداران است.
امیر سرلشکر  ازمهر،  نقل  به  زمان  به گزارش 
سید عبدالرحیم موسوی اظهار داشت: انسجام 
و همدلی نیروهای مسلح با فرمان رهبر معظم 
به  تودهنی  آنها،  افزایی  هم  بر  مبنی  انقالب 
در  گاهی  که  است  اسالمی  انقالب  دشمنان 
کنند.وی  می  تصور  را  هایی  جدایی  ذهنشان 
توانند  می  کنند  می  فکر  دشمنان  داد:  ادامه 
به دژ مستحکم انقالب اسالمی که از نیروهای 
مسلح تشکیل شده است خللی وارد کنند.وی 
انجام  است  ها  سال  تالش  این  اینکه  بیان  با 
شود،  می  مواجه  شکست  با  همواره  و  میشود 
گفت: حضور بنده در این مراسم پاسخی است 
به دشمنان و کسانی که دنباله رو آنان هستند.

وی افزود: در مقابل بسیاری از تهدیدات نظامی 
به پشت در خانه  تا دشمن  توان نشست  نمی 
تحقق  برای  بلکه  بجنگیم  او  با  بعد  و  بیاید  ما 
آرمان های انقالب باید به طرف آنها حرکت کرد 
موسوی  کرد.سرلشکر  پرهیز  انفعالی  کار  از  و 
امریکای  سرکردگی  به  سلطه  نظام  داد:  ادامه 
امن  حریم  صهیونیستی  رژیم  برای  جنایتکار 

اتفاق  این  بگذاریم  نباید  ما  و  کنند  می  ایجاد 
رژیم  نابودی  برای  سال   ۲٥ سقف  بیافتد. 
صهیونیستی قطعی است اما ما باید به سمت آن 
حرکت کنیم که این موضوع نیز جزو ماموریت 
ارتش  کل  است.فرمانده  پاسداران  سپاه  های 
خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد هجمه دشمن از 
دیگری سبب شود  عده  وادادگی  و  یک طرف 
تن آسایی و عافیت طلبی فرهنگ عمومی شود، 
معنای اضمحالل دارد.سپاه و بسیج وظیفه اش 
جلوگیری از این اضمحالل و استهالک است.وی 
در پایان با بیان اینکه وظیفه سپاه و بسیج نگه 
داشتن مردم در صحنه انقالب و دفاع از کشور 
است، تاکید کرد: ارتش جمهوری اسالمی ایران 
بر پیمان خود استوار است که دست از دست 
سپاه در نخواهد اورد تا رژیم سلطه فرو ریزد و 

عمر رژیم صهیونیستی به سر آید.

آگهی حصروراثت
آقای محمدوشن نام پدرمحمودکدملی١٨۲٠۳۶٠۲۶١صادره ازخرمشهردرخواستی 
مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
اقامتگاه  درتاریخ9۶/٨/۲١درعراق  خرمشهر  بشناسنامه٨٧9صادره  محمودوشن 
فوق ۲-علیرضاوشن  بامشخصات  عبارتنداز١-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمی 
کدملی١٨۲٠٤٤٧٠٨١صادره ازخرمشهر۳-امیرمهدی وشن کدملی١٨۲٨٧٨٤٨١ 
زهراکدملی١٨۲٧١٤١9٥صادره  متوفی(٤-فاطمه  ازخرمشهر)فرزندان  صادره 
بشناسنامه١٧۳۲9صادره  محیسنی  متوفی(٥-رقیه  ازخرمشهر)دختر 
ازخرمشهر)مادرمتوفی(بجزنامبردگان فوق متوفی وارث دیگری ندارد.(اینک باانجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم  نامه  وصیت 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.     شماره م الف)٤۶/9(
سیدمحمدمحمدی-رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی حصروراثت
بخواسته  درخواستی  ازآبادان  پدرغالمرضابشناسنامه١٨9٤صادره  شتردارنام  زاده  چگنی  بانومریم 
نژاد  قاضی  شوکت  مرحوم  که9٧٠٠٤١/١/9٧ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
بشناسنامه9٠صادره اصفهان درتاریخ٨٨/١٠/۲٠دردزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتنداز١- 
متقاضی ازباال۲-مهنازچگنی زاده بشناسنامه٨۲٤٧دزفول۳-صدیقه چگنی زاده شترداربشناسنامه 
١۶٠۶آبادان)دختران متوفیه(٤-ابوالقاسم چگنی زاده بشناسنامه١9۶9آبادان٥-عباس چگنی زاده 
درشوراثبت  کالسه9٧٠٠٤١/١/9٧ح  متوفیه(والغیر.پرونده  شترداربشناسنامه١۳٨۶آبادان)پسران 
گردید.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.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول-عبدی دزفولی

آگهی دادنامه
پرونده کالسه:9٥٠99٨۶9٥٧٨٠٠٠٨٤شعبه۲٤شورای حل اختالف اهواز)۳٥۶سابق(تصمیم نهایی 
آقای علی زمان  افشین طاهری فرزندمحمدباوکالت  شماره٠٥٠99٧۶9٥٧٨٠٠۳٨۳.خواهان:آقای 
فرزندمهدی به نشانی خوزستان-اهواز-اهوازخیابان شریعتی بین کافی وسلمان فارسی ساختمان خرمی 
طبقه چهارم واحد٧.خوانده:خانم سهام اهل کوت عرب به نشانی خوزستان-اهوازشهرک آغاجاری نبش 
١۳الدن.خواسته:مطالبه وجه سفته.رای قاضی شورا:درخصوص دادخواست تقدیمی آقای افشین 
طاهری فرزندمحمدباوکالت آقای علی زمان وکیل پایه یک دادگستری بطرفیت خوانده خانم سهام 
اهل کوت عرب بخواسته ی مطالبه مبلغ یکصدمیلیون ریال موضوع دوفقره سفته به شماره های 
ی۳٨٨١١۲)سری/ن(و٥٠٤٥٤۳)سری/ن(به انضمام کلیه هزینه های دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
وحق الوکاله وکیل قاضی شوراء باعنایت به اوراق ومحتویات پرونده من جمله مفاددادخواست تقدیمی 
،وجوداصل سفته های مستنددعوادریدخواهان واینکه خوانده اینکه خوانده هیچ گونه دلیلی مبنی بر 
برائت ذمه خودارائه ننموده لهذابنابه مراتب دعوای خواهان مقرون به صحت تشخیص ومستندابه ماده 
ی۳٠٧قانون تجارت وماده ی١۳٠١قانون مدنی ومواد١9٨و٥١٥و٥١9و٥۲۲قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ دومیلیون 
وبیست هزارریال)۲/٠۲٠/٠٠٠ریال(بابت هزینه دادرسی ومبلغ سه میلیون وششصدهزارریال بابت حق 
الوکاله وکیل درمرحله ی بدوی همچنین خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست)١/۲/١۳9٥( 
لغایت زمان اجرای کامل دادنامه بارعایت شاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران که توسط واحداجرای احکام مدنی شورای حل اختالف قابل محاسبه می باشددرحق خواهان 
صادرواعالم می نماید)ضمناخواهان مکلف است درهنگام اجرای رای تتمه ی هزینه دادرسی رابه مبلغ 
سی وپنج هزارریال)۳٥/٠٠٠ریال(پرداخت نماید(رای صادره غیابی ظرف بیست روزپس ازابالغ قابل 
واخواهی درهمین مرجع سپس ظرف بیست روزدیگرقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی 

قاضی مجتمع شماره چهارشورای حل اختالف اهواز-حمیدناصریشهرستان اهوازمی باشد.

متن آگهی
خواهان ها حبیب واصغراکبری قطب آبادی دادخواستی به طرفیت خواندگان فضیله غبیشاوی 
ودادستان محترم خرمشهرواداره ثبت اسنادوامالک خرمشهربه خواسته ابطال سندملک مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه9۶٠99٨۶١٤١۳٠٠99١شعبه۳دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ١۳9٧/۳/9ساعت9:۳٠تعیین که حسب دستوردادگاه 
فضیله  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده٧۳قانون  موضوع  طبق 
غبیشاوی ودرخواست 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.
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

دادنامه   
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ١٠١ 9٤٠99٨١9٨٥٧٠٠9٠۲شعبه  کالسه  پرونده   
پور  اسمعیل  پروین  خانم  شاکی   شماره  نهایی  تصمیم  سابق  جزایی   ١٠١ میاندرود 
منزل  دوم  بوستان  کوچه  رضا  امام  خیابان  زرندین  روستای  نکا  نشانی  به  داود  فرزند 
نشانی  به  محمود  فرزند  مطلق   امرائی   شامراد   آقای  متهمین  قامت  نیک  اهلل  عزیز 
لرستان کوهدشت شهرک شهید رجایی سی متری دوم کد پستی۶٨٤١٨١9٧٧٨ آقای 
قاسم ناظمی فرزند خدایار به نشانی خراسان رضوی مشهد عبدالمطلب ۳٥ کد پستی 
پروین  خانم  پرونده  این  در  کار  تهدید گردش  تلفنی  مزاحمت  9١9۶۶۶٥۶٧٥اتهام ها 
اسمعیل پور شکایت علیه مالکین خطوط  تلفن همراه به شماره های٠٥٠١١٠٤۳١۶٥

و٠9۳9۳٥۳٠٠۳٧و٠9۳۳٠٧٨۶۶٤٧ دایر بر مزاحمت تلفنی و تهدید از طریق ارسال 
پیامک طرح  که  پس از صدور قرار عدم صالحیت از ناحیه دادیار محترم شعبه دوم 
دادسرای نکا  به جهت سکونت شاکیه در حوزه قضایی شهرستان میاندرود و وقوع جرم 
در این حوزه پرونده به شعبه محترم دوم دادیاری دادسرای میاندرود ارجاع و پس از 
انجام تحقیقات به جهت عدم دسترسی به متهمان قرار جلب به دادرسی به صورت غیابی 
صادر کیفرخواست تنظیم و حسب  ارجاع ریاست محترم دادگستری پرونده به شعبه 
١٠١ کیفری دو میانرود ارسال به تاریخ یوم  جاری و رسیدگی تعیین و طرفین حاضر 
نیافتند رای دادگاه در خصوص اتهامات آقایان قاسم ناظمی فرزند خدا یار و شاه مراد 
امرانی  مطلق فرزند محمود هر دو مجهول المکان دایر بر الف مزاحمت تلفنی تهدید 
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص متن استخراج شده 
پیامک های ارسالی از ناحیه متهمان بدین جهت که اوالً محتوای پیامک های ارسالی 
و حکایت از طرفین بودن ارسال پیامک فی مابین شاکی و متهم آن داشته ثالثا مضمون 
پیامک های ارسالی تهدید آمیز نبوده و الفاظ مستعمل در معنای تهدید به کار نرفته 
مضافا بزه  ایجاد مزاحمت تلفنی احراز  نمی گردد بنابراین دادگاه مستند به ماده ٤ قانون 
آیین دادرسی کیفری و اصل ۳٧ قانون اساسی رای به برائت متهمان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره حضوری و ظرف ۲٠ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد
 دادرس مامور به خدمت  شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو دادگستری میاندو رود 

آگهی  مزایده نوبت اول
 در پرونده به کالس 9۶٠٥٨١ اجرای احکام مدنی محکوم علیهما احمد آزادی کاظم آزادی فرزندان 
حسینعلی به آدرس جویبار باغبان محله منزل شخصی عظیم  محمودی فرزند باباعلی آدرس جویبار باغبان 
محله نرسیده به مدرسه طالقانی  منزل شخصی حسینعلی فکوری فرزند محمد ابراهیم دادرس جویبار 
کوچه پیر علم منزل فکوری محکومند به پرداخت١9٧۲9١٠٤٨۳ ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه 
ساالنه ۲٠ درصد از تاریخ 9۲/١١/۲١و مبلغ ٨۲۳9٧٧٠٥ریال هزینه دادرسی در بانک ملت استان مازندران 
و مبلغ٧٤٥٤٨١9٥ ریال هزینه اجرایی در حق دولت اجرایی  محکوم علیها تاکنون نسبت به بدهی خود 
اقدام نموده اند و با معرفی ملک تعرفه شده پالک ثبتی سه دانگ مشاع از ششدانگ ۳9۲ فرعی از ١٤ فرعی 
از ۲9 اصلی بخش ٤ متعلق به شرکت تولیدی لمبه آلومینیومی سهامی خاص به نظریه کارشناسی شماال 
به طول ٤٧٠٥متر حصار کشی سیم خاردار و به کوچه ٥متری بن بست شرقا  به طول ۳١ متر حصار کشی 
سیم خاردار و به باقیمانده پالک ١٤ فرعی از ۲9 اصلی جنوبا به طول ۶١ متر حصار کشی سیم خاردار به 
باقیمانده ١٤ فرعی از ۲9 اصلی غربا در دو جزی  اول به طول 9 متر دوم به طول۲١.٧٠ متر حصار کشی 
و کوچه بن بست هفت  متری با توجه به تأسیسات و تجهیزات و امتیاز از جمله گاز صنعتی و میزان برق 
مورد نیاز کارخانه تولیدی پتیک تانگ  منبع آب و هوایی و توجه به محل و قیمت موقعیت مکانی ارزش 
شش دانگ 9٧٥٠٠٠٠٠٠٠ریال برآورد شده ملک مذکور در مورخه 9٧/۲/۲٥ روز سه شنبه ساعت ١٠ 
الی ١١ در احکام مدنی دادگستری میاندو رود به مزایده و به فروش می رسد متقاضیان می توانند ٥ روز 
قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر اجرای احکام میان دو مراجعه نمایند مزایده از قیمت 
کارشناسی شده و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس  
١٠ درصد بهای پیشنهادی است و بقیه حداکثر یک ماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ را 
به صورت کامل پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی  پس از کسر هزینه مزایده به نفع 

دولت ضبط خواهد شد و از تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری میاندورود هادی آزرده

آگهی ابالغ
 محکوم له ام البنین باباجانی فرمی محکوم علیه مجتبی باباجانی فرمی پیروز 
فرمی  باباجانی  مجتبی  آقای  به  وسیله  بدین  جراید  در  منتشره  های  آگهی 
اول  از شعبه  ابالغ می شود طبق اجرایی صادره  المکان می باشد  که مجهول 
دادگاه حقوقی فریدونکنار در پرونده کالسه 9۶١۲١٨به موجب دادنامه شماره 
9۶٠99٧١9٨۲۶٠١9٧۶مورخ9۶/١۲/9 صادره  از  شعبه اول دادگاه عمومی 
 ۲۳9/٨٨٠/٠٠٠ مبلغ  پرداخت  به  محکوم  علیه  محکوم  فریدونکنار  حقوقی 
ریال  بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ ١٤٥٠٠٠ریال و حق الزحمه 
کارشناسی به مبلغ ١/٥٠٠/٠٠٠ریال در حق محکوم له  میباشد پرداخت نیم 
عشر به مبلغ ١١/99٤/٠٠٠ریال حق  اجرا و نیز هزینه های اجرایی برعهده 
محکوم  علیه می باشد بدیهی  است  با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم 
غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ 
واقعی اجراییه  به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجراییه صادره یک نوبت در 
اجرای ماده ٧۳  آ. د. م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراالنتشار درج میگردد تا ظرف ١٠ روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 
مفاد اجراییه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام و مقررات نسبت 

به اجرای مدلول اجراییه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
متصدی امور دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار 

مفقودی
با  ایران ٨۲  المثنی برگ سبز پیکان وانت مدل ١۳٨9 شماره شهربانی ١٤٨ ص٨٨  
شماره موتور ١١٤٨9٠۲٧٧٨٥با شماره شاسیNAAA٤۶AAOAG١۲٤٨9۳مفقود 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

کیم جونگ اون رهبر کره شــمالی اعالم کرد که 
این کشــور آزمایش های هسته ای و موشکی را 
تعلیق و یک مرکز آزمایش هسته ای را در شمال 

این کشور تعطیل خواهد کرد.به گزارش زمان به 
نقل ازایرنا، خبرگزاری کره شمالی اعالم کرد: کره 
شــمالی از ۲١ آوریل )اول اردیبهشت( آزمایش 

های هسته ای و موشک های بالستیک قاره پیما 
را متوقــف می کند.این خبرگــزاری افزود: کره 
شمالی یک مرکز آزمایش هسته ای را در شمال 
کشــور تعطیل می کند تا وعــده خود مبنی بر 
تعلیق آزمایش هسته ای را ثابت کند.این تصمیم 

در اجالس ساالنه کمیته مرکزی حزب کارگران 
کره شمالی اتخاذ شد.کره شمالی راکتور »یونگ 
بیون« را ســال ۲٠٠٧ در چارچوب توافق خلع 
سالح های اتمی در برابر کمک های بشردوستانه 

غیرفعال کرد.

توقف آزمایش های هسته ای کره شمالی
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اشتیاق اروپا برای همکاری اقتصادی
 و بانکی با ایران

 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از تمایل و تالش اروپایی ها برای برقراری 
همکاری های اقتصادی و بانکی با ایران خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده 
پولی و بانکی، سیدکمال سیدعلی ، با اشاره به روابط بانکی و تجاری ایران و اروپا در 
دو سالگی اجرایی شدن توافق برجام، گفت: اروپایی ها به دلیل شرایطی که اجرای 
توافق در پسابرجام طی کرد، احتیاط را در دستور کار دارند.مدیرعامل صندوق 
ضمانت صادرات اظهارداشت: اروپایی ها فکر می کنند تا نتیجه رفتار آمریکا با 
برجام مشخص نشود، رفتار خود را تغییر نخواهند داد و این نگاه برای بانک های 
بزرگ اروپایی جدی تر است.سیدعلی با اشاره به امضای قراردادهای فاینانس در 
دوران پسابرجام با کشورهایی مانند چین و روسیه، افزود: با این کشورها ما توانستیم 
قراردادهای فاینانس را امضا و عملیاتی کنیم. به نظر می رسد ایران می تواند در این 
مقطع با استفاده از شعب بانک های داخلی در برخی زمینه ها اقداماتی را انجام دهند 
و اقدام به افتتاح حساب کنند.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهارداشت: 
دولت ها و بانک های اروپایی تمایل بسیار زیادی به ایجاد روابط اقتصای با ایران 
دارند و قبال بیش از ۲٠ نمایندگی کشورهای اروپایی در ایران فعالیت داشتند.به 
گفته سیدعلی، عالوه بر اینکه، بانک های اروپایی در ایران فعالیت داشتند، به صورت 
کلی اروپایی ها به دنبال کار با ایران بودند و برای دریافت گشایش اعتبار اسنادی 
))LC تالش می کردند. قبل از سال ۲٠٠۶ بیش از ۳٠ میلیارد دالر فاینانس در 
یک مقطع اجرایی شده بود.وی با اشاره به اینکه ایران در دوران تحریم نیز معامالت 
تجاری حدود ۲٠٠ میلیارد دالر داشته است، افزود: ١٠٠ میلیارد دالر از این مبلغ 
برای فروش نفت بود و از آنسو نیز واردات معمولی کشور در برخی مقاطع باالی ۶٠ 
میلیارد دالر بود.وی درباره فرصت های سرمایه گذاری اروپایی ها در ایران و چشم 
انداز آینده آن نیز بیان داشت:  هر نوع سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی منوط به 
امنیت اجتماعی است و اگر در داخل شرایط بهتر شود و با مسائل به صورت جناحی 
برخورد نشود و از آنسو نیز فشارهای جدیدی بر دولت وارد نشود، می توان اقدامات 

موثری را در این زمینه داشت.

تولید خودرو به بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه رسید

 در سال 9۶ بیش از یک میلیون و نیم دستگاه خودرو در کشور تولید شد که نسبت 
به سال 9٥، ١۳.٧ درصد افزایش یافت.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بر اساس آمار دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در ١۲ ماهه سال گذشته یک میلیون و ٤٤۲ هزار و ۶۲٠ 
دستگاه خودروی سواری تولید شد که با احتساب میزان تولید در سال 9٥ )یک 
میلیون و ۲٥٥ هزار و ۲١١ دستگاه( افزایش ١٤.9 درصدی تولید را داشتیم.در این 
مدت 9۳١ دستگاه ون تولید شد که با در نظرگرفتن تولید ١٧٧ دستگاه خودرو در 
سال 9٥ افزایش ٤۲۶ درصدی را شاهد بودیم.تولید مینی بوس و میدل باس در 
١۲ ماهه 9۶ افزایش ٥۲.۶ درصدی داشت و در سال 9۶ حدود یک هزار و ۳٨١ 
دستگاه مینی بوس و میدل باس تولید شد که این رقم در سال 9٥ حدود 9٠٥ 
دستگاه بود.تولید انواع خودرو در گروه صنعتی ایران خودرو در سال 9۶ با افزایش 9 
درصدی همراه بود. در این سال ٧١۳ هزار و ۶9 دستگاه خودرو تولید شد و در سال 
قبل از آن )9٥( رقم تولید ۶٥٤ هزار و ۲9۳ دستگاه بود.در گروه خودروسازی سایپا 
نیز در سال گذشته ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ دستگاه انواع خودرو تولید شد که با توجه به 
آمار تولید در سال 9٥ )٥٧٠ هزار و ٨٤٧ دستگاه( افزایش ١۶.٨ درصدی داشت.در 
مجموع تا پایان اسفند 9۶ ، حدود یک میلیون و ٥۳٥ هزار و ٧٧٨ دستگاه خودرو 
در کشور تولید شد که با احتساب رقم تولید سال 9٥ که یک میلیون و ۳٥٠ هزار و 

۳٧٧ دستگاه خودرو بود افزایش ١۳.٧ درصدی داشت.

آمادگی ایران در بازگرداندن
 برنامه هسته ای  

امور خارجه کشورمان گفت که در صورت خروج  وزیر 
برنامه   تا  است  آماده  ایران  هسته ای،  توافق  از  آمریکا 
هسته ای خود را از سر بگیرد. به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا،  محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در 
گفت و گو با شبکه سی بی اس نیوز، با بیان اینکه در 
صورت تجدید تحریم های آمریکا علیه ایران، تهران آماده 
است تا برنامه هسته ای خود را از سر بگیرد، تصریح کرد: 
ما گزینه هایی را برای خودمان قرار داده ایم و این گزینه ها 
سرگیری  از  برای  گزینه هایی  شامل  که  هستند  آماده 
فعالیت های هسته ای مان با سرعت به مراتب باالتر است.

