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وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

هدف گذاری دولت در سال 97
 ایجاد یک میلیون شغل

جدید وی  6خودر عرضه 
کشور بازار  به  آینده  سال  چهار  تا 

  

خانی نژاد- خبرنگار پارلمانی؛ در مورخ 1396/8/8 از کمیسیون انرژی  
گزارشی مبنی بر سوال نماینده مشهد و کالت از بیژن زنگنه وزیر نفت ارسال 
شد.نماینده مشهد و کالت معتقد است در خصوص برند سازی جایگاه های 

3عرضه سوخت مقدمه تسلط فامیل ها و باشگاه نفتی خصوصی خواهد شد

بیژن زنگنه با چنته پر
 به وزارت نفت برگشت

به گزارش زمان، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آخرین وضعیت 
طرح حذف کنکور در کشور نیز تصریح کرد: به نظر می رسد طرح حذف 
کنکور در آینده ای نزدیک به سرانجام برسدو ما در حال رسیدن به نقطه 

مشترکی بین دستگاه های دخیل در این موضوع هستیم.

به گزارش زمان، معاون وزیر نفت در امور گاز »حمیدرضا عراقی« در 
چهارمین همایش تولید پایدار گاز، گفت: میزان تولید سالیانه گاز 230 
میلیارد مترمکعب است که براساس برنامه ریزی انجام شده باید تا سه 

سال آینده به 290 میلیارد افزایش یابد.  5

بطحائی از حذف غول کنکور

 در آینده ای نزدیک خبر داد

تولید ساالنه 230 میلیارد مترمکعب

 گاز در کشور
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روحانی: نیازمندی های کشور با ارز ۴۲۰۰ وارد خواهد شد

ملت در برابر هر توطئه با قدرت خواهد ایستاد

سرمقاله
سیاست های پولی و مالی

 در مناطق آزاد

نگاه روز

مبارزه سیستماتیک با قاچاق 
کاال و ارز

انهدام 300 تیم تروریستی
 در کشور

در  دستوری  مالی  پولی-  های  سیاست 
سرزمین اصلی برای اجرا در مناطق آزاد و ویژه 
محدودیت هایی دارد، زیرا رونق فعالیت های 
اقتصادی را در این مناطق کم می کند.قانونگذار 
ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی را هم پیوندی و تعامل اثرگذار 
الگوی  ارائه  و  جهانی  اقتصاد  با  ملی  اقتصاد 
توسعه می داند. واقعیت آنکه سیاست های 
در  نباید  اصلی  سرزمین  در  دستوری  پولی 
مناطق آزاد اجرا شود، زیرا رونق فعالیت های 
اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از بین 
می برد.در چنین شرایطی با صدور اطالعیه 
برای  ارز  تامین  کلیات  درباره  مرکزی  بانک 
واردات کاال و خدمات از خارج کشور به مناطق 
آزاد تجاری– صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، 

باید تمهیداتی را اندیشید. 
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توافق امریکا و اروپا درباره برجام

به گزارش زمان، رئیس جمهور با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در برابر هرگونه توطئه دشمنان با قدرت خواهد ایستاد، گفت: اگر کسی بخواهد به پیمان ما خیانت کند، باید بداند عواقب وخیم آن شامل حال خود او خواهد شد. 
روحانی با بیان اینکه وعده دادیم سرزمین ما سرزمین امنیت باشد، اظهار داشت: امروز به برکت دالوری های سپاه پاسداران دالور و غیور، ارتش و بسیج فداکار شاهد امنیت مثال زدنی ایران عزیزمان هستیم. امنیتی که در سایه 

وحدت و انسجام ملت ایران به وجود آمده را پاس می داریم و این انسجام و وحدت را ادامه خواهیم داد.

واشنگتن به برجام متعهد می ماند

آگهی مناقصه عمومی
به  مناقصه عمومی  از طریق  را  ذیل  های  بودجه مصوب 1397،پروژه  استناد  به  دارد  نظر  در  ورامین  شهرداری 

اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

پروژه

جدولگذاری معابر 

سطح شهر 

آسفالت مکانیزه 

معابر سطح شهر 

تکمیل زیر سازی و 

آسفالت بلوار 30 

متری کهنه گل

ردیف بودجه مصوب سال 1397

ردیف 83

ردیف 72 تا 81و 136و148تا 
150و 155 تا 159

ردیف126

اعتبار)ریال(

5/000/000/000

36/500/000/000

6/720/000/000

 نوبت دوم

- داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار 
دادهای شهرداری ورامین مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیر خانه شهرداری تسلیم و رسید 

دریافت نمایند.)تلفن تماس:7-36242525 داخلی 366-364(
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود.
- سایر اطالعا ت و جزئیات در فرم شرایط مناقصه موجود می باشد.

دهقان شهردار ورامین  تاریخ انتشار نوبت اول:1397/1/۲9  تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/۲/5

قیمت بر اساس

فهرست بهای راه،راه آهن و باند فرودگاه سال 1397

فهرست بهای راه،راه آهن و باند فرودگاه سال 1397

فهرست بهای راه،راه آهن و باند فرودگاه سال 1397

 مناقصه شماره :2 -97
فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، بازسازی 

و تجهیز ایستگا ههای آب سنجی دفتر مطالعات پایه منابع آب

یک  عمومی  مناقصه  تجدید  برگزاری  جهت  فراخوان  دارد   نظر  در  البرز  ای  منطقه  آب  سهامی   شرکت 
طریق  از  آب«  منابع  پایه  مطالعات  دفتر  سنجی  آب  ههای  ایستگا  تجهیز  و  بازسازی  »تعمیر،  ای  مرحله 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد 
مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
 امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 97/2/5

می باشد.اطالعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19مورخ 97/2/8

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 97/2/18
زمان بازگشایی پاکات:ساعت 10مورخ 97/2/19

مصلی-خیابان  خمینی)ره(-روبروی  امام  مهرشهر-بلوار  کرج-  گذار:  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 3186717598-تلفن310-320- 02633332300

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

 نوبت اول

 شرکت سهامی
 آب منطقه ای البرز
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عالی  شورای  دبیر  و  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
امنیت ملی گفت: جمهوری اسالمی ایران هزینه های 
قابل مالحظه ای را به منظور ایجاد ثبات منطقه ای و 
مبارزه با تروریسم تکفیری پرداخته است و از این رو 
نمی تواند در برابر افزایش نگران کننده اقدامات بی ثبات 
کننده آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی هم پیمانان 
منطقه ای آن ها بی تفاوت باشد.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، دریابان علی شمخانی در گفتگو با خبرنگاران 
اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران هزینه های قابل 
مالحظه ای را به منظور ایجاد ثبات منطقه ای و مبارزه با 
تروریسم تکفیری پرداخته است و از این رو نمی تواند در 
برابر افزایش نگران کننده اقدامات بی ثبات کننده آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و برخی هم پیمانان منطقه ای آن ها 
بی تفاوت باشد.شمخانی در این نشست خبری در پاسخ 
به سوالی در خصوص اخبار مطرح شده پیرامون مالقات 
غیر منتظره فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه با وی 
و گفت وگوهای انجام شده پیرامون واکنش های ایران 
به حمله رژیم صهیونیستی به پایگاه تی 4 در سوریه 
که به شهادت چند نفر از اتباع ایرانی منجر شد، ادامه 
داد: حضور مستشاری جمهوری اسالمی ایران در سوریه 
که به درخواست دولت قانونی این کشور انجام شده  با 
هدف مقابله با تهدید فراگیر تروریسم صورت گرفته و 
اثر تعیین کننده ای بر شکست این جریان در منطقه 

داشته است.وی افزود: زمانی که رژیمی به خود حق 
می دهد تا  در اقدامی برنامه ریزی شده ضمن تجاوز 
به حریم هوایی کشوری دیگر نیروهای مقابله کننده با 
تروریسم را هدف قرار دهد به طور قطع باید به تبعات 
آن و واکنش های متقابل نیز فکر کرده باشد.وی تاکید 
کرد: تنبیه متجاوز قطعی است اما طبیعتاً زمان، مکان 
ونحوه پاسخگویی به این اقدام شرورانه در اختیار و اراده 

جمهوری اسالمی خواهد بود.
 اگر رژیم صهیونیستی هنوز متوجه پایان یافتن دوره 
بزن و در رو و اجرای نمایشهای قلدرمابانه برای ایجاد 
رعب و وحشت نشده باید هزینه های این نفهمی رانیز 
پرداخت کند.وی در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار 
مطرح شده پیرامون احتمال خروج ایران از ان پی تی 

در واکنش به اقدامات رئیس جمهور آمریکا در قبال 
برجام اظهار کرد:  هدف اصلی از طراحی و اجرای ساز 
و کارهای حقوقی و قراردادهای بین المللی ، ایجاد 
ثبات و امنیت در جامعه بین المللی و جلوگیری از 

اقدامات یکجانبه کشورهای به ظاهر قدرتمند است.
مدعی  کشورهای  برخی  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
پیروی از قوانین و مقررات بین المللی و بی تفاوتی 
قانونی  تعهدات  اجرای  به  نسبت  آنان  استنکاف  و 
خود افزود: در معاهده ان پی تی حق  خروج از این 
معاهده برای همه اعضاء در صورت به مخاطره افتادن 
اظهار  است. شمخانی  بینی شده  پیش  منافعشان 
کرد: زمانی که توافقات بین المللی بدلیل رفتارهای 
غیرقانونی کشورهای مدعی کارکردش را از دست 
می دهد دلیلی برای متعهد ماندن سایر کشورها باقی 
نمی ماند.وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که 
خواستار توضیح بیشتر در خصوص گزینه های هسته 
ای غیر قابل پیش بینی مطرح شده در اظهارات اخیر 
رییس جمهورایران شده بود، گفت: صنعت صلح آمیز 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران کامال بومی و مبتنی 
بر ظرفیت های دانشی و فناوری داخلی بوده و از این 
رو امکان بهره گیری از ابتکارات متعدد و متنوعی را 

در اختیار دست اندرکاران قرارداده است.
ادامه در صفحه 3

شمخانی: تنبیه رژیم صهیونیستی قطعی است

واکنش ایران به احتمال خروج آمریکا از برجام
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الریجانی: بی رونقی کشور بخاطر
 عملکرد بانکهاست

رئیس مجلس از عملکرد بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد در واگذاری 
اموال و بنگاه های تحت تملک بانک ها انتقاد کرد و گفت: عدم رونق 
اقتصادی کشور ناشی از عملکرد بانک هاست.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، در پایان نشست بررسی عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
در واگذاری بنگاه های تحت تملک بانک ها که با حضور وزیر اقتصاد و 
معاون بانک مرکزی در مجلس برگزار شد، علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: این گزارش حاوی نکاتی بود. اوال قانون به 
درستی اجرا نشده است، شما باید ساالنه 33  درصد از دارایی های بانک 
ها را واگذار می کردید اما این کار انجام نشده است.وی ادامه داد: عالوه 
بر این، گزارش شــما مربوط به بانک های دولتی بود اما باید عملکرد 
بانک های خصوصی را نیز بررسی می کردید.رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: قانون حمایت از تولید ملی در سال 94 تصویب شده 
اما آیین نامه های آن توسط دولت در سال 96 نوشته شده است که 
این موضوع اجرای قانون را با تاخیر مواجه کرده است.الریجانی گفت: 
همچنین در این گزارش روشن نکرده اید که از 13 هزار میلیارد تومان 
اموالی که واگذار شده، چه مقدار به افزایش سرمایه بانک ها اختصاص 
یافته است. آقای فوالدگر در یادداشتی اعالم کردند از این میزان فقط 
۵00 میلیارد تومان به بانک کشاورزی داده شده است.وی همچنین 
اظهار داشت: گاهی به جای واگذاری، اموال بانک ها با هم تاخت زده 
شده است و این در حالی است که قانون تصریح دارد که این اموال باید 
به مردم واگذار شــود؛ در مورد شرکت های تامین سرمایه نیز باید از 
قانون رفع ابهام شود که در این خصوص با کمیسیون هماهنگ کنید.
رئیس مجلس تاکید کرد: بانک مرکزی باید تا پایان سال 9۷ این قانون 
را اجرایی کند و گزارش کامل در رفع نواقص به مجلس ارائه کند.وی 
عدم رونق اقتصادی کشور را ناشی از عملکرد بانک ها خواند و گفت: با 

واگذاری اموال بانک ها رونق اقتصادی محقق خواهد شد.

الیحه جامع انتخابات در دستور کار هیأت وزیران 

ســخنگوی وزارت کشور از در دســتور کار قرار گرفتن الیحه جامع 
انتخابات در هیات دولت خبر داد و گفت: در این الیحه پیشنهاد شده 
است اخذ رای و شمارش آرا به صورت الکترونیکی انجام شود.به گزارش 
زمان به نقل ازروابط عمومی وزارت کشور، سید سلمان سامانی افزود: 
الیحه جامع انتخابات در کمیسیون سیاسی - دفاعی دولت نهایی و 
برای تصویب به صحن دولت ارائه شــد.وی یادآور شد: بررسی الیحه 
جامع انتخابات در دستور کار هیات وزیران قرار گرفته است.اسماعیل 
جبارزاده معاون سیاســی وزیر کشور در بهمن سال گذشته از اتمام 
بررسی این الیحه در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد که در سال 9۷ در دستور کار دولت قرار گیرد.وی افزود: 
با بررسی و تایید الیحه جامع انتخابات در هیات وزیران بالفاصله این 
الیحه جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسالمی ارائه می 
شود.سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که در این الیحه تمامی 
نواقص قوانین مربوط به انتخابات، رفع شده است؛ تصریح کرد: بر اساس 
این الیحه تمامی مراحل برگزاری انتخابات از جمله اخذ رای و شمارش 

آرا به صورت الکترونیکی انجام می شود.

واشنگتن به برجام 
متعهد می ماند

روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ در خبری 
اختصاصی از توافقات اولیه اروپا و آمریکا بر سر 

محفوظ ماندن برجام خبر داد.
زوددویچه  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نوشت:  اختصاصی  مطلبی  در  سایتونگ 
با آمریکا  انگلیس  کشورهای آلمان، فرانسه و 
علت  به  را  ایران  تا  رسیدند  توافق  این  به 
سیاستهای  و  موشکی  برنامه  از  برخورداری 
های  تحریم  مورد  منطقه  در  ایران  اتخاذی 
جدید قرار دهند.این روزنامه آلمانی در ادامه 
های  تحریم  اعمال  بر سر  توافق  است:  آورده 
جدید در حالی صورت گرفته که طرف اروپایی 
به  واشنگتن  بودن  متعهد  بر سر  آمریکایی  و 
برجام به اتفاق نظر رسیده و بنا بر آن شده تا 
برجام تغییر نداشته و دست نخورده باقی بماند. 
بر اساس اعالم این روزنامه گفتگوها همچنان 
ادامه دارد.گفتنی است ترامپ این هفته میزبان 
آلمان  صدراعظم  و  فرانسه  جمهوری  رئیس 
است. محور اصلی گفتگوی این دو مقام اروپایی 
با ترامپ متقاعد کردن وی به پذیرش توافق 

هسته ای با ایران و متعهد بودن به آن است.

انهدام 300 تیم تروریستی در کشور

تروریستی  تیم   300  : گفت  اطالعات  وزیر 
سال گذشته در کشور منهدم شده است.    

سیما،  و  صدا  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جمع  در  علوی  والمسلمین  االسالم  حجت 
شما  فرزندان  تالش  با   : افزود  مراغه  مردم 
در وزرات اطالعات تروریستهایی که برنامه و 
نقشه قبلی برای اجرای طرح های تروریستی 
وی  آمدند.  در  پای  از  داشتند  کشور  در 
سربازان  همت  و  بیداری  برکت  به   : گفت 
امینت  تامین  برای  )عج(  زمان  امام  گمنام 
در شرایط کنونی ایران اسالمی یکی از امن 

ترین و آرام ترین کشور های دنیا است. 

خبر

خبر

 در دگرگوني احوال است که 
گوهر مردان شناخته ميشود 

کالمامیر

رئیس جمهــور با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در 
برابر هرگونه توطئه دشــمنان بــا قدرت خواهد 
ایســتاد، گفت: اگر کســی بخواهد به پیمان ما 
خیانت کند، باید بداند عواقب وخیم آن شــامل 

حال خود او خواهد شد.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االســالم 
حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران که 
به استان آذربایجان شرقی سفر کرده است، دیروز 
در ورزشــگاه تختی تبریــز و در جمع مردم این 
شهر با بیان اینکه مردم آذربایجان همواره ستون 
اصلی ایران عزیز بوده اند، اظهار داشت: آذربایجان 
ســرزمین مردان و زنان نامدار و بزرگ، سرزمین 
علما، شــعرا و انقالبیون و ســرزمین مقام معظم 
رهبری اســت.وی خطاب به مــردم آذربایجان، 
گفت: امروز می خواهیــم پیوند جدیدی را برای 
ارتقاء آذربایجان ببندیم. اردیبهشت سال گذشته 
امنیت، آزادی، آرامش و پیشــرفت را وعده دادیم 
و امروز بــه مردم آذربایجان اعالم می کنیم برای 
دریاچه ارومیه، برای فرهنگ و زبان ترکی و برای 
ارتقاء ورزش و تیم تراکتورســازی پای وعده های 
خود ایستاده ایم.روحانی با بیان اینکه وعده دادیم 

سرزمین ما ســرزمین امنیت باشد، اظهار داشت: 
امروز به برکت دالوری های سپاه پاسداران دالور 
و غیور، ارتش و بســیج فداکار شاهد امنیت مثال 
زدنی ایران عزیزمان هستیم. امنیتی که در سایه 
وحدت و انسجام ملت ایران به وجود آمده را پاس 
می داریم و این انسجام و وحدت را ادامه خواهیم 

داد.رئیس جمهــور تاکید کــرد: آرامش زندگی 
مردم و آرامش بــازار را حفاظت خواهیم کرد. به 
مردم بــزرگ ایران قول میدهــم توطئه آمریکا، 
صهیونیســت و ارتجاع عرب در پیشــرفت ایران 
عزیز ما تاثیری نخواهد گذاشــت.وی خاطرنشان 
کرد: آنها که در کاخ ســفید نشسته اند بدانند، به 

تعهداتشان پایبند باشــند یا نباشند، ملت بزرگ 
ایران در برابر هرگونه توطئه آنها با قدرت خواهد 

ایستاد.
روحانی با بیــان اینکه هیچ کس این ملت بزرگ 
را نمی تواند مایوس کند، تصریح کرد: هیچ کس 
نمی تواند امید آینــده را از ملت ما بگیرد و از هر 
زمان دیگر مقتدرتر و پای پیمان هایمان ایستاده 
ایم، اما اگر کسی بخواهد به پیمان ما خیانت کند 
بایــد بداند عواقب وخیم آن شــامل حال خود او 
خواهد شــد.وی افزود: ملــت و دولت ایران برای 
تمــام مراحل مختلف در برابر آنهــا برنامه ریزی 
کرده است. مشکلی را پیش رو نخواهیم داشت و 
اگر مشــکلی داریم  با دست پر کفایت ملت ایران 

آن را حل خواهیم کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای آرامش مردم 
تصمیمات محکم و قاطعی راجع به ارز کشور اتخاذ 
کردیم، عنوان کرد: کسی نگران واردات و صادرات 
و کاالهای مورد نیاز کشور نباشد. در برابر توطئه 
خارجی و برخی افــراد کوته بین در داخل برنامه 
ریزی الزم را انجام داده ایم و تمام نیازمندی های 

کشور با ارز 4200 وارد خواهد شد.

روحانی: نیازمندی های کشور با ارز ۴۲۰۰ وارد خواهد شد

ملت ایران در برابر هر توطئه با قدرت خواهد ایستاد

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

عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  حسن  فرزند  سرخیدر  محمداحمدی  آقای 
خود را از پالک  فرعی از۵4 اصلی سرخیدر واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به 
قریه سرخیدرکه ارثی از مرحوم حسن احمدی خریداری درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه 94-118 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
  13966031600۷001929 شماره  رأی   برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
مورخ  12/16/ 96 حکم به صدور سند مالکیت یک باب گاراژ به مساحت 6۷9/30  
متر مربع به آقای محمداحمدی سرخیدرصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقای مرحوم حسن احمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 1۵روز 
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 محمد احمدی سرخیدر صادر خواهد نمود. 

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

تاریخ انتشار اول 21/  1 /  139۷ تاریخ انتشار دوم ۵/  2/  139۷

مفقودی
برگ سبز وکارت ماشین خودرو وانت مزدا 1600 تک کابین مدل 136۵ رنگ قهوه ای 
متالیک به شماره شاسی 6۵60469 ، شماره  موتور 080934 ، شماره شناسه خودرو: 
IROD6۵1X0QZ۵60469 شماره پالک ایران/38- 462 ق 11 بنام فریده رضایی 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  ملی ۵۵606۷361۷  شماره  به  علیرضا  فرزند 

می باشد.

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

آقای محمد احمدی سرخیدر فرزند حسن درخواست رسیدگی به قول نامه عادی 
خود را از پالک  فرعی از ۵4 اصلی سرخیدر واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به 
قریه سرخیدر که از آقایان وراث حسن احمدی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه 94-13۷تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 13966031600۷00192۷ مورخ  
16 /  12  /  96 حکم به صدور سند مالکیت یک دهنه دکانبه مساحت 22/30 
متر مربع به نام آقای محمد احمدی سرخیدر صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان وراث مرحوم حسن احمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
انقضای مدت مقرر  از  اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس  دادخواست را به 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای محمدی سرخیدرصادر 

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

تاریخ انتشار اول 21/  1 /   139۷ تاریخ انتشار دوم  ۵ /  2  /  139۷

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره13966033101000۷983  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نجیبه سلطانی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 2۷۵6۷ صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
123/44مترمربع پالک 1049 فرعی از 163 اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد سلطانی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله 1۵ 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 2813
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/1/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/2/۵

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13966030106001020۷ هیات اول/
موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی اقای /باقر خانی 
فرزند حاجی بشماره شناسنامه ۵93 صادره از ورامین در ششدانگ یک باب خانه / به مساحت 
 ... اباد ورامین  قریه خیر   ... واقع در  از 12 اصلی  160/38 متر مربع پالک 2142 فرعی 
خریداری از مالک رسمی و مشاعی آقای /.... باقر خانی ....  محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:139۷/1/22 تاریخ انتشار نوبت دوم:139۷/2/۵

م.الف ۰۰7ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواندگان:   طرفیت  به  دادخواستی  یعقوب  فرزند  شفیعی   عزیزاله  آقای  خواهان 
خواسته  به  علی  فرزند  انصاری  علی  محمد   - حمید  فرزند  دوست  جمشیدی  خلیل 
پرونده کالسه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  تنظیم سند رسمی مطرح که  به  الزام 
و  ثبت  فردیس  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه   9609983030۷00242
وقت رسیدگی مورخ 139۷/3/30 ساعت 9:4۵  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضرگردند.م/الف 299۵
منشی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- میرزایی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
بنا به در خواست مالک مبنی بر اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم 
در   1396/12/0۵ مورخ   4918 شماره  ذیل  شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ  دو 
دفتر خانه اسناد رسمی 6 ورامین به ضمیمه در خواست به وارده شماره19268مورخ 
1396/12/0۵ که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراب در اجرای ماده 

120 آیین نامه قانون ثبت بشرح ذیل آگهی میگردد.
1-نام ونام خانوادگی مالکین:علی اکبر احمدی قزلدشتی

2-میزان مالکیت:سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه بمساحت 43/14 متر مربع قطعه 
2۵1 تفکیکی تحت پالک ثبتی 338۵ فرعی از ۷ اصلی واقع در ورامین بهنام پازوکی 
اکبر  علی  بنام   138060 ثبت  ذیل   1۵1 صفحه   434 دفتر  به  ششدانگ  که  ورامین 
احمدی قزلدشتی بشماره چاپی 32183 ثبت و صادر شده است وکه نامبرده هم اکنون 
تقاضای المثنی نموده است لذا شایسته است چنانچه سند مالکیت فوق االشاره جهت 
ارسال  ثبتی  این واحد  به  و  ارائه گردید،اخذ  به آن دفتر خانه  تنظیم هر گونه معامله 

نمایید.
3-علت از بین رفتن :سرقت

به استناد نامه شماره 6610۵12/پ/9۵ مورخ 139۵/12/13 پایگاه نهم پلیس اگاهی 
فاتب

ای  معامله  ثبت  مورد  به  نسبت  کنون  تا  امالک  دفتر  وثبت  ثبتی  بحکایت سوابق   -4
درخواست  الذکرو  فوق  ملک  مالکیت  فقدان سند  به  توجه  با  لذا  است  نگرفته  صورت 
المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
اصل سند  ارائه  را ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه  ورامین  اسنتاد  ثبت  به  آگهی  انتشار 
مالکیت یا سند انتقال ،تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود 

سند مالکیت المثنی طبق قانون مقررات صادر و تسلیم  خواهد شد .
م الف ۲6ث- محمد رحیم پور راینی –رئیس ثبت و اسناد و امالک ورامین 

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

شهر   - کرج  شهرستان  البرز-  استان  نشانی:  به  حبیب  فرزند  زهتاب   صالح  بابک   .1
کرج - فردیس - شهرک ناز - مجتمع اوقاف - بلوک 19 - واحد 4 

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم 
1. ربابه شعبانعلی خمامی فرزند استاد - مجهول المکان 

محکوم به : بسمه تعالی
مربوطه  دادنامه  شماره  و   ...... شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
انتقال  رسمی  سند  تنظیم  به  است  محکوم  علیه  محکوم   96099۷3030601200
مساحت ۵60 مترمربع از پالک 1246 فرعی ا ز 241 فرعی از 163 اصلی قطعه ۷86 
تفکیکی واقع در فردیس - 16 متری امام خمینی - 12 متری سعدی - پالک 4 به نام 
خواهان ملزم و مجبور به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت 

هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می شود و نیم عشر دولتی /م/الف 3000
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس - سلطانی

