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یک پژوهشگر حوزه جمعیت معتقد است که تغییر 
نگرش های افراد به سمت نگاه های مادی گرایانه، 
فردگرایی و لذت جویی می تواند در کنار تغییرات 
فرهنگی دلیلی محکم برای رشد تک فرزندی در 

جامعه ایران باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر مریم اردبیلی 
پزشک و آینده پژوه در حوزه جمعیت درباره بررسی 
تاثیر مسائل فرهنگی بر رشد جمعیت تک فرزندی و 
اثرات آن بر جامعه، با اشاره به علل رشد تک فرزندی 
در کشور، گفت: موضوع فرهنگ یکی از مهمترین 

دالیل رشد تک فرزندی در کشور به شمار می آید. رشد 
خانواده های تک فرزند همواره با توجه به مجموعه ای از 
عوامل و عناصر موجود در زندگی افراد اتفاق می افتد.

وی همچنین در ادامه افزود: کاهش جمعیت و رشد 
تک فرزندی امروزه در تمامی کشورهای جهان به روند 
جریان افتاده است، با این تفاوت که در کشور ایران 
جریان کاهش جمعیت بسیار پر شتاب تر از سایر 
کشورهای جهان حرکت کرده است. تغییر نگرشهای 
افراد به سمت نگاه های مادی گرایانه، فردگرایی و لذت 
جویی می تواند در کنار تغییرات فرهنگی دلیلی محکم 
برای رشد تک فرزندی در جامعه ایران باشد.اردبیلی 
با بیان این که امروزه استعاره ها و اسطوره های ذهنی 
مردم نسبت به سال های پیش تغییر کرده اند، اظهار 
کرد: در ایام گذشته وجود فرزند در خانواده همواره 
عصایی برای دوران پیری و مایه برکت و نعمت خانواده 
تلقی می شد، در حالی که امروزه نگرش افراد به فرزند 

تغییرات بسیاری کرده است.
این پژوهشگر حوزه جمعیت با بیان این که تصمیم 
جهان  کشورهای  تمامی  در  فرزندآوری  و  باروری 
سیاست  کرد:  عنوان  است،  شخصی  تصمیم  یک 
گذاران کشورهای مختلف همواره می توانند با وضع 
سیاستهای مستقیم و غیر مستقیم مختلف در راستای 
تعالی و توسعه کشور فضای جامعه برای تصمیم گیری 

بهتر برای مردم فراهم کنند.وی با اشاره به این که بدون 
اهداف  با  تمامی رسانه های موجود در جهان  شک 
منحصر به خود فعالیت می کنند، اظهار کرد: بدون 
شک انتقال سیاست و فناوری های مختلف در میان 
سازمان ها و کشورها باید با درنظر گرفتن هوشمندی 
کامل صورت بگیرند.سید حمزه امینی، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز  با اشاره به ارتباط 
موضوع کاهش رشد جمعیت با میزان اشتغال در کشور، 
گفت: افزایش میزان بیکاری در کشور یکی از مهم ترین 
دالیل کاهش رشد جمعیت در کشور به شمار می آید، 
به طوری که بیکاری جوانان رغبت آن ها به ازدواج را 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  می دهد.عضو  کاهش 
شورای اسالمی با اشاره به رشد فرهنگ تک فرزندی در 
خانواده های ایرانی، اظهار کرد:  متاسفانه امروزه بسیاری 
از خانواده های ایرانی از فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی 
فاصله گرفته اند. در حال حاضر فضای مجازی بهترین 
حوزه برای تبلیغ فرهنگی به شمار می آید، بر همین 
اساس از این فضا می توان در فرهنگ سازی موضوع 

چند فرزندی در کشور بهترین استفاده را کرد.
وی با تاکید به تاثیر تبلیغات رسانه در تصمیم گیری و 
نوع فرهنگ مردم کشور، اضافه کرد: تبلیغات رسانه ای 
نادرست می  تواند یک کشور را به سمت زوال ببرد، 
در حالی که تبلیغات درست و صحیح همواره موجب 
فرهنگسازی دقیق و اصیل خواهد شد. سمیرا خطیب 

زاده مدیر قرارگاه فضای مجازی بسیج جامعه زنان 
کشور  با اشاره به شاخص های سبک زندگی در 
جامعه امروزی، گفت: بدون شک مسائلی مانند سن 
های  شاخص  در  آن،  تعداد  و  فرزندآوری  ازدواج، 
سبک زندگی افراد خالصه می شوند، به طوری که 
مجموعه این عوامل سبک زندگی فرد را تعریف می 
کند.وی با اشاره به تغییر سبک زندگی مردم ایران 
در دهه اخیر، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر 
سبک زندگی غربی به شیوه ها و ابزار های گوناگون 
به ویژه از طریق رسانه های مختلف در تک تک خانه 
قرارگاه  است.مدیر  کرده  نفوذ  ایرانی  خانواده های  و 
فضای مجازی بسیج جامعه زنان کشور با بیان این که 
فردگرایی یکی از مهم ترین شاخص های سبک زندگی 
غربی به شمار می آید، اظهار کرد: موضوع فردگرایی 
پس از نفوذ به ذهن افراد می تواند تاثیرات بسیار مهم و 