این اظهارات ظریف در گفت وگو با سی بی اس نیوز در 
تایید اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران 
بود  اولین کسی نخواهیم  ما  بود،  اخیرا گفته  است که 
که توافق را نقض می کنیم، اما آن ها باید بدانند که اگر 
توافق را نقض خواهند کنند پشیمان خواهند شد.دونالد 
توافق  مخالف  همواره  که  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ 
هسته ای ایران و گروه ١+٥ بوده است، اخیرا هشدار داده 
که اگر اروپایی ها تا روز ١۲ مه آنچه وی نقاط ضعف توافق 
هسته ای می داند را اصالح نکنند، واشنگتن از توافق خارج 
خواهد شد.ظریف همچنین در پاسخ به این سوال که اگر 
ترامپ از توافق خارج شود ایران چگونه پاسخ خواهد داد،  
گفت: این گزینه ها آماده اجرا هستند و زمانی که الزم باشد، 
تصمیم ضروری را اتخاذ خواهیم کرد.وی ادامه داد: واضح 
است که جهان نمی تواند از ما بخواهد که به طور یک جانبه 

توافقی را که شکست خورده است به تنهایی اجرا کنیم.

جاسوسی از حجاج با کمک 
صهیونیست ها

به  صهیونیستی  شرکت  یک  کردند  افشا  منابع  برخی 
می کندبه  جاسوسی  حجاج  از  سلمان  بن  درخواست 
گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، برخی منابع افشا کردند 
یک شرکت صهیونیستی به درخواست بن سلمان از حجاج 
جاسوسی می کند.پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی »النبأ« 
به نقل از یک حساب کاربری در شبکه اجتماعی توئیتر 
به واسطه  نوشت: عربستان  الجدید«  به »العهد  موسوم 
شرکت بین المللی »التسهیل« که تحت تصرف محمد بن 
سلمان ولیعهد این کشور قرار گرفته است، با همکاری یک 
شرکت اسرائیلی اطالعات مهمی از حجاج و عمره گذاران 
جمع آوری می کند.»العهد الجدید« در توئیتی نوشت: این 
نخستین بار است که چنین اطالعاتی جمع آوری می شود.

العهد الجدید در توئیت دیگری نوشته است: فیصل آل 
سعود یکی از شاهزادگانی بود که نوامبر ۲٠١٧ در هتل 
ریتز کارلتون بازداشت شد و یکی از شروط آزادی وی 
چشم پوشی از شرکت بین المللی التسهیل بود که به این 

ترتیب این شرکت تحت تصرف بن سلمان قرار گرفت.

خبرخبر

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از پنج طرح دولت 
برای اشتغال زایی در سال جاری خبر داد و گفت: 
حدود ۲ هزار میلیارد تومان طرح اشتغالزایی به 
میلیارد   ۲٠٠ تاکنون  که  شده  ارسال  ها  بانک 
تومان به متقاضیان تسهیالت پرداخت شده است.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی ربیعی دیروز با 
اشاره به پنج برنامه اصلی دولت در حوزه اشتغال 
گفت: یکی از این برنامه ها تثبیت شغل است؛ باید 
شغل های موجود را حفظ کنیم و آثار تحوالت 
اقتصادی از دست رفتن شغل را کم کنیم بنابراین 
امسال بخشی از منابع بانکی را همچون سال 9٥ 
داد:  ادامه  داد.وی  خواهیم  سوق  بخش  این  به 
موسوم  همان طرح  فراگیر،  اشتغال  دیگر  بخش 
آن  نیاز  مورد  منابع  که  تکاپو« هست  به »طرح 
کرد،  ایجاد  شغل  کس  هر  به  و  اشت  ایجاده 
تخفیف هایی به وی ارایه می شود.ربیعی اضافه 
عادات  از  وامگیری  غلط  عادات  متاسفانه  کرد: 
غلطی بوده که وامگیرهای حرفه ای می آمدند 
وام  واقعی  کارآفرین  اکنون  ؛  گرفتند  می  وام  و 
می گیرد و این طرح راه می افتد.وزیر کار درباره 
برنامه دولت برای ایجاد اشتغال در بخش روستایی 
به سمت  را  اشتغال  روستاها  در  باید  گفت:  هم 
ببریم؛  دستی  صنایع  و  گردشگری  بندی،  بسته 
بخش کشاورزی از بخش هایی است که وام های 

پرداختی از دست می رود و منتهی به شغل نمی 
شود و بنابراین در میان مدت اینها را حذف کردیم.

ربیعی درباره طرح اشتغال فراگیر که اجرای آن از 
در  اشتغال  توسعه  برای  گذشته  سال  دوم  نیمه 
مناطق کمتر برخوردار، روستایی و عشایری آغاز 
از دو هزار میلیارد  یادآور شد: بیش  شده است، 
تومان طرح به بانک ها رفته که ۲٥ درصد اول 
بانک  به  کامل  به طور  و  داده شده  تخصیص  را 

ها رفته است. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه پرداخت ها در اردیبهشت ماه افزایش 
می یابد، اظهار کرد: تاکنون ۲٠٠ میلیارد تومان 
اردیبهشت ماه دو هزار  تا  پرداخت شده است و 
میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.وی با اشاره به 
فعالیت سامانه »کارا« برای هدفمند سازی اشتغال 
اظهار کرد بعد از طی این مراحل به سمت ٥٠ 
درصد بعد می رویم.ربیعی خاطرنشان کرد: طرح 

دیگری که به ان اشاره می کنم طرح آموزش در 
محیط واقعی کار موسوم به طرح »کاج« است. در 
آموزش دهنده عمل  مثابه  به  کارفرما  این طرح 
کارفرما  با  که  فردی  هر  داد:  ادامه  کند.وی  می 
تفاهم می کند، او را مشغول می کند و نام این 
فرد در سایت فنی و حرفه ای ثبت می شود و بعد 
داده  ای  برگه صالحیت حرفه  به وی  یکسال  از 
خواهد شد؛ این بخش از قوانین تامن اجتماعی 
و  کارورزی  آن طرح  کنار  در  بود؛  معاف خواهد 
کمک هزینه کارفرمایی راهم دنبال می کنیم.به 
گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، این طرح 
زیرساخت  اما  داشت  وجود  هم   9۶ سال  در  ها 
های اجرای آنها برای سال 9٧ آماده شده است.

کارگران  حقوق  افزایش  درباره  همچنین  ربیعی 
ماه  فروردین  از  کارگران  حقوق  افزایش  گفت: 
اعمال می شود و ابالغ هم شده است؛ ممکن است 
در برخی موارد مشکالتی درباره محاسبه داشته 
باشند اما محاسبه این افزایش از اول فروردین ماه 
است و در اردیبهشت پرداخت خواهد شد.وی با 
بیان اینکه وام اشتغال روستایی از پارسال شروع 
شده است، اظهار کرد: ١٠ درصد وام به صورت 
خود اشتغالی است و عالوه بر آن در بودجه کمیته 
خوداشتغالی  برای  ارقامی  نیز  بهزیستی  و  امداد 

پیش بینی شده است.

ربیعی تشریح کرد:

  پنج برنامه اصلی دولت در حوزه اشتغال

آگهی فراخوان مناقصه 97-2
اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم 

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پژو جی ال ایکس آی ٤٠٥ مدل ١۳٧9 به شماره موتور 
۲۲٥۲9٠9۲١۶ و شماره شاسی ٠٠٧9۳١١۶٤9 و شماره پالک ایران ٧۲/ ١۳۶ق 

بهشهر 9۲ مفقود و فاقد اعتبار است .

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی اینجانب مرتضی خداجو ماسوله فرزند سلیمان به شماره دانشجویی 
9۳١۲٠٠١9 و شماره ملی ۲٥٨٠9۲٥٤٧۳ رشته علوم کامپیوتر دانشگاه علم و فن 

بهشهرآوری مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری یک لول ته پر کالیبر ١۲ به شماره بدنه ٧9١۳٠١٠٧ 
از درجه  ابوالقاسم نصرتی مفقود شده و  اینجانب  به  و شماره کالسه ٨۶٤ متعلق 

بهشهراعتبار ساقط است.

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده ۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ١۳9٤۶٠۳۳١٠١۲٠٠٧۲٥۶-9۶/١١/١٨   جلسه  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سهیل داود بلوک نوری فرزند 
صادق به شماره شناسنامه ۳٧٠۳صادره از تهران در یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
آن  که مساحت١9٠٠٠مترمربع  مترمربع  به مساحت ٥۶٥٨٧/٠٥  گلخانه  باب  یک 
بالسویه از سهمی سینا امیر سیدی و سهیل داود بلوک نوری از پالک ١١۶/۶٧ ذیل 
از سهمی سهیل داود  ثبت صفحه ۲۲۳ دفتر ۶٧ و مساحت ١٠٠٠٠متر مربع آن 
بلوک نوری از صفحه ۲١٥دفتر۶٧و مساحت ۳٠٠٠٠مترمربع آن بالسویه از سهمی 
سید ابوالفضل افصح هجری و سید ابوالقاسم افصح هجری از صفحه۲١9دفتر۶٧محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥روز در روزنامه 
های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید، 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : ۶٧٥
محمد افخمی  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

  تاریخ چاپ اول :١۳9٧/١/١٨ تاریخ چاپ دوم :۲/۲/١۳9٧

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده ۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ١۳9٤۶٠۳۳١٠١۲٠٠٧۲٥9-9۶/١١/١٨   جلسه  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
افصح  ابوالفضل  متقاضی سید  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبت ساوجبالغ  واحد  در 
و  یکدانگ  در  کرمان  از  شناسنامه 9١۲صادره  شماره  به  احمد  سید  فرزند  هجری 
که  مترمربع   ٥۶٥٨٧/٠٥ مساحت  به  گلخانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  نیم 
مساحت١9٠٠٠مترمربع آن بالسویه از سهمی سینا امیر سیدی و سهیل داود بلوک 
نوری از پالک ١١۶/۶٧ ذیل ثبت صفحه ۲۲۳ دفتر ۶٧ و مساحت ١٠٠٠٠متر مربع 
آن از سهمی سهیل داود بلوک نوری از صفحه ۲١٥دفتر٥٧و مساحت ۳٠٠٠٠مترمربع 
آن بالسویه از سهمی سید ابوالفضل افصح هجری و سید ابوالقاسم افصح هجری از 
صفحه۲١9دفتر۶٧محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ١٥روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و 
آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : ۶٧٧
محمد افخمی  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

  تاریخ چاپ اول :١۳9٧/١/١٨ تاریخ چاپ دوم : ۲/۲/١۳9٧

 نوبت دوم

نشانی به  مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  97/2/7پایگاه  لغایت   97/2/1 تاریخ  از  اسناد:  دریافت  محل  و   مهلت 
www.setadiran.ir و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به ادرسhttp://iets.mporg.ir 

 مهلت ومحل تحویل پیشنهاد قیمت :97/2/17- اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم 
اعتبار پروژه ها از محل اعتبارات مصوب اوراق خزانه اسالمی و قیریارانه ای )برای ردیف 2( میباشد 

پیمانکار می بایست توان مالی کافی برای ادامه عملیات اجرایی پروژه تازمان ابالغ تخصیص نقدی یا غیر نقدی داشته باشد 
بطوریکه روند اجرای پروژه بدون وقفه و طبق زمان بندی اجرا گردد .

باتوجه به اعالم مناقصات پیشنهادات از طریق سامانه الکترونیکی دولت نشانی www.setadiran.ir الزم است . کلیه 
پیمانکاران با مراجعه به شرکتهای مربوطه نسبت به ثبت نام در سایت فوق الذکر و دریافت شناسه کاربری و رمز عبور و امضا 
الکترونیکی )token( جهات ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.الزم به توضیح است که پاکتهای پیمانکارانی که در سامانه 

مذکور ثبت نام نکرده و از طریق سامانه پیشنهاد قیمت ارسال نکنند ، باز نخواهد شد.پیش پرداخت پرداخت نمی شود 
هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه ها می باشد

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم 

ردیف 

1

2

عنوان پروژه 

احداث پل طاقی دهانه 6 متری ورودی 
روستای برجعلی

تعریض محور ایالم-دره شهر)میشخاص(

مبلغ برآورد)ریال(

9/691/072/658

43/331/631/436

مبلغ تضمین)ریال(

485/000/000

2/167/000/000

رشته مورد نیاز 

راه و ترابری 

راه و ترابری 

مفقودی
 برگ سبز پژو ٤٠٥ جی ال ایکس مدل ٨٨ با شماره موتور ١۲٤٨٨١٤۶۲٠۶و شماره 
شاسی NAAM٠١CA۲AR۲99٧٨٧با شماره پالک ٥۲٤ن٤٤ ایران ٨۲ بنام سیده 

 بابل زهرا ساداتی کبودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

نشریه آمریکایی واشنگتن پست با اشاره به بحران های ریاست 
جمهوری خواهان،  حمایت  عدم  و  ترامپ  دونالد  جمهوری 
احتمال نامزد شدن او در انتخابات ۲٠۲٠ را زیر سوال برد 
روز  هر  آتی  انتخابات  در  ترامپ  مشارکت  عدم  نوشت:  و 
بیش از پیش روشن می شود.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت: این حقیقت دارد 
لطمه  با  همزمان  آمریکا  جمهوری خواه  حزب  رهبران  که 
زدن دونالد ترامپ به قوانین، حمالت او به قضات فدرال و 
دشمن نامیدن رسانه ها ساکت ماندند. آنها همچنین مقابل 
می شود  موجب  اقداماتش  با  که  آمریکا  رئیس جمهوری 
تا جوانان در آینده با بدهی فلج کننده کشور مواجه شوند، 
سکوت اختیار کردند. این قانونگذاران همچنین با همراهی 
متجاوز  را  التین تبار  آمریکایی های  که  زمانی  در  ترامپ  با 
خواند، مانع ورود ده ها میلیون مسلمان به آمریکا شد و از 
برتری طلبی سفیدپوستان پس از واقعه شارلوتزویل دفاع کرد، 

جمهوری خواه  رئیس جمهوری  اولین  سرافکندگی  موجب 
آمریکا شدند که تمام عمر برای حذف برده داری تالش کرد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: و همین قانونگذاران 
به لحاظ اخالقی سست، زمانی که مورد پرسش قرار گرفتند 

که آیا از انتخاب مجدد رهبرشان در انتخابات آتی در ۲٠۲٠ 
برخی  فرار  دلیل  کردند.  خیر، سکوت  یا  می کنند  حمایت 
سناتورها و مقام های کنگره از پاسخ به این پرسش این است 
که گمان می کنند شاید اوضاع پیش از انتخابات ۲٠۲٠ تغییر 
کند. سایر قانونگذاران جمهوری خواه هم تمایلی به صحبت 
بیشتر  ترامپ  شخص  چون  ندارند   ۲٠۲٠ کمپین  درباره 
استورمی  پرونده حقوقی  پیچیدگی های  درباره  دارد  تمایل 
و  ارتباط جنسی  به  را  ترامپ  این زن،  دنیلز صحبت کند. 
این  السکوت متهم می کند.در  به عنوان حق  پرداخت پول 
گزارش همچنین آمده است: اما در حالی که رئیس جمهوری 
آمریکا و تیم وکالی بی کفایت او دلیلی برای رفتار محتاطانه 
در قبال پرونده حقوقی دنیلز دارند، جمهوری خواهان کنگره 
می توانند آسوده خاطر باشند چرا که هر روز بیش از پیش 
روشن می شود که ترامپ برای ریاست جمهوری در ۲٠۲٠ 

نامزد نخواهد شد.

ترامپدرانتخابات۲۰۲۰نامزدنمیشود
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 استان گیالن نیازمند مدیریت بهینه
 مصرف آب 

گنبد قهرمان دو و میدانی نونهاالن و نوجوانان 
دختران

منکویی- رشت: دکتر ساالری استاندار گیالن و 
مهندس قانع معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور 
و جمعی از مدیران استانی از پروژه فاضالب مسکن 
مهر رشت و تصفیه خانه بزرگ آب گیالن بازدید 

نمودند.
در حاشیه این بازدید طی نشست استاندار گیالن 
با مدیران صنعت آب استان در محل تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن، دکتر ساالری، بر مشکالت استان 
با توجه به نیازهای آبی و مصارف کشاورزی استان 
اشاره نمود و گفت: کاهش هدررفت آب و مدیریت 

مصرف باید مورد توجه قرار گیرد.
و  دوم  مدول  احداث  پروژه  گفت:  ادامه  در  وی 
بهسازی مدول اول تصفیه خانه بزرگ آب گیالن به 
روش BOT با اعتباری معادل ١۶٨ میلیارد تومان 
در حال اجراست که با بهره برداری از این پروژه 
تا پایان سالجاری و تکمیل خط انتقال مربوطه در 
تأمین آب شهرهای تحت پوشش این تصفیه خانه 

مشکلی نخواهیم داشت.
در ادامه مهندس قانع معاون مهندسی و توسعه 
استاندار  حضور  کشور  آبفای  مهندسی  شرکت 
در این پروژه را قوت قلب دست اندرکاران پروژه 
دانست و افزود: توجه جدی استاندار به پروژه های 
آب و فاضالب و بازدید از این حوزه بسیار ارزشمند 

و مورد تقدیر است.
وی برنامه های پیش رو در حوزه آب و فاضالب 
استان را نقطه قوت مجموعه دانست و تأکید کرد: 
با توجه به کاهش منابع دولتی ، استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی در اجرای پروژه ها و همچنین 
بهره مندی از تبصره ۳ بسیار حائز اهمیت است 
و همچنین با پیش بینی منابع مالی طرحهای 
فاضالب ، امیدواریم شاهد تحولی در این بخش 

باشیم.
سپس سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل آبفای گیالن با تشریح سیمای کلی 
این شرکت جمعیت تحت پوشش خدمات آبرسانی 
شرکت را 9/99٪ عنوان کرد و گفت: منابع تولید 
آب استان ۶۳٪ از آبهای سطحی ، ٧٪ چشمه ها 
و ۳٠٪ از چاهها تأمین می شود و سرانه مصرف 

استان ١٧٧ لیتر در شبانه روز است.
طرحهای  تشریح  با  گیالن  آبفای  مدیرعامل 
تأسیسات  ایجاد  به  مربوط  طرحهای  آبرسانی، 
فاضالب و همچنین طرحهای مربوط به ساماندهی 
به  رشت  های  آلودگیرودخانه  رفع  و  بهسازی   ،
روند اجرا و مشکالت تأمین اعتبار آن اشاره کرد 
و خواستار تصویب و تخصیص اعتبارات مورد نیاز 

جهت تسریع در روند اجرای این پروژه ها شد.

سلیمانی- گلستان: تیم گنبد کاووس عنوان 
قهرمانی مسابقات دو و میدانی نونهاالن و نوجوانان 
دختران سومین المپیاد ورزشی استان گلستان را 

کسب کرد.
رقابت های دو و میدانی نونهاالن دختران سومین 
المپیاد ورزشی استان گلستان در استادیوم کریم 
آباد گرگان برگزار شد که تیم گنبد با کسب هشت 
مدال طال و سه مدال نقره عنوان قهرمانی را از آن 
خود کرد، بندر ترکمن با سه مدال طال، دو مدال 
نقره و سه مدال برنز در جایگاه دوم ایستاد و تیم 
گرگان با چهار مدال تقره و سه مدال برنز سوم شد.

در رده سنی نوجوانان هم تیم گنبد با چهار مدال 
طال، پنج مدال نقره و ۶ مدال برنز موفق به کسب 
عنوان قهرمانی شد، بندر ترکمن با چهار مدال طال 
و سه مدال نقره عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد 
و آق قال با کسب دو مدال طال، دو مدال نقره و یک 

مدال برنز در جایگاه سوم ایستاد.
نوجوانان  و  نونهاالن  میدانی  و  دو  مسابقات  در 
استان  ورزشی  المپیاد  دوره  سومین  دختران 
گلستان، ١٤٥ ورزشکار از شهرستان های گنبد 
بندرگز،  گرگان،  قال،  آق  ترکمن،  بندر  کاووس، 
آزادشهر،  کتول،  آباد  علی  کردکوی،  گمیشان، 
گالیکش، کالله، مراوه تپه و رامیان، شهر خان 

ببین و بخش های چشمه ساران، وشمگیر، کماالن 
و گلدشت با یکدیگر رقابت کردند.

دو و میدانی کاران رده سنی نونهاالن در ١١ ماده و 
دو و میدانی کاران رده سنی نوجوانان در ١۳ ماده 

با یکدیگر به رقابت پرداختند.
المپیاد موجب پیشرفت ورزشکاران نونهال 

و نوجوان می شود
رئیس هیئت دو و میدانی گلستان در خصوص 
برگزاری المپیاد ورزشی استان، اظهار کرد: حضور 
که  می دهد  نشان  شهرستان ها  برخی  رنگ  پر 
المپیاد ورزشی استان گلستان به درستی توانسته 

در مسیر خود قرار بگیرد.
برگزاری  روند  تداوم  بر  تاکید  با  میرا  وحیدرضا 
و جوانان  ورزش  ادارات  روسای  توجه  و  المپیاد 
به ورزش های  پرورش  و  آموزش  و  شهرستان ها 
پایه و پر مدال تصریح کرد: کیفیت این مسابقات 
با  امیدوارم  و  می شود  گذشته  از  بهتر  سال  هر 
در  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  تالش های 
پایه  رده های  در  خوبی  اتفاق های  شاهد  آینده 
باشیم. وی یادآور شد: پایش عملکرد هیئت های 
که  است  مواردی  از  یکی  ادارات  و  شهرستانی 
ارتقای ورزش استان را در آینده به دنبال خواهد 

داشت.