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره13966033101000۷92۷ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محترم آرمان راد فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 68۷ صادره از تنکابن درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 110 مترمربع پالک 2396 فرعی از 22 اصلی واقع درکالک خریداری از 
مالک رسمی آقای قربانعلی یزدی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله 1۵ 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 281۵
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/1/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/2/۵

 محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس                                                              

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660301060010220 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای /حسین یعقوب زاده فرزند عباس بشماره شناسنامه 12۵6 صادره از شمیرانات در 
ششدانگ / یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن / به مساحت 2404/1۵ متر مربع 
پالک 3۵ فرعی از218 اصلی واقع در ......قریه حصار حسن بیک .......خریداری از مالک 
رسمی و مشاعی اقای /.....حسین یعوب زاده ...........محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:139۷/2/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:139۷/2/19

م.الف 31ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره13966033101000۷۵34 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمان های  ثبتی  وضعیت 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پرویز حجابیان فرزند فرج 
به  ساختمان  باب  یک  در ششدانگ  آباد  بستان  از  شناسنامه 2288 صادره  به شماره 
از  از 163 اصلی واقع در فردیس خریداری  مساحت 23۷ مترمربع پالک 3۷۷ فرعی 
مالک رسمی آقای حسین مرتضوی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله 1۵ 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 2842
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/1/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/2/۵

 محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس                                                              

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
آگهی ابالغ اجرائیه

 کالسه :97۰۰۰۲6
ملی  شماره  به  دادمراد  فرزند  مرسلپور  عباس  به  بدینوسیله 
گزارش  برابر  که  فوق  پرونده کالسه  بدهکار   3030203۵22
مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که بابت یک فقره چک بالمحل مبلغ 
282/000/000 ریال اصل طلب بانضمام حقوق دولتی بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستنکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طیق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت 10 روز 
آگهی دیگری  انتشار  بدون  این صورت  غیر  و در  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به  نسبت 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی مفقودی
کالیبر12شماره  پرچخماقی  ته  لول  تک  زنی  ساچمه  اسلحه  حمل  مجوز 
سالح1834ساخت ترکیه به نام علی باز احمدی،فرزند علی بخش بشناسنامه1شماره 
ملی4819664۵6۵صادره ازباغملک مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد
شهرستان باغملک

مفقودی
 سند کمپانی  سواری پژو 40۵ جی ال ایکس مدل 8۵ به رنگ نقره ای با شماره پالک 
29۷م3۵ ایران 82 با شماره موتور 1248۵119033 و شماره شاسی 24231839بنام 

مریم عیسی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
ایران 82   پژو 206 مدل 1384 شماره شهربانی 418 ص 1۷  المثنی سند کمپانی 
شماره موتور 10130840002۷8 شاسی1984۵۵۵6 مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
موتور  شماره  با   ۷2 ایران  شهربانی 2۷1ج99  شماره  با   ۷9 مدل   ۵ رنو  سبز  برگ   
009961و شماره شاسی 9016422 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

نقل  و  حمل  صنایع  توسعه  معاون 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
خودرویی  مشارکت  به  اشاره  با  )ایدرو( 
 6 عرضه  از  فرانسه،  رنو  و  سازمان  این 
به  آینده  سال  چهار  در  جدید  خودروی 
بازار ایران خبر داد که همه آنها قادر به 
ملی  سازمان  استانداردهای  کردن  پاس 
استاندارد هستند.به گزارش زمان به نقل 
خصوص  در  اعتمادی«  »بهزاد  ازایرنا، 
افزود:  پسابرجام  خودرویی  قراردادهای 
درگیر  ایدرو  که  خودرویی  قرارداد  تنها 
که  بوده  فرانسه  رنو  با شرکت  است،  آن 
برسد. انجام  به  مرحله   2 در  است  قرار 

نخست  فاز  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
این قرارداد به ظرفیت تولید 30 دستگاه 
شرکت  ثبت  از  پس  ساعت  در  خودرو 
تا یک  امید می رود  کلید می خورد که 
ماه آینده اجرایی شود؛ در این مرحله 2 

خواهد  تولید  روز  به  و  جدید  خودروی 
شد.وی ادامه داد: فاز دوم این قرارداد نیز 
به ظرفیت 30 دستگاه در ساعت با چهار 
خواهد  عملیاتی  خودرویی  جدید  مدل 
سالیانه  ظرفیت  به  مجموع  در  و  شد 
رسید. خواهد  تولید  دستگاه  هزار   300

عرضه خودروهای  داشت:  بیان  اعتمادی 
به روز که برخی از آنها تا 2 سال آینده 

وارد بازار اروپا می شوند.
امضای  دنبال  به   گفت:  اعتمادی 
رنو  و  ایدرو  تفاهم نامه همکاری مشترک 
محصوالت  تولید  است  قرار  فرانسه،  در 
شود. انجام  بن رو  سایت  در  رنو  جدید 

6 خودروی  داشت: همه  اظهار  اعتمادی 
داخل  در  قرارداد  این  با  که  جدیدی 
گانه   8۵ استانداردهای  تولید می شوند، 
پاس  را  استاندارد  ملی  سازمان  نظر  مد 

خواهند کرد.

بانکی  و  تجاری  همایش  ششمین  دبیر 
 9 و   8 همایش  این  اروپا:  و  ایران 
اردیبهشت با حضور مقامات ارشد پولی و 
بانکی کشور و شرکت های معتبر اروپایی 

در تهران برگزار می شود.
سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  خبری  نشست  در  دیواندری  علی 
رئیس  این همایش  در  خبرنگاران گفت: 
مسئوالن  و  وزیران  و  مرکزی  بانک  کل 
این  در  و  دارند  حضور  دولت  اقتصادی 
تجاری  روابط  شود  می  تالش  همایش 
از برجام طرح  ایران دو سال پس  بانکی 

و بررسی شود.
محورهای  با  همایش  این  افزود:  وی 
روابط تجاری - بانکی ایران دو سال پس 
از برجام ، چشم انداز همکاری های ایران 
راهکارهای   ، ریسک  مدیریت   ، اروپا  و 
حل معوقات بانکی و فرصت های سرمایه 

گذاری در حوزه پتروشیمی و نفت ایران 
و جذب سرمایه برگزار می شود.

بانکی  و  تجاری  همایش  ششمین  دبیر 
این  اینکه  به  اشاره  با   ، اروپا  و  ایران 
گذاری  پایه  قبل  سال  سه  از  همایش 
در  مختلف  نشست   ۵ تاکنون  و  شده 
از  گفت:   ، شده  برگزار  آلمان  و  ایران 
ایران  بانکی  شبکه   ، همایش  این  طریق 
پیدا  ارتباط  اروپا  بانکی  و  مالی  با شبکه 
تخصصی  و  تکنیکی  های  کمک  و  کرده 
خوبی گرفته شده، چرا که سیستم بانکی 
کمی  مراودات   ، ها  تحریم  براثر  ایران 
نیازمند  و  داشت  اروپایی  های  بانک  با 
بروزرسانی بود و به ویژه در پیاده سازی 
سیاست های جدید مبارزه با تامین مالی 
استاندارهای  و  شویی  پول  و  تروریسم 
جدید بانکی، استفاده خوبی از موسسات 
مطرح مالی و بانکی اروپا خواهیم داشت.

عرضه 6خودروی جدید
 تا چهار سال آینده به بازار

ششمین همایش تجاری
 ایران و اروپا؛ هفته آینده
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مبارزه سیستماتیک با قاچاق کاال و ارز

رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از بسترسازی برای مبارزه 
سیستماتیک با قاچاق کاال در کشور خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از صدا و ســیما ، علی مؤیدی خرم آبادی، 
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص نشست مشترک 
با کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، ضمن 
تقدیر از حضور نمایندگان، گفت: در سال حمایت از کاالی ایرانی 
با هماهنگی و وحدت، تمام دســتگاه های مسؤول در امر مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز تالش مؤثری برای تحقق شعار سال داشته باشند 
تا زمینه رونق تولید داخل فراهم شود.رییس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفت: در این جلسه گزارشی از عملکرد و برنامه های ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز به نمایندگان عضو در کمیسیون اقتصادی 
مجلس ارائه شــد.وی با تصریح اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز کانون تولید فکر اســت؛ سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی 
و نظارت را از وظایف اصلی این ســتاد برشــمرد.مؤیدی همچنین 
صحت و ســالمت ستاد را در گرو نظارت دســتگاه های نظارتی و 
مجلــس عنوان کرد و گفت: انتظار داریم تا انصاف، تقوا و مصلحت 
نظام در اولویت بررســی و تنظیم گزارش  حوزه های نظارتی لحاظ 
شود.رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به اینکه بخشی 
از سرمایه های کشور برای بسترسازی و راه اندازی سامانه ها هزینه 
شــده است، افزود: زیرساخت ها شامل شــبکه، تجهیزات و نفرات 
آموزش دیــده آماده اند تا ضمن هماهنگی بین تمام دســتگاه های 

ذی ربط اقدام نهایی را انجام دهیم.

آخرین رتبه ایران در فناوری نانو

بنیانگذار پایگاه اســتنادی علوم جهان اســالم گفت: ایران تا ماه 
آوریل ســال 2018 میالدی رتبه چهارم را در میان کشــورهای 

تولید کننده علم و فناوری نانو کسب کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، جعفر مهراد گفت: تعداد مقاله های 
فناوری نانو منتشــره از سوی دانشگاه ها و مراکز علمی ایران که 
در ماه آوریل 2018 بروزآوری شده است ایران را در رتبه چهارم 
در بین کشورهای تولید کننده علم و فناوری نانو قرار داده است.

وی افزود: این مقاله ها در پایگاه اســتنادی وب آو ساینس نمایه 
ســازی شده است.وی تاکید کرد: کشور چین با تولید 1۵ هزار و 
2۷0  مقالــه در این حوزه رتبه اول را در اختیار دارد.مهراد اضافه 
کرد: رتبه های دوم تا پنجم به ترتیب به آمریکا با ۵ هزار و 442 
مقاله، هندوســتان با 3 هــزار و 224 مقاله، ایران 2 هزار و 300 
مقاله و کره جنوبی 2 هزار و 243 مقاله اختصاص دارد.وی گفت: 
مجموع تالش فعاالن و شاغالن این حوزه  با حمایتی که معاونت 
عملی و فناوری ریاســت جمهوری و نیــز برنامه های راهبردی 
دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی کشــور از فناوری و علم نانو بعمل 
می آورند تولید علم را به تجاری سازی و تولید ثروت مبدل کرده 
است.وی خاطرنشان کرد: ارزش محصوالت نانو در ایران و درآمد 

حاصل از آن به بیش از هزار میلیارد تومان بالغ می شود.

»نیما« تا آخر اردیبهشت 
عملیاتی می شود

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: سامانه »نیما« تا 
پایان اردیبهشت عملیاتی می شود و این سامانه به کشف 
قیمت ارز متناسب با عرضه و تقاضا کمک خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، صمد کریمی افزود: 
وظیفه سامانه »نیما« ایجاد محل تالقی جریانهای ورودی 
و خروجی ارز است که عوامل و ابزارهای متعددی همچون 
صرافان، واردکنندگان و صادرکنندگان بانکها و متقاضیان 
واقعی را در بر می گیرد.  او ادامه داد: صرافی های مجاز 
می توانند از طریق سامانه »سنا«  وارد نیما شوند و از طریق 
سامانه جامع تجارت و بانکها نیز از طریق پرتال ارزی می 
توانند به نیما دسترسی داشته باشند. البته در فاز اجرائی 
این سامانه از امروز سه شنبه کار با صادر کنندگان عمده 
در بخش پتروشیمی آغاز می شود و پس از آن به سراغ 
صادرکنندگان جزء خواهیم رفت.  گفتنی است تا پایان ماه 
جاری همه آموزش های الزم در خصوص سامانه »نیما«   
به نهادها و سازمانهای ذیربط داده خواهدشد.کریمی تصریح 
کرد: در سیاست جدید ارزی همه وارد کنندگان باید به 
سیستم بانکی کشور مراجعه کنند. البته صرافان می توانند 
ارز مازاد صادر کنندگان را خریداری و جهت واردات کاال 
به ذی نفعان خارجی پرداخت کنند.او افزود: راهبرد بانک 
مرکزی این است که همه تقاضاهای واقعی ارز را پوشش 
دهد و در حقیقت راه اندازی سامانه نیما سبب می شود 
تا جریان ورودی و خروجی ارزی منظم و مطمئنی داشته 
باشیم ضمن اینکه بخشی از عرضه و تقاضا هایی که در بازار 
آزاد پوشش داده می شود مانند تقاضاهای مربوط به قاچاق 

کاال دیگر وجود نخواهد داشت.  
دالیل توقف پیش فروش

 یکماهه سکه
دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه جلسات حراج بابت 
جلوگیری از برخی سواستفاده ها متوقف شد، گفت: برخی 
در حراج ها نرخ باالتر از بازار ارایه می کردند.به گزارش زمان 
به نقل ازمهر، محمود احمدی از پیش فروش ۵میلیون قطعه 
سکه در طرح بانک مرکزی خبر داد و گفت: از این تعداد 
سکه، سهم سررسیدهای یک ماهه یک میلیون قطعه بود و 
چهار میلیون دیگر به سررسیدهای باالتر اختصاص دارد.وی 
در خصوص علت توقف پیش فروش سکه در سررسیدهای 
یک و سه ماهه افزود: توان ضرب سکه برای پاسخگویی 
به تقاضا دلیل توقف  بوده است.وی درباره حراج سکه و 
علت توقف آن توضیح داد: در جلسات حراجی چون در یک 
نقطه جلسه حراج برگزار می شود،چند نفر قیمت سازی 
می کردند و بعضاً سکه ها با قیمت باالتر از بازار فروخته می 
شد.البته مواردی وجود داشته که بسته 100 تایی سکه را 
باالتر از نرخ بازار خرید و از این رو برای جلوگیری از سوء 
استفاده ها، جلسات حراج لغو شد.دبیر کل بانک مرکزی 
اظهار  داشت: با برنامه ای که بانک مرکزی دارد و عرضه 
سکه های پیش فروش شده، به تدریج قیمت مسکوکات 

طال در بازار کاهش می یابد.

خبرخبر

خانی نژاد- خبرنگار پارلمانی؛ در مورخ 1396/8/8 از کمیسیون انرژی  
گزارشی مبنی بر سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کالت از بیژن 

زنگنه وزیر نفت ارسال شد.
نماینده مشهد و کالت معتقد است در خصوص برند سازی جایگاه های 
عرضه سوخت مقدمه تسلط فامیل های ثروت و قدرت و باشگاه نفتی 
خصوصی خواهد شد. اجرای طرحی با عنوان برند سازی جایگاه های عرضه 
سوخت و سیستم حمل و نقل فرآورده های نفتی مقدمه انحضار در این 
حوزه می شود. الگوی این حرکت شرکت های مطرح نفتی مثل توتال، شل 
و... است که انحصار جهانی را تشکیل داده اند. نقش البی مخفی نفت و گاز 
و پتروشیمی در این تصمیم سازی ها چیست و افراد موثر آن چه کسانی 
هستند؟ چه آقا زاده هایی در این کلوپ حضور دارند؟جواد کریمی قدوسی 
از بیژن زنگنه در خصوص طرح برندینگ ابراز داشت در حال حاضر بیش 
از سه هزار جایگاه عرضه سوخت مایع و بیش از 2 هزار جایگاه عرضه سی 
ان جی در کشور فعال هستند و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
مستقیما به تک تک این جایگاه ها طرف قرارداد است که این امر موجب 
افزایش هزینه های نظارتی، اداری و مالی و دولت شده است. وزرات نفت در 
راستای کاهش تصدی گری دولت و بهبود و ارتقا رفاه مصرف کننده نهایی، 
افزایش ایمنی و نظارت بهتر بر بیش ازپنج هزار جایگاه عرضه سوخت اقدام 
به انتشار دستور العمل و ضوابطی جهت عقد قرارداد با یکسری شرکت های 
صاحب صالحبت و نام تجاری نموده است.در این گزارش آمده است؛ وزیر 
محترم نفت همچنین اعالم کردندکه این ضوابط برای عمومی وضع و بگونه 
ای تنظیم شده است که اوال همه افراد صاحب صالحیت بتوانند اقدام به ثبت 
شرکت و عقد قرارداد نمایند و ثانیا مانع از ایجاد انحصار گردد. در این طرح 
هیچ گونه اجباری در کار نیست بلکه جایگاه ها تشویق می شوند که با حفظ 
حقوق مالکیت خویش تحت نظارت این شرکت های صاحب نام تجاری قرار 
گیرند. در حال حاضر نیز ۷۷ شرکت تایید صالحیت شده اند که 4۵ شرکت 
از خود جایگاه داران است و 22 شرکت نیز شروع به فعالیت کرده اند.پاسخ 
وزیر در کمیسیون انرژی به موضوع باشگاه نفت و نیز این بود که موسسه 
اندیشه ورزان نفت و نیرو در شهریور ماه سال 1391 با اخذ مجوزهای قانونی 
تاسیس شده است و هدفش تولید اندیشه و ارائه فکر و مشورت برای نظام 
است.این موسسه دارای 200 عضو اصلی بوده که هر ماه یک جلسه سخنرانی 
و سالی یک بار کنفرانس ساالنه دارد و کلیه هزینه های آن از حق عضویت 
اعضا تامین می شود. این موسسه کار مخفی انجام نمی دهد و همیشه 
پذیرای اندیشمندان و دانشجویان بوده است. در خصوص طرح برندینگ 
عرضه سوخت نیز این موسسه هیچ نقشی در تدوین آن نداشته است.ولی 
این گفت و گوها باعث نشد تا کریمی قدوسی از جواب وزیر در کمیسیون 
انرژی قانع شودبنابراین زنگنه به صحن علنی  مجلس فراخوانده شد.زنگنه 

نیز روز گذشته با حضور در صحن علنی مجلس در پاسخ به سؤال نماینده 
مردم مشهد گفت: ایشان نظرشان این است که گروهی سری در وزارت نفت 
با مسئولیت بنده علیه امنیت ملی کار می کند؛ مشخص کنند که این گروه 
سری چه کسانی هستند.در ادامه جواد کریمی قدوسی اظهار داشت: آقای 
زنگنه نباید سؤال مطرح کند، ایشان باید در مورد باشگاه  اندیشه ورزان نفت 
و نیرو و محصوالت این باشگاه توضیح بدهد. وی ادامه داد: حوزه نفت و گاز 
همیشه مورد طمع و نفوذ بوده است. قبل از انقالب اساسنامه این وزارتخانه 

را انگلیسی ها نوشتند. در حال حاضر نیز نگرانی هایی درباره 
نفوذ آنها وجود دارد و هشدارهای امنیتی مطرح می شود. 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه هدفم جلوگیری از تکرار حوادث گذشته است، افزود: 
نگاه من به صنعت نفت و نیرو به عنوان یک صنعت پیشران 

بزرگ اقتصادی است، دهها هزار کارشناس در این صنعت 
رشد کرده است و امروز باید این صنعت به یک رقیب 
بزرگ برای شرکت های خارجی تبدیل می شد، اما 
متأسفانه شاهد افول این صنعت هستیم.  کریمی 
قدوسی تصریح کرد: این صنعت در هشت سال 
دفاع مقدس و انقالب اسالمی نقش مهمی داشت 
و به حدی راهبردی است که اگر در ایران هیچ 
صنعتی غیر از نفت وجود نداشت، تنها با اتکا 
به این صنعت 80 میلیون جمعیت کشور باید 
از بهترین شرایط زندگی برخوردار باشد.به گفته 
وی، استان خوزستان که ذخیره گاه نفت و نیرو 
از شرایط خوبی برخوردار نیست.عضو  است، 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
من  نگاه  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
خیرخواهانه است، اگر آقای زنگنه به جای 
وقتی که برای باشگاه نفت و نیرو می گذارد 
که فقط 200 نفر هستند، تالش می کرد 
200 شرکت سهامی در نفت تشکیل بدهد 

و سهام آن را به مردم بدهد، می توانستیم لقب 
ژنرال را به ایشان بدهیم. در ادامه بیژن زنگنه 
وزیر نفت گفت: بخشی از درآمدهای نفتی برای 
توسعه مناطق نفتی است و در این راستا تالش 
اینکه در زمینه صادرات  با بیان  کرده ام.وی 
نفت مجری سیاست های نظام هستم، افزود: 
در سال ۷4 مقام معظم رهبری سیاست های 

حوزه نفت و گاز را ابالغ فرمودند که بر افزایش تولید صیانت شده نفت با 
تأکید بر رویکرد قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی تأکید داشت.وزیر نفت 
با اشاره به قدرت سیاسی و امنیتی فروش نفت گفت: امروز در دنیا کسی 
جرأت تحریم روسیه را ندارد، زیرا روسیه 200 میلیارد مترمکعب گاز به اروپا 
صادر می کند و اگر تحریم شود، اروپا زمین می خورد بنابراین افزایش فروش 
نفت، قدرت امنیتی ایران را افزایش می دهد.زنگنه خطاب به نمایندگان 
گفت: خدا وکیلی من نگاه به خارج دارم؟ مپنا را چه کسی در این کشور 
درست کرد؟ شرکت پتروپارس را چه کسی ایجاد کرد؟ تحول عظیم در 
پتروشیمی ها برای جلوگیری از خام فروشی کار چه کسی بود؟ با گازرسانی 
روستایی باالی 1۵ هزار تا 16 هزار شغل ایجاد کردیم. وی خاطرنشان 
کرد: من به دنبال این نیستم که برای عظمت ایران از خارجی ها استفاده 
نکنم. این ترس از خارجی چیست؟ ما باید اینها را به کار بگیریم و 
تکنولوژیشان را یاد بگیریم و استفاده کنیم. شما برای 
تیم فوتبالتان هم مربی خارجی به کار می گیرید. 
با وجود بحث و گفت و گوهای میان زنگنه و 
کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و کالت 
از موضع خود کوتاه نیامده و با طرح برخی 
مسائل از زنگنه انتقاد کرد و با نامبردن از 
برخی افراد در صحن علنی باعث  شد 
تا علی مطهری نایب رئیس مجلس 
که ریاست جلسه را برعهده داشت 
به کریمی قدوسی گفت:  خطاب 
شما اسامی افرادی را آوردید و 
برای آنها حق دفاع در مجلس 
ایجاد کردید. آقای وزیر هم 
افراد  این  که  کردند  اعالم 
دفاع خواهند کرد.  از خود 
در پایان کریمی قدوسی اعالم 
کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده 
است بنابراین مطهری سواالت وزیر را به رای 
از  کردند  اعالم  نمایندگان  و  گذاشت  نمایندگان 
پاسخ های وزیر در هر دو سوال قانع شده اند.آنچه از 
ماحصل جلسه علنی و سوال کریمی قدوسی از زنگنه 
صورت گرفت این بود که زنگنه با چنته پر و اعتماد 
به نفس کامل نسبت به برنامه هایی که در دست اجرا 
دارد وارد صحن علنی شد و با کسب آرا نمایندگان 

قانع به ساختمان وزارت نفت  برگشت.