زیادی را در رشد تک فرزندی خانواده ها داشته باشد.
ازدواج و فرزندآوری در ایام قدیم یکی از مهم ترین 
اولویت های جوانان کشور به شمار می آمد، در حالی که 
در دوران حاضر ازدواج به هیچ عنوان جزو اولویت های 
یک جوان ایرانی به محسوب نمی شود.سمیرا خطیب 
زاده همچنین در ادامه تصریح کرد: متاسفانه امروزه 
بسیاری از افراد تولد و وجود فرزند را در خانواده به 
عنوان یک مزاحم تعبیر می کنند، به طوری که وجود 
فرزند زندگی راحت و بدون دردسر افراد به خطر می 
اندازد. متاسفانه سبک زندگی غربی در حال حاضر 
توانسته رفتارهای افراد ایرانی را تحت تاثیر خود قرار 
داده و بسیاری از اولویت های جوانان و مردم را تغییر 
دهد.حسین جعفری مدیر یک مرکز راهنمایی و مشاور 
خانواده،  با اشاره به تغییر تفکر مردم ایران در خصوص 
متاسفانه  گفت:  کوتاهی،  زمانی  بازه  در  فرزندآوری 
هیچ یک از سازمان های فعال در حوزه ی فرهنگی 
و اجتماعی کشور با برنامه ریزی های دقیق اقدام نمی 

کنند.
ادامه در صفه 3

علل رشد تک فرزندی در ایران تشریح شد؛

کاهش رشد جمعیت به دنبال افزایش بیکاری
با وجود اینکه در آستانه کاهش نرخ سود 
بانکی در شهریور ماه بانک ها دست به انتقال 
برای  بلندمدت  به  سپرده های کوتاه مدت 
ماندگاری سپرده ها زدند، اما باز هم بعد از 
این تغییر از میزان رشد سپرده های مدت دار 
بانکی کاسته شده است، به طوری که بعد 
سپرده گذاری  رشد  سود  نرخ  کاهش  از 
مدت دار تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان کاهش 
دارد.به گزارش ایسنا، در شهریورماه سال 
جاری بانک ها مکلف شدند تا سود سپرده 
سرمایه گذاری  برای  یکدست  طور  به  را 
مدت دار به ۱۵ درصد کاهش دهند و برای 
کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد تعین کنند. تا 
پیش از این با وجود این که در سال گذشته 
این دو نرخ در شورای پول و اعتبار تصویب و 
بانک ها ملزم به اجرا بودند، انحرافاتی داشته 

و اغلب سودهای سپرده های کوتاه مدت با نرخ های باال 
و گاها تا ۲۳ درصد برای روزشمار تعیین می شد. البته 
سپرده های مدت دار هم دست کمی نداشت و اغلب نرخ 
به بیش از ۱۸ تا ۲۰ درصد می رسید.بر این اساس با 
توجه به این که با دستورالعمل هشت بندی بانک مرکزی 
بانک ها باید از ۱۱ شهریورماه نرخ سود را به طور یکدست 
کاهش داده و حساب های جدید را براساس بخشنامه 
انتقال  افتاد که موجب  اتفاق  باز می کردند، جریانی 
حساب های کوتاه مدت به بلندمدت شد. بانک مرکزی 
حدود ۱۰ روز قبل از اجرایی شدن بخشنامه آن را اعالم 
کرد و مردم در جریان تغییرات پیش رو قرار گرفتند،   
در این فاصله بانک ها هم دست به جابه جایی حساب ها 
زدند  و به ویژه در بانک های خصوصی عمده حساب های 
کوتاه مدت مشتریان را به حساب های بلندمدت منتقل 
کردند، دلیل هم این بود که در حساب های کوتاه مدت 
باید نرخ سود از ارقامی که گاها باالی ۲۰ درصد بود 
این  در  که  می یافت  کاهش  درصد  حداکثر ۱۰  به 

حالت ممکن بود با کاهش سود جابجایی سپرده انجام 
شود. از سویی امکان واریز و یا برداشت به حساب های 
مدت دار قبلی که سودهای باالیی در آن قرار داشت بعد 
از اجرایی شدن بخشنامه دیگر وجود نداشت. از این رو 
بانک ها برای نگهداشت منابع گاها با اطالع و یا در 
مواردی بدون اطالع مشتری حساب های کوتاه مدت را 
به بلندمدت تغییر دادند که این خود عاملی شد برای 