 برگزاری همایش مخزن عشق 
در اراک

داودی- اراک: همایش مخزن عشق با موضوع اصالح و 
مدیریت رابطه زوجین گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم 
خانواده  همایش های  کارشناس  کردی  عبدالرضا  دکتر 
سازمان، در دو نوبت صبح و عصر فرهنگسرای شهر برگزار 

گردید.
در این همایش و پس از صحبت های مقدماتی مجری 
توسط  شده  برگزاری  همایش های  خصوص  در  برنامه 
عبدالرضا  دکتر  مرحوم  کاشناسی  با  فرهنگی  سازمان 
کردی و پخش کلیپ در خصوص این روانشناس برجسته 
به صورت  دقیقه  مدت ١۲٠  به  ناظری  دکتر  فقید،  و 
طبقه بندی شده در خصوص بایدها و نبایدهای زندگی 
زوجین سخنرانی نمود. موضوعاتی چون احترام متقابل، 
گذشت دوطرفه، ارتباط چشمی و کالمی از جمله نکاتی 

بود که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت.
به  اشاره  با  راستا حسنی سرپرست سازمان  در همین 
معضل  حل  راستای  در  زوجین  روابط  اصالح  اهمیت 
با موضوعات  برگزاری همایش  طالق در جامعه گفت: 
تحکیم بنیان خانواده در طول سال در دستور کار سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قرار خواهد داشت.

۹۵ درصد کاالهای موجود در بازارهای 
کوثر، ایرانی است

بهادری- اصفهان:  مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 9٥ درصد 
کاالهای موجود در بازارهای کوثر ایرانی است، گفت: دلیل 
وجود کمتر از پنج درصد محصوالت خارجی در بازارهای 

روز کوثر، نبود کاالی مشابه ایرانی آن است.
ایرانی  کاالی  از  حمایت  بر  تاکید  خاکی ضمن  سعید 
دومین  اظهارکرد:  اصفهان،  شهرداری  روز  بازارهای  در 
جشنواره کاالی ایرانی از اواخر سال گذشته آغاز و تا اواخر 
تیرماه سال جاری با هدف حمایت از محصوالت تولید 

داخل در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 9٥ درصد کاالهای 
موجود در بازارهای کوثر ایرانی است، تصریح کرد: دلیل 
وجود کمتر از پنج درصد محصوالت خارجی در بازارهای 
روز کوثر، نبود کاالی مشابه ایرانی آن است که امیدواریم 
این محصوالت  مشابه  داخلی  تولیدکنندگان  به همت 
در داخل تولید شود. مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری 
اصفهان افزود: شهروندان برای شرکت در دومین جشنواره 
کاالی ایرانی می توانند با مراجعه به یکی از بازارهای روز 
کوثر و خرید مایحتاج خود در ازای هر ٥٠ هزار تومان 
خرید کاالی ایرانی یک کارت قرعه کشی دریافت و در 
پایان هر ماه در قرعه کشی ویژه ٧٧ بن خرید ٥٠٠ هزار 
تومانی، ٧٧ کارت هدیه یک میلیون تومانی، ٧٧ قطعه 
پارس  دستگاه خودرو  یک  و  ساندرو  دو خودرو  فرش، 

شرکت کنند.

خبر

مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

 درآمدهای پاک مالیاتی عامل گردش
اقتصاد کشور و حمایت از کاالی ایرانی

مصطفوری- چهارمحال و بختیاری: مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال 
و بختیاری درآمدهای پاک مالیاتی را عامل گردش چرخ دنده های اقتصاد 
کشور و حمایت از کاالی ایرانی دانست. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور 
مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری، کورش بیگدلی با تاکید بر نقش و اهیمت 
درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور گفت، پرداخت مالیات از مهمترین عوامل 
رشد و توسعه جامعه می باشد که موجب رونق اقتصادی، افزایش خدمات و 
عمران و آبادانی کشور می شود.  مدیر کل امور مالیاتی استان ادامه داد، یکی 
دیگر از مهم ترین اهداف اخذ مالیات ها، کاهش شکاف بین درآمدهای طبقات 
ثروتمند و طبقات فقیر تحقق عدالت اجتماعی است. بیگدلی گفت: نظام مالیاتی 
کشور با توجه ویژه به توسعه فرهنگ مالیاتی درصدد است تا با ایجاد شرایط 
مناسب، اعتماد مودیان مالیاتی را جلب و از این طریق با صرف هزینه های کمتر، 
بخش اعظمی از مالیات های خود را بر پایه اعتماد متقابل و مشارکت مودیان 
مالیاتی وصول نماید .  وی تصریح کرد: ارتقای فرهنگ مالیاتی، اعتماد آفرینی 
در جامعه و حفظ آرامش اجتماعی و اقتصادی، وظیفه همه ارکان نظام، مردم و 
رسانه های جمعی است و نبایستی مالیات را صرفا یک موضوع مربوط به دولت 
و سازمان امور مالیاتی تلقی کرد . مدیر کل امور مالیاتی استان اظهار داشت: 
سازمان امور مالیاتی در جهت تحقق شعار سال و حمایت از کاالی ایرانی، برای 
آندسته از فعاالن اقتصادی که با رعایت قوانین و مقررات به تحقق درآمدهای 
مالیاتی کمک می نمایند تسهیالت و امتیازات خاصی را پیش بینی نموده، که 

مودیان محترم می توانند با انجام به موقع تکالیف خود از آنها بهره مند شوند.

 ساخت بزرگترین پست GIS برق کشور 
توسط فوالد خوزستان 

وحیدی فر-اهواز:ساخت بزرگترین پست GIS برق کشور توسط شرکت 
فوالد خوزستان و به نام شهدای فوالد خوزستان، با حضور وزیر نیرو و جمعی 
از مقامات استان در اهواز، آغاز شدبه گزارش خبرنگار ما، رضا اردکانیان روز ۲9 
فروردین بمنظور افتتاح چند طرح به خوزستان سفر کرده و عصر چهارشنبه در 
مراسم آغاز این پروژه در زمینی مجاور سایت صنعتی شرکت فوالد خوزستان 
حاضر شد.  پست برق شهدای فوالد خوزستان قرار است با هزینه ای بالغ بر 
۳٠٠ میلیارد تومان ظرف مدت دو سال توسط متخصصین این شرکت با 

همکاری برق منطقه ای خوزستان ساخته شود.  
وزیر نیرو در آیین آغاز ساخت طرح یاد شده با تقدیر از مدیریت و کارکنان 
فوالد خوزستان بخاطر پیشگامی در ساخت و تقبل هزینه های این پروژه مهم 
زیربنایی و توسعه ای گفت: استان خوزستان از جهات مختلف ممتاز و نمونه 
است و در شرایط کنونی امکان بروز این امتیاز و شاخص بودن برای خوزستان 

از جهت تولید و مدیریت انرژی نیز فراهم است. 
اردکانیان با بیان اینکه نقش صنعت برق در فراهم سازی انرژی پایدار در همه 
عرصه های تولید نقشی بارز است اظهارداشت: در سال جاری که از کم آب 
ترین و خشک ترین سالهای نیم قرن اخیر کشور است، این موضوع اهمیتی 
حیاتی تر یافته و شرایط آب هوایی کنونی تاثیر مستقیمی بر منابع انرژی کشور 

خصوصا مراکز برق آبی خواهد داشت. 

خبر

انتظامی  فرمانده  نژاد- خبرنگار زمان؛  خانی 
کیلوگرم   ٥۶٠ و  هزار   ١ کشف  از  البرز  استان 
و  تریاک  کیلوگرم   ٨٥٥ همراه  به  مرفین 

دستگیری ٤۶ نفر از قاچاقیان خبر داد.
تالش  با  گفت:  محمدیان  عباسعلی  سردار 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر محموله ای 
بالغ بر یک هزار و٥۶٠ کیلوگرمی مرفین و ٨٥٥ 

کیلوگرم تریاک دراین استان کشف شد.
سردار عباسعلی محمدیان روز گذشته در جمع 
نیروهای  تالش  و  پیگیری  با  افزود:  خبرنگاران 
کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  و  اطالعاتی 
البرز یکی از عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد  و 
مخدر که به طور گسترده در کشور فعالیت می 
کرد شناسایی شد. وی همچنین اضافه کرد: پس 
از بررسی های بعمل آمده مشخص شد این فرد 

مواد  انتقال  درصدد  دیگر  نفر  یک  همراهی  با 
از شهرهای  از یکی  تریلر  با یک دستگاه  مخدر 

شرقی کشور به استان های تهران و البرز است.

وی خاطرنشان کرد: بالفاصله موضوع به صورت 
ماموران  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  ویژه 
و  کنترل  را  البرز  استان  مواصالتی  محورهای 

خودروی مورد نظر با ۲ سرنشین شناسایی شد.
وی گفت: از این خودر9۶ بسته مواد مخدر وزن 
یک هزار و ٥۶٠ کیلوگرم مرفین و دو سرنشین 

آن دستگیر شدند.
از کشف  از سخنان خود  دیگری  در بخش  وی 
طی  مخدر  مواد  انواع  کیلوگرم   ٥٠٠ هزارو   ۲

فروردین ماه سال جاری درالبرز خبر داد.
این  در  کرد:  تاکید  همچنین  محمدیان  سردار 
خواب  کارتن  معتاد   ۳٠٠ هزارو  یک  نیز  مدت 
مخدر  مواد  کننده  توزیع   ٤۶  ، آوری  جمع 
قاچاقچیان  از  خودرو  دستگاه  و۲۳  دستگیر 
گفت  البرز  استان  انتظامی  فرمانده  شد.  توقیف 
نقاط  پاکسازی  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  طرح   :
آلوده از مهمترین برنامه های پلیس این استان 

در سال جاری است.

فرمانده نیروی انتظامی البرز خبرداد:

کـشف بـیش از یـک تن مـرفین در اسـتان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره١۳9۶۶٠۳۳١٠٥٧٠٠٤٤۳٨هیات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
از بروجرد در ششدانگ  محمدلطفی فرزند عباداله بشماره شناسنامه ۶٧٤۶ صادره 
یک باب ساختمان به مساحت ١٤۲/٨٠ مترمربع پالک ۲٨فرعی از ۳۶٠ اصلی واقع 
در محمدشهرخریداری از مالکین رسمی آقای غالمعلی صفاری کوپائی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶٠۳ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 9٧/٠١/١٨ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠۲/9٧/٠۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره١۳9۶۶٠۳۳١٠٥٧٠٠٤٧٧۳هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - کرج  ملک  ثبت  حوزه 
از کاشان درسه  بشماره شناسنامه ٤٥٨۶ صادره  ماشااله  فرفرزند  محمدرضافاطمی 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمانبه مساحت ۳9۳/٥٠ مترمربع پالک ١٥٧۶ 
فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای ناصر گروسی محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۶٠٤ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 9٧/٠١/١٨

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠۲/9٧/٠۲
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره١۳9۶۶٠۳۳١٠٥٧٠٠٤٧٧٧هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
توکل  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  ناحیه دو تصرفات   - ثبت ملک کرج  حوزه 
ابهر در ششدانگ یک  از  بشماره شناسنامه ٥٨١ صادره  فرزند حسنقلی  محمودی 
باب ساختمان به مساحت 9۳/٠٠ مترمربع پالک ٤۶٧فرعی از ۳۶١ اصلی واقع در 
محمدشهرخریداری از مالکین رسمی خانم ناهید شرعیاتی محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶٠۶ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 9٧/٠١/١٨ تاریخ انتشار نوبت دوم :٠۲/9٧/٠۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره١۳9۶۶٠۳۳١٠٥٧٠٠٤۶٤١هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عینعلی 
مرادی فرزند کلبعلی بشماره شناسنامه ١۶٧ صادره از اسالم آباد در ششدانگ یک 
باب ساختمانبه مساحت ١۶٠/۶٠ مترمربع پالک ۲۳٤ فرعی از ۶ اصلی واقع در عباس 
آبادخریداری از مالک رسمی آقای محمدحسین اویار حسینی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶١٠ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 9٧/٠١/١٨ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠۲/9٧/٠۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره١۳9۶۶٠۳۳١٠٥٧٠٠٤٥9٧هیات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
محمدقربانی فینی فرزند فتح اله بشماره شناسنامه ۲۶٤۳ صادره از تهران در ششدانگ 
یک قطعه باغ منجر به مساحت ۳١۲٠/٠٠ مترمربع پالک ۲٠٧٧ فرعی از 9 اصلی واقع 
در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای احمد علی غالمی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶٠٧ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 9٧/٠١/١٨ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠۲/9٧/٠۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه
پرونده کالسه 9۶٠99٨۳٠۳٠٨٠٠٥۲٥ شعبه ۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس به 

شماره  نهایی شماره9۶٠99٧۳٠۳٠٨٠١۳۳۶ 
خواهان :آقای علیرضا همت فرزندرضاباوکالت آقای سعید محمدبیگی فرزند علی به نشانی 
تهران،بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری،بعدازاکباتان،شهرک آزادی ،بلوارمصطفی خمینی ،کوچه 

چهاردهم ،پالک ده،واحدیک کدپستی:١۳9٨٧۳۳٥٥٥ 
خوانده ١: آقای سید حمید موسوی پورفرزندسیدرضابه نشانی جاده مالردشهرک ١١٠خ 

صاحب الزمان کوچه هنریک شرقی پ۲١١٨ط۳واحد٨غربی
خواسته ها: ا- مطالبه وجه چک  ۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳- مطالبه خسارت دادرسی 

٤-تامین خواسته
گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
ازارجاع به این شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرردادگاه به 
تصدی امضاءگنندگان ذیل تشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ومستندات موجودختم 

رسیدگی رااعالم وبشرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید 
رای دادگاه 

درخصوص دعوی  علیرضا همت باوکالت سعید محمدبیگی بطرفیت سیدحمید موسوی پوربه 
خواسته مطالبه وجه یازده فقره چک به شماره 9۳۶۳۳مورخ 9٥/۳/٨به مبلغ پنجاه میلیون 
ریال 9۳۶١9مورخ 9٥/۳/٨به میزان پنجاه میلیون ریال 9۳۶۳۲مورخ 9٥/۳/9به مبلغ پنجاه 
ریال 9۳۶۲9مورخ 9٥/۳/9به  پنجاه میلیون  میلیون ریال9۳۶۳٤مورخ 9٥/۳/١٠به میزان 
مبلغ پنجاه میلیون ریال 9۳۶۲٠مورخ 9٥/۳/١٠به مبلغ پنجاه میلیون ریال9۳۶۳٥مورخ 
ریال  میلیون  پنجاه  میزان  ریال9۳۶۲١مورخ١۲/۳/9٥  میلیون  پنجاه  میزان  9٥/۳/١١به 
9۳۶۲۳مورخ 9٥/۳/١٤به مبلغ شصت میلیون ریال9۳۶۲٤مورخ 9٥/۳/١۶به میزان شصت 
میلیون ریال9۳۶۲۲مورخ9٥/٤/۲۳به مبلغ بیست ودومیلیون ریال با احتساب تاخیرتادیه 
اینکه  .نظربه  قرارتامین خواسته  به شرح متن دادخواست تسلیمی وبدوا صدور  ودادرسی 
وجوداصل چک ها دریدخواهان داللت براشتغال ذمه خوانده بعنوان صادرکننده به میزان 
اینکه مستندمرقوم  به  داردوباتوجه  دارنده  بعنوان  وجه مندرج درمتن هادرمقابل خواهان 
ازهرگونه تعرض مصون مانده وبه اصالت آنهاخدشه ای واردنشده ودرمقابل دعوی مطروحه 
نیزدفاعی معمول نشده وایرادوتکذیبی بعمل نیامده است ودلیلی دایربرپرداخت وجه چک 
های مورددعوی وتحصیل برائت ذمه ازسوی خوانده ابرازنگردیده لذادادگاه دعوی رامحمول 
برصحت تشخیص وبااحرازمدیونیت خوانده واستحصاب بقاءدین مستندابه مواد۳١٠قانون 
تجارت و١9٨،٥٠۲،٥١9و٥۲۲ازقانون آیین دادرسی مدنی وتبصره الحاقی به ماده ۲صدورچک 
وقانون استفساریه تبصره مذکور خوانده رابه پرداخت مبلغ پانصدوچهل ودومیلیون ریال بابت 
الوکاله  بابت هزینه دادرسی ونیزحق  اصل خواسته ومبلغ هجده میلیون وچهل هزارریال 
وکیل مطابق تعرفه قانونی ونیزخسارات تاخیرتادیه برمبنای نرخ تورم ازتاریخ چک هاتازمان 
وصول آن هاتوسط واحداجرای احکام براساس شاخص بانک مرکزی محاسبه خواهدشد.

قراررد درخواست  انصراف وکیل خواهان  نظربه  درحق خواهان محکوم ودرموردقرارتامین 
مذکورصادرواعالم می نماید.رای صادره غیابی بوده وظرف ۲٠روزپس ازابالغ قابل واخواهی 

دراین شعبه وسپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظراستان البرز می باشد/م الف۲9٥٧
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی فردیس- احمد موبدی  

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره١۳9۶۶٠۳۳١٠١٠٠٠٨١٨۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود ابراهیم پور 
فرزند حسن به شماره شناسنامه ۳٨٧٠  کد ملی ٠۳۲٠٠٤۲٥٥۳ صادره از کرج در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲٨٤/٨۶ مترمربع پالک ١١۶۶۶ 
فرعی از ١۶۳ اصلی واقع در کرج - جاده مالرد - بعد از پل سرحدآباد - بعد از تاالر 
ونوس - جنب مصالح فروشی پیری خریداری از مالک رسمی ابوالفتح آقا ترابی محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ١٥ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲٨9۶
تاریخ انتشار نوبت اول: 9٧/۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ١٧/۲/9٧

 محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره١۳9۶۶٠۳۳١٠٥٧٠٠٤٧۶۶هیات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
فاطمه شفیعی ارجمند فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ٠۳٧۲٧١٨٠9٤ صادره 
از قم درششدانگ یک باب ساختمانبه مساحت ١٥۶/9٥ مترمربع پالک ۲٧ فرعی از 
۳۶٥ اصلی واقع در مهرشهر گلستان یکم خریداری از مالک رسمی آقای مراد علی 
مرادی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
١٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ۶١١ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 9٧/٠١/١٨ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠۲/9٧/٠۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

متن آگهی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   9۶٠99٨۶۶١٠١٠٠۳٠٥ کالسه  پرونده   

دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۶٠99٧۶۶١٠١٠١٤٠٨ 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای حسین قائد رحمتی فرزند رحمت به طرفیت 
آقای سید حیدر امید پور به خواسته مطالبه مبلغ ۲٤٧/٠٠٠/٠٠٠ ریال وجه یک 
خسارات  کلیه  انضمام  به  ملی  بانک  عهده   ٨٧٤٤۶٧ های  شماره  به  چک  فقره 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان در بیان خواسته 
در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که مبلغ موضوع خواسته را از خوانده دعوی 
طلبکار است حال با مراجعه به بانک به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت 
صادر شده است و محکومیت ایشان حسب ستون خواسته مورد استدعا است خوانده 
دعوی علی رغم ابالغ قانونی به عمل آمده )از طریق نشر آگهی ( در جلسه حضور 
نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده است دادگاه پس از وارسی تمامی اوراق پیوستی 
با عنایت به اینکه ادعای خواهان مستند به سند تجاری و گواهی نامه عدم پرداخت 
است که تصویر مصدق آنها پیوست شده است و وجود اصول اسناد در ید خواهان 
داللت بر ایجاد و استمرار اشتغال ذمه خوانده به عنوان صادر کننده دارد و در مقابل 
و  دفاعی که صحت  رسیدگی  و جلسه  مطروحه  دعوی  از  آگاهی خوانده  فرض  با 
اعتبار اسناد را مخدوش سازد و یا ایفاء تعهد را اثبات نماید ارائه نشده و در راستای 
کشف حقیقت )در محدوده استنادی هر یک از طرفین (موضوع ماده ١99 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ١۳٧9 نیز دلیل 
یا قرینه ای مخالف با صحت ادعای مطروحه یافت نگردیده در نتیجه دادگاه دعوی 
خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۳١۳ -۳١٠ و ۳١٤ قانون تجارت مصوب 
١۳١١ مواد ١١، ۲ و ١٧ قانون صدور چک مصوب ١۳٥٥ با اصالحات بعدی ماده 
واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ١۳٧٧ مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و مواد ١9٨ ، ٥٠۲ ، ٥١٥،  ٥١9،  ٥۲۲ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ١۳٧9 خواندگان را به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ ۲٤٧/٠٠٠/٠٠٠ ریال وجه یک فقره چک صدرالذکر به 
و خسارت  دادرسی  عنوان هزینه  به  ریال  مبلغ ۳٤۳/۲٠٠/١  اصل خواسته  عنوان 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مربوطه تا زمان اجرای حکم که بر اساس شاخص 
که  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی   ) تورم  )شاخص  مصرفی  خدمات  و  کاال  بهاء 
توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد محکوم مینماید کسری هزینه 
دادرسی در زمان اجرای حکم و از محل محکوم به اخذ خواهد شد رای صادره غیابی 
با  این مرجع و  ابالغ قابل اعتراض واخواهی نزد  از  محسوب و ظرف ۲٠ روز پس 
انقضاء مهلت واخواهی ظرف مهلت ۲٠ روز قابل تجدید نظر خواهی نزد دادگاههای 

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

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده ۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

رای شماره  ١۳9۶۶٠۳۳١٠١۲٠٠٧٠٥٥-9۶/١١/٧   جلسه  هیات موضوع  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض  خانم خدیجه روستا فرزند علی 
بشماره شناسنامه ١9۶٠صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ١۲9/٠۳ مترمربع از پالک ۳۶٧ اصلی واقع در چهاردانگه جزء حوزه ثبتی 
از سهمی رحیم مدیر زارع موضوع سند شماره ٧٠٧-٤۶/٥/۳دفترخانه  ساوجبالغ 
9۲و  ٤۶۳و٤۶٥و٤۶٧دفتر  صفحات  ثبت  از  ساوجبالغ  ثبتی  حوزه  جزء  کرج   ۲٥
صفحات ۳۶٥و۳۶9 دفتر ١۲۳ لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
١٥روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می 
شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : ۶٧٠
محمد افخمی  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

  تاریخ چاپ اول :١٨ /١۳9٧/١ تاریخ چاپ دوم : ۲/۲/١۳9٧

آگهی مفقودی
پروانه تاییدصالحیت مدیرکنترل کیفیت تولیدی-خدماتی ،ماسه شویی و سنگ شکن 
امید)تنورساز(به شماره پروانه ١۳٠9١به تاریخ 9٤/٧/۶از آقای حسین تنورساز به شماره 

ملی ۲٠٠۲٨۶١١٥۳مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول
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 موارد تبعیض علیه زنان در قوانین روی میز معاونت 
امور زنان ریاست جمهوری

قوانین موضوعه در ششمین نشست شورای  در  زنان  علیه  تبعیض  موارد 
مشورتی فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بررسی 
شد. به گزارش پیام زمان از  معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
ششمین شورای مشورتی فقهی حقوقی این معاونت، با حضور معصومه ابتکار 
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، طیبه سیاوشی و پروانه سلحشوری 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای حقوقدان و دانشگاهی و حوزوی 
این شورا تشکیل شد. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و 
خانواده در این جلسه با اشاره به اولین نشست ستاد ملی زن و خانواده که 
با ریاست رییس جمهوری در اسفند ماه گذشته تشکیل گفت: خوشبختانه 
کارگروه های تخصصی معاونت به عنوان زیر مجموعه ستاد ملی زن و خانواده 
مورد تصویب قرار گرفت و از این رو می توان با قدرت بیشتری در حل مسائل 

و مشکالت بانوان فعالیت کرد.
ابتکار همچنین بر لزوم ارائه برنامه از سوی شورا به معاونت برنامه ریزی و 

هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد. 
در این جلسه موارد تبعیض علیه زنان در قوانین موضوعه که در شورای یاد 
شده از بدو تشکیل در آذر ماه گذشته شناسایی و جهت بازخوانی، اولویت بندی 
شده بود و برای تهیه پیش نویس پیشنهادی الیحه اصالحیه به کمیته های 
فرعی شورا ارجاع شد. مقرر شد کمیته های بررسی طالق، تابعیت، ارث زوجه، 
سن بلوغ دختران و دیه نیز پیش نویس الیحه اصالحی پیشنهادی را ظرف دو 
ماه با متن تحقیقی و توجیهی به شورای مشورتی فقهی، حقوقی تحویل دهند.  
موضوع بررسی تفاضل دیه زن به عنوان دستور اصلی مورد بازخوانی و بحث و 
بررسی قرار گرفت و به کمیته بررسی دیه جهت تحقیق و بررسی و تهیه پیش 
نویس پیشنهادی الیحه اصالحی با ارائه توجیه اصالح مواد مربوطه ارجاع شد.