با سوال کریمی قدوسی از زنگنه ؛

وزیر نفت با چنته پر به وزارتخانه برگشت

اجرائیه
مشخصات محکوم له : 

محل  -نشانی  محمدی  فریده  خانم  وکالت  ابراهیم-با  پدر:  مهرابی-نام  حیدرعلی 
اقامت:جوانرود-میدان انقالب دفتر وکالت محمدی   09189960163

مشخصات محکوم علیه: 
محمدحسین دولتشاهی- نام پدر:ارسالن- نشانی محل اقامت: مجهول المکان

اختالف  حل  96/10/2۵شورای  608مورخ  شماره   دادنامه  موجب  به/به  محکوم 
جوانرود شعبه دوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2۷/۵00/000 ریال 
به صورت تضامی بابت اصل خو استه و مبلغ ۵80/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل مبلغ یک میلیون ریال و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ۷8/1/1۵-
۷8/2/1۵-۷8/3/1۵-۷۷/11/1۵-۷۷/12/1۵ لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ240 

هزار تومان بعنوان نیم عشر دولتیدر حق صندوق دولت 
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  31به  شماره  شناسنامه  محمودیدارای  هدایت  آقای 
9۷0032از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
/ 8 /138۷اقامتگاه دائمی  تاریخ 11  شادروان محمدمحمودیبه شناسنامه 192در 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1-هیبت محمودیشماره ملی ۵969816۵1۵پسرمتوفی

2-هدایت محمودیشمارهملی۵9699۷04۷6پسر متوفی 
3-هادی محمودی شماره ملی 49۵00498۵2پسر متوفی
4-بلور محمودی شماره ملی  ۵969816۵0۷دختر متوفی
۵-کاریا محمودی  شماره ملی۵96981۷۵38دختر متوفی
6-فریبا محمودی شماره ملی  ۵969940021دختر متوفی

۷-کاله زر محمودیشماره ملی  ۵960020262همسر متوفی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی اجرائیه
تاریخ: 96/12/26  شماره کالس پرونده اجرائی:2۵4/3/96

مشخصات محکوم له: سعید جهانگیر زاده  نشانی محل اقامت: رباط کریم انتهای خ 
ملکی 12متر کمیل کمیل جنوبی دوم پ 1۷

محکوم به: بموجب دادنامه شماره 3/96-366 مورخ 96/۵/24 شورای حل اختالف 
. محکوم علیه محکوم است به  رباط کریم شعبه سوم قطعیت حاصل کرده است 
بابت اصل خواسته و پرداخت ۷۵0/000 ریال  پرداخت مبلغ 1۵/000/000 ریال 
در حق صندوق  دولتی  عشر  نیم  پرداخت  و  خواهان  در حق  دارسی  هزینه  بابت 

دولت میباشد.
مشخصات محکوم علیه: رضا آقا جانلو نشانی محل اقامت: مجهوالمکان

محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1: پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 

2: ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
3:مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به آن میسر باشد و در صورتیکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز جعم دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاءمهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید. لیکن برای فرار د پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 

به مجازات حبس از 61 روز تا 6ماه محکوم خواهید شد.
4:عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به 
و   ۷9/1/21 مصوب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  و  احکام  اجرای  قانون  از  مواردی 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 13۷۷ که 
ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است . توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف 26۵9
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم

شماره :153۴8 تاریخ: 1396/1۲/۲۰ 
آگهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره 1396603010220064۷6مورخ 96/11/18 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسنا د و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده قانون3 تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی بهرام نوروزی  سند رسمی مبنی برتاکید 
فرزند حسینعلی  به شماره شناسنامه 9  صادره از میانه نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 104/28  متر مربع مفروز و مجزی شده 
قسمتی از پالک 104۷  فرعی مفروز از قطعه -- تفکیکی از 11۵  اصلی واقع در 
حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی محمد علی قنبری محرز گردیده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ گهی می شود در 
صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه ا حاله و اقدامات موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مد ت مذ کور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند 

مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود  م الف 2606
تاریخ انتشار اولین  آگهی :9۷/01/22 تاریخ انتشار دومین آ گهی :9۷/02/0۵                
 رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  سرای  داد 
9609982882۵00011   به شماره بایگانی 961432  برای 1. حسین معروف به 
زاغی 2. علی قره خان- مهدی ملقب به تپل به اتهام مشارکت در سرقت به عنف 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 139۷/03/09ساعت 09:00  تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد 344  قانون آئین 
تا  نوبت منتشر  امور کیفری مراتب یک  انقالب در  و  دادرسی دادگاههای عمومی 
بدیهی  گردد.  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/

الف 134
متصدی امور دفترشعبه 1۰3 دادگاه کیفری اسالمشهر – پور محمدی لیش

آگهی
تاریخ: 9۷/2/3 شماره: 33/9۷ پیوست:40/6/9۷

مرجع صدورنظریه:حوزه ششم
شاکی:زبیده عبدالمالکی

موضوع: مفقود سند خودرو پژوپارس 
حوزه ششم  جلسه   40/6/9۷ کالسه  به  آن  وثبت  پرونده  وصول  از  گردشکار:پس 

شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم
نظریه مشورتی شورا

در این پرونده آقای/خانم زبیده عبدالمالکی فرزند شیر مراد اعالمی دایر بر مفقودی 
برای خانم زبیده عبدالمالکی سند خودرو پژو پارس به شماره پالک 933ج 4۷ ایران 

21 مفقود گردیده است . صدور المثنا عدم سوء استفاده اقدام گردد.
این شورا نموده نظریه به این که حسب اظهارات اخذ شده از شاکی و اینکه موضوع 
معذونه فاقد وصف جزایی می باشد شورا در اجرای ماده 1۷۷ قانون آیین دادرسی 

کیفری درخواست صدور قرار منع تعقیب می نماید.
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم  

آگهی احضارمتهم
المکان  متهم مجهول  به  کیفری  دادرسی  آئین  قانون  ماده 11۵  بدینوسیله طبق 
آقای شهاب نیقالی جواهر شناس به اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت و جعل 
و استفاده از سند مجعول در پرونده کالسه  960441/  ب  ۵  شعبه  دادسرای 
عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در این شعبه جهت رسیدگی حاضر شده در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت 
غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ 

انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف 13۵
محمد نجف فریدان - شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 

آگهی فقدان سند
وکالتنامه  طبق  زاده  قربانعلی  سکینه  خانم  وکیل  محمدعلیزاده  علی  آقای 
دوبرگ  تسلیم  216شوشتربا  دردفترخانه  شماره102۵۵مورخ96/9/20تنظیمی 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  دفترخانه216شوشترمدعی  شده  گواهی  استشهاد 
۵01بنام  ثبت  ۵6۷دفترجلد2ذیل  صفحه  چهارشوشتردر  دربخش  پالک4۷/9واقع 
خانم سکینه قربانعلی زاده ثبت و سندمالکیت صادروتسلیم گردیده که بعلت جابجایی 
منزل مفقود گردیده لذا بدستورتبصره یک اصالحی ماده120آیین  نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا 
وجود سندمالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده ازتاریخ انتشاراین آگهی 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم دارد ودرغیراین صورت پس ازسپری شدن مدت 

قانونی وعدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادرخواهدشد.
حیدرشاهینی فر-رئیس ثبت اسناد و امالک شوشتر

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  اول   13966031۷180001084مورخ96/12/۵هیات  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  اهواز  سه  اداره  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
باب  دریک  از  به شماره شناسنامه 1۷33صادره  یوسف  فرزند  کریم جادری  آقای 
اهواز  واقع در  از 1۵۷9اصلی  فرعی  به مساحت 21۵/16مترمربع پالک  ساختمان 
اتوبان گلستان-بقایی شهرک پیام خیابان ۵خریداری از سید سعید نعمتی نژاد به 
وکالت از ورثه مرحوم سیدکریم نعمتی نژادمحرز گردیده است.لذا به منظوراطالع 
اشخاص  که  درصورتی  شود  می  آگهی  1۵روز  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم 
تاریخ  از  توانند  باشندمی  داشته  اعتراضی  متقاضی   صدورسندمالکیت  به  نسبت 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسیدظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.شماره م الف:)۵/103(
تاریخ انتشار نوبت اول:9۷/1/22-تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/2/۵

بهنام قادریان-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم 

آقای اشکان محمدیان فرزند غالمرضا ساکن رامهرمز،مربچه دادخواستی به خواسته 
نژادفرزند  ابوذرکوکب  طرفیت  به  شماره  به  سند  تنظیم  به  حکم  صدور  تقاضای 
و  ارجاع  این شعبه  به  ن  المکا  عباس،مجهول  فرزند  طلیبی  مجید  و  محمدحسن 
وقت  تعیین  9۷/3/20ساعت10صبح  روز  برای  و  ثبت  کالسه3/9۷-۵2حقوقی  به 
خواهان  درخواست  به  بنا  باشد  می  المکان  مجهول  خوانده  و چون  است  گردیده 
کثیراالنتشاروفق  های  روزنامه  از  دریکی  انتشارآگهی  وسیله  به  که  تقاضانموده 
دادخواست  ازمفاد  شودکه  13۷1آگهی  مصوب  مدنی  دادرسی  آئین  ماده۷3قانون 
رسیدگی  جهت  شورا  گردد.ودراین  مطلع  خوانده  رسیدگی  معین  درروزوساعت 
حاضر شود ودرصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگی و صدورحکم مقتضی را 

صادرخواهد نمود.شماره م الف:)12/۵۷(
حسن رئیسی زاده-قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

آگهی دادنامه
۵33/1/96حقوقی عمومی-دادنامه893/96-تاریخ9۷/1/14-مرجع رسیدگی:شورای 
خیبر- فرزند  زاده  حاجی  رامهرمز-خواهان:رسول  شهرستان  اختالف  حل 
رامهرمزپشت بنیاد شهید خیابان شهید جعفری پشت پارک خانواده-خواندگان:1-
رحمان مرادی فرزند عبدالکریم رامهرمزپشت پارک شهدا خیابان شهید عبدالکریم 
سند.رای  المکان-خواسته:انتقال  –مجهول  ثامر  فرزند  نیا  خلفی  آغاجری2-علی 
قاضی شورا:درخصوص دادخواست خواهان رسول حاجی زاده فرزند به طرفیت1-
رحمان مرادی فرزند عبدالکریم 2-علی خلفی نیا فرزندثامربه خواسته تقاضای الزام 
خواندگان به حضوردردفترخانه و تنظیم سند رسمی وانتقال سند رسمی یکدستگاه 
بانضمام  اینجانب  نام  به شماره پالک21ب34۵ایران11مدل13۷۷به  خودرونیسان 
به  10000000ریال،باتوجه  به  مقوم  دادرسی  های  وهزینه  قانونی  خسارات  کلیه 
محتویات پرونده ومستندات یادشده نظربه اینکه یکی ازشرایط اقامه دعوی الزام به 
انتقال سند به طرح آن طرفیت مالک ویاشخص دیگری که از ناحیه مالک وکالت 
داشته باشد،وخواهان سندی که براین موضوع داللت داشته باشد ارائه نموده است 
ورابطه معاملی ویا اعطای وکالت به خواندگان را با مالک اصلی ثابت نکرده است ،لذا 
دعوی مذکور به شرح فوق قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده2قانون آیین 
دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی صادرواعالم می گردد.رای صادره حضوری و 
ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل اعتراض درمحاکم عمومی و حقوقی رامهرمی باشد.

شماره م الف:)12/68(
حسن رئیسی زاده-قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

آگهی حصروراثت
بانو مجیده عیاشی نام پدرصالح  بشناسنامه1820124۵۷6صادره ازخرمشهردرخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مادرم مرحوم موزه شریبی 
دائمیش  اقامتگاه  خرمشهردرتاریخ96/11/۵درخرمشهر  بشناسنامه22490صادره 
فوت ورثه اش عبارتند از1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر 2-خدیجه بشناسنامه18
202893۷0خرمشهر)دختران متوفی(3-رضابشناسنامه182011639۵خرمشهر4-

بشناسنامه1820124۵84خرمشهر۵-قاسم   کاظم 
عیاشی  متوفی(6-صالح  بشناسنامه1820124۵92خرمشهر)پسران 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  بشناسنامه299اهواز)همسرمتوفی(والغیر 
ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف:)9/63(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

یونس  میشود  اخطار   میباشد   مجهوالمکان  فعال  که    .... ساکن  باطنی  علیرضا  به  
زارع       دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه   به استناد    ضمائم )فاکتور( ،به شورای 
حل اختالف تنکابن  بکالسه ۵18/96 شعبه ششم ثبت و وقت دادرسی  به روز یک 
شنبه  9۷/4/3 ساعت 9 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست    یونس زارع      و 
دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
در صورت عدم  مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید.  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه)شورا( 
الزم  آگهی  بوسیله  منبعدابالغی  چنانچه  نمود.  خواهد  رسیدگی  غیاباً  دادگاه  حضور 

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

آگهی
در خصوص دعوای آقای ناصر نوروزی به وکالت از پست بانک به طرفیت آقای حسین 
ارونی به خواسته خلع ید از پالک ثبتی 11091فرعی از 4اصلی بخش 10 ثبت نور و 
با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه خوانده مجهول المکان میباشد مراتب 
ارسال تا خوانده را جهت مالحظه نظریه کارشناسی دعوت شوند لذا تا در یکی از جراید 
کثیراالنتشار منتشر تا چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابالغ به 
این دادگاه اعالم نمایند مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 

هادی صادقی م. الف 9۷/1۵۵ 

آگهی ابالغ  
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای قربانعلی رمضانی زیدی فرزند ابراهیم 
قربانعلی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  سعادتی  معصومه  خانم  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  به  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  طالق  خواسته  به  رحمانی 
9609981984100۷۵1شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندورود ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 9۷/2/13ساعت 9 تعیین که به دستور دادگاه به موضوع ماده ۷3 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندرود

آگهی
 در خصوص دعوای آقای ناصر نوروزی به وکالت از پست بانک به طرفیت آقای حسین 
ارونی به خواسته خلع ید از پالک ثبتی 1109۷فرعی از 4اصلی بخش 10 ثبت نور و 
با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه خوانده مجهول المکان میباشد مراتب 
ارسال تا خوانده را جهت مالحظه نظریه کارشناسی دعوت شوند لذا تا در یکی از جراید 
کثیراالنتشار منتشر تا چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابالغ به 
این دادگاه اعالم نمایند مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 

هادی صادقی م. الف 9۷/1۵4

ادامه از  صفحه 1
فعال  برای  جامعی  دستورالعملهای  افزود:   وی 
سازمان  به  ای  هسته  حوزه  ظرفیت های  سازی 
انرژی اتمی ابالغ گردیده که متناسب با اقتضائاتی 
که در آینده می تواند پیش روی ما قرار بگیرد در 

زمان مناسب در قالب سناریوهای عملیاتی اجرا  
محترم  رئیس جمهور  که  همانطور  خواهد شد. 
ابتکاری،  اقدامات  این  از  بخشی  کردند  اشاره 
آن  فکر  حتی  مقابل  طرف  که  هستند  مواردی 
موفقیت  ازاحتمال  ایران  کند.برآورد  نمی  هم  را 

سفرمکرون رئیس جمهور فرانسه و مرکل صدر 
اعظم آلمان به آمریکا برای گفتگو با رئیس جمهور 
برای  وی  کردن  متقاعد  باهدف  که  کشور  این 
انجام می  به تعهدات آمریکا در برجام  پایبندی 
شود سوال دیگری بود که شمخانی در پاسخ به 
به عنوان  اروپایی  اتحادیه  از تالش  آن گفت: ما 
به  برجام  در  کننده  مذاکره  های  طرف  از  یکی 
استقبال  المللی  بین  قرارداد  این  حفظ  منظور 
میکنیم و آن را اقدامی حرفه ای در دفاع از مسیر 

دیپلماسی و منطق گفتگو می دانیم اما اگر اروپا 
بااشتباه راهبردی، تسلیم باج خواهی امریکا شده 
و برای جلب نظر ترامپ وارد حوزه های خطوط 
قرمز ایران شود به طور قطع بازنده اصلی این روند 

خواهد بود.
قرارداد  یک  برجام  کرد:  خاطرنشان  شمخانی 
یکپارچه است و هر گونه تغییر و اصالح آن و یا 
فروپاشی  معنی  به   ، تعهدات  کامل  اجرای  عدم 

ارکان آن بوده و با نابودی برجام تفاوتی ندارد.

واکنش ایران به احتمال خروج آمریکا از برجام
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سهم 60 درصدی خدمات استان البرز
 در تولید ناخالص داخلی 

بهره مندی 9920 مشترکی شهرستان بن از گاز 
طبیعی در چهارمحال و بختیاری

جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور 
اقتصادی ودارایی با رئیس اتاق اصناف استان البرز 
در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی 

استان البرز برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل 
»ابوالفضل  البرز،  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور 
و  اقتصادی  امور  نماینده وزیر و مدیرکل  فالح« 
دارایی استان البرز با اشاره به سهم بخش خدمات 
در تولید ناخالص داخلی استان البرز گفت: سهم 
بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی استان البرز 
باالی 60 درصد است و  این امر از تعامل بخش 

خدمات با اتاق اصناف ناشی می شود.
وی با تاکید بر نقش بخش خدمات در جهت ایجاد 
اشتغال افزود: با توجه به شرایط خاص استان البرز 
بلحاظ مجاورت به پایتخت و وضعیت آمار جمعیت 
استانهای تهران، البرز و استانهای مجاور لذا توجه 
ویژه به بخش خدمات می تواند نقش موثری در 
بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال ایفا نماید.  
اقتصادی و دارایی  امور  نماینده وزیر و مدیرکل 
این  برگزاری  از  هدف  درخصوص  البرز  استان 
جلسه با رئیس اتاق اصناف گفت: هدف شورای 
مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفا 
پاسخگویی نیست بلکه هدف ما شفاف سازی ، 
تبیین مسائل و انعکاس مشکالت درحوزه فعالیت 
تشکلهای بخش خصوصی به وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در راستای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد 

اشتغال می باشد.

رئیس  کریمی«  »حمید   ، جلسه  این  ادامه  در 
وضعیت  از  گزارشی  البرز  استان  اصناف  اتاق 
اصناف،وضعیت بازار، درآمدها، افزایش قیمت نهاده 
های تولیدی  در استان البرز ارائه نمود و به بیان 
های  در حوزه  البرز  استان  در  اصناف  مشکالت 
مالیات بر ارزش افزوده و اخذ مفاصا حساب مالیاتی 
موضوع  مالیاتی  های  گواهی  صدور  و  )استعالم 
ماده186 قانون مالیاتهای مستقیم( جهت صدور 

پروانه کسب پرداخت.
وی با اشاره به اینکه دیدگاه اتاق اصناف استان 
البرز، دیدگاه برادری، اتحاد، انسجام و احترام است 
در  البرز  استان  اصناف  اتاق  خاطرنشان ساخت: 
بحث اشتغالزایی، کارآفرینی و ا قتصادی آمادگی 
خود را جهت کمک و یاری به مدیران اقتصادی 

استان البرز اعالم می نماید.
رئیس اتاق اصناف استان البرز، ارائه مشوق ها و 
تخفیف های مالیاتی به فروشگاه هایی که نسبت 
به عرضه و فروش کاالهای ایرانی اقدام می نمایند 
را از جمله راهکارهایی در جهت حمایت از کاالی 

ایرانی عنوان کرد.
در ادامه این جلسه، »قهرمانی« معاون اداره کل 
امور مالیاتی استان البرز درخصوص اجرای طرح 
جامع مالیاتی گفت:طرح جامع مالیاتی بزرگترین 
طرح اقتصادی کشور است و هدف از اجرای این 
فاصله  کاهش  مردم،  رضایتمندی  افزایش  طرح 
ایجاد  طبقاتی، به حداقل رساندن فرارمالیاتی و 

عدالت مالیاتی می باشد.

مصطفوی-  چهار محال و بختیاری: مدیر عامل 
شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری در بازدید 
شهرستانی خود از شرکت گاز شهرستان بن گفت: 
از 9920 مشترک  برخورداری  با  این شهرستان 
از نعمت گاز  9۷04خانوار شهری و روستایی را 

طبیعی بهره مند ساخته است.
به  گازرسانی  که  این  بیان  با  حیدری  سیامک 
مناطق محروم، صعب العبور و جنگلی در راستای 
در  اجتماعی  عدالت  توسعه  و  زدایی  محرومیت 
اولویت کاری این شرکت قرار دارد گفت :در حال 
حاضر 99.۷ درصد جمعیت شهری و روستایی این 
شهرستان از گاز طبیعی برخوردارند که این رقم 
شهرستان را در ردیف شهرستانهای سبز استان 
قرار داده است. مدیر عامل شرکت گاز استان در 
حاشیه این بازدید ضمن شرکت در جلسه مدیریت 
و کارکنان این شهرستان، اخالق مداری و همگرایی 
مدیریت و کارکنان این شهرستان را قابل تقدیر 
دانست و گفت: با توجه به این که شرکت گاز یک 
شرکت خدمات رسان می باشد همه ما وظیفه 

داریم در راستای خدمت رسانی مطلوبتر و شایسته 
تر به مردم تالش مضاعف داشته باشیم و از هیچ 

کوششی فروگزاری ننماییم.
مهندس حیدری با اشاره به افتخارات کسب شده 
ازجمله کسب تندیس سیمین خدمات سبز در 
حفاظت از محیط زیست، رتبه سوم HSE در 
بین شرکتهای گاز استانی و همچنین کسب تقدیر 
نامه سه ستاره در حوزه تعالی سازمانی،کسب این 
در  همکاران  تمامی  تالش  مرهون  را  موفقیتها 
تمامی حوزه ها و واحدها دانست و گفت:  همکاران 
در شرکت گاز استان در راستای سرآمدی و الگو 

شدن فعالیت مستمر دارند.
وی از همکاران خواست با تالش بیشتر در سال 
جاری زمینه کسب افتخارات جدید برای سازمان 

را فراهم سازند.
ارتباط  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  پایان  در 
مدیران شهرستانی نواحی تابعه با امام جمعه و 
مسئولین شهرستانی در حوزه کاری خودرا باعث 
همگرایی و همدلی بیشتر دانست و اذعان کرد 
نواحی و  بین روسای  ارتباط سازنده ومستمر  با 
مسئولین شهرستانی از جمله فرماندار ،بخشدار 
،امام جمعه و مسئولین ادارات و تعامل سازنده با 
آنها حل مشکالت حوزه شهرستانی خصوصا وصول 
مطالبات و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال 
با اطمینان خاطر بیشتری صورت خواهد گرفت و 
رسیدن به این آرامش و تعامل سازنده با مردم و 

مسئولین هدف نهایی ما می باشد . 

امضای توافقنامه احداث مدرسه خیّری  
ابتدایی در تالش

منکویی- رشت: در راستای برطرف شدن مشکالت 
اسناد  تالش  شهرستان  آموزشی  فضاهای  کمبود 
توافقنامه احداث مدرسه ابتدایی که به همت  جمعی از 
خّیرین نیک اندیش در اقدامی ارزشمند احداث خواهد 

شد امضا شد.
گفتنی است مدرسه ابتدایی حجر بن عدی با دو کالس 
درس در گیسوم تالش با زیربنای ۵2متر مربع بصورت 
سازه ال اس اف با تعهد هفتصد میلیون ریال توسط 
گروهی از همکالسی های قدیم به یاد دوران تحصیل 

خود و بااراده بلند و نیت خالص احداث خواهد شد.
شایان ذکر است این توافقنامه توسط مهندس مقدم 
مدیر کل نوسازی مدارس استان و مهندس محمود 
ساعی به نمایندگی از همکالسی های خّیر که  در این 
جهاد خداپسندانه و در امر مقدس مدرسه سازی سهیم  

شده اند در دفتر مدیر کل امضا شد.
مدرسه  تفاهنامه  امضای  درمراسم  مقدم  مهندس   
خّیری فوق، ضمن تحسین اقدام ارزشمند این جمع 
همکالسی خِیّر، از خیرین به عنوان فعاالن فرهنگی 

جامعه در امر گسترش فضاهای آموزشی نام برد.
وی با بیان اینکه آینده سازان این کشور نباید زیر سقف 
های ناامن به تحصیل مشغول شوند،گفت:تمام تالش 
ما این است تا بتوانم فضاهای امن،مناسب و زیبا را برای 

دانش آموزان عزیز استان فراهم کنیم.
مدیر کل نوسازی مدارس استان با بیان اینکه خیرین 
موهبت الهی هستند و باید از این ظرفیت استفاده کنیم 
و بر تقویت یک فضای همدلی و همکاری بین خیرین 

مدرسه ساز و ترغیب آنان تاکید کرد.

تئاترکودکانه »شنگولینا« در اسالمشهر 
به روی صحنه می رود

نوری- اسالمشهر: نمایش صحنه ای »شنگولینا«  
اداره  همکاری  و  نمایشی  هنرهای  انجمن  توسط 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر از اول اردیبهشت 

ماه به مدت یک هفته به اجرای عموم در خواهد آمد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اسالمشهر؛ نمایش »شنگولینا« به نوسیندگی صابر 
شوفریان و کارگردانی سامان گلیج خانی  با محتوای 

آموزشی تهیه گردیده است.
برای  ناقال داستانی مفرح  نمایش سه  گفتنی است: 
برخی  معرفی  به  که  باشد  می  نوجوانان  و  کودکان 
خصوصیات اخالقی نظیر صرفه جویی، هوشیاری در 
مقابل دشمن و آموزش توصیه های امنیتی و ... در 
فضایی کـودکانه می پردازد که در سه سانس 30 : 9 ، 
30 : 10 و 30 : 11 اجرا خواهد شد و عموم عالقمندان 
مجتمع  در   9۷/2/6 لغایت   9۷/2/1 از  توانند   می 
فرهنگی هنری شهید صارمی به نشانی: اسالمشهر- 
این  تماشای  به  کوچه 20  انتهای  قائمیه-  شهرک 

نمایش بپردازند .
مدارس  اجرای  برای  فوق  نمایش  است:  ذکر  شایان 

سطح شهرستان با  ۵0 درصد تخفیف  می باشد.

خبر

 تبدیل شرکت برق منطقه ای خوزستان
 به قرارگاه سازندگی

برق منطقه ای خوزستان گفت:  مدیرعامل شرکت  وحیدی فر-اهواز: 
از دو سال پیش برای توسعه زیرساخت های صنعت برق، برق منطقه ای 
خوزستان به یک قرارگاه سازندگی تبدیل شده است و در صورت پشتیبانی 
وزارت نیرو و توانیر ظرف سه سال آینده به یک شرکت پیشرو و برند در 

صنعت برق کشور تبدیل می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، محمود 
دشت بزرگ در جلسه ارزیابی عملکرد سال 96 معاونت بهره برداری با 
حضور تیم ارزیاب شرکت توانیر، اظهار کرد: بر اساس آمار و ارقام سال 
9۷، خشک ترین سال در نیم قرن اخیر است و این خشکسالی به خصوص 
در خوزستان بر صنعت برق تاثیر گذار است. برای عبور از این شرایط باید 
یک بازتعریف در فعالیت های خودمان داشته باشیم و با شرایط اقلیمی که 

عالئم نشان از پایداری آن در آینده دارد منطبق و سازگار شویم.
وی ادامه داد: در سال گذشته برای مقابله با گرمای ۵4 درجه و ریزگردهایی 
با چندین برابر حد مجاز، اقدامات خوبی برای پایداری شبکه انجام شده که 
نتایج و نقطه عطف آن را در سال 9۷ که همراه با رشد مصرف و گرمای 

هوا است خواهیم دید.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: در چنین شرایطی 
یکی از اقدامات مهم، بحث های مدیریت مصرف است که همه ارکان برق 
باید به آن توجه کنند و آن را تنها مختص شرکت های توزیع ندانند، چرا 
که اگر مدیریت صحیح مصرفی صورت نگیرد همه بخش های صنعت برق 
از تولید تا توزیع درگیر آن خواهند شد. دشت بزرگ با بیان آنکه مصرف 
صحیح نیازمند یک کار مدیریتی مشارکتی با همکاری مشترکین و مصرف 
کنندگان است، افزود: مدیریت مشارکتی می گوید که کار مناسب را توسط 
افراد مناسب و در زمان مناسب انجام دهیم، در ارتباط با صنعت برق کار 
مناسب همین مدیریت مصرف است و زمان مناسب هم همین امروز است 

که سخت ترین سال به لحاظ خشکسالی است.
وی بیان کرد: امروزه صنعت برق نیازمند یک تغییر، تحول و طراحی الگوی 
الگوی  نیازمند پیاده کردن  توسعه خدمات نوین در صنعت برق بوده و 
حکمرانی خوب در ارتباط با صنعت برق و شاخص های آن است، یکی از 
شاخص های این حکمرانی خوب محصولی کردن خدمات و رساندن برق 
با کیفیت به مشترکین است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
یکی از شاخص های کیفی صنعت برق را توسعه انرژی های تجدید پذیر 
دانست و افزود: 60 درصد تولید خوزستان از نیروگاه های برق آّبی است 
که با خشکسالی اخیر و کاهش آورد 48 درصدی سدها نسبت به سال 
تبدیل  تهدید  به یک  ما  برای  بلند مدت  به  نسبت  و 66 درصدی  قبل 
شده است، برای مقابله با این شرایط باید انرژی های تجدید پذیراز نوع 
خورشیدی و بادی با مشارکت کل کشور و همه شرکت های برق منطقه 
تجدید  های  انرژی  گفت:  بزرگ  دشت  شود.  ها  آبی  برق  جایگزین  ای 
پذیر در خوزستان می تواند همزمان چند هدف تامین انرژی با کیفیت، 
جایگزینی برای برق آبی ها، تثبیت گرد و خاک، جذب سرمایه گذاری و 

اشتغال زایی را دنبال کند.