رصد کامل تولید و واردات محصوالت دخانی از آبان ماه

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات از امکان رصد کامل شبکه تولید 
و واردات محصوالت دخانی از آبان ماه سال جاری خبر داد.

علی اصغر رمزی در ، اظهار کرد: براساس سامانه ای بر خط از ابتدای آبان ماه سال 
جاری تمامی شبکه تولید و واردات محصوالت دخانی قابل رصد و رهگیری 
است. مساله ای که براساس ماده ١۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدنظر قرار 
گرفته است.وی با اشاره به این که سه مرحله از بهره برداری سامانه جامع تجارت 
به سرانجام رسیده و دو مرحله از آن به منظور بهره برداری کامل باقی مانده 
است، اظهار کرد: ثبت سفارش و واردات تنها از طریق سامانه با شناسه کاال، 
ثبت تولید توسط تولید کنندگان سیگار و نقل و انتقال از تولید کننده به توزیع 
کننده کشوری سه مرحله ای است که تاکنون در ارتباط با این سامانه به مرحله 
اجرا در آمده و تنها دو مرحله مربوط به ورود توزیع کنندگان استانی و ورود 
خرده فروشان در راستای بهره برداری کامل این سامانه باقی مانده است. رییس 
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات در بخش دیگری از این گفت وگو به 
قانون جامع مبارزه با دخانیات مصوب سال ١۳٨٥ اشاره کرد و گفت: براساس 
این قانون فروش سیگار به صورت نخی  به افراد دارای کمتر از ١٨ سال ممنوع 
است اما متاسفانه این قانون در مقاطع زمانی مختلف با روندهای گوناگونی 
اجرایی و همین مساله موجب شده تا سیاست واحد و پیگیرانه ای در این رابطه 

وجود نداشته باشد.

خبر

آغاز فروش کارت بلیت مدت دار

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه از آغاز ثبت 
نام کارت بلیت های مدت دار خبر داد و گفت: 

بلیت مترو از دیروز ١٠٠٠ تومان شده است.
اول  دیروز،  از  اینکه  بیان  با  نوبخت  فرنوش 
اردیبهشت ماه قیمت بلیت مترو تغییر می کند، 
و  تهران  شهر  شورای  مصوبه  اساس  بر  گفت: 
تاییدیه فرمانداری بلیت تک سفره تهران و حومه 

از ٨٠٠ تومان به ١٠٠٠ تومان افزایش یافت.
وی با بیان اینکه این قیمت ١٠٠٠ تومان مربوط 
سفره  تک  بلیت های  از  که  است  افرادی  به 
استفاده می کنند، گفت: مسافرانی که از کارت 
حدود  مبلغ  این  می کنند  استفاده  الکترونیک 
99١ تومان می شود. چرا که بر اساس مسافت 

از مسافران پول اخذ می شود.
وی اظهار کرد: بر اساس کیلومتر سفرهای درون 
شهری با مترو ١۲ ناحیه مشخص کردیم که از 
طی مسافت تا سه کیلومتر آغاز شده که مبلغ 
تا  تومان می شود و  کسر شده آن حدود ۳۳۶ 
طی مسافت بیش از ٤٠ کیلومتر ادامه دارد که 
مبلغ اخذ شده 99١ تومان خواهد بود و درصد 

تخفیف ها نیز حدود ۶۶ درصد خواهد بود.
مدیرعامل مترو با بیان اینکه از امروز نیز ثبت 
آغاز شده است،  دار  بلیت های مدت  نام کارت 
گفت: افرادی که بخواهند از کارت بلیت مدت 
دار استفاده کنند عالوه بر استفاده از تخفیف ۶۶ 
درصدی که بر اساس پیمایش محاسبه می شود 
می توانند از تخفیف ۲٥ درصدی نیز در هنگام 
ثبت نام کارت بلیت های مدت دار استفاده کنند. 
به گونه ای که کارت بلیت مدت دار مترو ١٥٠ 
هزار تومان اعتبار دارد اما با تخفیف ۲٥ درصدی 

برای مسافران ١١۲ هزار تومان خواهد بود.
مدت  بلیت  کارت  همچنین  داد:  ادامه  نوبخت 
اما  دار شش ماهه ۲٥٠ هزار تومان شارژ دارد 
هزار   ١٨٧ متقاضیان  سوی  از  پرداختی  مبلغ 
تومان خواهد بود و همچنین کارت بلیت یکساله 
٤٥٠ هزار تومان اعتبار دارد اما ۳۳٧ هزار تومان 

خریداری می شود.
دار  مبلغ  بلیت های  کارت  اینکه  بیان  با  وی 
است،  استفاده  قابل  نیز  اتوبوسرانی  در شبکه 
از  خروج  هنگام  مسافران  چنانچه  گفت: 
ایستگاه مقصد، کارت بلیت مبلغ دار خود را به 
دستگاه های کنترل بلیت ارائه کنند قیمت ها 
بر اساس مسافت طی شده از اعتبار بلیت کم 
تک  بلیت  بهای  اینصورت  غیر  در  و  می شود 

سفره از اعتبار کارت بلیت کم می شود.

خبر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: 
۳٠ درصد مردم کشور بر پایه تحقیقات پزشکی، بیماری افسردگی 
دارند. بشیر خالقی  در مجمع سالمت استان اردبیل افزود: در سال 
های گذشته بیماری افسردگی در برخی کشورها از جمله ایران 
افزایش یافته بنابراین ضروری است اقدام الزم برای پیشگیری از 
آن انجام شود. وی با اشاره به این که عوامل متعددی در بروز 
بیماری های روانی نقش دارند، اظهار کرد: اختالالت روانی به دلیل 
مشکالت اقتصادی، ناکامی ها و شکست در زندگی، بیکاری، اعتیاد 
و سبک زندگی در حال افزایش بوده و نیاز است سه قوه برای 
رفع مشکالت اقتصادی مردم گام های جدی بردارند تا آرامش 
مردم تامین شود. وی گفت: متاسفانه جامعه تصور نادرستی از 
این بیماری دارد و این در حالی است که این بیماری در قالب 
طیف وسیعی از بیماری ها نظیر اضطراب، افسردگی، استرس و 
دردهای جسمی نمایان می شود. نماینده مردم خلخال و کوثر در 
مجلس شورای اسالمی حمایت دولت از بیماران جسمی و روحی 
را خواستار شد و گفت: دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول 
سالمت گام موثری برای کمک به بیماران برداشته و نیاز است 
این حمایت ها بیشتر شود .خالقی درباره کاهش پرداختی مردم 
با اجرای طرح تحول سالمت افزود: بیماران بستری قبل از اجرای 
طرح تحول ۳۳ درصد صورتحساب بیمارستان را پرداخت می 
کردند که با اجرای این طرح هزینه بستری بیماران به ٧.٥ درصد 

کاهش یافته است.

معاون امور عمره وزارت حج عربستان با اشاره به ممنوعیت 
صعود عمره گزاران به کوه نور و زیارت غار حرا، گفت: این 
تصمیم برای حفظ سالمتی زائران بیت اهلل الحرام گرفته شده 

است.
»عبدالعزیز الوزان« معاون امور عمره وزارت حج عربستان 
در گفت وگو با روزنامه عکاظ این کشور اظهار داشت: صعود 
عمره گزاران به کوه نور به دلیل برخی تخلف های شرعی و 
حفظ سالمتی زائران و عمره گزاران از این پس ممنوع است.

الوزان با بیان اینکه شرکت ها و موسسات حج مجاز نباید 
زمانی را برای زیارت کوه نور و غار حرا اختصاص دهند، 
افزود: این تصمیم برای حفظ سالمتی زائران بیت اهلل الحرام 
گرفته شده زیرا به دلیل ارتفاع بسیار زیاد این کوه ممکن 
کمبود  یا  بیهوشی  خطر  با  آن  به  صعود  با  زائران  است 

اکسیژن روبرو شوند.
وی شرکت های حج را تهدید کرد در صورتی که زیارت کوه 
نور را در برنامه خود قرار دهند و کمیته ویژه این تخلف 
را مشاهده کند، شرکت های متخلف با جریمه و مجازات 
روبه رو خواهد شد. کوه نور در چهار کیلومتری شمال شرقی 
شهر مکه و کنار راه منا به عرفات است که اکنون به علت 
گسترش مکه، در داخل مکه قرار گرفته و ارتفاع آن از دریا 
۶۲١ و از سطح دامنه ۲٨١ متر است. غار حرا محل عبادت 

پیامبر اسالم )ص( در باالترین نقطه  این کوه قرار دارد.

اجتماعی  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون   
بهداشت  وزارت  اصلی  برنامه های  از  یکی  سالمت  کردن 
است، بر نقش سایر نهادهای دولتی و غیردولتی در مقوله 
سالمت تاکید کرد و گفت: وزارت بهداشت با اجتماعی کردن 
سالمت، تمام نهادها و آحاد جامعه را برای توجه به موضوع 

سالمت فرا می خواند.
دکتر علیرضا رییسی درخصوص هفته سالمت که از اول 
برگزار  همه  برای  سالمتی  شعار  با  اردیبهشت  هفتم  تا 
می شود، با تاکید بر دسترسی عادالنه به خدمات سالمت، 
خاطرنشان کرد: هرساله در تاریخ هفتم آوریل مصادف با 
تأسیس سازمان جهانی بهداشت، گرامیداشتی برگزار شده و 
شعاری نیز مطرح می شود که این شعار یک تلنگر، یادآوری 
جهانی  سازمان  آرمان های  و  اهداف  جهت  در  تاکیدی  و 

بهداشت است.
وی با اشاره به اینکه تأسیس سازمان جهانی بهداشت قدمتی 
٧٠ ساله دارد، گفت: این سازمان همواره بر پوشش همگانی 
سالمت تأکید ویژه ای داشته است، شعار انتخابی روز جهانی 
بهداشت مبنی بر سالمتی برای همه و در همه جا نیز بر 
این اساس بوده است، به این معناست که تأکیدی باشد بر 
آن آرمان های اولیه ای که در سازمان جهانی بهداشت وجود 
داشت تا تمام مردم بتوانند بدون دغدغه به  عنوان یک حق 

بشری به خدمات سالمت دسترسی داشته باشند.

بطحایی گفت: به زودی دو پیام رسان داخلی 
را برای استفاده های این وزارت خانه و مدارس 
برای  انگیزه  ایجاد  دنبال  به  می کنیم؛  معرفی 
از تلگرام  دانش آموزان و والدین جهت خروج 
داخلی  رسان  پیام  شبکه های  به  پیوستن  و 

هستیم.
محمد  سید  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بطحایی در حاشیه نشست هم اندیشی مدیران 
ارشد دولت تدبیر و امید  در ارتباط با موضوع 
مسئولیت  کرد:  اظهار  کنکور  امتحان  برگزاری 
علوم  وزارت  با  کنکور  امتحان  برگزاری  اصلی 
آقای  با  بنده  که  جلسه ای  آخرین  در  است. 
زودی  به  است  قرار  داشتم؛  علوم  وزیر  غالمی، 
جلسه ای جهت روشن شدن تکلیف دروس نهایی 
به عنوان سوابق تحصیلی برگزار شود. امیدواریم 
تصویری  آن  و  شود  تشکیل  زودتر  جلسه  این 

بدانند  را  کنکور  مختلف  مراحل  باید  مردم  که 
تسهیالتی  داد: با  ادامه  شود.وی  روشن  برایشان 
است،  شده  دیده   9٧ بودجه  قانون  در  که 

نوسازی  زمینه  در  بهتری  عملکرد  می توانیم 
تحقق  مبانی  امیدواریم  باشیم.  داشته  مدارس 
تبصره های  در  شود.  فراهم  زودی  به  امر  این 

مختلف مبالغی تعیین شده ، اما مجموعا حدود 
۲.٥ برابر اعتبارات سال گذشته پیش بینی شده 
کرد:   نشان  خاطر  پرورش  و  آموزش  است.وزیر 
سهم ٥٠ درصد دولت برای مدارس خیرساز هم 

در سال 9٧ با رشد رو به رو خواهد شد.
بطحائی در ارتباط با خروج آموزش و پرورش 
و مدارس از شبکه  مجازی تلگرام نیز گفت: ما 
برای ممنوعیت استفاده از بخش های دولتی از 
پیش  هفته   ۲ حدود  را  بخشنامه هایی  تلگرام 
ارسال کردیم. بخش های دولتی اجازه استفاده 
از تلگرام را ندارند. احتماال ظرف دو روز آینده 
با دو پیام رسان داخلی به نتیجه خواهیم رسید 
دانش  حوزه  کرد.در  خواهیم  معرفی  را  آنها  و 
انتقال  برای  را  الزم  انگیزه های  باید  آموزی 
بچه ها و والدین از پیام رسان های خارجی فراهم 

کنیم.

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد:

معرفی دو پیام رسان داخلی به مدارس؛ بزودی

عربستان تشرف زائران به غار حرا 
را ممنوع کرد

اجتماعی کردن سالمت؛ برای 
تحقق پوشش همگانی سالمت

  30درصد مردم کشور
 افسردگی دارند

ابالغ اتهام 
سرکار خانم ریتا جوادی -  فرزند میرمجید  - شاغل در مرکز بهداشت 

شهرستان کرج 
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  بر  نظر 
غیبت  علت  به  البرز  درمانی  بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه 
غیر موجه در دست بررسی می باشد و به علت عدم دسترسی به آدرس 
محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که از تاریخ نشر آگهی 
حداکثر به مدت ۱۰ روز فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی خود 
را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج  - بلوار 
طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری  - دانشگاه علوم 
به  رسیدگی  هیات  دفتر   - البرز   درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 

تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت تسلیم 
دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماده ۱8 آئین نامه قانون رسیدگی به 

تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد شد.  97/4۱2/د م/الف
رییس هیات 

ابالغ اتهام 
سرکار خانم سهیال رحمنی -  فرزند حمداهلل - شاغل در مرکز بهداشت 

شهرستان کرج 
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  بر  نظر 
غیبت  علت  به  البرز  درمانی  بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه 
غیر موجه در دست بررسی می باشد و به علت عدم دسترسی به آدرس 
محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که از تاریخ نشر آگهی 
حداکثر به مدت ۱۰ روز فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی خود 
را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج  - بلوار 
طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری  - دانشگاه علوم 
به  رسیدگی  هیات  دفتر   - البرز   درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 

تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت تسلیم 
دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماده ۱8 آئین نامه قانون رسیدگی به 

تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد شد.  97/4۱3/د م/الف
رییس هیات 

آگهی ابالغ رای  
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم الناز 
مشرفی زنوزی فرزند علی دارای شماره شناسنامه 23966 صادره از کرج 

ابالغ می گردد.
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
البرز  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارمندان 
شماره   پژوهش  قابل  رای  طی  و  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
۰۱۱۰۰4۱۰۰4396۰۱56۰۱ مورخ 96/۱۱/۰۱ به »انفصال موقت به مدت 
سه ماه« محکوم شده اید الزم است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
این آگهی به نشانی : کرج - بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی 
شهرک اداری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز 
رای  رویت  کارمندان جهت  اداری  تخلفات  به  بدوی رسیدگی  هیات 
مذکور مراجعه نمایید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه 
اقدام  مربوطه  حکم  صدور  برابر  و  بود  نخواهد  قبول  قابل  اعتراضی 

خواهد شد. 97/4۱۱/د م/الف
رییس هیات 

آگهی احضار متهم 
صمیمی  عطااله  آقای   9۶/٨٧۶۳/۲۲٠۳٠١/٨ کالسه  پرونده  در  اینکه  به  توجه  با 
فرزند حسن به اتهام افترا از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت 
ابالغ اوراق قضایی )احضاریه ( به نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای 
ماده ١٧٤ ق آ د ک به متهم ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار 
آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به 
میدان آرش کمانگیر جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردد در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
آقایان لطیف مرادی و محمدعزیز سلیمیان فرزندان کاکاعلی و محمدصالح درخواست 
واقع  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی  پالک ١٥۶  از  را  عادی خود  قولنامه  به  رسیدگی 
و  خریداری  امیری  ملوک  بانو  از  که  قرگه  دول  به  معروف  ١۳کرمانشاه  بخش  در 
درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه های  9۶ – ۳٧ و ٥٨ تشکیل 
و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره 
١۳9۶۶٠۳١۶٠٠٧٠٠١۶٥٤ و ١۳9۶۶٠۳١۶٠٠٧٠٠١۶٥۲  مورخ 9۶/١١/۲٤ حکم به 
صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت  ۲٥ / ۶٠ متر مربع به نام آقایان لطیف 
مرادی و محمد عزیز سلیمیان صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
برزو بیگ سلیمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥ آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت  محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
بنام آقایان لطیف مرادی و محمدعزیز سلیمیان هر یک به نسبت سه دانگ مشاع صادر 

خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  ١٨ /  ١  /   ١۳9٧   تاریخ انتشار دوم  ۲  / ۲ /  ١۳9٧

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
از  را  قولنامه عادی خود  به  فرزند عزیز درخواست رسیدگی  خانم شنو محمدنژاد 
پالک ١٠9 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ١۳کرمانشاه معروف به زمین 
از آقای امین ولیزاده خریداری و درخواست سند مالکیت نموده  اسداله بیگی که 
و پرونده نیز تحت کالسه 9۶ – ٤٨ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ١۳9۶۶٠۳١۶٠٠٧٠٠١٧۶٥ مورخ 
۳ / ١۲ / ١۳9۶ حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ٥٠  
مترمربع بنام خانم شنو محمدنژاد صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقای عبداله عزیزی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت  باید ظرف یک ماه  صالحه ارسال گردد، معترض 
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 خانم شنو محمدنژاد صادر خواهد نمود 

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

تاریخ انتشار اول  ١٨ /  ١ / ١۳9٧  تاریخ انتشار دوم ۲  /  ۲  /  ١۳9٧  

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

آقای بهمن احمدی زاده فرزند میراحمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک   فرعی از ۲ اصلی آیشه دول واقع در بخش ١۳کرمانشاه معروف به قریه آیشه دول 
که از آقایان ورثه احمد میرزایی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز 
تحت کالسه  9٥ – ٨۳ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رأی شماره ١۳9۶۶٠۳١۶٠٠٧٠٠١۶۳٨  مورخ ۲٤ / ١١ / 9۶  حکم به 
صدور سند مالکیت یک واحد مرغداری به مساحت ۲٤٠٠  متر مربع بنام آقای بهمن 
احمدی زاده صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور مرحوم احمد میرزایی می باشد 
لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ١٥روز 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 بنام آقای بهمن احمدی زاده صادر خواهد نمود. 