خبر

سودآوری  رشد  با  همزمان  اصفهان:  بهادری- 
فوالد مبارکه در سال 1396 سهام این شرکت نیز 
با استقبال باالی سهامداران در بورس مواجه شد؛ 
به گونه ای که از قیمت ثبت شده در ابتدای سال 
96 به رقم 28۷۷ ریال در پایان سال دست یافت و 
104 درصد بازده قیمت به ثبت رسید که با توجه به 
تقسیم 100 ریال سود جمعا 111 درصد بازده برای 
سهامداران شرکت به ارمغان آورد. این در حالی است 
که بازده بورس در این سال 2۵ درصد بوده است. به 
عبارت دیگر، فوالد مبارکه بیش از 4 برابر میانگین 
بازار بازدهی داشته است. این مطلب را امیرحسین 
نادری معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه همزمان 
با برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
دستاوردهای  تشریح  و ضمن  بیمه گفت  و  بانک 
شرکت از نگاه بورس و بازار سرمایه در سال 1396 
و اهداف این شرکت در 139۷ به آخرین وضعیت 
و  فروش  و  تولید  انداز  شرکت، چشم  های  پروژه 
وضعیت سودآوری شرکت در سال جاری اشاره نمود.
وی در همین زمینه اظهار داشت: در سال گذشته، 
فوالد مبارکه با توجه به رشد قابل توجه سودآوری 

و بهره برداری از طرح های توسعه، ازجمله طرح 
افزایش  و  سنگان  سازی  گندله  فوالدسبا،  توسعۀ 
تولید کالف و تختال، به رقم سود باالتر از ۵هزار 
اندازی  از زمان راه  میلیارد تومان دست یافت که 
تاکنون، باالترین رقم سود بوده است. نادری در ادامه 
افزود: در سال گذشته، سهام شرکت با میانگین 61 
میلیارد ریال ارزش روزانه معامالت، رتبۀ اول را در 

بین شرکتهای بورس به خود اختصاص داد؛ ضمن 
اینکه نماد شرکت 234 روز کاری باز بود که نشان از 

نقدشوندگی و سهولت در خریدوفروش سهام دارد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه شاخص کل بورس 
اقتصاد  حساس  نماگرهای  از  یکی  بهادار  اوراق 
کشور است، گفت: شاخص بورس در سال 1396، 
به 96.289 واحد رسید و رشد  از ۷۷.48۵ واحد 

عنوان  به  مبارکه  فوالد  که  داشت  درصدی   24
یکی از تأثیرگذارترین شرکتها در بورس، به تنهایی 
باعث  واحد(  مجموع 18804  )از  واحد  با 3140 
اوراق بهادار شد. گفتنی  رشد شاخص کل بورس 
است در جریان برگزاری این نمایشگاه که شرکت 
فوالد مبارکه همراه با شرکتهای بورسی گروه شامل 
فوالد هرمزگان جنوب، گالوانیزۀ فجر کاشان، شرکت 
سرمایه گذاری توکا فوالد و کارگزاری مبین سرمایه 
میزبان بازدیدکنندگان بود، برخی از شخصیتهای 
بازار سرمایه، ازجمله دکتر شاپور محمدی، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار و دکتر امیری، معاون 
نظارت بر ناشران بورس، از نزدیک از غرفۀ گروه فوالد 
مبارکه اصفهان بازدید کردند. یازدهمین نمایشگاه 
فعال  حضور  با  بیمه  و  بانک  بورس،  المللی  بین 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان و 390 شرکت داخلی 
و خارجی در بخشهای مختلف ازجمله شرکتهای 
گذاری،  سرمایه  شرکتهای  بورس،  کارگزاری 
شرکتهای بیمه و ناشران بورس از تاریخ 2۷ تا 30 
فروردین ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه 

های تهران برگزار شد.

بازدهی 4 برابری فوالد مبارکه در بازار سرمایه کشور 

با حضور وزیر نیرو در خوزستان برگزار شد:

جشن بهره مندی روستاهای  شهرستان کارون از آب شرب پایدار و بهداشتی

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به   علی حیدری قندرقا لو  ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   
حامد فرمان پور   با وکالت الهام قهرمان پور دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه   به 
،به  -وکالتنامه  پرداخت  عدم  نامه  گواهی  -کپی مصدق  کپی مصدق چک  استناد   
شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 614/96  شعبه هشتم  ثبت و وقت دادرسی  به 
روز دو شنبه  9۷/3/۷ ساعت 9 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست    وکیل   خواهان     
و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
در صورت عدم  مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید.  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه)شورا( 
الزم  آگهی  بوسیله  منبعدابالغی  چنانچه  نمود.  خواهد  رسیدگی  غیاباً  دادگاه  حضور 

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

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

میشود.   اخطار   میباشد   فعال مجهوالمکان  که    .... پور ساکن  اکرا موسی  لیال  به   
به  از پرداخت هزینه دادرسی    شاهین شیر مداح     دادخواستی بخواسته  اعسار 
استناد  مصدق مبایعه نامه -کپی کارت اتومبیل -کپی مصدق گواهی عدم  حضور  به 
شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 13/9۷  شعبه هشتم  ثبت و وقت دادرسی  به 
روز سه شنبه  9۷/3/8 ساعت 10 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست      خواهان     
و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
در صورت عدم  مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید.  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه)شورا( 
الزم  آگهی  بوسیله  منبعدابالغی  چنانچه  نمود.  خواهد  رسیدگی  غیاباً  دادگاه  حضور 

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

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به   علی حیدری قندرقا لو  ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   
حامد فرمان پور   با وکالت الهام قهرمان پور      دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه   
به استناد   کپی مصدق چک -کپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت -وکالتنامه ،به 
شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 614/96  شعبه هشتم  ثبت و وقت دادرسی  به 
روز دو شنبه  9۷/3/۷ ساعت 9 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست    وکیل   خواهان     
و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
در صورت عدم  مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید.  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه)شورا( 
الزم  آگهی  بوسیله  منبعدابالغی  چنانچه  نمود.  خواهد  رسیدگی  غیاباً  دادگاه  حضور 

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

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به   ابراهیم احمدی  ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   مجید 
،به شورای  استناد   ضمائم   به  راد  دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه    جعفر ی 
روز   به  دادرسی   وقت  و  ثبت  ششم   شعبه   13/9۷ بکالسه  تنکابن   اختالف  حل 
شنبه  9۷/3/19 ساعت 9 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان  دستور 
نوبت  یک  انتشار  با  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷3 ماده  باستناد  و  دادگاه)شورا( 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
در صورت عدم  مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید.  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه)شورا( 
الزم  آگهی  بوسیله  منبعدابالغی  چنانچه  نمود.  خواهد  رسیدگی  غیاباً  دادگاه  حضور 

باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه    ششم  شورای حل اختالف تنکابن  
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 تحقق ۹۲ درصدی پرداخت وام ازدواج
 به متقاضیان سال ۹6

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از 
تحقق 92 درصدی پرداخت »وام ازدواج« به متقاضیان سال گذشته خبر داد.
به گزارش زمان به نقل  از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید جواد 
رضوی، با بیان اینکه مبلغ وام ازدواج از سال 9۷ به 1۵ میلیون تومان افزایش 
یافته است اظهار کرد: متقاضیان با ثبت نام در سامانه به شعب بانک های 

عامل معرفی خواهند شدو فرایند دریافت وام را آغاز کنند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
با اشاره به اینکه مبلغ وام ازدواج با دستور رییس جمهور محترم در الیحه 
بودجه 9۷ قرار گرفت و به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
قرار گرفت و همکاری بسیار خوب بانک مرکزی در این زمینه به 1۵ میلیون 

افزایش یافته که روند پرداخت وام های 1۵ میلیونی آغاز شده است.
به گفته وی وزارت ورزش و جوانان مسئولیت هماهنگی و رصد و پی گیری 
از مراجع مربوطه را عهده دار است و پیگیری های الزم برای پرداخت به 
موقع وام ها را انجام می دهد و طی سال گذشته پی گیرهای الزم و مستمر از 
سوی وزارتخانه و شخص وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای سلطانی 
فر و همچنین ادارات کل ورزش و جوانان استانها از طریق شورای هماهنگی 
بانک ها جهت پرداخت منظم و به روز وام ها انجام شده که ماحصل این 
پی گیری تحقق 92 درصدی پرداخت وام ازدواج به متقاضیان بوده است که 

جای تقدیر و تشکر از همکاری خوب بانک مرکزی دارد.
سیدجواد رضوی با اشاره به ثبت نام یک میلیون دویست و نود هزار متقاضی 
وام ازدواج در سال گذشته بیان داشت: از این تعداد بیش از یک میلیون و 
صدو هفتادو پنج هزار نفر سال گذشته وام ازدواج دریافت کردند. مدیرکل 
برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانان گفت: با توجه به آمار اعالمی بانک 
مرکزی استان یزد با پرداخت 94 درصدی بهترین عملکرد و استان گلستان 
با بهره مندی 88 درصد متقاضیان در سال 96 در وضعیت پایین تری قرار 
دارد که اختالف این موضوع در استانهای مختلف حدود ۵ درصد می باشد 

که نشان دهنده جاری بودن روند قابل قبول در سراسر کشور بوده است.

صرامی خبر داد: 

رشد جهانی مصرف موادمخدر

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 68 درصد 
مردم ایران، در سنین 1۵ تا 64 سال، برای مشارکت در عرصه پیشگیری 
اولیه از اعتیاد اعالم آمادگی دارند. حمید صرامی در »کارگاه آموزشی پیرامون 
جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به مواد مخدر« که در محل ستاد برگزار 
شد؛ گفت: جامعه جهانی با تهدید و بحران جدی مواد مخدر و روان گردان ها 
مواجه است به گونه ای که 2۵۵ میلیون نفر مصرف کننده در جامعه جهانی 

به عنوان متقاضیان مصرف مواد، زمینه را برای عرضه مواد فراهم کرده اند.
وی تصریح کرد: سیستم هوشمند، فعال، خالق، پویا و داینامیک مواد مخدر 
در جامعه جهانی با ایجاد باورها و نگرش های غلط، زمینه را برای تقاضای 
انواع مواد برای نیل به لذت کاذب، آرامش کاذب و رهایی از اختالالت روان، 
تفریح و مواردی نظیر آن فراهم کرده و متاسفانه اراده محکمی از سوی 
متولیان جامعه جهانی برای مهار و کنترل اعتیاد مشاهده نمی شود به گونه ای 

که در ده ساله ی اخیر، شاهد رشد مصرف مواد در جامعه جهانی بوده ایم.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد افزود: چرخه درآمد ناشی از اقتصاد 
مواد مخدر برای قاچاقچیان از یک سو و زمین گیر شدن نوجوانان و جوانان 
برای عدم پیشرفت و توسعه از سوی دیگر دو مولفه مهم در روند رشد عرضه 
و تقاضا در کشورها هستند. صرامی گفت: در جمهوری اسالمی ایران طی 
چهار دهه مبارزه قاطع و همه جانبه به عنوان پرچمدار مبارزه جهانی از 
سوی نیروهای مبارزه کننده و کشف بیش از ده هزار تن انواع مواد مخدر و 
عدم ترانزیت آن به اروپا و همچنین دستگیری قاچاقچیان و کیفر آنها سبب 
شده تا ضربات جدی به سیستم مواد مخدر و روان گردان ها وارد شود ولی 
متاسفانه هیچ گاه جامعه جهانی نتوانسته است رسالت خود را در برابر این 

گونه تالش های بشر دوستانه جمهوری اسالمی ایران انجام دهد.

پرداخت وام 50 میلیونی مسکن برای فرهنگیان 

گودرز کریمی فر مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به 
جزئیات ارائه وام به فرهنگیان پرداخت و اظهار داشت: با توجه به شروع سال 
جدید و بررسی حساب های سالی مالی، معموالٌ اعطای تسهیالت از نیمه دوم 

اردیبهشت ماه شروع می شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت تسهیالت از طریق مرابحه بانک 
ملی از ۵ تا 1۵ میلیون تومان با سود 12 درصد و بازپرداخت 3 ساله انجام 
می شود، گفت: پرداخت وام مسکن نیز تا سقف ۵0 میلیون تومان برای 

فرهنگیان فاقد مسکن بر اساس اولویت در حال اجراست.
کریمی فر با بیان اینکه به مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر 
جمعیت، ۵0 میلیون تومان و مابقی شهرها، 40 میلیون تومان ، تعلق خواهد 
گرفت، افزود: باز پرداخت خرید مسکن 10 ساله با سود 12 درصد و باز 
پرداخت ساخت مسکن 12 ساله با سود 12 درصد است که سهمیه به 
سراسر استان ها در سال 1396 اعالم شده است، البته روند پرداخت و توزیع 

مجدد سهمیه در سال 139۷ همچنان ادامه خواهد داشت.

خبر

لزوم فقرزدایی 
* امیر حسین تقی پور

فقر یکي از خطرناک ترین پدیده هاي اجتماعي است 
که مي تواند حیات اقتصادي، سیاسي و فرهنگي ملت 

ها را تهدید کند.
در طول دهه هاي اخیر فهم دانشمندان و صاحبان 
نظران علوم اجتماعي از پدیده فقر گسترش و تعمیق 
یافته است؛ به گونه اي که اکنون مي توان ادعا کرد 
تعاریف و در نتیجه سیاست ها و راهکارهاي مبارزه با 
فقر بسیار جامع تر و فراگیرتر از آن چیزي است که در 

دهه هاي پیش وجود داشته است.
اسالمي  حکومت    : آفرینی  کار  اشتغال،  ایجاد   
تنها وسیله و ابزار برای برقراری عدل و عدالت و ایجاد 
حقوق  از  دفاع  و  افراد،  تمامی  برای  رفاه  و  آسایش 
مظلومان و محرومان و اعاده حیثیت و شخصیت انسان 
ها است. اینکه جز از طریق فراهم نمودن شرایط کار، 
تالش و سازندگی برای همه آنانی که توان کاری دارند، 
میسر نخواهد بود. پس با توّجه به عواملی که ممکن 
است سبب بازدارندگی از کار و تالش گردد و زمینه 
بیکاری و یا کم کاری را در جامعه فراهم سازد و شاهرگ 
حیاتی اقتصاد جامعه را که تولید است از تحّرک بازدارد.

تمرکز زدایي :  هرچه دولت ها بتوانند قدرت بخشی 
بیشتری به مناطق مختلف بدهند و اجازه تخصیص 
منابع را به آنها بدهند، آنها نیز با توجه به شناختی که 
از وضعیت و شرایط آن منطقه یا بخش خود دارند می 

توانند هدف گذاری را با شناخت بهتری انجام بدهند.
ایجاد فرصت هاي برابر :  فقر محصول بی عدالتی در 
توزیع فرصت هاست. بنابراین یکی از مهم ترین سیاست 
های فقرزدایی، ایجاد فرصت های برابر است. قابلیت دو 
وجه دارد: قابلیت فردی و محیطی. فردی را در نظر 
بگیرید که به او امکاناتي داده می شود؛ یعنی فرصتی 
در اختیارش قرار می گیرد تا استفاده بهینه از آن نماید، 
اما اگر فرد استفاده از آن را بلد نباشد، روشن است که 

نمی تواند از آن استفاده الزم و شایسته را انجام دهد.
پرهیز از اسراف و تبذیر:  نظارت همگانی یا امر به 
معروف و نهی از منکر، تبلیغات و ارائه الگوی صحیح 
مصرف و سرانجام برخورد عملی و قانونی قاطعانه با 
اسرافکاران می تواند بستري در فقر زدایي به وجود آورد 
و از فاصله طبقاتي شدید در جامعه جلوگیري نماید. 
مقوله اسراف و تبذیر نباید در قلمرو فردي تقلیل یابد، 
چنان که در خود نهادها و ادارات دولتي استفاده بي 
رویه و اتالف انرژي، عقد قرار دادهاي مفسده آمیز، 
برگزاري سمینارها و همایش هاي پُر خرج و دادن 
هدایاي بي مورد و... از جمله مهم ترین مصادیق فقرآور 
است که اگر با برنامه ریزي درست، مدیریت بشود گام 

بزرگي در جهت فقر زدایي خواهد بود.
اصالح فرهنگ جامعه :  آنچه محرومیت ها را در 
جامعه سبب شده و هر روز دامنه آن را گسترده تر 
می سازد، قبل از آن که ریشه در مسائل اقتصادی 
داشته باشد، ریشه در بینش ها، باورها، برداشت ها و 
ارزش های فرهنگی جامعه دارد؛ به عنوان مثال در 
جامعه ای که نظام طبقاتی و ارزش های برخاسته از 
فرهنگ تبعیض نژادی و عصبیت های حزبی و قومی 

حاکم است.
اصالح نظام بازار :  در نظام اسالمي هدف اصلی و اولی 
تولید در جامعه، رفع نیاز انسان هاست، برخالف نظام 
سرمایه داری که هدف اصلی از تولید را سود می شمارد؛ 
بنابراین اگر در نظام سرمایه داری امر دایر شود بین این 
که دارو تولید شود یا مواد مسکر، هر کدام که سودآورتر 

باشد سرمایه دار به سوی همان خواهد رفت.
 افزایش تولید و توزیع عادالنه :  در نفس خود فقر 
زدایی دو موضوع نهفته است؛ نخست اینکه جامعه را 
اینکه روش سالمی به وجود  ثروتمند سازیم ودیگر 
آوریم که این ثروت به صورت عادالنه بین گروه ها 
وافراد جامعه تقسیم شود. به این ترتیب دو مساله ظاهراً 
جدا از یکدیگر طرح می شود که نخستین آن مربوط 
به تولید بیشتر کاال واز مقوله مباحث اقتصادی به معنی 
عام است ودیگری مربوط به توزیع عادالنه واز مقوله 

اقتصادی اجتماعی است.
 انفاق و احسان :  یکی از طرق مهم فقر زدایي در 
جامعه، رفع نیاز مستمندان به وسیله ی انفاق و احسان 
است. خودداری از انفاق و احسان در طول زمان موجب 
می شود که فاصله و نفرت مستمندان از اغنیاء بیشتر 

شده و موجب هالکت یکدیگر شوند.

خبر

رییس گروه فناوری های نوین تولیدمثل و اهدای جنین معاونت 
درمان وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات انجام شده در حوزه 
درمان ناباروری، گفت: با این اقدامات تاکنون حدود 30هزار نفر از 

خدمات درمان ناباروری در سراسر کشور بهره مند شده اند.
دکتر بتول رشیدی همزمان با هفته سالمت با اشاره به اقدامات انجام 
شده در حوزه مدیریت درمان ناباروری، گفت: برنامه و طرح مدیریت 
درمان ناباروری در راستای ابالغ سیاست های جمعیتی از سال 94 
پایه ریزی و با تشکیل حوزه ناباروری در مرکز مدیریت پیوند معاونت 
درمان وزارت بهداشت، رسما وارد فاز برنامه ریزی و اجرا شد. بر 
همین اساس مهم ترین برنامه کوتاه مدت تکمیل و نوسازی 24 مرکز 
دولتی و دانشگاهی درمان ناباروری موجود در سراسر کشور بود. 
همچنین 20 مرکز دولتی درمان ناباروری جدید در سراسر کشور از 
جمله در شهرهای مرزی و محروم کشور تاسیس و تجهیز شدند. وی 
با بیان اینکه این طرح همچنین شامل ارایه بسته حمایتی خدمات 
درمانی ناباروری به زوجین مشمول است،به ایسنا گفت : به طوریکه 
8۵ در صد هزینه تعرفه دولتی خدماتی مانند میکرواینجکشن، تلقیح 
آزمایشگاهی و...  از سوی وزارت بهداشت تامین و پرداخت می شود. 

رئیس پلیس پایتخت تهران از امحاء ۷0 تن لوازم آرایشی و 24 تن 
مواد خوراکی قاچاق خبر داد.

قاچاق  کاالهای  امحاء  طرح  نشست  در  رحیمی  سردار حسین 
کشف شده توسط پلیس آگاهی تهران گفت: امروز شاهد بودیم که 
یکی از بزرگترین محموله های قاچاق کشف و ضبط شد و ما ۷0 
تن لوازم آرایشی و بهداشتی و 24 تن مواد خوراکی و نوشیدنی به 

دستور قوه قضائیه امحاء خواهیم کرد.
وی افزود: این مواد به صورت قاچاق وارد کشور شده و تا تهران 

رسیده است.
تاریخ  بهداشتی  تمام مواد  تأکید کرد: متأسفانه  سردار رحیمی 

مصرف گذشته اند و ۷ تا 11 سال از انقضای آنها گذشته است.
رئیس پلیس پایتخت تهران گفت: این مواد با ورود به تهران، تاریخ 
هایشان عوض می شود و متأسفانه به دست مردم می رسد که با 
اقدامات هوشمندانه پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با کاالی قاچاق 

توانستیم این محموله را کشف و ضبط کنیم.
وی ادامه داد: این مواد عمدتا از غرب کشور وارد می شود و 10 نفر 

که عمدتا سابقه دار بودند، دستگیر شدند.

رئیس فراکسیون خانواده مجلس گفت: آستانه تحمل جامعه در 
برابر بحران ها کاهش یافته و باید به احیای آن بپردازیم.

با  مجلس  زنان  فراکسیون  مشترک  نشست  در  در  مافی  پروانه 
معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در برنامه معاونت 
زنان در دولت دوازدهم در بخش »خانواده » بر موضوع تقویت 
نهاد خانواده و تحقق الگوی پیشرفت ایرانی- اسالمی تاکیده شده 
است که ذیل آن تقسیم کار فرابخشی برای اجرای سیاست های 
و  قوانین  و  نظام حقوقی  بازنگری  روند  پیگیری   ، کلی خانواده 
مقررات مرتبط با حقوق خانواده،  ارزش گذاری کار خانگی زنان 
و لحاظ کردن آن در حساب های ملی و توازن میان کار و زندگی 
با تصویب بسته جامع حمایتی زنان شاغل از جمله مواردی است 
که باید سیاست گذاری جهت برنامه ریزی برای آن صورت گیرد 

و امیدواریم که برنامه عمل و گزارش اقدام انها را دریافت کنیم.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه به حمایت از زنان سرپرست 
خانوار تاکید شده و انتظار می رود که دستورالعمل نهایی و تشکیل 
کارگروههای آن تکمیل شود تا صرفا اقدامات ما در حد تدوین 

برنامه و آیین نامه خالصه نشود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اظهارات اخیر خود 
درباره توسعه آموزش زبان روسی در مدارس گفت: 
منظور ما این نبوده است که آموزش زبان روسی به 
عنوان زبان دوم و اجباری انجام شود بلکه بحث ما 
این است که چرا باید شرایطی را ایجاد کنیم که 
تدریس زبان خارجی به شکل انحصاری مربوط به 

زبان انگلیسی باشد.
پایانی  نشست  افتتاحیه  در  بطحائی  محمد  سید 
هشتمین دوره مجلس دانش آموزی با بیان اینکه 
انحصار آموزش زبان انگلیسی در مدارس کار درستی 
نیست، افزود: بر اساس دستورالعمل شورای عالی 
تدریس شده  زبان های خارجی  پرورش  و  آموزش 
در کشور در مقاطع متوسطه اول و دوم، انگلیسی، 
فرانسه، آلمانی، روسی و اسپانیایی هستند، تالش ما 
این است که اگر تعدادی دانش آموز به هر دلیلی 
عالقمند به یادگیری زبان دوم آلمانی، روسی و ... 
با  ایجاد کنیم. وی  آنها  برای  را  امکان  این  باشند 
تاکید بر اینکه ما باید زمینه توسعه سایر زبان های 
خارجی به ویژه روسی را در مدارس کشور فراهم 
کنیم اظهار کرد: در جریان سفر اخیری که به کشور 
روسیه داشتم طی گفت وگوهای انجام شده در تالش 
هستیم تا این توافق ایجاد شود که زبان فارسی نیز 
در مدارس کشور روسیه به عنوان زبان دوم تدریس 
شود. همچنین مباحثی در کتاب های درسی مدارس 
کشور روسیه برای آشنایی با فرهنگ ایرانی قرار داده 

شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به آخرین 
نیز تصریح  وضعیت طرح حذف کنکور در کشور 
کرد: به نظر می رسد طرح حذف کنکور در آینده ای 
نزدیک به سرانجام برسد و ما در حال رسیدن به 
این  در  دخیل  دستگاه های  بین  مشترکی  نقطه 
آموزان  دانش  برای  وجود  این  با  هستیم.  موضوع 
مقطع پیش دانشگاهی حاضر هیچ تغییری در کنکور 
98 به غیر از آنچه در سال جاری اتفاق می افتد به 
وجود نخواهد آمد و کنکور 98 هیچ تفاوتی با کنکور 

9۷ نخواهد داشت.
بطحائی در ادامه با اشاره به تعطیلی سه مدرسه ایرانی 
در کشور امارات نیز گفت: بخش عمده ای از مشکل 
کشور ما با امارات به دلیل اختالف در دیپلماسی 

این دو کشور است و آموزش و پرورش نمی تواند در 
مدیریت سیاسی وارد شود.

وی با بیان اینکه بخشی از اختالل ایجاد شده به 
دلیل نارسایی در روابط دیپلماتیک و حمایت امارات 
از سیاست های توسعه طلبانه عربستان در منطقه و 
جنایات این کشور در یمن است، افزود: مجموعه 
امارات  کشور  تا  است  شده  باعث  اقدامات  این 
سیاست های انقباضی شدیدی علیه ایران اتخاذ کند 
که پیامد آن اختالل در ادامه فعالیت مدارس ایران 
در کشور امارات بوده است. وزیر آموزش و پرورش 
با بیان اینکه با وجود قدمت و سابقه طوالنی مدت 
فعالیت مدارس ایرانی در کشور امارات، سه مدرسه 
ایرانی در این کشور به بهانه های مختلف تعطیل 

شده اند، اظهار کرد: امیدواریم مشکل حقوقی که 
کشور امارات برای مدارس ما ایجاد کرده است را 

برطرف کنیم.
به گفته بطحائی، سیاست حاکمیت و دولت ایران 
استمرار فعالیت مدارس خارج از کشور با توجه به 
فارس  ایرانیان ساکن حاشیه خلیج  زیاد  جمعیت 
بازگشایی  برای  است. همچنین نشانه های مثبتی 

مجدد این مدارس گزارش شده است.
وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از باال نبودن روحیه 
آموزش  گفت:  کشور  مدارس  در  نشاط  و  شادابی 
توسعه  مسیر  از  حرکت  تا  دارد  قصد  پرورش  و 
مهارت های شناختی را به سمت توسعه مهارت های 

فردی و اجتماعی تسریع کند.
بطحائی در افتتاحیه نشست پایانی هشتمین دوره 
و  آموزش  در  اینکه  بیان  با  آموزی  دانش  مجلس 
پرورش به دالیل مختلف مقاومت در برابر تغییر بسیار 
زیاد است، افزود: این پدیده سازمانی در بسیاری از 
کشورها وجود دارد و مختص کشور ما نیست. ما 
تشکل های  ظرفیت  به  مقاومت  این  کاهش  برای 
دانش آموزی و مجلس دانش آموزی نیازمندیم. وی 
با اشاره به اینکه مجلس دانش آموزی نباید تبدیل 
به تشکلی تشریفاتی شود که سالی یکبار اعضای آن 
دور هم جمع می شوند، افزود: مجلس دانش آموزی 
ظرفیت عظیمی است که باید به شکل کاربردی از 
آن برای تحوالت آموزش و پرورش مبتنی بر سند 

تحول استفاده کنیم.

بطحائی خبرداد:

حذف غول کنکور در آینده ای نزدیک 

امحاء ۷۰ تن لوازم آرایشی
 

 و ۲۴ تن مواد خوراکی قاچاق

آستانه تحمل جامعه در برابر 
بحران ها کاهش یافته است

 حمایت ۸۵ درصدی
ور وج های نابار  از ز

آگهی موضوع ماده 3قانون
 و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رومشگان تصرف مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
لذا مشخصات و امالک مورد تقاضا به شرح زیر بمنظوراطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند.می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
1-برابر رأی شماره 13966032۵03۷000348 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری شیراوند فرزند میرزاولی 
به شماره شناسنامه 21۷3۵ صادره از کوهدشت در شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 206.40 متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد شهرستان 

رومشکان شهر چغابل خیابان انقالب انتقالی از ملک رسمی آقای غالمرضا امرایی.
2-برابر رأی شماره 13966032۵03۷000361 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد کاظمی فرزند علی اکبر 
به شماره شناسنامه 228 صادره از ویسیان در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
3۷6.3۵ متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان رومشکان، 

شهر چغابل، خیابان اشرفی اصفهانی، انتقالی از مالک رسمی آقای غالمرضا امرایی
3-برابر رأی شماره 13966032۵03۷000298 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن امرایی فرزند امامعلی 
به شماره شناسنامه 113۵ صادره از رومشکان در شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 104.23 متر مربع چالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان 

رومشکان، شهر چغابل، نبش میدان امام انتقالی از مالک رسمی آقای امامعلی امرایی
4-برابر رأی شماره 13966032۵03۷000266 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی سوری فرزند نامدار به 
شماره شناسنامه ۵980012۷3۷ صادره از رومشکان در شش دانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 134.8۷ متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان 

رومشکان، شهر چغابل، خیابان پلیس انتقالی از مالک رسمی آقای غالم امرایی

۵-برابر رأی شماره 13966032۵03۷00033۷ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زربانو امرایی فرزند صیف عالی به 
شماره شناسنامه 388 صادره از رومشکان در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
42۵ متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان رومشکان، 

شهر چغابل، جنب آموزش و پرورش انتقالی از مالک رسمی آقای صیف عالی امرایی
6-برابر رأی شماره 13966032۵03۷000338 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض خانم زربانو امرایی فرزند صیف عالی به شماره 
شناسنامه 388 صادره از رومشکان در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 208 
متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان رومشکان، شهر 

چغابل، جنب آموزش و پرورش انتقالی از مالک رسمی آقای صیف عالی امرایی
۷-برابر رأی شماره 13966032۵03۷0002۷2 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی ازاضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صبا امرایی فرزند هادی به 
شماره شناسنامه 1433 صادره از رومشکان در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
222 متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان رومشکان، 

شهر چغابل، خیابان 24 متری فردوسی، انتقالی از مالک رسمی آقای علیمراد کولیوند
8-برابر رأی شماره 13966032۵03۷000333 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس امرایی فرزند کرمبگ 
به شماره شناسنامه 10۷3 صادره از رومشکان در شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 83.03 متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان 
رومشکان، شهر چغابل، خیابان رهبری، جنب بانک ملی انتقالی از مالک رسمی آقای 

علی بهرامی فرد قالیی
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   13966032۵03۷00026۷ شماره  رأی  9-برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن امرایی 
فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۵834 صادره از رومشکان در شش دانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 1۵۵ متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم 
آباد، شهرستان رومشکان، شهر چغابل، خیابان 10 متری انتقالی از مالک رسمی آقای 

فتحعلی امرایی
10- برابر رأی شماره 13966032۵03۷0003۵1 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستر در واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نورعلی فرخی نژاد فرزند 
میرزاعلی به شماره 1309 صادره از رومشکان در شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 112.26 متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان 
رومشکان، شهر چغابل، خیابان رهبری انتقالی از مالک رسمی آقای نورعلی کولیوند 

)فرخ نژاد(
11-برابر رأی شماره 13966032۵03۷000303 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شهریار ولی پور فرزند مرتضی 
به شماره شناسنامه 21۷32 صادره از کوهدشت در شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 229.14 متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان 
رومشکان، شهر چغابل، میدان فردوسی، خیابان شهید عزیزمراد امرایی انتقالی مالک 

رسمی آقای اسماعیل امرایی
12-برابر رأی شماره 13966032۵03۷000320 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صیداحمد رضاییان نورآبادی 
فرزند منصور به شماره شناسنامه 802 صادره از رومشکان در شش دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 14۵.88 متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم 
آباد، شهرستان رومشکان، شهر چغابل، کوچه نصر 2 انتقالی از مالک رسمی آقای بهره 

منصوری
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  رأی شماره 13962032۵03۷00026۵  13-برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد حوزه ثبتی 
حوزه ثبت ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس امرایی فرزند 
مرادعلی به شماره شناسنامه 94۵ صادره از رومشکان در شش دانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 314.0۵ متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان 
رومشکان، شهر چغابل، خیابان دستغیب، کوچه اشرفی اصفهانی انتقالی از مالک رسمی 

آقای حاتم امرایی
14-برابر رأی شماره 13966032۵03۷000364 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رومشکان تصرفت مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی یوسف وند فرزند عزیز به 
شماره شناسنامه ۷9۷ صادره از رومشکان در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
1۵2.22 متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان رومشکان، 

شهر چغابل، خیابان فرهنگ انتقالی از مالک رسمی آقای بهره منصوری
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره 13966032۵03۷000362  رأی  1۵-برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن کونانی فرزند 
شیرولی به شماره شناسنامه 142۵ صادره از رومشکان در شش دانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 241.33 متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان 

رومشکان، شهر چغابل، خیابان دستغیب انتقالی از مالک رسمی آقای حسین محمدپور
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت  شماره 13966032۵03۷000363  رأی  16-برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حبیبه امرایی فرزند 
مرادحاصل به شماره شناسنامه ۵980040196 صادره از رومشکان در شش دانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 131.2۵ متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم 
آباد، شهرستان رومشکان، شهر چغابل، خیابان مطهری، کوچه 6 متری اشرفی اصفهانی 

انتقالی از مالک رسمی آقای میثم امرایی.
1۷-برابر رأی شماره 13966032۵03۷000366 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدتقی بابامرادی فرزند 
امامقلی به شماره شناسنامه 4068 صادره از رومشکان در شش دانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 448.۷6 متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان 
رومشکان، شهر چغابل، خیابان ولی عصر انتقالی از مالک رسمی آقای نورعلی کولیوند 

)فرخی نژاد(
18-برابر رأی شماره 13966032۵03۷00036۵ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منیر کالنتری فرزند ملک نیاز 
به شماره شناسنامه 48۵0086942 صادره از پلدختر در شش دانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 266 متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان 
رومشکان، شهر چغابل، خیابان باهنر، کوچه هشت متری روبروی داروخانه امرایی انتقالی 

از مالک رسمی آقای کرم خدا همتی
19-برابر رأی شماره 13962032۵03۷000369 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک رومشکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فوزیه مرادیان پور فرزند مراد به 
شماره شناسنامه 9۷4 صادره از خرم آباد درشش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
142.60 متر مربع پالک 124 اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد، شهرستان رومشکان، 

شهر چغابل، خیابان سعدی انتقالی از مالک رسمی آقای آزادپیر محمدی . م الف 102
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مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه میزان 
برای مستمری  و دستمزد  افزایش حداقل حقوق 
بگیران در سال جاری 19.۵ درصد رشد یافته است 
اظهار کرد: برای سایر سطوح درآمدی باید پیشنهاد ما 
از سوی وزیر رفاه به هیات وزیران ارائه شود. عملیات 
کارشناسی ما در این خصوص به پایان رسیده و پس 
از نهایی شدن آن امید است به زودی تقدیم هیات 
وزیران شود. سید تقی نوربخش در نشست خبری 
خود با اصحاب رسانه که به مناسبت فرارسیدن هفته 
کار و کارگر برگزار شد، از تصویب بودجه سال جاری 
در هیات امنای تامین اجتماعی در شنبه اخیر خبر 
داد و گفت: علت تاخیر در تصویب این بود که بودجه 
ما به میزان معناداری با حقوق و دستمزد در ارتباط 
است و تا حقوق و دستمزد مشخص نباشد منابع 

سازمان قابل تخمین نیست.
وی افزود: رقم این بودجه 98 هزار و 661 میلیارد 
تومان است. در این بودجه بابت تعهدات مستمری 
و کوتاه مدت 63 هزار و ۷14میلیارد تومان و برای 

درمان 20 هزار و 9۵6 میلیارد تومان پیش بینی شده 
و مابقی صرف هزینه های سرمایه گذاری و پشتیبانی 

و عمران می شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه رقم 
بودجه درمان معادل 9 بیست و هفتم حق بیمه هاست 
گفت: بودجه سازمان در سه قسمت تنظیم می شود؛ 
نخست ارقام بودجه و دیگری پروژه های عملیاتی 
این بخش  از 120 پروژه عملیاتی در  است. بیش 
پیش بینی شده است. بخش سوم نیز تبصره های 
بودجه است که در ۵ بخش درمان، بیمه ای، اقتصادی 

و آی تی صرف می شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه میزان 
برای مستمری  و دستمزد  افزایش حداقل حقوق 
بگیران در سال جاری 19.۵ درصد رشد یافته است 
اظهار کرد: برای سایر سطوح درآمدی باید پیشنهاد ما 
از سوی وزیر رفاه به هیات وزیران ارائه شود. عملیات 
کارشناسی ما در این خصوص به پایان رسیده و پس 
از نهایی شدن آن امید است به زودی تقدیم هیات 

وزیران شود. نوربخش با اشاره به شعار امسال گفت: 
ما می توانیم نقش موثری در رونق فضای کسب و 
کار داشته باشیم. از ابتدای امسال یک بسته حمایتی 
تصویب شده که در سال جاری شاهد اجرای آن 
خواهیم بود. بخش اول این بسته شامل بخشودگی 
جرایم کارفرمایان است. این پیشنهاد تقدیم هیات 
وزیران شده و در جلسه فردای هیات دولت به بحث 
گذاشته می شود تا جرایم خوش حسابان بخشیده 
شود. وی افزود: مورد دوم حسابرسی و بازرسی از 
دفاتر قانونی است. تامین اجتماعی طبق قانون موظف 
به بازرسی از دفاتر قانونی بنگاه های فعال است. به 
دلیل حمایت از تولید امسال این بازرسی محدود به 

یک سال قبل شده و دیگر به عقب تر برنمی گردیم.
وی افزود: حمایت از اجرای طرح های پژوهشی نیز در 

این بسته حمایتی دیده شده است.
به  اشاره  با  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
هدفمندی منابع سازمان در راستای پوشش کارگاه ها 
نیز بیان کرد: برخی صنوف با پرداخت حق کارفرمایی 

از سوی دولت بیمه اند که ما برای آنها نیز تسهیالت و 
برنامه هایی مدنظر داریم.

وی به صدور دستورالعمل اجرای مشوق های بیمه 
کارفرمایی و قابل اجرا بودن آن از ابتدای امسال گفت: 
کارفرمایان با بکارگیری نیروهای جدید با شرایطی از 
مزایایی چون معافیت از حق بیمه برخوردار می شوند. 
شرایط فرد بکارگیری شده: حداکثر سن باید 34 
از  قبل  از یکسال  بیش  بیمه ای  سال، عدم سابقه 
ثبت نام، سپری شدن حداقل سه ماه از ثبت نام در 
مراکز کاریابی مجاز است و کارگاه باید دارای کد بیمه 
کارگاهی و حداقل دو نفر تحت پوشش باشد. مدت 

اعتبار این طرح نیز دو سال است.

افزایش حداقل ۱9.۵ درصدی »حقوق « مستمری بگیران

اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد
اخطار افراز

موضوع ماده 18 آیین نامه رسمی الزم االجرا
خواندگان:زهرا لشگری – جیران احمدی

به ادرس: نظرآباد-خیابان امام حسین شمالی 
کوچه شقایق 16 پ 4۵

با  لشگری  عبداهلل  مرحوم  وراث  خواهان: 
وکالت اکبر یاسین مهر

مصطفی  شهید  نظرآباد-خیابان  آدرس:  به 
خمینی کوچه شقایق ۷ پ 8

وراث  وکالت  مهربا  یاسین  اکبر  اینکه  به  نظر 
از مالکین مشاعی در پالک 1۷1 فرعی از 36 
اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد به 
موجب وارده شماره ۷/90۷99 مورخ 96/۷/16 
از  را  خودشان  مشاعی  سهمی  افراز  تقاضای 
اخطار  تنظیم  از  پس  که  اند  نموده  اداره  این 
اجرای  شعبه  ابالغ  مامور  گواهی  حسب  افراز 
ثبت اسناد و امالک نظرآباد بعلت عدم حضور 
مالکین مشاعی ابالغ آگهی اخطار افراز میسور 
نگردیده است. لذا به موجب ماده 18 آیین نامه 
اسناد رسمی الزم االجرا به اطالع میرساند در 
ساعت 10 صبح دوشنبه مورخه 9۷/3/۷ نسبت 
اقدام خواهد شد. شایسته  از  محل  بازدید  با 
است در موعد مقرر وبا در دست داشتن مدارک 
شناسایی و مالکیت در محل وقوع ملک حضور 
بهم رسانید بدیهی است در غیر اینصورت این 
اداره نسبت به ادامه عملیات افراز وفق مقررات 
قانونی اقدام خواهد نمود و این اگهی فقط در 
م.الف:1014  شد.  خواهد  منتشر  نوبت  یک 

تاریخ چاپ:139۷/2/۵
 منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت
 اسناد و امالک نظرآباد
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قیمت نفت با وحشت از تحریم ایران رکورد زد

بازار نفت در پایان معامالت روز دوشنبه، به سخنان وزیر نفت کشورمان 
که گفته بود ممکن است نیازی به تمدید توافق کاهش تولید نباشد، 

واکنش نشان داد و شاهد تقویت قیمت ها بود.
بر اساس این گزارش، رویترز نوشت: روز دوشنبه پس از این که ایران 
امیدها برای این که توافق کاهش تولید اوپک تمدید شود را کمرنگ کرد، 
شاخص نفت برنت در دادوستدهای پرنوسان، دوباره مثبت شد. وحشت 
از این که تحریم های مجدد آمریکا، تولید ایران را کاهش دهد، قیمت ها 
می گوید:  پرایس فیوچرز،  گروه  تحلیل گر  فیلین،  فیل  کرد.  تقویت  را 
قیمت ها توییت به توییت تغییر می کنند. او می گوید بازارها در پاسخ 
به اظهارات مقامات آمریکا و اوپک، باالوپایین می شوند. بازارها در ابتدا با 
ترس از بازگشت عرضه اضافی، سقوط کردند. وب سایت رسمی وزارت 
نفت ایران گزارش داد، وزیر نفت، بیژن زنگنه، گفته است، درصورتی که 
قیمت ها تقویت شده باشند، نیازی به تمدید توافق بین اعضای اوپک و 
تولیدکنندگان متحد آنها وجود ندارد. پس از این که بازارها با وحشت از 
این گزارش واکنش نشان دادند، به گفته فلین، با تمرکز سرمایه گذاران بر 
این که حتی اگر ایران بیش از سقف توافق اوپک تولید کند، با تحریم های 
آمریکا از میزان تولید آن کاسته خواهد شد، قیمت ها دوباره تقویت شدند.

همچنین با گزارش شرکت تامین اطالعات انرژی گن اسکیپ، که نشان 
می داد میزان ذخایر انبارها در مرکز انبارهای کوشینگ در اوکالهاما، 
کاهش یافته است، قیمت ها باال رفت. تا ساعت 1:21 بامداد سه شنبه به 
وقت تهران، قیمت نفت خام برنت با 6۵ سنت، یا 0.9 درصد، افزایش 
در ۷4.۷1 دالر برای هر بشکه بسته شد. قیمت نفت برنت پس از انتشار 
سخنان زنگنه تا ۷3.13 دالر هم سقوط کرده بود. قیمت هر بشکه نفت 
خام نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی آی، با 24 سنت افزایش 
در 68.64 دالر بسته شد. این شاخص در پایین ترین قیمت دیروز خود، 
در بشکه ای 6۷.14 دالر معامله شد. تفاوت قیمت 2 شاخص نفتی به 
بیشترین میزان خود از 8 ژانویه تا کنون رسیده است. در معامالت پس 
از بسته شدن بازارهای اصلی، قیمت شاخص برنت همچنان باالتر رفت 
و حتی تا رکورد خارق العاده ۷۵.08 دالر برای هر بشکه، هم رشد کرد. 
از اوایل 201۷، اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان غیر اوپک، برای از 
بین بردن شرایط اشباع بازارها، تولید خود را محدود کرده اند. این توافق 
تا پایان 2018 ادامه خواهد یافت. استراتژیست بازار جهانی مدیریت 
سرمایه جی پی مورگان، کری کریگ، می گوید: فشار باال برنده قیمت ها 
ناشی از تحریم های آمریکا بر علیه کشورهای کلیدی صادرکننده نفت، 

همچون ونزوئال، روسیه و ایران، است.

نفت در جهان

برداشت روزانه 570 میلیون متر 
مکعب گاز پارس جنوبی در سال ۹6

به  اشاره  با  نفت  وزیر  پژوهشی  و  مهندسی  معاون 
برداشت روزانه ۵۷0 میلیون متر مکعبی گاز از میدان 
پارس جنوبی در سال گذشته گفت: این رقم موجب 
شد تا در بهره برداری و برداشت از میدان مشترک 

گازی پارس جنوبی از قطر پیشی بگیریم.
حبیب ا... بیطرف معاون مهندسی، پژوهش و فناوری 
وزیر نفت در همایش تولید پایدار گاز با بیان اینکه 
وقتش رسیده است تا برون سپاری را تقویت کنیم، 
گفت: گاهی برای انجام امر برون سپاری زیرساخت ها 

و شرایط الزم وجود ندارد که باید آن را ایجاد کرد.
وی ادامه داد: بخش دولتی نباید وارد حوزه سهامداری 
شود؛ طبق برنامه توسعه سوم شاهد حضور حداقلی 
بخش دولتی در بخش های مختلف اقتصادی کشور 

بودیم اما به مرور این شرایط کاهش یافت.
بی طرف در ادامه تصریح کرد: ایران با توجه به در 
اختیار داشتن 9 درصدی ذخایر نفت جهان و همچنین 
باید در  در اختیار داشتن ظرفیت 18 درصدی گاز 
مدیریت و بهره برداری از این منابع هوشمندانه تر 
عمل کند چرا که این ذخایر نقطه قوت کشور محسوب 

می شوند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه باید منافع نسل 
برداشت،  کرد:  تصریح  کنیم،  رعایت  نیز  را  آینده 
استفاده و بهره برداری از منابع هیدروکربوری کشور 
باید به صورت صیانتی باشد، این در حالی است که 
شدت مصرف انرژی برای حامل های انرژی مختلف در 
 کشور بسیار باال بوده و رقم باالیی را به خود اختصاص 

می دهد.
به گفته معاون وزیر نفت سهم بخش های مولد اقتصاد 
کشور در بهره برداری از منابع هیدروکربوری نسبت 
به سایر بخش ها کمتر است، به این ترتیب می توان 
ذخایر  از  برداری  بهره  و  استفاده  در  ما  نسل  گفت 

هیدروکربوری کشور بهینه عمل نکرده است.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی پژوهشی و فناوری 
اظهار داشت: با توجه به حجم ذخایری که از نعمت گاز 
در اختیار ایران قرار دارد،باید ساالنه 400 میلیارد متر 
مکعب برداشت گاز داشته باشیم، این در حالی است 
که پیش بینی می شود تا سال 1400 میزان برداشت 
گاز ایران به 300 میلیارد متر مکعب در سال برسد. 
وی گفت: البته نباید فراموش کنیم که شبکه انتقال 
و توزیع گازی کشور به موازات ازدیاد برداشت باید 
اصالح شود. این مقام مسئول با اشاره به برداشت ۵۷0 
میلیون متر مکعبی گاز از میدان پارس جنوبی در سال 
گذشته گفت: این رقم  موجب شد تا در بهره برداری و 
برداشت از میدان مشترک گازی پارس جنوبی از قطر 

پیشی بگیریم.