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

تاریخ انتشار اول ١٨  /  ١ / ١۳9٧  تاریخ انتشار دوم  ۲ /  ۲ / ١۳9٧

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
آقای حمزه احمدی فرزند حسین درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
١۲٨ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ١۳کرمانشاه معروف به کانی خال خاص 
که از خانم دلبر احمدی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 
9۶ - ١۲ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی 
برابر رأی  شماره ١۳9۶۶٠۳١۶٠٠٧٠٠١۶9٥  مورخ  ۲٥ / ١١ / 9۶ حکم به صدور سند 
مالکیت یک باب خانه به مساحت  ١٠٠  متر مربع به نام آقای حمزه احمدی صادر نموده 
است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای محمدعزیز قادری می باشد لذا مراتب در دو 
نوبت به  فاصله ١٥روز 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 محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حمزه احمدی صادر خواهد نمود. صدور سند 

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

تاریخ انتشار اول  ١٨ /  ١ /  ١۳9٧  تاریخ انتشار دوم  ۲  /  ۲ /  ١۳9٧ 

آگهی حصر وراثت
خانم رنگینه محمدی دارای شناسنامه شماره ٥9۶9٨۳۶۶٨٠ به شرح دادخواست 
نموده و چنین  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از  به کالسه 9٧٠٠۲9 
توضیح داده که شادروان یونس مرادی به شناسنامه ٤ در تاریخ ١۳٧۶/٨/٨ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر است به :                      

١.رنگینه محمدی  شماره ملی  ٥9۶9٨۳۶۶٨٠
۲.عارف مرادی   شماره ملی  ٥9۶99٤٥۶٤١
۳.سامان مرادی  شماره ملی  ٥9۶٠٠١٥٧٧۳
٤.فارس مرادی  شماره ملی  ٥9۶9٥١٠٠٨٤
٥.محمد مرادی  شماره ملی  ٥9۶٠٠٤٠٥٠۶

۶.پرویز مرادی  شماره شناسنامه  ١٤٧۲
٧.معروف مرادی  شماره ملی ٥9۶9٨9۲١۳٠
٨.آمینه مرادی  شماره ملی  ٥9۶9٤9٨٤٤٠
9.ناهید مرادی  شماره ملی  ٤9٥٠٠٥۶٧۲٧

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

اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
از  را  عادی خود  قولنامه  به  درخواست رسیدگی  بهرام  فرزند  بهمن رحیمی  آقای 
به  معروف  ١۳کرمانشاه  بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی   ١١٤ پالک 
امرودصفرعلی که از آقای عبداله مرادی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 9۶-٨٤ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
مورخ     ١۳9۶۶٠۳١۶٠٠٧٠٠١9٤٠ شماره  رأی   برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و 
١۲/١۶/ 9۶ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ١٨٠/٧٠  متر 
مربع به نام آقای بهمن رحیمی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان وراث مرحوم حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ١٥روز 
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 محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
نمود.  خواهد  صادر  رحیمی  بهمن  آقای  نام  به  تقاضا  مورد  مالکیت  سند  مقررات 

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

تاریخ انتشار اول  ١٨ /  ١ /  ١۳9٧  تاریخ انتشار دوم ۲ /  ۲ /  ١۳9٧ 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
موضوع  هیات   9٤  /٨  /١٧ مورخ  شماره ١۳9٤۶٠۳١۶٠٠٧٠٠١٧۲٨   رای  برابر   
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدعزیز لطفی به شماره شناسنامه ۲ دو صادره از روانسر کدملی ٥9۶99١۳١۲١ 
عادی خریداری خود وصدور سند  قولنامه  به  فتحعلی درخواست رسیدگی  فرزند 
مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ۳۳٧/ 9۲ تشکیل وبه هیئت موضوع 
قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده ۳ 
قانون وماده ١۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک 
دستگاه ساختمان را به مساحت -/١٥٠،٥٧ مترمربع به نام آقای محمدعزیز لطفی 
از پالک ٥۳  اصلی روانسر بخش ١۲ کرمانشاه واقع در روانسر خیابان کامیاران پالک 
۳۲٠ خریداری از فرضعلی لطفی و مع الواسطه از آقای سلطانعلی اردالن می باشد 
صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید دریافت 
از  ماه  باید ظرف  مدت یک  معترض  ارسال گردد،لذا  دادگاه صالحه  به  تا  نمایند 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
درصورت  انقضاء مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  ۲ / ۲ /١۳9٧   تاریخ انتشار دوم ١٨ /  ۲ /  ١۳9٧

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
خانم سهیبه صیدی فرزند ویسمراد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ١١۶٠ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ١۳کرمانشاه معروف به محله 
از آقای ویسمراد صیدی خریداری درخواست سند مالکیت نموده  مسجدخلفا که 
پرونده نیز تحت کالسه 9۶-۶۳ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ١۳9۶۶٠۳١۶٠٠٧٠٠١۶٧۶  مورخ  ۲٤ 
/ ١١ / 9۶ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۲٨ / ۶٧ متر مربع 
به نام خانم سهیبه صیدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
سیدجبار فرجی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ١٥روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
به دادگاه  تا  اداره تسلیم دارند  این  به  را کتباً  اعتراض خود  به مدت دوماه  آگهی 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم سهیبه صیدی صادر خواهد نمود. صدور سند 

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

تاریخ انتشار اول  ١٨  /  ١ /  ١۳9٧  تاریخ انتشار دوم  ۲ /  ۲ /  ١۳9٧ 
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وعده آبرسانِی قانع به ۱۵۰۰ روستا

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب گفت: در سال 
١۳9۶ عملیات آبرسانی به روستاها بسیار موفقیت آمیز بوده در همین راستا 
با پیگیری های صورت گرفته قرار شده که امسال آبرسانی به ١٥٠٠ روستای 
دیگر را در برنامه های خود قرار دهیم. علی اصغر قانع با بیان این که به منظور 
تامین منابع مالی این طرح قرار شده که در سال ١۳9٧ معادل ٧٠٠ میلیارد 
تومان از صندوق توسعه ملی و ٥٤٠ میلیارد تومان از محل بودجه تملک دارایی 
در اختیار ما قرار بگیرد، اظهار کرد: طرح آبرسانی روستایی یکی از مهم ترین 

برنامه های دولت یازدهم و دولت فعلی بوده است.
وی در خصوص جمعیت تحت پوشش آبرسانی روستایی از سال ١۳9٧، ادامه 
داد: طبق برآوردهای صورت گرفته ١.۲ میلیون نفر در سال جاری از تامین 
آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند. معاون برنامه ریزی و توسعه 
شرکت مهندسی آب و فاضالب با تاکید بر این مساله که از ابتدای سال عملیات 
آبرسانی به روستاها استارت  خورده است، گفت: طبق آمار موجود در سال 
گذشته ١٥٨۳ روستا با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ١٧۳ هزار نفر از آب 
شرب سالم و بهداشتی برخوردار شده اند. قانع ادامه داد: هزینه تامین این کار 
٨٤٠ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و ۲٥٠ هزار تومان از اسناد خزانه 
اسالمی تامین شد. چندی پیش نیز وزیر نیرو گفت: طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته در سال جاری شاهد بهره برداری از ١٠٠ مجتمع آبرسانی روستایی 

خواهیم بود.

قیمت نفت سبک ایران از ۶۸ دالر فراتر رفت 

قیمت نفت خام ایران در هفته دوم ماه آوریل )فروردین - اردیبهشت( برخالف 
هفته نخست با افزایش همراه شد. میانگین قیمت هر بشکه نفت سبک ایران از 
۶٨ دالر فراتر رفت.  به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، میانگین قیمت نفت 
خام سبک ایران در هفته منتهی به ١۳ آوریل )جمعه، ۲٤ فروردین  ماه( با ۳ 
دالر و ٧٧سنت افزایش به ۶٨ دالر و ١١ سنت برای هر بشکه رسید. میانگین 
قیمت نفت خام سنگین ایران هم در دوره مورد بررسی ۲ دالر و ١٥ سنت 
برای هر بشکه افزایش یافت و به ۶٥ دالر و ۶٧ سنت برای هر بشکه رسید. 
میانگین قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( نیز در 
هفته منتهی به ١۳ آوریل، به ۶٧ دالر و ۶٧ سنت رسید که نسبت به هفته 
قبل از آن، با ۲ دالر و ٥٧ سنت افزایش همراه بود. میانگین قیمت نفت خام 
شاخص دبلیوتی آی هم در این بازه زمانی، ۲ دالر و  9٤ سنت افزایش یافت و 
به ۶۶ دالر و ٤ سنت برای هر بشکه رسید. در هفته مورد بررسی، قیمت نفت 
خام شاخص برنت با  ٤ دالر و ۳۳ سنت افزایش، بشکه ای ٧١ دالر و ٥ سنت 
معامله شد. میانگین قیمت نفت خام شاخص های دوبی و عمان نیز در دوره 
مورد بررسی به ترتیب یک دالر و  9٤ و یک دالر و  ٨۶ سنت برای هر بشکه 
افزایش یافت و هر بشکه ۶٧ دالر و ۳٨ سنت و ۶٧ دالر و ۳٧ سنت معامله شد. 

کوتاه از انرژی

خرید نفت هند از ایران ۱۵ درصد 
کاهش یافت 

آمارهای به دست آمده از منابع کشتیرانی و صنعتی 
نشان می دهد، میزان خرید نفت هند از ایران در سال 
مالی ۲٠١٧/١٨ با ١٥.٧ درصد کاهش نسبت به سال 

قبل مواجه بوده است.
بر اساس این گزارش، آمارهای به دست آمده از منابع 
کشتیرانی و صنعتی نشان می دهد، میزان خرید نفت 
هند از ایران در سال مالی ۲٠١٧/١٨ با ١٥.٧ درصد 
کاهش نسبت به سال قبل مواجه بوده است. دلیل این 
کاهش، پایین امدن خرید پاالیشگاه های دولتی هند 
از ایران به دلیل اختالف دو کشور بر سر میدان گازی 
فرزاد ب بوده است. هند، سومین وارد کننده بزرگ 
نفت جهان، در سال مالی منتهی به ماه مارس، روزانه 
مجموعا ٤.٤۶ میلیون بشکه نفت وارد کرده است. در 
بازه زمانی، پاالیشگاه های هندی روزانه حدود  این 
٤٥٨ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده اند، در 
حالی که این رقم در سال قبل از آن حدود ٥٤۳ هزار 

و ٥٠٠ بشکه بود.
پاالیشگاه های دولتی هند، شامل شرکت های ایندین 
اویل، مانگالور، هندوستان پترولیوم و بهارات پترولیوم 
به همراه شرکت بهارات عمان، حدود ۲٧ درصد کمتر 
از ایران نفت خریداری کرده اند. سال گذشته، هند به 
پاالیشگاه های دولتی خود دستور داده بود که به تالفی 
عدم اعطای حق توسعه فرزاد ب ایران به شرکت های 
هندی، خرید نفت خود از این کشور را کاهش دهند. 
اما دو کشور هم اکنون مذاکرات بر سر میدان گازی 
فرزاد ب را از سر گرفته اند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر 
نفت ایران اوایل ماه جاری گفت، کشورش امیدوار است 
اختالفات عمده بین دو کشور در زمینه این میدان 

گازی در طی ۲ ماه آینده حل شود.
در سال مالی جاری، پاالیشگاه های دولتی هند قصد 
دارند خرید نفت از ایران را به لطف تخفیف های ارائه 

شده در نرخ حمل نفت، به دو برابر افزایش دهند.
زنگنه در ماه فوریه گفت، کشورش امیدوار است در 
نفت  روزانه ٥٠٠ هزار بشکه  مالی ١9-۲٠١٨  سال 
به هند بفروشد. اما یک منبع هندی گفته، واردات 
بشکه  هزار  به ۶٠٠  است  ممکن  ایران  از  کشورش 
مالی گذشته همچنین شرکت  در سال  برسد.  هم 
خصوصی ریالینس اینداستریز هند خرید نفت خود 
از ایران را حدود ٥٠ درصد افزایش داده و به حدود ٨١ 
هزار بشکه در روز رسانده است. خرید نفت اسار اویل، 
دیگر شرکت خصوصی هندی از ایران نیز در سال 
گذشته با ١٨ درصد کاهش به ١٤٥ هزار بشکه در 
روز رسیده است. همچنین شرکت میتال انرژی هند 
نیز اندکی خرید نفت خود از ایران را کاهش داده و به 

١۶ هزار بشکه در روز رسانده است.

نفت در جهان

رئیس جمهوری در نشست هم اندیشی مدیران ارشد 
تا روند  از وزیر نفت خواست  امید،  دولت تدبیر و 
تسریع  را  کشور  سراسر  نیروگاه های  به  گازرسانی 
کند؛ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز اعالم کرد که 
در دولت تدبیر و امید گازرسانی به نیروگاه ها روند 
مطلوبی داشته و از این پس نیز با سرعت بیشتری 

ادامه می یابد.
حسن  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روحانی، صبح دیروز در نشست هم اندیشی مدیران 
بیژن زنگنه،  به  امید، خطاب  ارشد دولت تدبیر و 
وزیر نفت، خواستار تسریع گازرسانی به نیروگاه های 
سراسر کشور شد و گفت: گازرسانی به نیروگاه ها و 
کاهش میزان مصرف سوخت مایع، تاثیر بسزایی در 
حفاظت از محیط زیست دارد. بر اساس این گزارش، 
سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز درباره 
آخرین وضع گازرسانی به نیروگاه های کشور گفت: 
هم اکنون ٨٤ نیروگاه در سراسر کشور داریم که از 
میان آنها، ٨١ نیروگاه گازرسانی شده  است. وی با 
بیان این که گازرسانی به نیروگاه ها از جمله وظایف 
شرکت ملی گاز به شمار می رود که تاکنون روند 
بسیار مطلوبی را پشت سر گذاشته است، ادامه داد: 
هم اکنون گازرسانی به ۳ نیروگاه کنارک، چابهار و 

شمس باقی مانده است.
مومنی درباره گازرسانی به نیروگاه چابهار توضیح داد: 

خط انتقال گاز از ایرانشهر به چابهار در حال احداث 
است که تاکنون ۲۶ کیلومتر از این خط، لوله گذاری 
و برای ٧٠ کیلومتر از آن نیز جاده سازی انجام شده 
است.وی افزود: تا زمانی که خط انتقال گاز به چابهار 
تکمیل شود، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
سی ان  جی  طریق  از  چابهار  نیروگاه  به  گازرسانی 
صورت می پذیرد تا نیروگاه چابهار نیز از سوخت مایع 

استفاده نکند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز از  نیروگاه شمس در 
سرخس به عنوان دیگر نیروگاهی که به آن گازرسانی 
نشده است نام برد و درباره آن گفت: این نیروگاه 

از ٥٠ مگاوات به ٧٥ مگاوات افزایش ظرفیت داده 
اسفندماه   در  نیروگاه  این  و مجوز کمیته سوخت 

پارسال صادر شده است.
مومنی درباره میزان گازرسانی به نیروگاه ها در سال 
گذشته گفت: در طول سال 9۶، ۶٧ میلیارد و ٥٠٠ 

میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه ها تحویل شد.
به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، در ابتدای 
دولت یازدهم ۶٨ نیروگاه گازرسانی شده بودند، اما 
این تعداد در ابتدای دولت دوازدهم، به ٨٠ نیروگاه 
رسید و در حال حاضر نیز ٨١ نیروگاه گازرسانی 

شده اند.

وی درباره نیروگاه های سی اچ پی )مقیاس کوچک( و 
نیروگاه زرند اظهار کرد: نیروگاه زرند مجوز خود را از 
کمیته سوخت دریافت کرد تا پس از احداث از گاز 
طبیعی استفاده کند، اما به دلیل ساخته نشدن به 
موقع این نیروگاه، مجوزش باطل شد، همچنین ١١۲ 
نیروگاه مقیاس کوچک نیز از نعمت گاز بهره مند 

شده اند و مصرف کننده گاز طبیعی هستند.
نیروگاه ها  بهره مندی  برای  که  است  ذکر  شایان 
از نعمت گاز طبیعی وزارت نیرو موظف به تبدیل 
مشعل نیروگاه ها از حالت سوخت مایع به سوخت گاز 
طبیعی است و چنانچه خطوط انتقال گاز تا نیروگاه ها 
احداث و راه اندازی شوند تا زمانی که نیروگاه آمادگی 
دریافت سوخت گاز طبیعی را نداشته باشد امکان 
گازرسانی به آن نیروگاه فراهم نخواهد شد، بنابراین 
طبیعی،  گاز  نعمت  از  نیروگاه ها  بهره مندی  برای 
همکاری میان وزارت نیرو و شرکت ملی گاز ضروری 
است.  همه نیروگاه های کشور تا پیش از دریافت گاز 
طبیعی از سوخت مایع استفاده می کردند که این 
موضوع افزون بر کاهش میزان صادرات سوخت مایع، 
سبب آلودگی محیط زیست نیز می شد، اما با رسیدن 
جای  به  مایع  سوخت  نیروگاه ها،  به  طبیعی  گاز 
سوزانده شدن و آلوده کردن هوا و محیط زیست، 
امکان استفاده در سایر بخش ها و صادرات به خارج 

از کشور را دارد.

در پی دستور رئیس جمهوری برای تسریع در گازرسانی به نیروگاه ها؛

گازرسانی به 3 نیروگاه  باقیمانده شتاب می گیرد 

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده ۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

اصال رای  ١۳9٤۶٠۳۳١٠١۲٠٠٤٠۲۳-9٤/٥/٥و  شماره   رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  هیات  جلسه   حی١۳9۶۶٠۳۳١٠١۲٠٠٧٧٨9-٥/١۲/9۶ 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد فالحتکاری فرزند سلطانعلی به 
شماره شناسنامه ١٨صادره از ساوجبالغ در ششدانگ یک قطعه زمین جهت الحاق 
به پالک ٤۳١٤فرعی از ٥ اصلی به مساحت ٤٨/٤١ مترمربع از سهمی علی بخش 
فالح کار صفحه٥۶9 دفتر١۶٤ از پالک ٥/٤٤٠ محرز گردیده است لذا به منظور 
و  کثیراالنتشار  روزنامه های  در  فاصله ١٥روز  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم 
محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید، ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
مالکیت  اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  درصورت 

صادر خواهد شد. م الف :۶٨٧
محمد افخمی  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

   تاریخ چاپ اول :١۳9٧/١/١٨ تاریخ چاپ دوم :۲/۲/١۳9٧

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده ۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ١۳9٤۶٠۳۳١٠١۲٠٠٧۲٥٧-9۶/١١/١٨   جلسه  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سینا امیر سیدی فرزند 
حمید به شماره شناسنامه ٤٤٥٧صادره از کرمان در یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
یک باب گلخانه به مساحت ٥۶٥٨٧/٠٥ مترمربع که مساحت١9٠٠٠مترمربع آن 
بالسویه از سهمی سینا امیر سیدی و سهیل داود بلوک نوری از پالک ١١۶/۶٧ ذیل 
ثبت صفحه ۲۲۳ دفتر ۶٧ و مساحت ١٠٠٠٠متر مربع آن از سهمی سهیل داود 
بلوک نوری از صفحه ۲١٥دفتر۶٧و مساحت ۳٠٠٠٠مترمربع آن بالسویه از سهمی 
سید ابوالفضل افصح هجری و سید ابوالقاسم افصح هجری از صفحه۲١9دفتر۶٧محرز 
در  ١٥روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده 
روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : ۶٧٤
محمد افخمی  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

  تاریخ چاپ اول :١۳9٧/١/١٨ تاریخ چاپ دوم : ۲/۲/١۳9٧

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

آقای محمد پیله چی به موجب وکالتنامه شماره ١١٨٤١١ مورخه 9۶/١۲/۲۲ دفتر خانه 
٤ قزوین از طرف خانوم طاهره پیله چی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت  تک برگی ششدانگ  اپارتمان مسکونی به مساحت 
١١٤.٥٤متر مربع به شماره پالک١9٠٤٠ فرعی از ۳١٤اصلی مفروز و مجزی شده  از 
١٧٥۶٥ فرعی قطعه ۳ تفکیکی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ به نام رضا قزوینی 
باغلوئی صادر گردیده  است و طبق سند قطعی شماره ۳۶۳٨٠ مورخه 9٥/9/۲۲دفتر 
خانه ١٤ هشتگرد به طاهره پیله چی  منتقل شده است و طبق سند رسمی شماره 
۳۶۳٨١مورخه 9٥/9/۲۲ دفتر خانه ١٤ هشتگرد  در رهن بانک مسکن میباشد  که به 

علت جابه جایی مفقود گردیده  و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
 لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ١۲٠ ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 
ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف ۲9    ۲/۲/١۳9٧

محمد افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده ۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

موضوع  هیات  ١۳9٤۶٠۳۳١٠١۲٠٠٧٥9٠-9۶/١١/۲۶جلسه   شماره   رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
فرزند  اصغری   رضا  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبت ساوجبالغ  واحد  در 
محمدبه شماره شناسنامه ٤9۲۶ صادره ازتهران در ششدانگ یک قطعه باغ بابنای 
احداثی با مساحت ١٠٧۳/۲۳متر مربع از قطعه ۲١٥ازپالک ٧٥فرعی از ۳۲۳ اصلی 
از سهمی احمد گلبازاز صفحه دفترالکترونیک ١۳9٥۲٠۳۳١٠١۲٠٠٧9٧٥ محرز 
در  ١٥روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده 
روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف :٧٠۲
محمد افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

  تاریخ چاپ اول :١۳9٧/١/١٨ تاریخ چاپ دوم :۲/۲/١۳9٧

آگهی احضار متهم 
فاطمه  خانم  شکایت  خصوص  در    9٥٠99٨۶۶٥٧٠٠٠٠٥٥ کالسه  پرونده  در 
و  انفاق  ترک  بر  دائر  حسن  فرزند  مریدی  سعید  علیه  اصغر  علی  فرزند  سپهوند 
تهدید به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده ١٧٤ قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب ١۳9۲ نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف ۳٠ روز در شعبه 
یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد .

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
 آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده ۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ١۳9٤۶٠۳۳١٠١۲٠٠٧۲٥٨-9۶/١١/١٨   جلسه  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
افصح  ابوالقاسم  متقاضی سید  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبت ساوجبالغ  واحد  در 
از کرمان در یکدانگ  به شماره شناسنامه ۳۳٤۳۲صادره  فرزند سید احمد  هجری 
که  مترمربع   ٥۶٥٨٧/٠٥ مساحت  به  گلخانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  نیم  و 
مساحت١9٠٠٠مترمربع آن بالسویه از سهمی سینا امیر سیدی و سهیل داود بلوک 
نوری از پالک ١١۶/۶٧ ذیل ثبت صفحه ۲۲۳ دفتر ۶٧ و مساحت ١٠٠٠٠متر مربع 
آن از سهمی سهیل داود بلوک نوری از صفحه ۲١٥دفتر۶٧و مساحت ۳٠٠٠٠مترمربع 
آن بالسویه از سهمی سید ابوالفضل افصح هجری و سید ابوالقاسم افصح هجری از 
صفحه۲١9دفتر۶٧محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ١٥روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و 
آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : ۶٧۶
محمد افخمی  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

  تاریخ چاپ اول :١۳9٧/١/١٨تاریخ چاپ دوم :۲ /١۳9٧/٠۲

متن آگهی 
حمید  متهم  علیه  شکایتی  حسن  محمد  فرزند  دریکوند  میر  محمد  نام  به  شاکی 
سهرابی زاده فرزند یداله ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی استخواندان 
چپ و ایراد ضرب و جرح عمدی ساده تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )١٠١ 
جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین 
اجتماعی ارجاع و به کالسه 9٧٠99٨۶۶١١۲٠٠٠٠٨ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ١۳9٧/۳/١9 و ساعت ٠٨:۳٠ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند . 