کوتاه از انرژی

تولید  میزان  امور گاز گفت:  نفت در  وزیر  معاون 
که  است  مترمکعب  میلیارد   230 گاز  سالیانه 
براساس برنامه ریزی انجام شده باید تا سه سال 

آینده به 290 میلیارد افزایش یابد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »حمیدرضا عراقی« 
دیروز در چهارمین همایش تولید پایدار گاز، با اشاره 
به برنامه های پیش رو در صنعت گاز، گفت: تا سه 
سال آینده، میزان تولید میعانات گازی از 226 به 
360 میلیون تن میعانات گازی، اتان به 8.4 میلیون 

تن و گوگرد به 2 میلیون تن افزایش می یابد.
مدیر شرکت ملی گاز همچنین از افزایش صادرات 
گاز مایع )ال.پی.جی( کشور تا سه سال آینده خبر 
داد و گفت: میزان صادرات گاز مایع نیز از 2 به 12 

میلیون تن در سال افزایش می یابد.
گاز، سه  آتی صنعت  های  برنامه  یادآوری  با  وی 
را  آتی  این شرکت در سال های  اصلی  ماموریت 
»حضور فعال در تجارت جهانی گاز«، »تامین گاز« 

و »تجدید ساختار« اعالم کرد.
در  اینکه  بیان  با  گاز،  امور  در  نفت  وزیر  معاون 

به  از خودکفایی  گاز  نیمه دوم عمر شرکت ملی 
خوداتکایی خواهیم رسید، افزود: خوداتکایی به این 
معناست که قدرت تصمیم گیری داشته باشیم که 

آیا کاال و محصولی را تولید کنیم یا خیر.
وی یادآور شد: البته امکان دارد که با وجود دارا 
نداشتن  دلیل  به  را  محصولی  کافی،  توان  بودن 

توجیه اقتصادی، تولید نکنیم.
وی لزوم توجه کیفیت در تولید محصوالت و کاال را 
متذکر شد و گفت: باید به سوی تولید محصوالت 
با کیفیتی که دارای ارزش افزوده بیشتری هستند 

حرکت کنیم.
در  باید  داد:  ادامه  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 

نیمه دوم عمر صنعت گاز، برای رسیدن به دانش 
ها و فناوری های جدید تالش شود تا در گام بعد 
بتوانیم به صادرات این خدمات فنی و فناوری ها 

اقدام کنیم.
مدیر شرکت ملی گاز با اشاره به صادرات گاز کشور، 
گفت: حضور در تجارت جهانی گاز بر مبنای بنگاه 

داری انجام خواهد شد .
معاون وزیر نفت در امور گاز افزود: برندسازی در 
صنعت گاز، برنامه دیگر شرکت ملی گاز است و 
باید از طریق برند سازی، صنعت گاز به الگویی برای 

سایر صنایع تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، همایش تولید پایدار گاز دیروز 
با هدف معرفی فناوری های نوین کاربردی و نظام 
جدید مدیریتی، ایجاد فرصت مناسب برای تبادل 
بهترین تجربه ها و یافته ها در عملیات پاالیش گاز و 
ارتقای سطح علمی مدیران، کارشناسان و محققان 
شرکت های پاالیش گاز با حضور معاون پژوهشی 
وزیر نفت، مدیر عامل شرکت ملی گاز و مدیران 

صنعت گاز در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

معاون وزیر نفت اعالم کرد :

تولید ساالنه 230 میلیارد مترمکعب گاز در کشور

فدراسیون  و  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 
صنایع شیمی و پتروشیمی چین برای ساخت 
امضا  همکاری  تفاهم نامه  پتروشیمی  پارک 

کردند.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، رضا نوروززاده- مدیرعامل شرکت 
شونگ،  شان  لی  و  پتروشیمی  صنایع  ملی 
رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنایع شیمی و 
پتروشیمی چین )CPCIF( شامگاه دوشنبه 
یک  ساخت  تفاهم نامه  اردیبهشت ماه(  )سوم 

پارک پتروشیمی جدید را امضا کردند.
علیمراد، مدیر سرمایه گذاری شرکت  حسین 
این  امضای  درباره  پتروشیمی  صنایع  ملی 
دنبال  به  تفاهم  نامه  این  گفت:  تفاهم نامه 
توافق رؤسای جمهوری ایران و چین درسال 
94 مبنی بر گسترش همکاری های دوکشور 
پتروشیمی  صنعت  به ویژه  انرژی  بخش  در 
در  است شرکت های چینی  قرار  و  امضا شد 
و  سرمایه گذاری  نحوه  مختلف،  بخش های 

همکاری های خود در این پارک را اعالم کنند.
شرکت  تفاهم نامه  این  براساس  افزود:  وی 
 NDRC شرکت  و  پتروشیمی  صنایع  ملی 
ارتقای  زمینه  کشور  دو  از  نمایندگی  به 
همکاری های دو کشور در بخش پتروشیمی 
از  پارک جدید پس  و  نهایی خواهند کرد  را 
جانمایی  دقیق  و  کارشناسی  بررسی های 
می شود و نحوه فعالیت و نوع محصول تولیدی 
با توجه به شرایط محل از سوی شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی اعالم خواهد شد.
صنایع  ملی  شرکت  داد:  ادامه  علی مراد 
پتروشیمی به عنوان متولی توسعه درصنعت 
بهترین  تا  کرد  خواهد  کمک  پتروشیمی 
محل و طرح ها مشخص شود و مکان یابی از 
سوی شرکت های چینی آغاز شده و به زودی 
در  کرد؛  خواهند  اعالم  را  خود  پیشنهادهای 
صورت تایید وزارت نفت و شرکت ملی صنایع 
انجام  همکاری ها  بعدی  مراحل  پتروشیمی 

خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: با حذف آبونمان 
نمی توانیم خدمات مستمری به مشترکان بدهیم، 
آبونمان  دریافت  شدن  قانونی  منتظر  بنابراین 

توسط نمایندگان مجلس هستیم.
حمیدرضا  فارس،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عراقی با اشاره به اینکه رقم تولید گاز در سال 9۷ 
به 2۵0 میلیارد مترمکعب خواهد رسید، گفت: 
میلیارد  گاز 210  تولید  میزان  حاضر  حال  در 
مترمکعب است که تا پایان سال جاری به 2۵0 
میلیارد مترمکعب در سال افزایش پیدا خواهد 
کرد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه صادرات گاز 
از اهمیت ویژه ای برای ایران دارد، افزود: عالوه بر 
افزایش تولید کمی باید کیفیت گاز را نیز باالتر 
ببریم، تا کمتر در فرآیند فلر قرار گرفته و گوگرد 

کمتری در LPG داشته باشیم.
ایران درباره حذف  گاز  مدیرعامل شرکت ملی 
آبونمان از قبوض گاز اظهار داشت:  باید با مردم 
صادقانه صحبت کنیم، تا اهداف درازمدت تامین 
مطمئن،  گاز  تامین  ما  وظایف  از  یکی  شود. 

مطلوب و سالم برای مردم است. نباید در ذهن 
مردم اینگونه تداعی شود که گاز قطع می شود 
و ما اقدامی نمی کنیم. همه اینها منوط به این 
است که منابع مالی برای حفظ و نگهداری شبکه 

داشته باشیم.
اداری  عدالت  دیوان  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
آبونمان را حذف کرده و آن را غیرقانونی اعالم 
کرده و به این ترتیب هزار میلیارد تومان از دست 
ما رفته و چیزی نداریم که جایگزین کنیم. اگر 
این روند ادامه یابد نباید انتظار خدمات مطلوب را 
از شرکت گاز داشته باشیم. وی با ابراز امیدواری 
آبونمان  دریافت  مجلس  نمایندگان  اینکه  از 
شرکت گاز را مصوب کنند، یادآور شد: اگر منابع 
سرویس  نمی توانیم  آینده  در  نشود،  تامین  ما 

مستمری ارائه دهیم. 
وی درباره افزایش رقم صادرات نیز گفت: در سال 
9۷ بصره نیز به مقصد صادرات گاز ایران اضافه 
میلیون   60 به  صادرات  این  میزان  و  می شود 

مترمکعب در روز می رسد.

امضای تفاهم نامه ایران و چین برای 
وشیمی ساخت پارک پتر

مدیرعامل شرکت ملی گاز:

گاز ایران امسال به بصره می رسد

آگهی مفقودی
ایران  پالک  شماره  به  وی  استپ  ساندرو  بک  هاچ  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   K4MA690-W188۷36 موتور  شماره  و  82-212هـ13 

NAPBSRBYKJ1082326 مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی حصر وراثت
آقایشاهمراد مرادیدارای شناسنامه شماره۵969۷۷94۵8به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  9۷0032از  کالسه 
تاریخ   شناسنامه۵96998۵01۵در  مرادیبه  شادروانمحمد  که  داده  توضیح 
139۷/1/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم  منحصر 

است به :
1.شاهمراد مرادیشماره ملی  8-۵969۷۷94۵ تاریخ تولد  1344  پدر متوفی

2.عمران مرادیشماره ملی  8-۵9601۷۵11  تاریخ تولد  139۵پسرمتوفی
3.شب نما مرادیشماره ملی ۵96980۷222  تاریخ تولد  134۷مادر متوفی
4.بهاره بینائیشماره ملی  ۵960034093  تاریخ تولد  13۷2همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراض  هر کسی  تا 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان روانسر

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
هوشنگ  تقاضای  به   96/11/18 مورخه  شمار11324   رای  و   ۷20/96 کالسه  پرونده 
ابراهیمی نظر آباد فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یک باب عمارت قسمتی به مساحت 
148/۵۵ متر مربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از۵  اصلی واقع در بخش 4 شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی(صید محمد جمالی  رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
تقدیم  اقدام و گواهی  به مراجع قضایی ذیصالح  تقدیم دادخواست  به  اعتراض مبادرت 
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۵4909 

تاریخ انتشار نوبت اول : 139۷/2/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۷/2/20 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

آقای محمداحمدی سرخیدر فرزندحسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک فرعی از ۵4اصلی سرخیدر واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قریه 
سرخیدر که از آقایان وراث مرحوم حسن احمدی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه 94–11۵تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 13966031600۷00192۵  مورخ  
16 /  12 / 96حکم بصدور سند مالکیت یک باب انباری به مساحت 48  متر مربع به 
نام آقای محمداحمدی سرخیدر صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
مرحوم حسن احمدیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
تقاضا به نام آقای محمداحمدی سرخیدرصادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع 

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

تاریخ انتشار اول21 /  1/   139۷ تاریخ انتشار دوم  ۵/  2/  139۷

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره13966033101000۷۷32 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شیداالسادات رئوفی فرزند سید 

عباس به شماره شناسنامه 9۷11  
 1۵6/2۷ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  تهران  از  صادره 
مترمربع پالک 194۷۵ فرعی از 163 اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی 
خانم شمس السادات سید احمد کرمانی محرزگردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ 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 2814
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/1/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/2/۵

 محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس                                                              

حصر وراثت
نام و نام خانوادگی محمد حسنی سیرچی فرزند علی به ش ش 28 متولد 13۵4 به 
شرح دادخواست کالسه 9۷00009 در تاریخ 9۷/2/3 ثبت گردیده است. توضیح داده 
شادروان علی حسنی سیرچی در تاریخ 1396/01/28 فوت نموده است و وراث حین 

الفوت ایشان عبارتند از: 
) همسر  ملی 3199۷۵8622  به ش  اصغر  فرزند  اندوهجردی  پورشیخعلی  کبری   -1

متوفی (
2- محمد حسنی سیرچی فرزند علی به ش ملی 3199906311 ) پسر متوفی( 

3- مرتضی حسنی سیرچی فرزند علی به شماره ملی 298182۷۷82) پسر متوفی( 
4- معین حسنی سیرچی فرزند علی به ش ملی 319009484۵ ) پسر متوفی( 
۵- زهرا حسنی سیرچی فرزند علی به ش ملی 3199962602 ) دختر متوفی ( 
6- مریم حسنی سیرچی فرزند علی به ش ملی 31900۵8814) دختر متوفی( 

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مهلت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت 

نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
کرمان

آگهی
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

طهماسب نصراله پور مظفری  فرزند عزیزاله بنشان استان کرمان – شهرستان کرمان – 
خیابان 24 آذر کوچه 2۷ مقابل نانوایی 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 

خیابان  خواجو  شهرک   – کرمان  بنشانی  غالمحسین  فرزند  شکاری  امیر  سعید   -1
مالصدرا کوچه 2 منزل سوم سمت راست 

محکوم به: بسمه تعالی 
شماره  و   9۷10093410600089 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرا  درخواست  بموجب 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   96099۷3410600۵۷6 مربوطه   دادنامه 
تاخیرتادیه  خسارات  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   1/۵۷0/000/000 مبلغ 
و  ریال   140/000/000 بملغ   94/۵/6 مورخه   ۷46401 های  سررسید چک  تاریخ  از 
چک   -3 و  ۷60/000/000ریال  بمبلغ   1394/8/10 ۷464۵0مورخ  شماره  چک   -2
شماره  چک   -4 و  2۵0/000/000ریال  مبلغ  به   1396/6/8 مورخه   ۵60099 شماره 
 28001۷ شماره  چک   -۵ ریال   2۵0/000/000 مبلغ  به   94/6/8 مورخه   280022
مورخه 1394/3/12 به مبلغ 1۷0/000/000 ریال مجموعا به مبلغ 1/۵۷0/000/000 
ریال بعهده بانک تجارت ( تا تاریخ پرداخت وجه چک بر اساس نرخ تورم اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پرداخت خسارت دادرسی وفق تعرفه ضمنا پرداخت 

حق االجراء بر عهده محکوم علیه میباشد .\
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

 ) مدنی  احکام  اجرای  قانون   34 ماده   ( گذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف   -
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
باید  نداند  اجراییه  اجرای مفاد  به  قادر  را  . چنانچه خود  باشد  از آن میسر  به  محکوم 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخصاص ثالث یا و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مدر اموال مذکور در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست 
مالی 1394(  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و3  )مواد  شود  می  بازداشت  له  محکوم 
4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، 
حبس تعزیزی درجه هفت را در پی دارد .) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( ۵- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی موجب مجازات تعزیزی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات می شود.) ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
به  از زندان منوط  آزادی محکوم علیه  ارائه شود  از مهلت سی روز  اموال پس  صورت 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 

1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی دادگستری
 شهرستان کرمان – اکرم موسوی 165

ابالغ وقت )احضار متهم(
داریوش  خوانده  به طرفیت  دادخواستي  محل  اله  روح  فرزند  ذوالفعلی  اقدس  خواهان 
شهرستان  عمومي  هاي  دادگاه  تقدیم  طالق  خواسته  به  احسانعلی  فرزند  عزیزی 
شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگي به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان کرج 
انتهای   – هنر  دانشگاه  خیابان   – نبوت  میدان   – کرج  در  واقع  سابق(  خانواده   31(
ثبت   9۷09982612900029 کالسه  به  و  ارجاع  پارک  جنب   –  30 بوعلی  خیابان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 139۷/03/09 و ساعت 30 : 11 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده۷3 قانون آیین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  ۷6949۷/ف م/الف
منشی دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه خانواده  شهرستان کرج )31 خانواده سابق(– 

انصاری پور

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
قانون  موضوع  اول  هیات   1396603310130010۵3 شماره   رای  برابر  رسمی  سند 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زبیده عال الدینی  
زمین  قطعه  یک  در ششدانگ   طالقان  از  صادره   ۵ شناسنامه  بشماره  اله  فرخ  فرزند 
مزروعی به مساحت 22۷9/20 مترمربع پالک 866 فرعی از 121 اصلی واقع در هشان 
الدینی محرز گردیده است.لذا به منظور  اله عالء  از مالک رسمی آقای فرخ  خریداری 
که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   1۵ فاصله ی  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف: 4۵۷6
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 139۷/1/19  تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه139۷/2/۵
رسول مالمیر رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

آگهی حصر وراثت 
رونوشت  و  فوت  گواهی  و  شهادتنامه  باستاد   9 شماره  بشناسنامه  خدیو  علی  آقای 
شناسنامه ورثه ، درخواستی تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
آقای محمد خدیو به شماره شناسنامه ۵ در تاریخ 1396/06/22 در گذشته و ورثه وی 

در هنگام درگذشت عبارتند از:
1- جواد خدیو فرزند محمد شماره شناسنامه 0 نسبت با متوفی : فرزند 

2- عباس خدیو فرزند محمد شماره شناسنامه : 90 نسبت با متوفی : فرزند 
3-غالمحسین خدیو فرزند اکبر شماره شناسنامه :24۵ نسبت با متوفی : پدر

4- مریم خدیو فرزند محمد شماره شناسنامه ۵ نسبت با متوفی  فرزند 
۵- زهرا خواجوئی فرزند محمد شماره شناسنامه :1 نسبت با متوفی : همسر 
6-فاطمه خدیو فرزند محمد شماره شناسنامه 289 نسبت با متوفی : فرزند 
۷- حکیمه خدیو فرزند محمد شماره شناسنامه : 0 نسبت با متوفی : فرزند 

8- نجمه خدیو فرزند محمد شماره شناسنامه :2332 نسبت با متوفی : فرزند 
9- سمیه خدیو فرزند فرزند محمد شماره شناسنامه : 601 نسبت با متوفی : فرزند 

10 – مهدیه خدیو فرزند محمد شماره شناسنامه : 426 نسبت با متوفی : فرزند 
11- علی خدیو فرزند محمد شماره شناسنامه :9 نسبت با متوفی : فرزند 

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مهلت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت 

نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
دبیر شورای حل اختالف شماره ۲ راور- حمیده غیاثی- م.الف 16

گواهی حصر وراثت
خانم نرگس بیات    شماره شناسنامه   2۵6۷0    کد ملی 003۵۷24412   فرزند 
جعفر    متولد 4۷/09/01  صادره از تهران   به استناد شهادت نامه گواهی فوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 9۷/ح46/1   تقدیم این حوزه نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان خانم آراء بازدار فرزند محمد علی   شماره 
شناسنامه    632   کد ملی 4849132049     طبق گواهی فوت شماره  848۵۵0 
ف/ 19  در تاریخ 1396/11/0۷  دراقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین 

الفوت عبارتند از: 
1. نام و نام خانوادگی: غالمعباس بیات    متولد: 1338/03/0۵   نام پدر: جعفر           
کد ملی: 4849۷۷44۵8        شماره شناسنامه: 2    صادره: الیگودرز         نسبت 

با متوفی پسر 
جعفر            پدر:  نام     13۵1/06/20 متولد:  بیات     فاطمه  خانوادگی:  نام  و  نام   .2
کد ملی: 04929۷9030         شماره شناسنامه: 3۵   صادره: چهاردانگه      نسبت 

با متوفی دختر 
3. نام و نام خانوادگی: علی  بیات    متولد: 13۵0/01/01   نام پدر: جعفر           کد 
ملی: 00۵۷۵۷۷۵28         شماره شناسنامه: 46۷     صادره: تهران          نسبت 

با متوفی پسر
جعفر            پدر:  نام     1341/06/2 متولد:  بیات     غالمرضا  خانوادگی:  نام  و  نام   .4
کد ملی: 4849134106        شماره شناسنامه: 831     صادره: ازنا          نسبت 

با متوفی پسر
۵. نام و نام خانوادگی: اعظم  بیات    متولد: 13۵۵/02/10   نام پدر: جعفر           کد 
ملی: 049298۷610      شماره شناسنامه: 14    صادره: ری         نسبت با 

متوفی دختر
6. نام و نام خانوادگی: غالمحسن بیات    متولد: 134۵/0۵/31    نام پدر: جعفر           
تهران          صادره:       1۵02 شناسنامه:  شماره           00483091۵1 ملی:  کد 

نسبت با متوفی پسر
۷. نام و نام خانوادگی: غالمحسین بیات    متولد: 1343/01/0۵     نام پدر: جعفر           
کد ملی: 4849۷98411         شماره شناسنامه: ۵     صادره: چاپلق          نسبت 

با متوفی پسر
8. نام و نام خانوادگی: سکینه خاتون بیات    متولد: 1333/04/06    نام پدر: جعفر           
کد ملی: 4849133649       شماره شناسنامه: ۷8۷     صادره: چاپلق          نسبت 

با متوفی دختر
جعفر            پدر:  نام     134۷/09/01 متولد:  بیات     نرگس  خانوادگی:  نام  و  نام   .9
کد ملی: 003۵۷24412      شماره شناسنامه: 2۵6۷0    صادره: تهران          نسبت 

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

صادر خواهد شد. م/الف 1۵6
خوارزمشاهی - رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 
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سیاست های پولی و مالی در مناطق آزاد 
* عبدالرسول خلیلی

سیاست های پولی- مالی دستوری در سرزمین اصلی برای اجرا در مناطق 
آزاد و ویژه محدودیت هایی دارد، زیرا رونق فعالیت های اقتصادی را در 
این مناطق کم می کند.قانونگذار ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی را همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد 
جهانی و ارائه الگوی توسعه می داند. واقعیت آنکه سیاست های پولی- 
نباید در مناطق آزاد اجرا شود، زیرا  مالی دستوری در سرزمین اصلی 
رونق فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از بین می 
برد.در چنین شرایطی با صدور اطالعیه بانک مرکزی درباره کلیات تامین 
ارز برای واردات کاال و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری– 
صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، باید تمهیداتی را اندیشید که فرصت 
های مناطق آزاد یکی پس از دیگری در چنبره نگاه دولتی فرو نرود.البته 
این روند از بند دو تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه آغاز شد.در 
این بند همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت دبیرخانه شورای 
با حفظ شخصیت حقوقی مستقل  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی 
و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
منتقل و وزیر ذیربط مسوول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شد.با این تبصره قابل پیش بینی بود که 
هدف بعدی، ناکارآمدکردن ماده 13 قانون چگونگی اداره امورمناطق آزاد 
تجاری- صنعتی درباره معافیت 20 ساله مالیاتی فعاالن اقتصادی است که 
از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی قانون مالیات های مستقیم معافند.
البته مشکل مربوط به این بند به پایان مهلت 20ساله مناطق آزاد بر می 
گشت که بعد از سال 1391 فعاالن اقتصادی را برای ادامه کار با مشکل 
روبرو کرده بود و برای حل آن، سرانجام هیات وزیران ادامه معافیت را به 
صورت پلکانی به مدت پنج سال همانند داخل سرزمین اصلی با الیحه ای 
که به مجلس شورای اسالمی ارائه داد، پیشنهاد کرد. البته معلوم نیست 
با شرایط و نگاه موجود در مجلس با ادامه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد 
چه برخوردی صورت می گیرد.در الیحه پیشنهادی دولت )نهم اسفند 
1396( آمده است هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف خالء مالیاتی 
مربوط به فعاالن اقتصادی مناطق آزاد با توجه به انقضای معافیت 20 
ساله، مصوب کرد اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری 
– صنعتی به انواع فعالیت ها اشتغال دارند، ظرف پنج سال به تدریج 
تابع مقررات مالیات های مستقیم سرزمین اصلی شوند. البته در دولت 
نهم معافیت 30 ساله برای فعالیت در مناطق آزاد پیشنهاد شده بود که 
مجلس با تغییر آن از 1۵ سال به 20سال موافقت کرد.نوزدهم دیماه 
1394 در ادامه سیاست های دولت مقرر شد گمرک ایران در مبادی 
ورودی و خروجی مناطق آزاد استقرار یابد. تبصره پیشنهادی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی درباره استقرار گمرک در همه مبادی ورودی مناطق 
آزاد و ویژه به منظور اعمال مقررات در این تاریخ به تصویب هیات دولت 
رسید.این مساله درحالی به صورت الیحه از سوی دولت به مجلس ارائه 
شد که الیحه تصویب ایجاد هشت منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی 
از دوره پیشین مجلس شورای اسالمی باقیمانده و تاکنون تعیین تکلیف 
نشده است.بیست و دوم فروردین ماه امسال نیز هیات وزیران با تعیین 
سیاست های جدید ارزی، تصمیم گرفت واردات کاال و خدمت به مناطق 
آزاد تجاری– صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه 
مقررات ارزی بانک مرکزی شده و واردات همه کاالها به صورت تجاری 
اقتصادی و سایر  آزاد تجاری- صنعتی و ویژه  از مناطق  اعم  به کشور 
مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع شود.همچنین رفع تعهد ارزی 
واردکنندگان کاال و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق 
ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کاال یا اصل صورت 
حساب های قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه کارفرما )در موارد خدماتی( 
شد و چنانکه سررسید اعتبارات اسنادی/ بروات اسنادی مدت دار که به 
مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش ثبت شده 
اند بعد از بیست و یکم فروردین 139۷ باشد، تامین ارز آنها پس از ثبت 
خدمت در بانک عامل امکانپذیر خواهد بود. بانک مرکزی همچنین اعالم 
کرد جزییات و ضوابط مربوط به تامین ارز برای واردات کاالها و خدمات 
به مناطق آزاد تجاری– صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه 
به بانک های عامل ابالغ شده است.به نظر می رسد اعمال این سیاستها، 
فرصت ها و مزایای این مناطق را که در حوزه های نرم افزاری و سخت 
افزاری ایجاد شده است، از بین می برد. بسته سیاست های حمایتی و 
تشویقی در مناطق آزاد مستلزم نگاهی غیردولتی برای تقویت فعالیت 
سرمایه گذاران در مناطق آزاد است و باید با استفاده از بدنه کارشناسی 

Emaiآشنا به اقتصاد مناطق آزاد تدوین شود.    l :  Info@zamandai ly. i r

سرمقاله

مسابقه کانون جوانه های بانک ملی به مناسبت هفته معلم؛ 

نامه بنویس، جایزه بگیر
برای معلم خود نامه بنویسید و جایزه خود را از بانک 
ملی ایران دریافت کنید.به گزارش زمان به نقل از روابط 
عمومی بانک ملی ایران، کانون جوانه های این بانک به 
برای  را  ای  مسابقه  معلم  هفته  گرامیداشت  مناسبت 
اعضای خود برگزار می کند که در این مسابقه کاربران 
از امروز تا پایان روز 12 اردیبهشت ماه فرصت دارند برای 
معلم خود نامه نوشته و به همراه مشخصات فردی به 
آدرس ایمیل kids@bmi.ir ارسال کنند. نتایج این 
مسابقه پس از داوری اعالم می شود و به 12 نفر برنده نیز 
جوایز نقدی دو میلیون ریالی اهدا خواهد شد. الزم به ذکر 
است، تمامی اعضای کانون جوانه های بانک ملی ایران با 
درنظر گرفتن محدودیت سنی ۷ تا 18 سال می  توانند در 

این مسابقه شرکت کنند.

تامین مالی پروژه شمال غرب 
کشور توسط بانک صنعت و معدن

عملیات اجرایی بخش بخار نیروگاه ارومیه با تامین 
مالی 3۵0 میلیون دالری بانک صنعت و معدن 
در حال انجام است.به گزارش پایگاه اطالع رساني 
بانک صنعت و معدن ، نیروگاه ارومیه که در حال 
حاضر با استفاده از انرژی گاز با توان 1000 مگاوات 
در شبکه سراسری برق کشور قرار دارد بمنظور 
جلوگیری از هدررفت حرارت بخش گاز، با استفاده 
از تسهیالت این بانک، در حال اجرای بخش بخار 
با ظرفیت 484 مگاوات می باشد تا این نیروگاه 
با تبدیل به سیکل ترکیبی با توان 1۵00 مگاوات 
ضمن صرفه جویی در مصرف انرژی، ظرفیت تولید 
برق در منطقه را افزایش دهد.گفتني است اخیرا 
تیمي از مدیران ارشد بانک ضمن بازدید از طرح یاد 
شده آخرین وضعیت آن را مورد بررسی قرار دادند.
همچنین بنابر گزارش دیگری از این بانک، محمد 
اسالمی ورنامخواستی استاندار مازندران با تقدیر 
از نقش کلیدی بانک صنعت و معدن در توسعه 
خطوط ریلی کشور گفت: بانک صنعت و معدن 
یکی از بانک های مؤثر کشور است که به عنوان 
بانک عامل ، با استفاده از منابع صندوق توسعه 
تهران  سریع السیر  قطار  پروژه  مالي  تامین  ملی 
ـ شمال را بر عهده دارد، این بانک در سال های 
اخیر توانسته نقش کلیدی در توسعه خطوط راه 
آهن ایجاد کند و مازندران تاکنون از این فرصت 
استفاده نکرده است.اسالمی ورنامخواستی افزود: در 
کارگروه مشترکی که برای تعیین مدل مالی پروژه 
قطار سریع السیر تهرانـ  شمال برگزار شد ، هزینه 

این پروژه 4 میلیارد یورو برآورد شده است.

کاهش ۸0 درصدی تعرفه های 
بندری در سال جاری

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از کاهش 
با  جاری  سال  در  بندری  های  تعرفه  چشمگیر 
هدف حمایت از کاالی ایرانی، کاهش رسوب در 
بنادر و تشویق به صادرات کاالهای داخلی خبر 

داد.
راستاد  محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به   
درباره تعرفه های جدید بندری گفت: در سال 
های  تعرفه  است  قرار  اردیبهشت  از 1۵  جاری 
جدید با تخفیفات اعمال شود تا رقابت پذیری 
مرور  به  اینکه  ضمن  یابد.  افزایش  ایران  بنادر 
تعرفه های انعطاف پذیر را اعمال خواهیم کرد 
تا یک سری تعرفه های برابر و یکسان برای بنادر 
مختلف با کیفیت های متفاوت و میزان تخلیه 
با  متناسب  و  نشود  اعمال  متنوع،  بارگیری  و 

خدمات بنادر باشد.

خبر

بیکار  اجتماعی جمعیت  رفاه  و  کار   ، تعاون  وزیر 
کشور را 3 میلیون و 200 هزار نفر بر اساس امارهای 
منتشره مرکز امار ایران دانست و گفت : هدف گیری 
اصلی دولت در سال 9۷ ایجاد یک میلیون شغل در 

کشور است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، علی ربیعی 
به اهمیت توسعه فعالیت های جدید شغلی از جمله 
گردشگری بومی ، فناوری اطالعات ، صنایع بسته 
بندی ، دامداری صنعتی ، صنایع دستی ، معدن 
تولید  و  ،گیاهان دارویی  ، کشت های گلخانه ای 
کاالهای مصرفی اشاره کرد و گفت : با این رویکرد 
دولت می تواند ۵00 تا 600 هزار فرصت شغلی در 
کشور ایجاد کند.ربیعی با بیان اینکه نزدیک به ۵00 
هزار فرصت شغلی دیگر از محل رشد طبیعی اقتصاد 
کشور ایجاد می شود از آماده سازی زیرساخت ها 
در حوزه های مختلف از جمله صنعت نفت و گاز و 
پتروشیمی خبر داد.وی سیاست های مربوط به بهبود 
فضای کسب و کار را که با حمایت رئیس جمهور در 
سال 96 در برخی رسته ها از جمله فضای مجازی 
اجرایی شده  زینتی  های  و سنگ  پوشاک  انواع   ،
است ، موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت : دولت 
برای ایجاد یک میلیون شغل در سال 9۷ چاره ای 
بجز حمایت از رسته های پُرکشش ندارد.ربیعی با 
بیان اینکه تولید همواره به ایجاد اشتغال منجر نمی 
شود ، اجرای سیاست های تولیدی و پولی را سال 

های گذشته اشتباه دانست و افزود : بر همین اساس 
باید برنامه هایی اجرا شود که به اشتغال نیروی بیکار 
جامعه منجر شود.ربیعی مجموع بودجه پیش بینی 
شده برای ایجاد اشتغال فراگیر و اشتغال روستائیان 
و عشایر را که قرار است از محل صندوق توسعه ملی 
، اعتبارات بانکی ، بودجه عمومی و فروش تملک 
دارایی و سرمایه تامین شود ، ۷0 هزار میلیارد تومان 
دانست.وی اجرای سیاست های مداخله در بازار کار 
از جمله کاج و کارورزی را از دیگر مواردی دانست 
که دولت در نظر دارد با اعتبارات پیش بینی شده 
انها را دنبال کند. ربیعی گفت : عالوه بر این 10 

هزار میلیارد تومان دیگر نیز که باید برای اشتغال 
روستائیان و عشایر در سال 96 هزینه می شد ، قرار 
است به مجموع اعتبارات امسال اضافه شود. وی از 
اینکه برخی معتقدند بودجه پیش بینی شده باید 
با سرعت میان متقاضیان تقسیم شود، انتقاد کرد و 
گفت : ما واقعا نمی خواهیم برای تولید وام بدهیم بلکه 
دولت در نظر دارد اعتبارات خود را به گونه ای توزیع 
کند که منجر به شغل پایدار شود. وزیر تعاون ،کار 
و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاکنون چندین طرح 
اشتغالزا به ارزش 2 هزار میلیارد تومان به تصویب 
رسیده است ، ابراز امیدواری کرد تا پایان شهریور 

امسال تمام طرح های اشتغالزا به تصویب برسد. وی 
تعداد شغل های ایجاد شده در سال 96 را بدون 
احتساب ریزش ها که نخستین بار دفترچه بیمه 
دریافت کرده اند ، 600 تا ۷00 هزار شغل دانست. 
ربیعی جلوگیری از ریزش نیروی کار را از برنامه های 
اولویت دار وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در سال 
9۷ دانست و گفت : در حالی که بیش از 1020 
واحد تولیدی و کارخانه در سال گذشته با مشکالت 
جدی و بحرانی روبرو شده و دولت تالش کرده است 
از ریزش 200 هزار شغل جلوگیری کند. وی علت 
بحرانی شدن واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور را 
نبود بازار مصرف کاالهای تولیدی اعالم کرد و افزود 
: صدور کارت های اعتباری با هدف افزایش قدرت 
خرید مردم از برنامه های دولت در سال 9۷ بشمار 
می رود تا از این طریق واحدهای بحرانی بتوانند 
کاالهای خود را وارد بازار کنند. ربیعی ، عقب ماندگی 
تکنولوژی و نبود مدیریت صحیح را از دیگر مشکالت 
واحدهای تولیدی بحرانی دانست و تاکید کرد : برای 
ایجاد اشتغال در کشور باید این مشکالت برطرف 
شود. وی یکی از مشکالت پیش روی اجرای سیاست 
های اشتغال را نبود شرکت های بزرگ صادرکننده 
دانست و از اینکه به این مهم توجه نشده است ابراز 
تاسف کرد و گفت : توجه به رسته های پُرکشش در 
قالب نهادسازی برای جذب بازارهای جهانی بسیار 

مهم و اثرگذار است.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

هدف گذاری دولت در سال 97 ، ایجاد یک میلیون شغل

مفقودی 
شماره  با   8۷ مدل  پیکان  وانت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ  و  شناسایی  کارت 
شاسی  شماره  1148۷01۷888و  موتور   شماره  با   82 261د3۵ایران  پالک 
از  و  گردیده  مفقود  تنکابنی  تبار  قاسم  مجید  NAAA4۵AA68G016966بنام 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
سید  فرزند  لنگوری  پور  طالب  عبدالرحیم  سید  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک   
محمد به شماره شناسنامه 4۷2 صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته مدیریت 
بازرگانی صادره از واحد دانشگاهی آزاد بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  شود  می  تقاضا  یابنده  از  باشد  می 
دانشگاه آزاد اسالمی بابل به نشانی جاده قائم شهر گرجی آباد دانشگاه آزاد اسالمی 

بابل ارسال نمایند
 بابل 

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ صبا مدل 1381 به رنگ سفید روغنی به شماره 
به شماره  و  موتور 00366913  وبه شماره  ایران --۷2  انتظامی 882  ن 2۵--  نیروی 
شاسیS 141228184182۵به نام خانم سیده فرنگیس درقندی مفقود گردیده وازدرجه 

 نوشهر اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی  کامیون سقف دار مدل 8۷ با شماره پالم ۵88ع88 ایران 62 
 NADV9JE6۷۷E018980 و شماره شاسیHC۵309۵9PA1۵ با شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

دادنامه 
پرونده کالسه9609981110۷00823 شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 
تصمیم نهایی شماره 9۷099۷1110۷00082خواهان خانم نسا ءعباس تبار گازا  فرزند 
علیجان به وکالت آقای کاظم علی زاده مرزناکی فرزند علی آقا  به نشانی استان مازندران 
شهرستان بابل کمربندی غربی بهاران 2 دفتر وکالت 0911119301۷خوانده  آقای حسن 
رمضان پور کالری فرزند آقا جان به نشانی استان مازندران شهرستان بابل چهار راه نواب 
شهرک کاظم بیگی والیت 8 خواسته مطالبه وجه سفته رای دادگاه خانم نساءعباس 
تبار گازا با وکالت آقای کاظم علیزاده مرزناکی با ارائه دادخواستی به طرفیت آقای حسن 
رمضانپور کالری مدعی بستانکاری از خوانده به مبلغ 300 میلیون ریال به احتساب هزینه 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله شده است و توضیح داده به موجب یک فقره 
سفته به شماره 96141از خوانده طلبکار است تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارد نظریه 
محتویات پرونده دادخواست خواهان تصویر مصدق  سفته  به شماره مارالذکر و اینکه خوانده 
در جلسه دادگاه حاضر نشده ایراد و دفاع موثری به دعوی خواهان و یا انکار و تردید و یا 
ادعای جعلیت نسبت به مستندات خواهان ارائه نکرده است و دلیلی که  حاکی از برائت 
ذمه وی باشد ارائه نکرده است لذا اشتغال ذمه خوانده استصحاب گشته و با احراز استمرار و 
استدامه  آن دعوی را وارد و ثابت می دانند به استناد مواد 198 و ۵1۵ و ۵19 و ۵22 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 30۷ و 308 و 249 قانون تجارت و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اصالحی سال 82 خوانده را به پرداخت مبلغ 
آتی  محکوم می نماید 300 میلیون ریال به عنوان اصل طلب 8/۷88/19۷ریال به عنوان 
هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی از تقدیم 
دادخواست لغایت وصول محکوم به حق الوکاله وکیل به مبلغ 8/400/000ریال رای صادره  
غیر حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 

روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد
 رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی بابل همایون محسناتبار

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو 40۵ جی ال ایکس مدل 8۵ به رنگ نقره ای با شماره پالک 
29۷م3۵ ایران 82 با شماره موتور 1248۵119033 و شماره شاسی 24231839بنام 

مریم عیسی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مزایده
 314 پرداخت  به  هویدا  گلزاری  وحید  علیه  960۵63محکوم  کالسه  پرونده  در 
عددسکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق خانم 
اموال  له  به درخواست محکوم  بنا  اجرا  این  اند.لذا  نرگس قاسمی محکوم گردیده 
محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف واز طریق مزایده با حضور نماینده دادستان 
ومدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبارتحت شرایط زیر بفروش میرساند.

مال مورد مزایده سواری پراید 132مدل 1388 به رنگ سفید- سوخت: بنزین - 
دارای رنگ شدگی - فاقد بیمه با شماره انتظامی 982ن14- ایران 82 می باشد.

مبلغ ارزیابی 84/000/000 ریال بابت می باشد.
مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع ، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، 

برنده مزایده محسوب .
موعد وزمان فروش روز چهارشنبه 9۷/2/23ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام 
از مال مورد مزایده در  بازدید  باشد.زمان  مدنی دادگستری شهرستان جویبار می 

یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد.
آدرس: جویبار- نرسیده به پل شیب آبندان- پارکینگ صراحتی 

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم ربابه حسینیان فرزند غالمحسین به شرح درخواستی که به شماره 9۷0014این 
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که  شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی 
حسین سورکی  فرزند کریم به شماره ملی2080444۷86 صادره از ساری در تاریخ 
96/12/12در اقامتگاه دائمی خود شهرستان میاندرود فوت نموده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از 1- ربابه حسینیان فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 311 مادر 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
متصدی شعبه اول حکمی شورای حل اختالف میاندرود 

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به    : کریم آقا مجیدی  به آدرس :  فعال مجهوالمکان   ابالغ  میگردد. 
بموجب  رای شماره 342مورخ 96/8/2 از شعبه ششم  شورای حل اختالف مجتمع 
شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:     پرداخت تعداد چهارده سکه 
به نشانی  بعنوان اصل خواسته   در حق خواهان آمنه رشوند آوه  بهار آزادی   تمام 
:تنکابن -پسکالیه کوچک -کوچه شهید حسین پور -پالک 8۵ روبروی نانوایی لواشی 
- منزل شخصی   ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 
189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف 
مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این 

صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.                                
مدیر  شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن 

رای شورا
 شماره  دادنامه :  809مورخ 96/12/2

شماره پرونده :۷31/96/ش3
تقی  محمد  آقای  وکالت  با  و  نمایندگی  با  مازندران  سپه  بانک  دعوی  خصوص  در 
اندی به طرفیت خواندگان 1-لیال فارسی نیکو زاد 2- رضا شکوری 3- خانم شهربانو 
به پرداخت  ازاری به خواسته رسیدگی و صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان 
مبلغ 108/884/340ریال بابت اصل سرمایه ناشی از قرارداد فروش اقساطی  بشرح 
دادخواست به انضمام خسارت تاخیر  به ماخذ 21 درصد در سال از تاریخ 9۵/3/۵ 
تا روز وصول مطالبات  بانک  و هزینه های دادرسی و دفتری و ابطال  تمبر ضمائم 
، با توجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق  قرارداد مضاربه که به موجب 
این قرار داد   خوانده  اول  از تسهیالت  اعطایی بانک استفاده  نموده  و خواندگان 
ردیف دو و سوم  با امضا ذیل قرارداد پرداخت کلیه الزامات و تعهدات مندرج در آن 
را منفردا و متضامنا  بر عهده گرفته اند وخواند  ردیف اول  با حضور در جلسه شورا 
اقرار    به دریافت وام نموده  و خواندگا ن ردیف دوم و سوم در جلسه حضور نیافته و 
دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند بنابر این با توجه به توضیحات فوق  شورا 
دعوی  خواهان رامقرون به صخت تشخیص  داده و با ا ستناد به مواد 198 و۵19و 
۵22 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 403 قانون تجارات حکم بر محکومیت تضامنی 
احتساب  با  خواسته   اصل  بابت   ریال   108/884/340 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان 
شاخص  وفق  حکم  اجرای  لغایت  دادخواست   تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
اعالمی بانک مکرکزی و پرداخت مبلغ 3/۵8۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد . اما در خصوص خسارت تاخیر به ماخذ 21 درصد در 
سال از تاریخ 9۵/3/۵ تا روز وصول مطالبات نظر به اینکه بر اساس ماده ۵22 قانون آدم  
که ناظر بر موا د  230و228و226و221 قانون مدنی می باشد در دعاوی پولی و جایی 
که دینی که موضوع آ وجه رایج است مورد مطالبه قرار میگیرد خسارت تاخیر تادیه بر 
مبنای شاخص نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی مورد لحاظ قرار میگیرد . بنابر 
این هر گونه توا فقی که متضمن  تعیین وجهی اضافه به مبلغ دین باشد مستنبط از 
ماده ۵2۵ قانون مجازات اسالمی ربا محسوب میگردد و چنین شرطی نیز وفق بند 
3 ماده 232 قانون مدنی نامشروع و باطل می باشد بنابر این شورا دعوای خواهان را 
در این قسمت  وارد ندانسته و به استناد به ماده 19۷ قامون آدم حکم بر بی حقی 
نامبرده صادر  و اعالم می دارد . رای صادره نسبت به ردیف اول حضوری و ظرف بیست 
روز  پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی شهرستان تنکابن می باشد  و در 
خصوص خواندگا ن ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی درهمین شورا  و با انقضا این مدت ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن می یاشد.
قاضی  شعبه   سوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به    :1- روزبه کی نوش احمد نهاد 2- شرکت راه سازی ترنگ    به 
مورخ   3۵6 شماره  رای  بموجب   میگردد.  ابالغ   مجهوالمکان    فعال    : آدرس 
تنکابن  بهشتی  شهید  مجتمع  اختالف  حل  شورای  ششم   شعبه  از   96/41/9
بابت اصل  به:   پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال  باشید  جنابعالی  محکوم  می 
تاریخ  از  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   620/000 مبلغ  و  خواسته 
حق  ها  قیمت  شاخص  طبق  حکم  اجرای  لغایت   9۵/2/1۵ مورخ  چک  سررسید 
خواهان  جمشید سرایی   به نشانی :نشتارود -سر فقیه آباد -منزل شخصی، صادر 
و اعالم میگردد. به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از 
از  این صورت   ،در غیر  اجراي حکم تمکین  به  انتشار آگهي فرصت دارید نسبت 

طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
مدیر  شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن 

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     ا- محمد هادی بابایی لشکان
میشود.  اخطار   میباشد   مجهوالمکان  فعال  که    .... ساکن  نصیری     2-ریحانه   
وکیل بانک سینا    دادخواستی بخواسته مطالبه وجه -تامین خواسته  به استناد 
ضمائم به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 604/96   شعبه ششم   ثبت و وقت 
دادرسی  به روز    9۷/3/۵ ساعت 10/30 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست      
وکیل  بانک سینا    و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
کثیر  جراید  از  یکی  در  محلی  سراسری  ابالغ  آگهی   نوبت  یک  انتشار  با  مدنی 
االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه 
این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت  بدفتر  ثانی دادخواست و ضمایم 
رسیدگی خواهد نمود.  رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً 
چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن 

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

دولت می گوید گام به گام در حال شفاف تر کردن 
بازار ارز است و از هر ابزاری برای ایجاد این شفافیت 
حداکثر بهره برداری را می کند؛ از امروز هم بازرسان 
نامحسوس ریاست جمهوری، بازار را رصد می کنند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، طرح دولت با نام 
است.  اجرا  حال  در  که  ارز،  نرخ  یکسان سازی 
تاکنون بانک مرکزی یازده دستورالعمل و بخشنامه 
را صادر کرده و از تک تک آنها انتظار دارد تا در 
اجرا، شرایط را برای پیشبرد یکسان سازی نرخ ارز 
به بهترین شکل ممکن فراهم سازند. حال دیگر، 
هیچ دارنده و متقاضی ارزی، از دید بانک مرکزی 
به دور نمانده و تقریبا تکلیف همه مشخص است، 
هر چند که اعتراضاتی هم به برخی بخشنامه ها 
اصرار  میان  این  دارد.در  وجود  و دستورالعمل ها 
دولت آن است که هیچ نرخی فعال برای دالر به 
جز 4200 تومانی در بازار نباید به رسمیت شناخته 
شود و هر ارزی خارج از این نرخ و البته در چارچوب 
ضوابط و دستورالعمل های اعالم شده باید مبادله 
شود. معاون اول رئیس جمهور می گوید که همه 
باید نرخ 4200 تومانی را برای دالر به رسمیت 
بشناسند و چیزی به غیر از این را همه قاچاق 
بدانند. بر این اساس یک مقام مسئول در وزارت 

صنعت می گوید: بر اساس اعالم معاون اول رئیس 
جمهور، مقرر شده بازرسان نهاد ریاست جمهوری 
وارد بازار شده و به دقت فعالیت صرافی ها و بانکها 
را در تخصیص ارز رصد کنند.وی می افزاید: دولت 
مصمم است که سیاست ارز تک نرخی به درستی 
اجرایی شود و راه تامین ارز مورد نیاز قاچاقچیان 
یا فراری دهندگان سرمایه از کشور، سد شود؛ به 
این ترتیب دولت می تواند مطمئن باشد که این 
طرح به صورت گام به گم و درست پیش خواهد 
رفت و ارز مورد نیاز قاچاقچیان هم تامین نخواهد 
نهاد  بازرسان  می گوید:  مسئول  مقام  شد.این 
ریاست جمهوری به صورت ناشناس وارد صرافی 
ها و بانکها شده و اگر هر فردی ارز را خارج از 
چارچوب ها و سیاستهای بانک مرکزی خرید و 
فروش کند قطعا قاچاقچی محسوب شده و باید 
تاوان این کار خود را بدهد؛ ضمن اینکه حتی اگر 
دارندگان ارز مثل صادرکنندگان در سیستمی به 
غیر از صرافی ها ارز خود را بفروشند، حتما آنها نیز 
به عنوان قاچاقچی ارز شناخته خواهند شد.به هر 
حال باید منتظر ماند و دید که گزارش های نظارتی 
از وضعیت عملکرد صرافی ها در بازار ارز و نیز 
بانکها چه شرایطی را برای بازار ارز رقم خواهد زد.

دانش  رییس جمهور: شرکت های  دفتر  رییس 
کشورهای  برای  قدرت  و  ثروت  ایجاد  در  بنیان 

پیشرو نقش فزاینده ای دارند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، محمود واعظی 
افزود: وظیفه دولت حمایت از شرکت های دانش 
باید   : گفت  است.وی  جدید  های  ایده  و  بنیان 
بتوانیم بنگاهداری دولتی را کمتر کنیم و نقش 
دولت تنها به نظارت، حمایت و سیاست گذاری 
محدود شود.واعظی با اشاره به اینکه رقابت دولت 
و حتی شرکت های شبه دولتی با بخش خصوصی 
بخش  باید   : کرد  خاطرنشان  است،  ناعادالنه 
خصوصی، صنعت و دانشگاه را تقویت کنیم، زیرا 
در غیر این صورت اتفاق جدی روی نمی دهد.وی 
یادآور شد: حتی آنجا که قرار است پول بیاید تا ایده 
ای عملیاتی و تجاری سازی شود، قوانین دست و 
پای ما را می بندد.رییس دفتر رییس جمهور اضافه 
کرد: وقتی پیوند بخش خصوصی با دانشگاه و پارک 
های علم و فناوری برقرار شود کارهای توسعه و 
پیشرفت کشور خود به خود پیش می رود.وی با 
بیان اینکه شرکت های دانش بنیان نقش بی بدیلی 
در پیشرفت کشور دارند، گفت: در زمینه حمایت 
از تولید داخلی نیز که شعار سال است، اگر شرکت 

دانش بنیانی کاالیی را با کیفیت مشابه خارجی 
تولید کند، به طور قطع از واردات جلوگیری می 
کنیم.واعظی افزود: حمایت از تولید داخلی فقط با 
شعار، بنر و تبلیغات محقق نمی شود، بلکه باید 
ریشه ای به راهکارهای تحقق آن اقدام کنیم.رییس 
دفتر رییس جمهور اضافه کرد: استادان دانشگاهها 
باید دانشجویان را به سمت تولید و خلق ثروت و 
کسب مهارت سوق دهند.وی گفت: اگر بخواهیم 
مشکالت اقتصادی کشور را حل کنیم باید میانبر 
بزنیم و ریل اقتصادی را از مسیر سنتی به سمت 
دانش بنیان تغییر دهیم که این امر مستلزم پیوند 
دانشگاه ها با پارک های علم و فناوری است.واعظی 
ادامه داد : در گذشته 10 شرکت بزرگ دنیا در 
حوزه نفت و بیمه بودند، اما اکنون شرکت های 
فناور با حضور چند جوان و بدون پول ایده هایی را 
خلق می کنند که منجر به تولید ثروت و قدرت می 
شود.وی با اشاره به وجود 1۵6 واحد دانشگاهی، 
سه هزار و 800 عضو هیات علمی و 240 هزار 
از  بسیاری  گفت:  شرقی  آذربایجان  در  دانشجو 
کشورهای جهان به اندازه این استان دانشگاه و 
هیات علمی ندارند و این بدان معناست که می 
توان با این سرمایه عظیم کارهای بزرگ انجام داد.

 آغاز کنترل نامحسوس 
بانکها و صرافی ها

ویکرد دولت؛ حمایت  ر
 از شرکت های دانش بنیان

مدیرعامل شرکت سایپاآذین با بیان اینکه مأموریت 
مجموعه  انواع  تولید  و  طراحی  در  شرکت  این 
صندلی-های خودرو است، گفت: سایپاآذین با سهم 

صندلی  مجموعه  تأمین  درصدی   ۷0 به  نزدیک 
برلیانس،   ، خودرو گروه X100 و X200، سراتو 
آریو  و  نیسان، چانگان  X300 ،X200 و کراس، 
در گروه خودروسازی سایپا، نقش مهم و پررنگي 
به عنوان تأمین کننده اصلی در گروه سایپا ایفا می 
کند.به گزارش سایپا نیوز، محسن چرومي افزود: 
این شرکت در سال 96 با تولید 4۵3 هزار دستگاه 
صندلی خودروهای گروه سایپا و تحقق 84 درصد 
از برنامه MPS سایپا آذین توانست به نسبت سال 
9۵ رشد 16 درصدی را تجربه کند و این میزان 

محصوالت  کل  از  درصد  حدود ۷0  سهم  تولید، 
سواری و تجاری سبک تولیدی گروه خودروسازی 
سایپا را شامل می شود.شرکت سایپا آذین هم راستا 
با توسعه و افزایش خودروهاي گروه سایپا، طراحی 
و تولید مجموعه های صندلی های برلیانس در پنج 
مدل با عمق 100 درصد داخلی سازی، مجموعه 
صندلی کوییک در دو نوع معمولی و برقی به عنوان 
نخستین صندلی برقی در محصوالت تولیدی گروه 
سایپا با عمق 100 درصد داخلی سازی، مجموعه 
سازی،  داخلی  درصد  عمق 100  با  آریو  صندلی 

مجموعه صندلی چانگان با40 درصد عمق داخلی 
صندلی   ساخت  و  طراحی  مراحل  ادامه  و  سازی 
SP100در دستور کار دارد.چرومي تصریح کرد: 
افزایش110  به  موفق   96 سال  در  سایپاآذین 
به  مکانیزم  و  ریل  مجموعه  تولید  تیراژ  درصدی 
عنوان یکی از مجموعه های مهم و اصلی صندلی 
های برلیانس، X100 ،X200 و آریو شد و هدف 
گذاری تولید آن در سال 9۷ در مرحله اول تا تیراژ 
هزار دستگاه و در مرحله دوم افزایش تیراژ تا 2 هزار 

دستگاه است.

رشد 16 درصدي تولید 
محصوالت سایپاآذین

 در سال ۹6



روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در 
درازای عمر ادامه دارد.

اسکات پک

سخن حکیمانه

هر جا که دلیست در غم تو
بی صبر و قرار و بی سکون باد

قد همه دلبران عالم
پیش الف قدت چو نون باد

امروز با حافظ

جلد اول و دوم »سالم بر ابراهیم« 
به چاپ های 1۲۸ و ۲۲ رسید

عرضه  از  هادی  ابراهیم  گروه  مسئول 
و  صدوبیست وهشت  های  چاپ 
کتاب  دوم  و  اول  بیست ودوم مجلدات 
»سالم بر ابراهیم« در نمایشگاه کتاب 

خبر داد.
هادی  ابراهیم  گروه شهید  مسئول  عمادی  محسن 
در گفتگو با  مهر، گفت: امسال با ۷0 عنوان کتاب 
به نمایشگاه کتاب تهران می آییم که از این تعداد، 10 

عنوانشان چاپ اولی هستند.
وی افزود: یکی از عناوینی که در دست آماده سازی 
داریم و به احتمال زیاد به نمایشگاه کتاب می رسد، »راز 
رضوان« با محوریت شخصیت شهید عماد مغنیه است. 
این کتاب زندگینامه و خاطرات دوستان و آشنایان 
این شهید را در بر می گیرد. در حال حاضر مشغول 
آماده سازی این کتاب برای انتشار و عرضه در نمایشگاه 

هستیم.
تازگی یک کتاب  به  ادامه گفت:  این مدیر نشر در 
ابراهیم هادی منتشر کرده ایم که  هم درباره شهید 
عنوان  با  کتاب  این  هستند.  کودکان  مخاطبانش 
»مهمان خدا« چاپ شده و با زبان کودکانه، زندگی 
و اتفاقات جالب زندگی شهید هادی را روایت می کند.