دادنامه 
پرونده کالسه 9۶٠99٨۶۶٥٥۶٠٠٤۲٤ شعبه ۶ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
:آقای  آباد تصمیم نهایی شماره 9٧٠99٧۶۶٥٥۶٠٠٠١٧ خواهان  )ره(شهرستان خرم 
محمود نصیری منش فرزند غفور به نشانی لرستان – خرم آباد –خواندگان : ١-آقای 
سعید گودرزی به نشانی ۲- خانم فاطمه صادقی صوفی وند به نشانی لرستان – خرم آباد 
بلوار ولیعصر خ کهمان کوچه شهید برادران صادقی –خواسته : الزام به تنظیم سند خودرو 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست محمود نصیری منش به طرفیت ١-سعید 
گودرزی ۲-فاطمه صادقی صوفی وند به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه 
خودرو سواری پژو روا به شماره انتظامی ١٨-١۳۶ د ۳۶ مقوم به ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال با 
احتساب خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مالحظه تصویر 
مصدق قرارداد عادی مورخ ١۳9۶/٤/١٨ که داللت بر وقوع عقد بیع فیما بین خواهان 
و خوانده ردیف دوم دارد و به موجب آن خواهان یک دستگاه خودرو با مشخصات فوق 
را به مبلغ ٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال از خوانده ردیف دوم خریداری می نماید و با توجه به 
تصویر مصدق سند رسمی شماره ٧٨۳ مورخ ١۳٨٨/١۲/١٥ تنظیمی از دفتر اسناد 
رسمی شماره ٤٤ همدان و پاسخ استعالم به عمل آمده از پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان لرستان مالکیت رسمی خودرو مزبور به نام خوانده اول به ثبت رسیده است لذا 
با توجه به تحقق مالکیت مشتری و تصرف مبیع توسط خواهان و الزام عرفی بایع در 
انتقال رسمی خودرو و با التفات به اینکه خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ قانونی از طریق 
نشر آگهی در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای در دفاع از خود تقدیم ننموده لذا با 
این اوصاف دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۲١9-۲۲۳-۲۲٠-۲۲٤-

۲۲٥-۳۶۲ قانون مدنی و مواد ١9٨-٥١٥-٥١9 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام 
خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری روا با شماره انتظامی 
١٨-١۳۶ د ۳۶ و محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر می نماید و در خصوص دعوی به طرفیت خوانده ردیف 
دوم نظر به اینکه به شرح استدالل و مقدمات پیش گفته انتقال رسمی خودرو از الزامات 
عرفی مالک رسمی خودرو بوده و مالکیت رسمی خودرو متنازع فیه به نام خوانده ردیف 
اول می باشد بنابر مراتب دعوی متوجه خوانده ردیف دوم نبوده مستندا به بند ٤ ماده 
٨٤ ناظر به ماده ٨9 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می 
دارد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول 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 – حسین امیری . 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
اله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود  خانم نصرت محمودی فرزند فیض 
را از پالک ١٠9 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ١۳کرمانشاه معروف به 
نموده  مالکیت  سند  درخواست  خریداری  محمدکریمی  آقای  از  که  بیگی  اسداله 
پرونده نیز تحت کالسه 9٤-١٠۲ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ١۳9۶۶٠۳١۶٠٠٧٠٠١۶٨9  مورخ  ۲٥ 
/ ١١ / 9۶ حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان و دکان به مساحت ۶٠  
متر مربع به نام خانم نصرت محمودی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقایان عبداله عزیزی و وراث کیکاوس رستمی می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله ١٥روز 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 
انقضای مدت  از  بدیهی است پس  اداره ثبت محل تحویل دهد.  به  را  دادخواست 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم نصرت محمودی 

صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ١٨/  ١ /  ١۳9٧  تاریخ انتشار دوم ۲ /  ۲ /  ١۳9٧ 

متن آگهی 
چگنی  کهزادی  اندام  گل  خانم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  آگهی  پیرو 
از  صادره  اجرائیه  طبق  شود  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  ماشااله  فرزند 
شماره  به   9۶٠99٨۶۶١٠٨٠٠٠۶۳ کالسه  پرونده  در   9٧١٠٤۲۶۶١٠٨٠٠٠١۲
بایگانی 9۶٠٠٨۳ به موجب دادنامه شماره 9۶٠99٧۶۶١٠٨٠٠9٠٧ مورخ ۲٥/٧/9۶ 
صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی خرم آباد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
بیست و پنج میلیون و سیصد و شصت و شش هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز 
پرداخت پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم 
عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است 
با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 
تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد 
اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ٧۳ آ. د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – عباس دولتشاهی . 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
آقای عزت رحمنی  فرزند محمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ١۲٨ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ١۳کرمانشاه معروف به کانی 
خال خاص که از آقای فرامرز رحمانی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه  9۲ -  ٤٥۳ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره ١۳9۶۶٠۳١۶٠٠٧٠٠١۶٤٨ مورخ 
۲٤/ ١١/ 9۶  حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ١۳٤/٥ متر 
مزبور  پالک  اولیه  مالکین  نام  و  است  نموده  صادر  رحمنی  عزت  آقای  بنام  مربع 
آقایان وراث محمدعبدالهی و مرحوم فرج عبدالهی می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به فاصله ١٥روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
به  دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً 
یک  باید ظرف  معترض  گردد،  ارسال  صالحه  دادگاه  به  تا  دارند  تسلیم  اداره  این 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام 
آقای عزت رحمنی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود –نعمت عزیزیبه دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار اول     ١٨  /  ١ /   ١۳9٧   تاریخ انتشار دوم   ۲ /  ۲ /  ١۳9٧  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان قربانعلی نامی  دادخواستی به طرفیت خوانده : اکبرجاوید نژاد به خواسته 
کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  ...مطرح  رهن  فک  به  الزام 
ثبت  فردیس  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ٤ 9۶٠99٨۳٠۳٠9٠٠٥٧١شعبه 
ووقت رسیدگی مورخ ١۳9٧/۶/١٠ساعت ١١:۳٠تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  ماده ٧۳  موضوع 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی  می گردد 
تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .م/الف ۲9٥١
 منشی شعبه4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- منظوری 

مفقودی
المثنی برگ سبز پراید مدل ١۳٨۳ شماره شهربانی ۶٨٧ص ١۲ ٨۲ موتور ٠٠9٠١٠٠٥ 

شاسی  ١٤١۲۲٨۳۲9۲9۲٤Sمفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

معاون وزیر نفت، از راه اندازی فاز دو پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در 
هفته های آتی از سوی رئیس جمهوری خبر داد و گفت: تولید بنزین 
کشور تا پایان سال به حدود ١٠٥ میلیون لیتر بنزین می رسد که ٨٧ 

میلیون لیتر از آن از نوع یورو ٤ و ٥ خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »علیرضا صادق آبادی« در جریان بازید 
خبرنگاران از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، با اشاره به میزان مصرف 
بنزین در کشور گفت: میزان مصرف در فروردین سال 9٧ نسبت به 
مدت مشابه پارسال ١١.۳ درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: برای 
سال 9٧، رشد 9 درصدی بنزین و هفت درصدی گازوییل پیش بینی 
می شود. صادق آبادی با بیان اینکه در سال 9٧، همه پاالیشگاه ها وارد 
فاز تعمیرات اساسی و نیمه اساسی می شوند، گفت: برنامه تعمیرات به 

نحوی است که تاثیر کمی در میزان تولید بنزین داشته باشد.
معاون وزیر نفت با اشاره به توسعه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، از 
تثبیت فاز نخست این پاالیشگاه خبر داد و گفت: فاز دوم نیز در سال 

9٧ راه اندازی شده که افتتاح رسمی آن در هفته های آتی توسط 
این  سوم  فاز  شد:  یادآور  وی  شد.  خواهد  انجام  جمهوری  رییس 

پاالیشگاه نیز تا پایان امسال راه اندازی می شود.
معاون وزیر نفت درباره میزان تولید گازوییل نیز گفت: حجم تولید 
گازوییل به ١٠٥ تا ١١٠ میلیون لیتر افرایش می یابد که ٧٠ میلیون 
لیتر از آن یورو ٤ خواهد بود. صادق آبادی درباره وارادات بنزین گفت: 
میانگین واردات بنزین در ۶ ماه نخست سال گذشته روزانه ١۳ میلیون 
بشکه بوده که در ۳ ماه پایانی سال گشته به روزانه پنج میلیون لیتر 
کاهش یافت. وی ادامه داد: ارزش واردات بنزین حدود ۲ میلیارد دالر 
تخمین زده می شود که البته توسط شرکت ملی نفت انجام می شود.

معاون وزیر نفت یادآور شد: بخشی از بنزین وارداتی برای ذخیره سازی 
و بخشی مصرف، استفاده شده است.وی درباره سهمیه بندی و افزایش 
نرخ بنزین گفت: تصمیم گیری در این باره با دولت و مجلس است و 
ما فقط مجری هستیم، اما تاکنون خبری درباره افزایش قیمت نشنیده 

ایم.صادق آبادی درباره کاهش یکهزار و ٥٠٠ میلیارد توماتی بودجه 
پاالیش و پخش گفت: همه ساله، پنج درصد از درآمدها به نوسازی 
خطوط لوله و زیرساختها اختصاص می یافت، که در بودجه سال 9٧ 

حذف شد.

معاون وزیر نفت: 

رکورد تولید روزانه بزنین از مرز 100 میلیون لیرت یم گذرد
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الزام اخذ شناسه کاال برای تمام تجهیزات دارای 
سیم کارت

یک مقام مسئول گفت: گروه کاالیی تجهیزات دارای سیم کارت از دیروز، اول 
اردیبهشت ماه ، مشمول دریافت شناسه کاال هستند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: گروه 
کاالیی تجهیزات دارای سیم کارت به عنوان یکی از ١١ گروه کاالیی که در 
فاز اول برای تلفن همراه و تبلت ملزم به دریافت شناسه کاال شده بود، در فاز 
دوم سایر تجهیزات دارای سیمکارت از اول اردیبهشت ماه سالجاری، مشمول 
دریافت شناسه کاال خواهند شد.وی افزود:  در جهت هم راستایی طرح شناسه 
کاال با طرح رجیستری، تمام تجهیزات دارای سیم کارت از جمله بردهای 
سیم کارت خور، مبدل های سیم کارت خور به تلفن همراه و فکس و ساعت های 
هوشمند ملزم به دریافت شناسه کاال می شوند و تمامی برندهای تلفن همراه 
زیر بار طرح رجیستری خواهند رفت تا در هنگام واردات بتوان IMEI آنها را 

دریافت و ثبت کرد.

لزوم حضور شرکت های دانش بنیان در تولید انرژی

مدیر برنامه ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر ضرورت حضور 
شرکت های دانش بنیان و فناور در تولید و نگهداشت انرژی، گفت: از آنجایی 
که نفت اصلی ترین انرژی در کشور است؛ از این رو ما کمتر به سراغ تولید 
سایر انرژی ها رفتیم؛ لذا الزم است تا شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در 
این عرصه ایفا کنند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر رضایی دیروز در 
گردهمایی شتاب دهنده ها و استارتاپ های حوزه انرژی با اشاره به عملکرد 
وزارت نفت در زمینه تامین انرژی، افزود: ماموریت وزارت نفت سیاستگذاری 
است و برنامه های آن از طریق چهار شرکت ملی نفت ، پایش  و پخش، گاز 
و پتروشیمی دنبال می شود.وی با بیان اینکه انرژی اصلی کشور نفت است، 
یادآور شد: این امر موجب شده تا کشور کمتر به سراغ انرژی های تجدیدپذیر 
حرکت کند، ولی باید از سوخت های فسیلی و خام فروشی آن جدا شویم.

رضایی با اشاره به عملکرد این وزارتخانه برای اجرای پروژه ها، خاطرنشان کرد: 
این وزارتخانه دارای پیمانکاران خاصی است که این روند باید خاتمه یابد، چرا 
که معتقدیم باید در عرصه های بهینه سازی انرژی افراد فناور ایفای نقش کنند.

مدیر برنامه ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان را از مهم ترین بازیگران این عرصه نام برد و اضافه کرد: وزارت نفت 
توان ادامه دادن این روند در حوزه های تامین و نگهداشت انرژی را ندارد، ضمن 
آنکه نمی توان انرژی را به روش های سنتی فعلی تولید کرد.وی همچنین کنترل 
و کاهش گازهای گلخانه ای را از دیگر چالش های کشور عنوان کرد و افزود: 
وزارت نفت از جمله نهادهایی است که در کنترل تولید کربن متعهد شده است، 
از این رو در آینده نمی توان سوخت های فسیلی را با روش های فعلی که میزان 
CO۲ زیادی تولید می کنند، تولید کرد.رضایی با تاکید بر اینکه وزارت نفت 
متولی مدیریت تولید کربن در کشور نیست، گفت: ولی سعی کرده اقداماتی را 

برای این عرصه اجرایی کند.

دستور توقف پروازهای ایرانی به سه شهر ترکیه

شرکت هواپیمایی قشم ایر اعالم کرد که پروازهایش را به دلیل دستوری که از 
سوی مقامات هواپیمایی ترکیه آمده به سه شهر این کشور متوقف خواهد کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بر اساس اعالم این شرکت هواپیمایی از هفته 
گذشته که آخرین پروازهای مسافری ایرالین های ایرانی از جمله قشم ایر به 
شهرهای ازمیر، اسپارتا و دنیزلی انجام شده، دیگر اجازه پرواز به این شهرها 
وجود ندارد و با توجه به سیاست های اتخاذ شده از سوی مقامات ترکیه، فعال 
این پروازها متوقف خواهند بود.مصیبی مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی 
قشم ایر در گفت وگو با ایسنا ضمن تایید این خبر گفت: در روزهای گذشته 
آخرین پروازهای این شرکت هواپیمایی بدون مسافر ازفرودگاه امام به مقصد 
شهرهای مذکور انجام شده تا مسافران باقی مانده را به ایران بازگرداند اما پس 
از آن فعال هیچ برنامه ی پروازی از سوی شرکت های ایرانی به مقصد این شهار 
انجام نخواهد شد.به گفته وی مقامات ترکیه ای هیچ توضیح مشخصی درباره 
علت این  تصمیم اتخاذ شده ارائه نکردند.مدیر روابط عمومی قشم ایر علت 
اعالم این خبر را توقف فروش بلیت این پروازها در آژانس های هواپیمایی بیان 
کرد و گفت: متاسفانه برخی از آژانس ها با وجود توقف این برنامه های پروازی، 
فروش بلیت به مسافران را ادامه می دادند که این موضوع امکان متضرر کردن 
آن ها را به وجود می آورد.سازمان هواپیمایی کشوری ایران  هنوز توضیح خاصی 
درباره چرایی توقف این پروازها ارائه نکرده است.طبق تعهدات بین المللی موجود 
در صنعت حمل و نقل هوایی، کشورهایی که با یکدیگر مشارکت پروازی دارند 
باید میان ایرالین های دو طرف مساوات را برقرار کنند از این رو در صورت توقف 
پروازهای ایرالین های ایرانی به این سه شهر احتماال ایران باید برای ایرالین 

ترکیه ای نیز شرایطی مشابه به وجود بیاورد.

خبر

 سیاست بانک ها در جذب  
سپرده ارزی

ارزی  های  سیاست  و  مقررات  دفتر  مدیرکل 
بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها با نرخ خود 
تصمیم  گفت:  کنند،  می  جذب  ارزی  سپرده 
خود  مدنظر  نرخ  با  بانک ها  که  است  این  بر 

سپرده گیری کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهدی کسرایی 
پور با بیان اینکه نرخ سود سپرده ارزی بانکها 
نزد بانک مرکزی سه درصد برای یورو و ٤درصد 
برای دالر است، گفت: بعضا بانکها با نرخ های 
ارزی جذب می  از مردم، سپرده  این  از  باالتر 
کنند؛ در واقع تصمیم و سیاست بر این است 
که با نرخ خود جذب سپرده ارزی داشته باشند. 
ارزی  های  سیاست  و  مقررات  دفتر  مدیرکل 
های  چارچوب  مرکزی  بانک  البته  افزود: 
مشخصی را برای جذب سپرده ارزی از سوی 
بانکها تعیین کرده و اگر قرار است سپرده گیری 
ارزی انجام شود، نرخ سود در اختیار خود بانکها 

است.
وی تصریح کرد: نرخ اعالمی بانک مرکزی برای 
سپرده گیری ارزی بانکها با توجه به نرخ های 
و  است  جذاب  بانکی  نظام  برای  المللی  بین 
این حوزه سابقه  در  که  داریم  بانکهایی  لیکن 

طوالنی دارند.

 نمایش دستاوردهای همراه اول 
در نمایشگاه فناوری اطالعات کیش

خدمات  دستاوردهای  آخرین  ارائه  با  اول  همراه 
نمایشگاه  اولین  در  شهرهوشمند،  و  سازمانی 
جزیره  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  المللی  بین 

کیش)کیتکس( حضور دارد. 
ارتباطات  کل  اداره  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شرکت ارتباطات سیارایران، اولین نمایشگاه بین 
المللی فناوری اطالعات و ارتباطات جزیره کیش 
)کیتکس(، در سه حوزه »شهر هوشمند«،»اینترنت 
اشیاء« و »هنرهای رسانه ای« از ۳ تا ۶ اردیبهشت 
ماه با حمایت همراه اول در محل نمایشگاه های بین 

المللی جزیره کیش برگزار می شود. 
همراه اول در این نمایشگاه جدیدترین محصوالت 
هوشمندسازی  راهکارهای  و  سازمانی  خدمات  و 
کند.  می  ارائه  غرفه خود  در  را  اشیاء  اینترنت  و 
و  اینترنت  هوشمندسازی  درحوزه  این  بر  عالوه 
اشیاء، با ارائه آخرین دستاوردهای خود در زمینه 
گاز(،  و  برق  و  انرژی)آب  شبکه  هوشمندسازی 
مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل، نمایش شهر 
هوشمند از طریق واقعیت افزوده در نمایشگاه حضور 
دارد. همچنین سرویس شماره مجازی، خط ویژه 
سازمانی، چتر دیتای سازمانی، بسته های اشتراکی 
و اختصاصی دیتا، شبکه خصوصی مجازی موبایل، 
شبکه اختصاصی امن همراه و معرفی سامانه های 
فروش و خدمات همراه سازمانی از جمله خدمات 
و محصوالت سازمانی ارائه شده همراه اول در این 

نمایشگاه است.  
از اهداف این نمایشگاه می  توان به تکمیل زنجیره  
تجاری  محصول،  تولید  تکنولوژی  فناوری،  علم، 
سازی، ورود به بازار جهانی به منظور ثروت آفرینی و 
بستر سازی جهت ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر 
فناوری های نوین و پشتیبانی از گروه های استارتاپی 

اشاره کرد.
های  کارگاه   و   همایش  ها  سمینارها،  برگزاری 
تخصصی و مسابقات بازی  های رایانه  ای، راه  اندازی 
کارآفرینی)استارتاپ( و فن بازار و استارتاپ دمو از 

دیگر برنامه  های این نمایشگاه است.

خبر

کانال  که  روزی  صبح  در  گفت:  ارتباطات  وزیر 
مقام معظم رهبری از پیام رسان تلگرام خارج شد 
)چهارشنبه ۲9 فروردین(، گرایش به برخی از پیام 

رسان های داخلی ١٠ برابر شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد آذری 
جهرمی دیروز در حاشیه نشست هم اندیشی مدیران 
ارشد دولت تدبیر و امید درباره موضوع حمایت از پیام 
رسان های داخلی اظهار کرد: در سخن بزرگان هم به 
کرات این موضوع مطرح شده که ما منابع واحدی 
داریم. نمی توانیم منابع واحد را به صورت کوچک 
شده در اختیار همه قرار دهیم. برخی پیام رسان ها 
هستند که ادعا دارند می توانند این کار را انجام دهند 
تا بخشی از بازار را به دست بگیرند. این امر مطلوب 
است اما کشور نظام دارد و نظام قانون گذاری هم 
این نظام در شورای عالی فضای مجازی  دارد. در 
در مصوبات ۳۶ و ٤٠ قانون گذاری شده است که 
بنابر مصوبه پیام رسان های مجاز را مرکز ملی فضای 
مجازی اعالم می کند به ما لیست پنج پیام رسان 
ادامه داد: صدا و  معرفی شده است.آذری جهرمی 
سیما با دیدگاه حمایت از کاالی داخلی برخی از 
پیام رسان ها را مطرح کرده است که به دلیل کمبود 
باعث  و  می شود  مطرح  فعالیت هایشان  منابعشان 
بدنامی پیام رسان های داخلی می شود. ما نمی گوییم 

که کسی فعالیت نکند، فعالیت کنند خودشان را در 
مرکز ملی ثبت کنند و اعتبار بگیرند. ما نمی توانیم 
اختیارات دولتی را خارج از مصوبات قانونی در اختیار 
از  برخی  انتقادات  به  پاسخ  در  بگذاریم.وی  کسی 
اختصاص  درباره ی  داخلی  رسان  پیام  شبکه های 
پهنای باند بیشتر به شبکه های پیام رسان  خارجی 
نسبت به آنها اظهار کرد: ما بیش از آن پهنای باندی 
که در اختیار پیام رسان های خارجی قرار داده ایم، در 
اختیار پیام رسان داخلی گذاشتیم. البته شاید پنج 

درصد آن میزانی که به آنها تعلق دادیم هم تا امروز 
ازآن استفاده  نکردند. بنابراین بعید می دانم که آنها 
ارتباطات و  چنین اظهار نظری داشته باشند.وزیر 
فناوری اطالعات در ارتباط با میزان استقبال از پیام 
رسان های داخلی گفت: قرار شده است که گزارش 
مدونی در مورد این موضوع و میزان  انتقال داوطلبانه 
کانالها در راستای حمایت از تولیدات داخلی  از تلگرام 
به پیام رسان های داخلی تهیه شود. در صبح روزی 
که کانال مقام معظم رهبری از پیام رسان تلگرام 

ثبت  میزان  رسان ها  پیام  از  برخی  در  خارج شد، 
نام نرخ ١٠ برابری پیدا کرده است.او همچنین در 
پاسخ  به این پرسش که آیا تلگرام فیلتر می شود یا 
خیر گفت:  این پرسش را باید از مسئوالن فیلترینگ 
بپرسید.آذری جهرمی درباره تصویری که از واکنش 
وی در زمان صحبت های رییس جمهور درباره آمار 
ایجاد دو میلیون شغل در سال 9۶ منتشر شد اظهار 
کرد:  تصویری که از من منتشر شد، بیش از یک 
تعجب بود. انتشار این تصاویر خصلت فضای مجازی 
است و نشان دهنده ی نظارت مردم بر مسئوالن و 
اشراف آن ها به موضوعات است. اتفاقا خوب است و 
ما از مزایای توسعه فضای مجازی در کشور استقبال 
آقای  خدمت  که  گزارشی  داد:  ادامه  می کنیم.وی 
رئیس جمهور دادیم، مبنی بر این بود که در دو سال 
گذشته در فضای مجازی بالغ بر ۲٠٠ هزار شغل 
ایجاد شده است. فکر می کنم که بیان دو میلیون 
شغل یک اشتباه لفظی از آقای رئیس جمهور بود 
که با خستگی های ایشان همراه شده است.جهرمی 
سپس گفت: همان روند توسعه ۲٠٠ هزار شغل  که 
در دولت مد نظر بوده بوده و امسال هم بر آن تاکید 
شده  را امسال ادامه می دهیم. فرمایش آقای رئیس 
جمهور این بود که ما شاخص های اشتغال در فضای 

مجازی را پیگیری کنیم.