کتاب  دوم  و  اول  درباره مجلدات  عمادی همچنین 
»سالم بر ابراهیم« گفت: جلد اول این کتاب به مجموع 
شمارگان 8۵0 هزار نسخه رسیده است. جلد دوم نیز 
به شمارگان 230 هزار نسخه دست پیدا کرده است. 
و  می رسد  هزارتا  به 20  دارد  کتاب  این  چاپ های 
نوبت های مختلف چاپ آن را با 10 هزار نسخه و حدود 
20 هزار نسخه منتشر می کنیم. وی در پایان درباره 
نوبت چاپ این دو مجلد گفت: جلد اول و دوم »سالم 

بر ابراهیم« به چاپ های 128 و 22 رسیده اند.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

رونمایی از پوستر »عصبانی نیستم« درآستانه اکران

  پوستر فیلم سینمایی »عصبانی نیستم!« ساخته رضا درمیشیان 
رونمایی شد.

 بنا بر این گزارش با ثبت قرارداد و اعالم رسمی شورای صنفی 
نمایش، فیلم سینمایی »عصبانی نیستم!« به کارگردانی رضا 
درمیشیان از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در سینماهای سراسر 

کشور به نمایش در می آید.
 پوستر »عصبانی نیستم!« توسط مسعود رفیع زاده طراحی شده 

است.
 نوید محمد زاده، باران کوثری، رضا بهبودی، بهرام افشاری ، میثاق زارع ، میالد رحیمی، 
امیررضا میراقا،تینو صالحی ، رضا کولغانی، وحید قاضی زاهدی،عباس جمالی ،امین 
میری ،مرجان قمری،سجاد تابش،احمد یاوری،پژمان کاشفی،میناکریمی جبلی،محمد 
بختیاری،کیارش  رجبی،شیما  لطیفی،سام  میرزایی،اکبر  شیخی،مهران  کارت،حامد 
خداشناس،مهدی رود افشانی ،جواد جوینده میرزا ،مهران حافظی و... بازیگران این فیلم 

هستند.

مراسم گرامیداشت روز جهانی تئاتر برگزار می شود

پانزدهمین جشن خانه تئاتر به مناسبت بزرگداشت روز جهانی تئاتر 
و روز ملی تئاتر ایران، از ۷ تا 1۵ اردیبهشت 9۷ برگزار می شود.

 به گزارش  پیام زمان از خانه تئاتر، این جشن با برنامه های متنوع 
در خانه هنرمندان و با همکاری انجمن های خانه تئاتر برگزار می 

شود.
دبیری و هدایت این جشن بر عهده سهراب سلیمی، عضو هیات 

مدیره خانه تئاتر است، 
این جشن هرساله در اردیبهشت ماه توسط خانه تئاتر و با همکاری 

خانه هنرمندان برگزار می شود.
پردیس تئاتر شهرزاد، نمایش های »ماجرای مترانپاژ« ، »بالفیگورا«، »مکبث زار« و »تله 
موش« عناوین نمایش های تازه ای است که در پردیس تئاتر شهرزاد و اردیبهشت ماه 

روی صحنه خواهد رفت. 
»بالفیگورا« عنوان نمایش تازه ای از سعید دشتی است که از 12 اردیبهشت ماه در 
سالن شماره یک این مجموعه، هر شب ساعت 20 روی صحنه خواهد رفت، این کار از 

نمایشنامه های مطرح یاسمینا رضا است.
در این نمایش بهاره رهنما، نگار عابدی، محمد نادری، سپند امیر سلیمانی و صحرا 

اسداللهی به ایفای نقش می پردازند. 
نمایش موفق و پرمخاطب »ماجرای مترانپاژ« به کارگردانی محمد حسن معجونی هم 
نمایش تازه ای است که طبق برنامه ریزی های های انجام شده، قرار است از هفته دوم 

اردیبهشت ماه اجراهای خود را آغاز کند. 
کارگردانی آن بر عهده محمد حسن معجونی است و رضا بهبودی و مهتاب ثروتی 

بازیگرانی هستند که در این نمایش حضور دارند. 
نمایش خوانی »آواز قو« به کارگردانی پریزاد سیف از 1۵ اردیبهشت ماه در پردیس تئاتر 
شهرزاد به مدت محدود و دو اجرای ویژه با حضور سعید پورصمیمی بازیگر پیشکسوت 

سینما و تئاتر روی صحنه خواهد رفت. 

انیمیشن »ما« به ایتالیا می رود

انیمیشن ما ساخته فاطمه فدایی دارستانی برای نمایش در 
جشنواره فیلم ریتی و سابینا ایتالیا انتخاب شد.

جشنواره Rieti & Sabina در ایتالیا انیمیشن »ما«  را برای 
نمایش در این دوره خود انتخاب کرد. کارگردانی و فیلمنامه 
نویسی، استوری برد، طراحی شخصیت و فضا، تدوین و تهیه 

کنندگی این فیلم را فاطمه فدایی دارستانی انجام داده است.
این فیلم انیمیشن 3 دقیقه ای که تولید بهمن 1394 است 
تاکنون در چندین جشنواره ملی و بین المللی حضور داشته و 

برنده جایزه شده است. فاطمه فدایی دارستانی کارگردانی مستقل است که عالوه بر آن 
به عنوان فیلمنامه نویس، گرافیست و عکاس نیز شناخته می شود.

جشنواره فیلم ریِتی و سابینا امسال نخستین سال برگزاری خود را تجربه می کند و 
از 21 تا 23 سپتامبر 2018 برگزار می شود. محل برگزاری این جشنواره شهر ریتی 

ایتالیا است.

 آکادمی اسکار زمان  برگزاری دوره نود و یکم 
را اعالم کرد

آکادمی اسکار تاریخ های اصلی نود و یکمین دوره خود را 
مشخص کرد.

به گزارش  به نقل از هالیوود ریپورتر، آکادمی اسکار دیروز 
اعالم کرد نود و یکمین دوره آن 24 فوریه 2019 برگزار 
می شود. به این ترتیب روز برگزاری مراسم اسکار به زمان 

سنتی خودش بازگشت.
مراسم اهدای جوایز اسکار امسال در نخستین یکشنبه 
مارس برگزار شد تا با مراسم اختتامیه المپیک زمستانی 

در ماه فوریه تالقی پیدا نکند اما برای سال بعد تقویم اسکار به زمان همیشگی 
خودش بازگشته است.

اسکار همچنین روز 18 نوامبر را برای اعالم جوایز گاورنورز تعیین کرد.
رای گیری برای انتخاب نامزدها از دوشنبه ۷ ژانویه شروع می شود و یک هفته 
بعد در 14 ژانویه پایان می گیرد. اسامی نامزدها سه شنبه 22 ژانویه اعالم می شود 

در حالی که امسال 23 ژانویه نامزدها معرفی شده بودند.
اما زمان رای گیری نهایی در مقایسه با دوره 90، یک هفته زودتر شروع می شود. 

سه شنبه 12 فوریه رای گیری نهایی شروع و 19 فوریه به پایان می رسد.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: اکران فیلم های سینمایی به زبان 
ترکی آذربایجانی در سینماها به هیچ عنوان منع و مشکلی ندارد و این 

وزارتخانه در این خصوص همکاری های الزم را انجام می دهد.
 به گزارش پیام زمان  سیدعباس صالحی در نشست با هنرمندان و 
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه آذربایجان شرقی، با تاکید بر اینکه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تقویت زبان و فرهنگ ترکی 
آذربایجانی تالش خود را انجام می دهد، افزود: اگر در خصوص اکران و 
نمایش هایی به زبان ترکی در استان های مختلف از جمله آذربایجان 
شرقی تقاضایی وجود داشته باشد، این وزارتخانه نهایت همکاری برای 

صدور مجوزهای الزم را انجام می دهد.
وی، توجه به فرهنگ، هنر و ادبیات قومیت های مختلف از جمله مردم 
آذربایجان را یکی از رویکردهای مهم دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی دانست و اظهار کرد: بر همین مبنا از طرح ها و ایده هایی که 
منجر به تقویت فرهنگ و هنر آذربایجان بشود به طور کامل حمایت 
می شود و در همین راستا کتابی تحت عنوان ›چگونه ترکی آذربایجانی 
را درست بنویسیم‹ که توسط بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان 

تالیف شده است فردا با حضور رییس جمهوری رونمایی خواهد شد.
صالحی با تاکید بر نقش آذربایجان در استحکام بخشی ایران زمین 
در طول تاریخ، یادآور شد: ایران همواره وام دار آذربایجان و استقالل 
ایرانیان مرهون مردم این خطه است که همچون دژ مستحکم در برابر 
هر گونه تجاوز به ایران ایستادگی کرده اند و امروز ما مدیون پایداری، 

همت و رادمردی مردم آذربایجان و تبریز هستیم.
وی ادامه داد: آشنایی ایرانیان با دنیای غرب و فناوری های روز دنیا 
مدیون آذربایجان است که در کنار آن نقش این نقطه از ایران اسالمی 
در گسترش، توسعه و ماندگاری فرهنگ دینی و تشیع در ایران و حتی 
خارج از مرزها بی بدیل بوده است. صالحی، رابطه ایران و آذربایجان را 
همچون رابطه سر و پیکر توصیف کرد که از یکدیگر جدایی ناپذیرند.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی سرشار از فرصت ها و ظرفیت های 
بسیار متنوع و مهم در حوزه های فرهنگ و هنر است، بر ضرورت بهره 
مندی و استفاده از چنین فرصت هایی برای ارتقای فرهنگ و هنر و 

ادب کشور تاکید کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، توسعه فضاها و زیرساخت های فرهنگی 
و هنری را از جمله رویکردهای مهم این وزارتخانه بیان و اظهار کرد: ما 
به این رویکرد مهم به شدت نیاز داریم که در این زمینه توسعه سالن 
های سینما را از پارسال در دستور کار قرار دادیم و تعداد 100 سالن 
طی سال گذشته افتتاح شد تا مجموع سینماهای فعال کشور به عدد 
۵00 برسد.صالحی ادامه داد: همین رویکرد در سالجاری نیز با قدرت 
تداوم می یابد و تالش می کنیم 100 سالن سینما نیز طی امسال 
به بهره برداری برسد، چون این اقدامات بهترین فرصت برای تولید و 

فروش صنعت سینمای کشور است.
وی با ارایه آماری از وضعیت سینمای ایران طی فروردین ماه امسال، 
گفت: در این مدت میزان فروش فیلم های سینمایی بیش از 4۵0 
میلیارد ریال بود که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ۵2 درصد 

رشد داشته است.  صالحی اضافه کرد: به لحاظ تعدا تماشاگران نیز 
سینمای ایران در همین مدت با چهار میلیون و 684 هزار نفر شاهد 
رشد 46 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال بوده است که این 
آمارها نشان دهنده نتیجه بخش بودن رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد 

در توجه به توسعه فضاهای فرهنگی است.
وی، ایجاد خیابان های فرهنگ و هنر را از دیگر اقدامات مهم در این 
حوزه برشمرد که نخستین گام آن در شهر یزد با همکاری شهرداری 
این شهر به انجام رسید و تالش می شود همین روند در سایر شهرها 
نیز ادامه یابد تا محلی برای برگزاری فستیوال های مختلف با حضور 
شهروندان باشد. صالحی ، حمایت از فعاالن فرهنگی و هنری را از دیگر 
رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان و اظهار کرد: در این 
زمینه نیز گام های خوبی طی دو سال اخیر برداشته شده است که 
افزایش فعاالن فرهنگی و هنری بیمه شده از 18 هزار و 200 نفر به 

بیش از 29 هزار نفر از آن جمله است.
وی ادامه داد: بیمه تکمیلی هنرمندان و خبرنگاران عضو صندوق 
حمایت از هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران نیز در دستور کار قرار 
دارد و اعالم می کنم این نوع بیمه را با سرعت انجام داده و تقاضاهای 

واصل شده ظرف حداکثر دو ماه رسیدگی و تکمیل می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، عدالت استانی در توزیع بودجه های 
فرهنگی و هنری را از دیگر رویکردهای مهم این مجموعه بیان کرد 
و با اشاره به اینکه ایران فقط تهران نیست، افزود: ما تالش می کنیم 
امکانات به کل کشور تسری یابد و در این راستا از پارسال طرح امضای 
تفاهم نامه با استان های مختلف برای اجرای طرح های فرهنگی و 
هنری را در دستور کار قرار داده ایم. صالحی اظهار کرد: به مین منظور 
با تفاهم نامه ای که با آذربایجان شرقی منعقد شده است، اعتباری 
افزون بر 280 میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز تاالر مرکزی تبریز 
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اختصاص می یابد که دو 
سالن 1100 و 900 نفری برای موسیقی و تئاتر در آن ساخته شود. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کشورمان در آستانه سفر استانی رییس 

جمهوری به آذربایجان شرقی در تبریز به سر می برد. 

صالحی تاکید کرد: 

توسعه زیرساخت های فرهنگی از  رویکردهای مهم وزارت ارشاد

کاریکاتور

نتفلیکس قصد دارد مجموعه پرفروش »سریع و خشمگین« را در 
قالب یک سریال انیمیشن به نمایش درآورد.

به گزارش  از آسوشیتدپرس، دریم ورکز یک مجموعه انیمیشنی را 
بر مبنای مجموعه فیلم های پرفروش »سریع و خشمگین« متعلق 
به کمپانی یونیورسال می سازد. نتفلیکس قصد دارد رابطه اش را با 
دریم ورکز انیمیشن و یونیورسال پیکچرز گسترش دهد. این سریال 
انیمیشن از سوی نتفلیکس به صورت آنالین در اختیار عالقه مندان 
قرار می گیرد. انیمیشن »سریع و خشمگین« بر مبنای قراردادی 
پنج ساله بین دریم ورکز و نتفلیکس ساخته شده و یکی از 14 
سریال آینده نتفلیکس خواهد بود که شامل سریال های دیگری 

چون »شکارچیان ترول« گی یرمو دل تورو نیز می شود.  
نتفلیکس نسبت به ساخت این مجموعه ابراز امیدواری کرد و گفت 
با توجه به محبوبیت »سریع و خشمگین« در سطح جهان، انتظار 
برای رسیدن این انیمیشن سخت خواهد بود. گفته شده این سریال 

ترکیبی از اکشن و طنز است.

پخش و توزیع فصل سریال »شهرزاد« تا نیمه خرداد در 16 قسمت 
به پایان می رسد و مراحل تولید و فنی سریال همزمان با توزیع 

قسمت آخر ادامه خواهد داشت.
فصل سوم سریال »شهرزاد« به کارگردانی حسن فتحی که در 16 
قسمت در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود همچنان در مراحل 

فنی و تولید قرار دارد.
پخش سریال »شهرزاد« تا نیمه خرداد به پایان می رسد، هنوز 
مراحل پس از ضبط این سریال از جمله موسیقی، تدوین و ... باقی 
مانده است تا خود زمان توزیع سریال در شبکه نمایش خانگی 

ادامه دارد.
و  شد  آغاز   96 سال  در  »شهرزاد«  سریال  سوم  فصل  توزیع 

تصویربرداری آن تا اسفند 96 ادامه داشت.
روز سوم اردیبهشت قسمت دهم این سریال در شبکه نمایش 

خانگی عرضه شد.

سریال »شب عید« به کارگردانی سعید آقاخانی به زودی روی آنتن 
شبکه اول می رود.

این سریال که در سکوت خبری تولید و تمام شد، پیش از این قرار 
بود که در نوروز پخش شود که به دالیلی پخش آن به تعویق افتاد. 
حال شنیده می شود که قرار است این مجموعه اواخر اردیبهشت 

ماه روی آنتن برود.
تصویربرداری این مجموعه سال گذشته در مشهد انجام شد و گویا 

در تدوین به 6 الی ۷ قسمت رسیده است.
»شب عید« داستان چند خانواده است که به مشهد سفر می کنند و 
درگیر ماجراهایی می شوند. در این مجموعه حمید لوالیی، مرجانه 
گلچین، حسین محب اهری، افسانه ناصری، زهره صفوی، نعیمه 
نظامدوست، سروش جمشیدی و علی هاشمی ایفای نقش کرده اند. 
برخی از عوامل اصلی این مجموعه عبارت است از: تهیه کنندگان: 
سید کمال طباطبایی و جواد فرحانی، مدیر تصویربرداری: امیر 

معقولی، کارگردان: سعید آقاخانی، تدوین: سیامک مهماندوست.

رسیال انیمیشن »رسیع و 
خمشگین« ساخته یم شود

»شب عید« بزودی روی آننت 
شبکه یک

»هشرزاد« ات نیمه خرداد 
عرضه یم شود 

تهراندرحالجابهجایی!

بابل - فاطمه حسن زاده: به همت شهرداری امیرکال و با حضور 
مسئولین شهرستانی مبلمان شهری و روشنایی جدید بلوار آیت اهلل 

روحانی افتتاح و به بهره برداری رسید 
با  میالد  مناسبت  به  و  شعبانیه  برکت  و  پرخیر  اعیاد  با  همزمان 
سعادت امام حسین علیه السالم در مراسمی با حضور حجت االسالم 

و مسلمین روحانی امام جمعه مردم بابل و مهندس 
علیزاده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
بابل مهندس اسدی شهردار امیرکالمهندس کبود 
شهردار بابل و اعضای شورای اسالمی شهر امیرکال 
و بابل و حجت االسالم ناصری نماینده ادوار مردم 
بابل در مجلس شورای اسالمی و کارکنان شهرداری 
امیرکال و جمع کثیری از مردم شریف و والیی شهر 
بلوار  جدید  روشنایی  و  شهری  مبلمان  امیرکال 
آیت اهلل روحانی این شهر افتتاح و به بهره برداری 

رسید 
رئیس شورای اسالمی شهر امیرکال حاج آقا قائمی 
در سخنانی ضمن خیر مقدم به همه مسئولین و 
مردم شهید امیرکال در سخنان تغییرات عمرانی 

شهر امیرکال را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود با همکاری و تعامل 
خوبی که بین اعضای شورای شهر و شهردار و پرسنل خدوم شهرداری 
وجود دارد اکنون شاهد اتفاقات بسیار خوبی در شهر امیرکال هستیم 

امیدواریم این عمران و آبادانی همچنان ادامه داشته باشد 
شهر  شورای  دیگر  عضو  سلیمانی  رضا  حاج  مراسم  این  ادامه  در 
امیرکال ضمن خیر مقدم به همه کسانی که زحمت کشیدند و در 
این مراسم حضور به هم رساندند تصریح کرد همدلی و همکاری 
که در شورای شهر وجود دارد باعث شده تا همه کارهای عمرانی 
این شهر بسیار با سرعت به اتمام برسد و این آخرین فاز روشنایی 
که در این شهر به اجرا درآمده است و بعد از این کار به سراغ اتمام 

بلوارساحلی این 
شهر رفته تا هم بلوار ساحلی امیرکال را به بلوار ساحلی بابل متصل 
کنیم و مردم هم از فضای زیبای ساحلی بابلرود استفاده کنند و هم 

از بار ترافیکی شهر بابل و امیرکال کاسته شود
در ادامه حجت االسالم روحانی امام جمعه بابل در سخنانی ضمن 
تشکر از شهردار ساعی و پرسنل  شهرداری امیرکال که فضای تاریک 
این بلوار را روشن کردند تاکید کرد امیدوارم شهرداری بابل هم این 
طرح را در شهر بابل ادامه دهد اجرای بسیار خوب این طرح در 
شهر امیرکال نشان از تعامل و همکاری خوب بین شورا و شهرداری 
است هر کجا این همکاری وجود داشته باشد کارها به سرعت انجام 
می شود مهندس اسدی شهردار امیرکال نیز در پیامی از همه مردم 

و مسئولین تقدیر کرد .

 تقدیر و تشکر شهردار امیرکال از حضور پرشور مردم و 
مسئولین در مراسم افتتاحیه مبلمان شهری و روشنایی 

جدید بلوار آیت اهلل روحانی 
شهر  مردم  پرشور  حضور  از  دانم  می  وظیفه  برخورد  اینجانب 
با  میالد  و  شعبانیه  اعیاد  با  بود  مصادف  که  افتتاحیه  مراسم  در 
سعادت امام حسین) ع( تقدیر و تشکر نمایم این حضور مایه 
دلگرمی اینجانب و همکارانم در شهرداری می باشد و عزممان 
را برای خدمات شایسته تر راسخ می نماید از همین جا به 
مردم عزیزمان بگویم این پایان کار نیست مفتخریم تا در 2۵ 
اردیبهشت فاز دوم پارک ساحلی و پارک شادی کودکان را نیز 
افتتاح نماییم تا شهروندان از امیر کال یی متفاوت لذت ببرند و 
این شهر مایه عزت و آبروی همه امیرکالیی ها در سطح استان 
بلکه کشور گردد جا دارد از همه مسئولین شهری شهرستانی، 
استانی و امام جمعه محترم بابل در این مراسم شرف حضور 
یافتند سپاسگزاری نمایم در پایان ویژه از اعضای محترم شورا 
همکارانم در شهرداری که موجب اتفاقات خوب و بی سابقه در 

شهر امیرکال شدن قدردانی می نمایم.
 علی اصغر اسدی امیری شهردار امیرکال

به همت شهرداری امیرکال و با حضور مسئولین شهرستانی 

مبلمان هشری و روشنایی جدید بلوار آیت ا... روحاین افتتاح و به هبره برداری رسید

آغاز پیش تولید »عروس بندر«

پیش  مرحله  در  بندر«  »عروس  فیلم 
تولید قرار دارد.

فیلم »عروس بندر« به کارگردانی امیر 
معقولی در حال حاضر در مرحله پیش 

تولید قرار دارد و بزودی مقابل دوربین می رود.
انتخاب  مشغول  اکنون  هم  فیلم  این  تولید  گروه 
شهر  بومی  هنرجویان  از  برخی  هستند.  بازیگران 
بندرعباس استان هرمزگان نیز قرار است در این فیلم 
به ایفای نقش بپردازند. این فیلم مضمونی اجتماعی 
با رگه هایی کمدی دارد. دیگر عوامل اصلی »عروس 
بندر« عبارتند از: مجری طرح: شرکت ایرانیان فیلم 
خلیج فارس، تهیه کننده و سرمایه گذار: رضا وفاداری، 
نویسنده: مجید سعیدیان، مدیر تولید: محمدرضا مجد، 
برنامه ریز: هادی رحیمی خاص، مشاور هنری: سعید 
تابان، مدیر روابط  آقاخانی، سرپرست هنری: مازیار 

عمومی: مهتاب ذوالفقاری زعفرانی.

 یادبود مرحوم زنوزی جاللی 
در حوزه هنری برگزار می شود

زنوزی  فیروز  مرحوم  یادبود  مراسم 
جاللی، نویسنده انقالب و دفاع مقدس، 
در حوزه  اردیبهشت ماه  چهارشنبه ۵ 

هنری برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان از حوزه هنری، 
فیروز  مرحوم  درگذشت  سالگرد  »نخستین  مراسم 
ساعت 1۵،  دریا«،  »راوی  عنوان  با  جاللی«  زنوزی 
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه در سالن امیرحسین فردی 
حوزه هنری برگزار می شود. در این مراسم، خانواده 
مرحوم زنوزی جاللی، جمعی از مدیران و مسئوالن 

حوزه هنری و اهالی ادبیات حضور خواهند داشت.
آبان   1( زنوزی جاللی  فیروز  مرحوم  است،  گفتنی 
1329 در خرم آباد- ۵ اردیبهشت 1396 در تهران( 
چون  رمان هایی  بود.  کشورمان  معاصر  نویسندهٔ 
برجسته وی  آثار  ازجمله  و »برج 110«  »مخلوق« 
ادبی  جایزه  سال 138۷  در  جاللی  زنوزی  هستند. 
جالل آل احمد را برای رمان »قاعده بازی« دریافت 

کرد. او همچنین برنده جایزه قلم زرین شد.
زنوزی جاللی از زمستان 1394 دچار بیماری سرطان 
ریه شده بود. شیمی درمانی وی در 29 فروردین 1396 
به خاطر وخامت حال متوقف شد و در صبح روز ۵ 

اردیبهشت ماه 1396 در بیمارستان درگذشت.
»سکان، سمت،  دو«،  ساعت  پاشنه، سمت،  »توپ، 
میانه ی اروند«، »قصه 83« و »سال 82« از جمله آثار 
مرحوم فیروز زنوزی جاللی است که توسط نشر سوره 

مهر چاپ و به بازار کتاب عرضه شده است.

خبر

احمدی، تهیه کننده برنامه تلویزیونی »دورهمی« از همکاری دوباره 
خود با مهران مدیری خبر داد. سید مصطفی احمدی تهیه کننده 

برنامه تلویزیونی »دورهمی«، در گفتگویی از ساخت مجموعه ای 
جدید و همکاری با مهران مدیری خبر داد و گفت: همکاری ما با 
مهران مدیری قطعاً ادامه خواهد داشت و شاید در آینده مدیری با 
ساخت یک سریال تلویزیونی به شبکه های سیما بازگردد. وی درباره 
اقبال عمومی به برنامه دورهمی گفت: خدا را شاکریم که برنامه 
تلویزیونی »دورهمی« با کسب 9۵ درصد رضایت مندی، مورد اقبال 

مردم قرار گرفت.

مهران مدیری برای تلویزیون 
سریال می سازد