آذری جهرمی: 2۰۰ هزار شغل در فضای مجازی ایجاد شده است

افزایش 10 برابری کاربران پیام رسان های داخلی 

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه9٥٠99٨۶١١٠٧٠٠٨٠۲شعبه٤دادگاه  پرونده 
محمدجوادویسی  شماره9۶٠99٧۶١١٠٧٠١۲۲٥.خواهان:آقای  نهایی  اهوازتصمیم 
خیابان  اهواز-اهواز-آسیاباد-بین  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندابوالحسن 
یک.خواندگان:١-آقای  خیابان  سازی  سینادندان  نبش  بهبهانی  واتوبان  شهیداعصامی 
علیرضاامان پورتات فرزندغالمرضا۲-آقای محبوبه امان پورتات فرزندغالمرضاهمگی به 
دادگاه:درخصوص  ملک.رای  سندرسمی  تنظیم  به  المکان.خواسته:الزام  مجهول  نشانی 
علیرضاامان  آقایان  علیه  فرزندابوالحسن  محمدجوادویسی  آقای  دادخواست 
سندرسمی  تنظیم  به  برالزام  فرزندغالمرضامبنی  پورتات  امان  محبوبه  و  پورتات 
جمیع  به  باتوجه  به۳/١٠٠/٠٠٠ریال  اهواز(مقوم  یک  دربخش  ملک)پالک٤۲٨9واقع 
محتویات واوراق پرونده ودادخواست تقدیمی وصورتمجلس تنظیمی ومالحظه استعالم 
ازسوی شعبه۲۲دادگاه  دادنامه صادره  اهواز،ومالحظه  اسنادوامالک  ثبت  ازاداره  واصله 
اندودرقبال  حاضرنشده  معینه  درجلسه  خواندگان  واینکه  خوزستان  تجدیدنظراستان 
دعوی مطروحه ومستندات آن هیچ گونه ایرادوانکارودفاعی معمول نداشته فلذا دعوی 
دادرسی  آیین  و۲و١9٨قانون  مدنی  مواد١٠و۲۲9قانون  ومستندابه  واردتلقی  مطروحه 
مدنی خواندگان رابه الزام به حضوردردفترخانه وتنظیم سندرسمی ملک صدراالشاره به 
نفع خواهان محکوم مینماید.رای صادره غیابی ظرف مهلت مقررقابل واخواهی دراین 
تجدیدنظراستان  درمحاکم  تجدیدنظرخواهی  روزقابل  بیست  ظرف  ازآن  وپس  شعبه 

خوزستان میباشد.
دادرس شعبه چهارم دادگاه حقوقی اهواز-محمدسلطانی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره١۳9۶۶٠۳۳١٠٥٧٠٠٤٧٧۲هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی 
خیری اشکوهی فرزند محمد ابراهیم بشماره شناسنامه ۲١ صادره از کرج در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۳٠٠ مترمربع پالک ٥٥ فرعی از ۳۶١ اصلی واقع در 
محمدشهرخریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶٠١ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 9٧/٠١/١٨ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠۲/9٧/٠۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره١۳9۶۶٠۳۳١٠٥٧٠٠٤۶٠٠هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی 
خیری اشکوهی فرزند محمد ابراهیم بشماره شناسنامه ۲١ صادره از کرج در ششدانگ 
از ۳۶١ اصلی  به مساحت ١۳۶/۲٠ مترمربع پالک 9٨۶ فرعی  باب ساختمان  یک 
واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای اصغر محمدی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۶٠٠ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 9٧/٠١/١٨ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠۲/9٧/٠۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره١۳9۶۶٠۳۳١٠٥٧٠٠٤٥99هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده  ناحیه دو تصرفات  حوزه ثبت ملک کرج - 
صدیقه مصطفوی فینی فرزند سید عباس بشماره شناسنامه ٥٥٤۲ صادره از تهران 
در ششدانگ یک باب ساختمانبه مساحت ۶۳٧/۶٠ مترمربع قطعه اول تفکیکی پالک 
١فرعی از ١۳ اصلی خریداری از مالک رسمی آقای قاسم خدادوست محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۶٠٨ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 9٧/٠١/١٨ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠۲/9٧/٠۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره١۳9۶۶٠۳۳١٠٥٧٠٠٤٧٧٤هیات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
علیرضافاطمی فر فرزند ماشااله بشماره شناسنامه ٧٨۶٤ صادره از کاشان درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمانبه مساحت ۳9۳/٥٠ مترمربع پالک ١٥٧۶ فرعی 
از 9 اصلی واقع در ماهدشتخریداری از مالک رسمی آقای ناصر گروسی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۶٠۲ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 9٧/٠١/١٨ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠۲/9٧/٠۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره١۳9۶۶٠۳۳١٠٥٧٠٠٤٥9۶هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حبیب 
جعفری نجف آبادی فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۳١٧ صادره از یزد در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ١۶٧٧۳/٧۲ مترمربع پالک ۲١٠۲و ١٥٤٥ 
فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالکین رسمی آقایان اسماعیل سلیمی 
و حمداله سمی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ١٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.۶٠٥ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 9٧/٠١/١٨ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠۲/9٧/٠۲

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی 
برگ سبز سواری سایپا ١١١ مدل 9٤ با شماره شهربانی ٨١١م١٧ ایران ٨۲ با شماره 
مفقود  ملکی  موتور ٥۳٧٠٥٠٤و شماره شاسی NAS٤۳١١٠٠F٥٨۲۶٤٨٥بنام علی 

بابل گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی ابالغ 
دادخواست وضمائم

خواهان آقای محمدحسن میساری فرزندجلیل دادخواستی به طرفیت آقای عباس عابدی 
ایران۶۳- انتظامی  سندخودروپراید١٤١شماره  انتقال  خواسته  به  عبدالکریم  فرزند  زاده 

وبرای  ثبت  وبه کالسه9۶/١-۶١٠/ش/اول  ارجاع  اختالف  ١٥9س۲۶مجتمع شوراهای حل 
روزسه شنبه مورخ9٧/۳/١ساعت١١ تعیین وقت گردیده وچون خوانده مذکورمجهول المکان 
اعالم شده لذابرحسب تقاضای خواهان ودستور شورامستندابه ماده٧۳ازقانون آیین درامورمدنی 
فوق یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج وازخوانده فوق الذکردعوت می شود ازنشرآگهی 
به شعبه اول شورای حل اختالف مراجعه وبادریافت نسخه ثانی دادخواستی وضمائم محل اقامت 
خودرااعالم درغیراین صورت مفاددادخواسیت ووقت رسیدگی ابالغ شده تلقی وتصمیم مقتضی 

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف خرمشهراتخاذخواهدنمود.    شماره م.الف)٤٨/9(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رضا مقامی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه ٥١صادره 
با  شوشتر  دانشگاهی  واحد  از  صادره  دامپزشکی  رشته  کاردانی  درمقطع   شوشتر  از 
شماره 9١/9٠٠مفقود گردیده است وفاقدهرگونه اعتبار می باشد ازیابنده تقاضا می شود 
–بلوار  نشانی منطقه شوشتر  به  آزاد اسالمی واحد شوشتر  به دانشگاه  را  اصل مدرک 
دانشگاه آزاده اسالمی واحد شوشتر کد و صندوق پستی ۶٤٥١٧٤١١١٧ارسال نماید.                                                                                

شهرستان گتوندنوبت اول:9٧/١/۲۳-نوبت دوم:9٧/۲/۲-نوبت سوم١۳/۲/9٧

آگهی حصروراثت
آقای عبدالحمیدابراهیمی خواه نام پدرمهدی بشناسنامه۳٠صادره ازخرمشهردرخواستی 
نجمه  مرحوم  مادرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
خرمشهردرتاریخ9٥/١١/۳درخرمشهراقام صادره  بشناسنامه١۶٠  شاخه  فرحانی 

فوق۲-عبدالحسن  مشخصات  با  عبارتنداز١-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  تگاه 
بشناسنامه٤صادره  نژاد  حساوی  ازخرمشهر۳-عیسی  نژادبشناسنامه١9صادره  حساوی 
ازخرمشهر)پسران  ۲صادره  نژادبشناسنامه  حساوی  ازخرمشهر٤-عبدالمنعم 
حساوی  ازخرمشهر۶-حمیده  نژادبشناسنامه٥۶9صادره  متوفی(٥-هاجرحساوی 
متوفی  فوق  متوفی(بجزنامبردگان  ازخرمشهر)دختران  صادره  نژادبشناسنامه١۶٥١ 
وارث دیگری ندارد.(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)٥١/9(
سیدمحمدمحمدی-رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر

مقایسه آماری شاخص های نیروی کار حاکی 
از آن است که در سال گذشته به جمعیت 
به  و  نفر   ٥۶١ و  هزار   ٧9٠ کشور  شاغل 
جمعیت بیکار کشور نیز ۶ هزار و ٨٠٨ نفر 

اضافه شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بررسی نتایج 
شاخص های نیروی کار در سال 9۶ نشان 
می دهد نرخ مشارکت اقتصادی یعنی مجموع 
جمعیت شاغل و بیکار از ۳9.٤ درصد در 
سال 9٥ به ٤٠.۳ درصد در سال 9۶ رسید 
تا جمعیت فعال کشور معادل ٠.9 درصد 
شاخص  با  که  فعال  یابد.جمعیت  افزایش 
نرخ مشارکت اقتصادی شناخته می شود، از 
۲٥ میلیون و ٧9١ هزار و ٤٥٠ نفر در سال 
9٥ با افزایش ٧9٧ هزار و ۳۶9 نفر، به ۲۶ 
میلیون و ٥٨٨ هزار و ٨١9 نفر در سال 9۶ 
افزایش یافت.اما از مجموع جمعیت فعال در 
سال گذشته، ۲۳ میلیون و ۳٧٨ هزار و ۶١۳ 
نفر تعداد شاغالن و ۳ میلیون و ۲١٠ هزار 
و ۲٠۶ نفر جمعیت بیکاران هستند.مقایسه 
جمعیت شاغل و بیکار در سالهای 9۶ و 9٥ 
حاکی از آن است که در سال گذشته هم 

افزایش یافت و هم  جمعیت شاغل کشور 
این  افزوده شد.به  بیکار کشور  به جمعیت 
ترتیب، جمعیت شاغل کشور در سال گذشته 
٧9٠ هزار و ٥۶١ نفر افزایش پیدا کرد؛ از 
طرف دیگر در سال گذشته به جمعیت بیکار 
کشور نیز ۶ هزار و ٨٠٨ نفر نسبت به سال 
استناد  به  بیکاران  تعداد  تا  اضافه شد   9٥
آمارهای مرکز آمار ایران از ۳ میلیون و ۲٠۳ 
هزار و ۳9٨ نفر در سال 9٥ به ۳ میلیون 
و ۲١٠ هزار و ۲٠۶ نفر در سال 9۶ برسد.

البته به رغم افزایش تعداد بیکاران در سال 
گذشته اما به دلیل افزایش جمعیت فعال و 
رشد تعداد شاغالن، نرخ بیکاری در سال 9۶ 
با ٠.۳ درصد کاهش از ١۲.٤ درصد در سال 
9٥ به ١۲.١ درصد کاهش پیدا کرده است.

نرخ بیکاری گروه سنی ١٥ تا ۲9 ساله نیز با 
کاهش ٠.۶ درصدی از ۲٥.9 درصد در سال 
9٥، در سال گذشته به ۲٥.۳ درصد رسید.

بر این اساس، از مجموع جمعیت ۳ میلیون 
و ۲١٠ هزار نفری بیکار در سال 9۶، یک 
میلیون و ٧٥۶ هزار و ١۳٥ نفر از بیکاران در 

گروه سنی ١٥ تا ۲9 سال قرار دارند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: التهابات بازار ارز با اقدام 
های دشمن شروع شد و برخی نیز به آن دامن زدند. 
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »ولی اهلل سیف« افزود: از 
نیمه دوم سال 9۶ التهابات بازار ارز شروع شد که برخی 
عوامل موثر بر آن، روشن است که می توان گفت و 
برخی را هم نمی توان گفت. وی نرخ ارز را تابعی از 
واقعیت های اقتصادی و تعادل عرضه و تقاضا دانست و 
افزود: در شرایطی که تعادل بین عرضه و تقاضا وجود 
دارد، التهاباتی را شاهد بودیم.سیف نقش بانک مرکزی 
را جلوگیری از هیجانات کوتاه مدت دانست و از نبود 
نظارت و مراقبت از ارز صادراتی که صرف کاالهای 
قاچاق می شود، وجود استثنائات برای واردات کاال از 
کانال های رسمی و خارج از چارچوب سیاست های 
خارجی کشور همچون مناطق آزاد، استفاده از ارز برای 
انتقال سرمایه ها برای خارج از کشور، محدودیت دولت 
در استفاده از بانک های بین المللی به دلیل تحریم 
و نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق استفاده 
از اسکناس، کیفیت تولیدات داخلی و اقبال هموطنان 
بخش  در  و  مشابه خارجی  کاالهای  با  مقایسه  در 
گردشگری مقاصد خارج از کشور جذابیت بیشتری 
دارد و فضاسازی دشمنان خارج از کشور و دستمایه 
قراردادن این فضاسازی ها در داخل به عنوان برخی از 

دالیل ناآرامی های اخیر در بازار نام برد.وی همچنین 
درباره ضرورت اتخاذ تصمیم یکسان سازی نرخ ارز 
توسط دولت گفت: برگرداندن آرامش به بازار ارز، تامین 
نیاز واقعی جامعه در بخش کاالیی و خدماتی، فراهم 
آوردن شرایط پایدار در جامعه برای فعالیت اقتصادی 
و مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی از 
ضرورت های این تصمیم است. وی افزود: ساماندهی 
و شفاف سازی تجارت خارجی کشور و انتقال سریع 
منابع ارزی که سرمایه ملی است و باید با دقت صرف 
رشد و شکوفایی اقتصادی کشور شود از دیگر ضرورت 
است. سیف  ارز  سازی  یکسان  تصمیم  اتخاذ  های 
ارزی  ویژگی های سیاست جدید  همچنین درباره 
گفت: نظام ارزی نرخ شناوری است و ثابت نیست و 
متناسب با رقم متغیرهای اقتصادی تغییر می کند، 
هدایت واردات کاالها و خدمات از کانال های رسمی، 
انتقال ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی، اطمینان 
از تخصیص منابع ارزی براساس اولویت های موجود، 
جلوگیری از مصرف منابع ارزها قاچاق و خروج سرمایه 
از کشور، عدم افزایش قیمت کاالهای اساسی، دارو و 
تجهیزات پزشکی از طریق تامین تفاوت ریالی نرخ ارز 
مربوطه توسط دولت از جمله ویژگی های سیاست 

ارزی جدید است.

 اشتغال ۷۹۰ هزار نفر 
در سال ۹۶

التهابات بازار ارز با اقدام های 
وع شد دشمن شر

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت عالقه مند به قطع 
یارانه مردم نیست، گفت: انتظار داریم که با شناسایی 
دقیق افراد بتوانیم یارانه افرادی که نیاز ندارند را حذف 

کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازصداو سیما، محمدباقر نوبخت 
سخنگوی دولت با بیان اینکه ۳۲٠ هزار میلیارد تومان 
بودجه در سال 9۶ نسبت به ۲٨۳ هزار میلیارد تومانی 
که در سال 9٥ بود با رشد ١۳ درصدی روبرو بوده است، 

گفت: بر اساس گزارش خزانه، منابع و مصارف بودجه 
9۶ دقیقا ۳۲٠ هزار میلیارد تومان بود و از آنجا که دولت 
پیش بینی صحیح و درستی از منابع و مصارف سال 
9۶ داشت آن را با این رقم به پایان رساند.وی با بیان 
اینکه حذف یارانه ۲٤ میلیون نفر جزو تکالیف دولت در 
تبصره ١٤ بودجه است، افزود: دولت عالقه مند نیست 
یارانه مردم را قطع کند، ولی انتظار داریم که با شناسایی 
دقیق افراد بتوانیم یارانه افرادی که نیاز ندارند را حذف 
کنیم و هدف مجلس را در جهت حذف یارانه تحقق 
بخشیم.وی گفت: اطالعات افراد به طور کامل در اختیار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و از استانداران 
محترم می خواهیم تا در جهت تکمیل اطالعات افراد 
کمک کنند.رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 

ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی در ۶ حوزه 
و با اجرای ١۲ برنامه محقق خواهد شد، اظهار داشت: 
دولت ٧۳ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان از منابع خود، منابع 
بانکی و صندوق توسعه ملی برای اشتغال در سال جاری 
در نظر گرفته است.وی ادامه داد : برنامه های دولت برای 
اشتغال در ۶ حوزه مسکن، حمل و نقل، گردشگری، 
کشاورزی، صنعت و سیاست های اشتغال در نظر گرفته 
است که در هر حوزه دو برنامه طراحی شده است که در 

مجموع ١۲ برنامه خواهیم داشت.
نوبخت گفت: از استانداران استدعا دارم سهم خود را 
از رقم ٧۳ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان مشخص کنند.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت در سال جاری 
قصد دارد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی ایجاد 

کند، تصریح کرد: با برنامه های طراحی شده هم افراد 
وارد بازار کار می شوند و هم فرصت شغلی ایجاد می 

شود. 
دولت در سال جاری برای طرح های عمرانی ٧٠ هزار 
میلیارد تومان از منابع دولتی، منابع بانکی و صندوق 
مدل  یک  صورت  به  و  گرفته  نظر  در  ملی  توسعه 

عمومی-خصوصی آن را اجرا خواهد کرد.
وی افزود: دولت قصد دارد برخی از طرح های عمرانی 
را با مشارکت بخش غیر دولتی به اتمام برساند.نوبخت 
در پایان با اشاره به اینکه در سال گذشته ٨۳۶ هزار نفر 
جمعیت فعال وارد بازار کار شدند، گفت: از این جمعیت 
٨١9 هزار نفر مشغول بکار شدند و همچنان ١٧ هزار 

نفر از سال گذشته بیکار باقی ماندند.

ایجاد اشتغال در ۶ حوزه 
ظرف ۱۲ برنامه در سال ۹۷



 ادبیات درست ، نخستین نشان یک 
سیاستمدار خوب است .

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب 
 به مومیایی لطف توام نشانی داد

تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش 
 که دست دادش و یاری ناتوانی داد

امروز با حافظ

 »موش کوچولو«
 به کتابفروشی ها آمد

نوشته  کوچولو«  »موش  رمان 
ِکیت دی کامیلو با ترجمه حسین 
ابراهیمی توسط نشر افق منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
»موش  رمان  مهر،  گزارش  به 
کوچولو« نوشته ِکیت دی کامیلو 
به تازگی با ترجمه حسین ابراهیمی 
توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است. این 
کتاب بیست و دومین عنوان مجموعه »رمان نوجوان« 

است که توسط این ناشر چاپ می شود.
کیت دی کامیلو به عنوان یکی از نویسندگان ادبیات 
نوجوان به مخاطبان ایرانی معرفی شده است. او دوبار 
برنده مدال نیوبری شده است؛ این اتفاق یک بار به 
خاطر رمان »فلورا و اولیس« و مرتبه دوم به خاطر 

نوشتن رمان »موش کوچولو« رخ داده است.
داستان »موش کوچولو« از این قرار است که موشی 
کوچک که شخصیت اصلی رمان است، و دوستانش 
وارد یک سیاهچال ترسناک در قلعه ای پرزرق و برق 
می شوند. در این قلعه، شاهزاده خانمی زندگی می 
کند که موش کوچولو عاشقش می شود. اما رسیدن به 
شاهزاده خانم چندان راحت نیست و اتفاقات زیادی در 

انتظار گروه موش کوچولو و دوستانش است.
کیت دی کامیلو خود را این گونه معرفی می کند: در 
فیالدلفیا به دنیا آمدم. در کلرمونت بزرگ شدم. حاال 
در مینیاپولیس زندگی می کنم. اگر بیشتر بخواهید 
بدانید: قدم کوتاه است. صدایم بلند. عاشق خوردنم. 
از آشپزی بیزار. تنها زندگی می کنم. دوستانم بسیار. 
بچه ندارم، گرچه خاله سه بچه مامانی ام. و سرانجام، 
به نظرم خودم، آدم واقعا خوشبختی هستم، چون برای 

گذران زندگی قصه می گویم!
کتاب پیش رو، عالوه بر متن رمان »موش کوچولو«، 
شرح حال نویسنده از زبان خودش و گفت و گو با 

نویسنده را نیز شامل می شود.
این کتاب با ۲۳۲ صفحه، شمارگان هزار و ١٠٠ نسخه 

و قیمت ١٨ هزار تومان منتشر شده است.
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اوقات شرعی

سهراب سپهری

سهراب سپهری در ١٥ مهرماه ١۳٠٧ در کاشان به دنیا آمد.  پدربزرگش 
بود.  کاشان  تلگراف خانه  رئیس  نخستین  سپهری  خان  نصراهلل  میرزا 
پدرش اسداهلل و مادرش ماه جبین نام داشتند که هر دو اهل هنر و شعر 
بودند. سهراب به فرهنگ مشرق زمین عالقه خاصی داشت و سفرهایی به 
هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی 
کرد و هنر »حکاکی روی چوب« را در آنجا فراگرفت. همچنین به شعر کهن 
سایر زبان ها نیز عالقه داشت؛ از این رو ترجمه هایی از شعرهای کهن چینی 
و ژاپنی انجام داد. سهراب هنرمندی جستجوگر، تنها، کمال طلب، فروتن و 
خجول بود که دیدگاه انسان مدارانه اش بسیار گسترده و فراگیر بود. از این 
رو آثار وی همیشه با نقد و بررسی هایی همراه بوده اند. برخی از کتاب های 
انتها حضور«، »سهراب مرغ مهاجر« و »هنوز در  او چنین می باشند: »تا 
سفرم«، »بیدل، سپهری و سبک هندی«، »تفسیر حجم سبز«، »حافظ 
پدر، سهراب سپهری پسر، حافظان کنگره«، »نیلوفر خاموش: نظری به شعر 

سهراب سپهری« و »نگاهی به سهراب سپهری«.
او در سال ١۳٥٨ به بیماری سرطان خون مبتال شد و به همین سبب در 
همان سال برای درمان به انگلستان رفت، اما بیماری بسیار پیشرفت کرده 
بود و وی ناکام از درمان به تهران بازگشت و سرانجام در غروب ١ اردیبهشت 

سال ١۳٥9 درگذشت.  شعر غمی غمناک از دفتر؛ مرگ رنگ
نیست رنگی که بگوید با من

اندکی صبر، سحر نزدیک است
هر دم این بانگ برآرم از دل:

وای، این شب چقدر تاریک است!
خنده ای کو که به دل انگیزم؟
قطره ای کو که به دریا ریزم؟
صخره ای کو که بدان آویزم؟

مثل این است که شب نمناک است
دیگران را هم غم هست به دل،

غم من، لیک، غمی غمناک است

چهره ها در زمان

به  آزاد  دسترسی  و  انتشار  قانون  سامانه  معاون 
اطالعات درباره اینکه جوابهای ثبت شده در سامانه 
درخواستهای  با  حد  چه  تا  دستگاهها  سوی  از 
مردمی مطابقت دارد، گفت: در سامانه گزینه ای 
سازمانها  از  رضایت شهروندان  میزان  ثبت  برای 
وجود دارد که آمارها نشانگر رضایت ۶٠ درصدی 

شهروندان در این زمینه است.
به گزارش از دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات، حسن صمیم  نیک پی 
اظهار داشت: کار فعال سازی دستگاه ها در سامانه 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات با دشواری 
هایی رو به روست از جمله این دشواری ها این 
است که برخی نهادها و سازمان های دولتی به 
طور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی 
دارند و تصور می کنند دیگر نیازی به پیوستن به 
این سامانه نیست درحالی که بر اساس آئین نامه 
اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، 

این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.
وی ادامه داد: البته دبیرخانه کمیسیون به دنبال 
راهکاری برای تجمیع و یکسان سازی سامانه های 
مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن 
یکپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تکرار 
مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطالعات 
مورد نیاز جلوگیری کند. نیک پی با تاکید بر اینکه 
همه سازمانها موظف به قانون انتشار و دسترسی 
و  سازمانها  همه  گفت:  هستند،  اطالعات  آزاد 
نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه 
شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات 
خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی 

آزاد به اطالعات هستند.

وی در ادامه با اشاره به روند اعالم سوال و همچنین 
پاسخ  و  اجرایی  دستگاههای  توسط  پاسخگویی 
دهنده در این سامانه اظهار داشت: البته شاید در 
این مرحله به طور دقیق نتوان میزان رضایت را 
سنجید چرا که همه در این نظرسنجی پس از 
دریافت پاسخ شرکت نکرده اند اما بازخوردهایی 
که به صورت شفاهی در در دبیرخانه دریافت می 
شود از رضایت نسبی شهروندان حکایت دارد و 
این میزان از اجرای قانون را نیز با رویکردی مثبت 
و  انتشار  قانون  معاون سامانه  ارزیابی می کنند. 
دسترسی آزاد به اطالعات با اشاره به اینکه تاکنون 
حدود ١٨٠٠ درخواست در سامانه ثبت شده و 
درصد پاسخگویی بیش از ٨٠ درصد است، یادآور 
شد: در صورت عدم رضایت درخواست کننده از 
پاسخ، امکان ثبت درخواست پاسخ مجدد یا شکایت 
از پاسخ در سامانه فراهم شده است. نیک پی با توجه 

به اقداماتی که از سال گذشته جهت فعال کردن 
تصریح  است،  شده  انجام  دستگاهها  و  سازمانها 
با  ترویجی  و  آموزشی  های  برنامه  امسال  کرد: 
هدف اجرای دقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات برای سازمانها و نهادها خواهیم داشت. وی 
ادامه داد: برای اطالع رسانی عمومی نیز با همکاری 
دستگاه ها و نهادهای فعال شده برنامه هایی در نظر 
گرفته شده که پس از تایید نهایی اجرا خواهد شد.

گزارش  تدوین  و  تهیه  خصوص  در  نیک پی 
عملکرد ساالنه دبیرخانه به رئیس جمهوری نیز 
توضیح داد: بر اساس ماده ۲٠ قانون، کمیسیون 
قانون  این  رعایت  درباره  گزارشی  ساله  هر  باید 
در مؤسسات مشمول به مجلس شورای اسالمی 
برای  پیگیری  تقدیم کند که  رئیس جمهوری  و 
اسفندماه  از  دستگاهها  عملکرد  گزارش  دریافت 
سال گذشته آغاز شده و تاکنون بخش زیادی از 

گزارش ها بررسی و درحال تدوین و آماده سازی 
گزارش کمیسیون هستیم.

وی با بیان اینکه ارائه این گزارش نتیجه همکاری 
دستگاه های مختلف در پاسخگویی به درخواست 
های ثبت شده و همچنین اجرای قانون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات است، افزود: دبیرخانه به 
زودی گزارش ساالنه را آماده و به کمیسیون تحویل 

خواهد داد.
معاون سامانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات درباره برنامه دبیرخانه این سامانه برای 
جذب حداکثری دستگاهها، گفت: یکی از کارهای 
دبیرخانه شفاف سازی و توضیح ابهامات موجود 
در این حوزه برای دستگاهها و نهادها است و باید 
ضمن ارائه تعاریف دقیق از اطالعات طبقه بندی 
شده و نحوه انتشار آن، ایجاد فرهنگ سازمانی در 
دستگاهها برای ارائه دقیق اطالعات به درخواست 
کنندگان، تبعات عدم پیوستن به قانون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات نیز تشریح و تبیین شود 
تا سرعت پیوستن آنها به سامانه را سرعت ببخشد.

وی با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون به صورت 
فعال آماده پاسخگویی به سواالت و رفع ابهامات 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات است، ابراز 
امیدواری کرد با همکاری و پیوستن همه دستگاهها 
به زودی شاهد پیامدهای مثبت اجرای این قانون 
در جامعه باشیم. نیک پی خاطرنشان کرد: دبیرخانه 
ارائه شده  پاسخ های  به  نسبت  تالش می کند 
توسط دستگاهها را نظارت و بررسی داشته باشد 
و چنانچه تشخیص داده شود پاسخ ثبت شده با 
از  درخواست ثبت شده منطبق نیست، موضوع 

دستگاه مربوطه پیگیری می شود.

رضایت مردم از سامانه دسترسی آزاد به اطالعات

کاریکاتور

ناتالی َمتی بازیگر فرانسوی با حضور در 
نمایش »آنتی گون« به کارگردانی علی 

راضی، روی صحنه تئاتر ایران می رود.
»بازگشت  نمایش  در  حضور  از  پس 
پسر نافرمان« که پیش تر در تماشاخانه 
ایرانشهر روی صحنه رفته بود، این دومین 
راضی  علی  و  متی  ناتالی  بین  همکاری 

محسوب می شود. ناتالی َمتی ابتدا در نیمه دهه هشتاد با بازی 
در نقش سارا آستروک در سریال »مدار صفر درجه« به جامعه 

ایرانی معرفی شد.
ناتالی َمتی فرم تئاتری خود را در آتلیه های بین المللی تئاتر 
»بالنش سالن« و »پل ویور« پیدا کرد. سپس در کنار تحصیل در 
دانشگاه، کارگاه های اساتیدی چون موریس بنشو، مارسل بوزونه و 

دومنیک بواسل را طی کرد.
سازمان  استعدادهای  فهرست  در   ۲٠٠۲ سال  در  متی  ناتالی 
»آدامی« ثبت شد. »آنتی گون« از شانزدهم اردیبهشت در سالن 

سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می رود.

کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایی »آهوی پیشونی سفید ۲« از 
اکران این فیلم در مرداد ماه خبر داد.

سیدجواد هاشمی کارگردان و تهیه کننده سینما در گفتگو با مهر 
با اشاره به اینکه جدیدترین اثر سینمایی وی آماده نمایش است، 
گفت: در تالش هستیم تا هرچه سریعتر فیلم سینمایی »آهوی 

پیشونی سفید ۲« را در سینماهای کشور اکران کنیم.
وی بیان کرد: اگر شرایط فراهم شود این فیلم را مرداد ماه روی 

پرده سینماها می بریم.
این کارگردان سینما در پاسخ به این پرسش که آیا »آهوی پیشونی 
سفید ۲« را در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
شرکت می دهد یا خیر، توضیح داد: باید دید زمان برگزاری این 
جشنواره دقیقا چه وقت خواهد بود، اگر زمان برگزاری این جشنواره 
با اکران فیلم همخوانی داشته باشد حتما این اثر را در جشنواره بین 

المللی فیلم های کودکان و نوجوانان شرکت می دهم.
جواد هاشمی در پایان گفت: در تالش هستم تا به زودی پروژه 
جدید سینمایی خود را جلوی دوربین ببرم که این اثر نیز در حوزه 

سینمای کودک و نوجوان است.

سازمان سینمایی حوزه هنری با ۲٥ فیلم 
بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن در دو بخش 
بازار و مسابقه سی و ششمین جشنواره 

جهانی فیلم فجر حضور دارد.
به گزارش پیام زمان روابط عمومی سازمان 
سینمایی حوزه هنری، ۲ فیلم بلند »سرو 
زیر آب« و »دایان«، ۲ فیلم مستند »ارثیه 
پدری« و »راه دل« و نیز فیلم انیمیشن »آقای گوزن« در سی و 
ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر نمایش داده می شوند. همچنین، 
در بخش بازار فیلم جشنواره نیز؛ سازمان سینمایی حوزه هنری ۲٥ 
اثر را عرضه کرده است. ٥ فیلم بلند »سرو زیر آب، دایان، قهرمانان 
کوچک، اسکی باز، سورنجان«، ١١ فیلم کوتاه »خارجه، دایو، دوئل، 
خاطره، ماه در خانه، مادر، مزاحم، گزارشگر، به همین سادگی، آلبالو، 
سیخفیل«، ٥ فیلم انیمیشن »آقای گوزن، زوزو، فان فارم، بابیلو، 
بیگی« و ٥ فیلم مستند » ادوارد، ارثیه پدری، ابوایست، راه دل« 
فیلم های این سازمان حاضر در بازار فیلم جشنواره جهانی فجر 

هستند.

ابزیگر فرانسوی در تئاتر ایران 
روی صحنه یم رود

سازمان سیمنایی حوزه هرنی اب 
25 اثر در جشنواره جهاین فیلم فجر

»آهوی پیشوین سفید ۲« 
مرداد ماه اکران یم شود

غیرت ایرانی، حمایت از اکرگر ایرانی

رعایت حریم خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می آورد
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تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1397/02/18 
6- گشایش پاکت مالی : پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صالحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطالع رسانی شده و طی آن مهلت مکان و زمان تسلیم 
»تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار « » اسناد مناقصه و پیشنهاد فنی بازرگانی « و » پاکت پیشنهاد قیمت « اطالع رسانی خواهد شد.  7-گواهی صالحیت مورد نیاز : »گواهی 
صالحیت معتبر رتبه 3 نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه« یا » گواهینامه معتبر تعمیرات اساسی و ماشینهای دوار از معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت در رشته 
گرایش و مدل توربین موضوع مناقصه « یا »گواهی صالحیت معتبر از شرکت ملی گاز ایران« یا »پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن« یا »هر گونه صالحیت معتبر از سایر 

مراجع ذیصالح« و عالوه بر ارائه یکی از گواهی ذکر شده »گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی« الزامی میباشد. 
8- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد : نامه اعالم آمادگی و معرفی نامه، یک نسخه برابر اصل از کلیه مدارک گواهی صالحیت معتبر، گواهی کد اقتصادی، شناسه ملی و گواهی 

ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات رسمی شرکت و صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1395. 
مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی منطقه به آدرس: ir. ا http://www.nigc-dis t5 )بخش آگهی ها- مناقصه های پیمان( مراجعه و 

یا با شماره تلفن 38132319-071 / 38132310-071 امور پیمانهای منطقه تماس حاصل فرمایند.  شماره مجوز : 13970285 
روابط عمومي منطقه پنج عملیات انتقال گاز تاریخ آگهی: یکشنبه 1397/02/02 

عباس امیری  مدیر پسماند شهرداری بابل  بیان داشت 
پسماند به مواد زائد ، جامد ، مایع و گاز غیر از فاضالب که 
بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از فعالیت انسان می باشد و 

از نظر تولید کننده زائد تلقی می گردد .
 ٥ نوع پسماند داریم . ١- پسماند عادی ۲- پسماند پزشکی 
۳- پسماند ویژه ٤- پسماند کشاورزی ٥- پسماند صنعتی 

 سبک زندگی مردم ایران برخالف کشورهای اروپایی سبب 
اروپایی  کشورهای  با  معکوسی  رابطه  که  است  گردیده 
که  )خانگی(  عادی  پسماندهای  حوزه  در  باشدو  داشته 
شامل ضایعات و اضافه های دور ریز بیشتر منازل می باشد 
۳٠ درصد زباله خشک  و ٧٠ درصد ضایعات زباله تر می 
باشد واین در حالیست که در کشورهای اروپایی به علت 
استفاده بیش ازحد غذاهای کنسروی ٧٠درصد زباله خشک 
و۳٠درصد زباله تر داشته باشندکه مزیت غلط  این الگوی 
مصرف نشان از حجم دور ریز ضایعات را در کشور ما را نشان 
می دهد   وی افزود سرانه زباله  در این شهر حداکثر به ٧٠٠  
گرم می رسد و تولید زباله این شهر هم  ۲٠٠تن  بوده  وبا 
شهر های اقماری و روستاهای این شهرستان این رقم به 

۲٧٠تن در سایت انجلسی می رسد
وی ادامه داد با تفکیک زباله از مبدا توانستیم این رقم را به 
١ونیم درصد کاهش دهیم وامیددارییم برای کاهش تخریب 
محیط زیست با روشهای درست و کارشناسی شده این 
رقم را افزایش دهیم که این مستلزم فرهنگ سازی درست 
می باشد مدیرپسماند بابل گفت ۲٥٠٠مخزن شهری در 
سطح شهر بابل وجود دارد که با همکاری شهروندان می 
تواند پاسخگوی نیاز شهری این شهر باشد تا شهری پاکیزه 

ومنظم داشته باشیم
وی افزود بر اساس قانون شهرداری ها ، شهرداری مکلف 
ضایعات  دفع  برای  را  جایگاهی  شهر  درحاشیه  است 
ساختمانی در نظر بگیرد و شهروندان نیز نباید از مخازن 

شهری برای این کار استفاده نمایند 
امیری ابرازداشت برای حفاظت از  محیط زیست شهروندان 
می توانند برای دفع زباله از  پالستیک هایی که قابلیت 

جذب سریع در محیط زیست دارند استفاده نمایند
وی افزود در آینده نزدیک درسال 9٧ جشنواره پسماند را  

برای اولین بار  با همت و پشتکار شورای محترم شهر و 
شهردار محترم در سطح استان به فضل الهی و کمک مردم 
راه اندازی می کنیم تا بتوانیم در راستای الگوی درست تولید 

زباله را درشهرستان بابل کاهش دهیم
استان مازندران به علت اقلیم آب و هوایی و رطوبت باال ، 
باید تولید زباله در آن کاهش یابد وبا توجه به دفع زباله در 
دو نقطه کنار ساحل وجلگه دفع شیرابه زباله بسیار خطرناک 
با اجرای تضفیه  بابل  این راستا شهرداری  باشد ودر  می 
خانه شیرابه با پیمانکاری دانشکده فنی و با نظارت دانشگاه 
محیط زیست  تهران توانسته دستگاه تبدیل شیرابه را به 
آب مصرفی کشاورزی را در آینده نزدیک راه اندازی نماید 
تا جلوی بسیاری از خطرات ناشی از دفع شیرابه را در این 

شهرستان بگیرد .
دریاباری  مسئول تفکیک پسماند از مبداء شهرداری بابل هم 
اظهار داشت  با جداسازی پسماندهای خشک و تر که شامل 
شیشه، کاغذ و نایلون تشکیل شده است می توان  برای 
حفاظت از محیط  زیست قدم جدی برداریم. اما از آنجایی 
که تولید زباله جز ء جدایی ناپذیر زندگی روزمره است پس 
تنها کار مفیدی که می توان در این رابطه انجام داد، تولید 
زباله کمتر و تفکیک زباله ها در منزل است.که در این راستا با 
تصمیمات اتخاذ شده توانستیم با همکاری پیمانکار مربوطه 
۶٠٠٠ مشترک طرح تفکیک زباله از مبدا را در شهر بابل 
انجام دهیم ودر حال حاضر ٨٠ مدرسه نیز توسط آموزش 
گران طرح تفکیک زباله در مدرسه های این شهر آموزش 
داده شدند که امید داریم در آینده نزدیک تولید زباله را در 

این شهر کاهش دهیم

مدیر پمساند هشرداری اببل خرب داد: 

 جشنواره پمساند در اببل  در سال جاری برگزار یم شود

دبیر شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر »مقاومت« طی 
احکام جداگانه ای مدیران بخش های مختلف این جشنواره را 

منصوب کرد.
به  را  قادری  احکام جداگانه ای نصراهلل  امیر نصیربیگی طی   
و  کودک  بخش  مدیر  وفاداری  یداهلل  دبیر،  قائم مقام  سمت 
سید  پژوهش،  بخش  مدیر  سقایان  حامد  مهدی  نوجوان، 
ابراهیم حسینی مدیر بخش عکس و پوستر، سامان خلیلیان 

مدیر بخش خیابانی و محیطی، شهرام احمدزاده مدیر بخش 
مسئول  و  اجرایی  مدیر  راوش  روح اهلل  نمایشنامه نویسی، 
دبیرخانه، مسعود پورکاشانی مدیر مالی و محمد محمدی مدیر 
روابط عمومی« را برای شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی 

تئاتر مقاومت منصوب کرد.
 شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر »مقاومت« آذر سال 9٧ 

با دبیری امیر نصیربیگی در تهران برگزار خواهد شد.

 انتصاب مدیران شانزدهمین جشنواره 
بین المللی تئاتر »مقاومت« 

 آیین گالب گیری در میدان 
امام حسین)ع( برگزار می شود

همزمان با اعیاد شعبانیه آیین 
»زیارت  عنوان  با  گالب گیری 
مدیریت  همت  به  گل« 
و  منطقه ١۲  هنری  فرهنگی 
فرهنگ سرای عترت در میدان 

امام حسین)ع( برگزار می شود.
 به گزارش پیام زمان از رسانه 
تهران؛  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  خبری 
همزمان با اعیاد شعبانیه به همت مدیریت فرهنگی 
هنری منطقه ١۲ مراسم آیینی و مذهبی گالب گیری 
با عنوان »زیارت گل« از ۲9 فروردین تا ١۲ اردیبهشت 
)اول تا ١٥ شعبان( در میدان امام حسین)ع( برگزار 

می شود. 
ویژه برنامه »زیارت گل« در بخش های گالب گیری با 
تشریفات خاص، غرفه های فرهنگی هنری و فروش 
برای  الحسین)ع(  خدام  کاروان  اعزام  و  محصوالت 
غبارروبی از مزار سید و ساالر شهیدان با مشارکت 

ستاد عتبات عالیات برگزار می شود. 
تا  برنامه می توانند  این  برای حضور در  عالقه مندان 
١۲ اردیبهشت ساعت ١٠ تا ۲۲ به میدان آیینی امام 

حسین)ع( مراجعه کنند.

خبر

ناتالی پورتمن برای این که مخالفت خود را علیه رژیم 
صهیونیستی نشان دهد، قصد ندارد یک جایزه افتخاری 

اسراییلی را بپذیرد.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر، ناتالی پورتمن بازیگر 
سرشناس هالیوود اعالم کرده یک جایزه افتخاری را 
از رژیم صهیونیستی نمی پذیرد و راهی این سرزمین 

نمی شود.
اهدا  هنرمندی  افراد  از  تجلیل  برای  ژنسیس  جایزه 
و  یهودیان  جامعه  وقف  را  خود  تالش  که  می شود 
ارزش های یهودی می کنند. این جایزه که امسال برای 
تجلیل از دستاوردهای ناتالی پورتمن قرار بود به وی اهدا 

شود با مخالفت این بازیگر روبرو شد.
پورتمن اعالم کرد در این مراسم شرکت نمی کند و این 
جایزه را دریافت نخواهد کرد. این مراسم قرار است در 

ماه نوامبر برگزار شود.
بنیاد جایزه ژنسیس با صدور بیانیه ای از پورتمن به 
عنوان بازیگری مطرح و یک فعال اجتماعی یاد کرده 
و ابراز عالقه کرده بود که میزبان وی باشد اما پس از 
اعالم نظر پورتمن آنها ابراز تاسف کردند که پورتمن 

به دالیل سیاسی حاضر به سفر به بیت المقدس نیست. 
آنها نگرانی خود را از این که تصمیم پورتمن منجر به 
تداوم چنین نظری شود و تالش آنها را که سعی دارند 
از مسایل سیاسی برکنار بمانند خنثی کند، ابراز کردند.

این در حالی است که در ماه دسامبر نیز خواننده جوان 
»لرد« کنسرت خود را لغو کرد و اعالم کرد به تل آویو 
بایکوت اسراییل حمایت کرده  از جنبش  تا  نمی رود 

باشد.

ناتالی پورتمن رژیم صهیونیستی را بایکوت کرد

شرکت انتقال گاز ایران

منطقه پنج عملیات انتقال گاز 