جابه جایی سپرده ها در بانک ها.
اقدام و جابجایی ۱۰ درصدی که در  این  با وجود 
حساب سپرده رخ داد ولی ترازنامه مالی بانک ها در 
مهرماه قابل تامل است. آمارها نشان می دهد حجم 
سرمایه گذاری مدت دار شبکه بانکی در پایان مهرماه 
حدود ۱۱۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که 
تا ۱۴۰ هزار  با اسفندماه سال گذشته  در مقایسه 
افزایش  نشان دهنده  و  دارد  رشد  تومان  میلیارد 
که  حالی  در  است،  مدت  این  در  درصدی   ۱۳.۸
سال ۱۳۹۵  مهرماه  در  مدت دار  سپرده های  حجم 
در مقایسه با اسفندماه سال قبل از آن حدود ۱۲.۸ 

درصد افزایش داشت.در سویی دیگر جریان 
تغییر سپرده های مدت دار در فاصله تیرماه 
تا مرداد که هنوز سود سپرده کاهش نیافته 
و همچنین مردادماه تا شهریور و  مهرماه 
تامل  قابل  می افتد،  اتفاق  سود  تغییر  که 
است. حجم سپرده های مدت دار از حدود 
 ۱۱۱۸ به  تیرماه  در  میلیارد  هزار   ۱۰۹۲
می رسد  مردادماه  در  تومان  میلیارد  هزار 
که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد، 
ولی از مردادماه تا پایان شهریورماه که سود 
کاهش دارد حجم سپرده های مدت دار هم  
به ۱۱۳۶ هزار میلیارد تومان می رسد که 
رشد ۱۸ هزار میلیاردی را نشان می دهد، 
اما این رقم در قیاس با رشد مرداد ریزش 
۸۰۰۰ میلیاردی دارد. در ادامه نیز در پایان 
مهرماه حجم سپرده های مدت دار به ۱۱۵۲ 
هزار میلیارد تومان افزایش دارد که نشان دهنده رشد 
۱۶ هزار میلیاردی است، ولی باز هم نسبت به ماه 
قبل میزان سپرده گذاری کاهش دارد. این تغییرات 
اینکه حاکی از کاهش رشد سپرده گذاری مدت  با 
دار است نمی تواند به معنی خروج بخش زیادی از 
سپرده های بانکی و کاهش سپرده ها باشد، بلکه اگر 
خروجی هم اتفاق افتاده تا حدی با اقدام قبلی بانک ها 
برای جابجایی حساب ها پوشش داده شده است هر 
چند که نتوانسته کاهش آن را کامال جبران کند.با 
این حال فعال نرخ سود در بانک ها برای سود سپرده 
حدود ۱۵ درصد با انحراف کمتری در حال اجراست 
و از سوی دیگر بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه ای 
حساب های  گشایش  که  کرد  اعالم  بانک ها  به 
کوتاه مدت)سه، شش و ۹ ماهه( تا پایان سال جاری 
ممنوع خواهد بود که این موضوع بار دیگر می تواند 
موجب حرکت سپرده گذاری به سمت حساب های 

بلندمدت یکساله شود.

ریزش ۸۰۰۰ میلیاردی سپرده گذاری بعد از کاهش نرخ سود

مردم ایران حماسه ای دیگر رقم زدند؛
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هموطن بهوش باش

*سعید شفیعیان

کشور  کنار  و  گوشه  در  است  روزي  چند 
اعتراضات محدودي به گوش وچشم میرسد 
و البته توسط شبکه هاي ضد انقالب و ضد 
الحالي  معلوم  هاي  کانال  و  خارجي  ایراني 
در فضاي مجازي مانند«امدنیوز« به شدت 
»اکران دیسمان«  میشود اینکه این حرکتها 

توسط چه کساني سازماندهي میشود و هرکدام چه قصد و اهدافي 
دارند زیاد مهم نیست البته مهم هست ولي از این لحاظ مهم نیست 
که این بحرانها در هر حد و اندازه چه به نتیجه نهایي برسد و چه در 
نطفه خفه شود ابي براي رقباي داخلي گرم نمیشود و کم و بیش منافع 
خودش را براي کشورهاي استعماري و اسراییل دارد و به نفع هیچکس 
و گروهي در داخل نیست و به قولي تف سرباالست. نگاهي به شعارهاي 
داده شده نشان میدهد که عوامل میداني این تحرکات محدود اهداف 
مختلفي دارند گروه چشمگیري از گراني و تورم و بیکاري به ستوه 
امده اند گروه بسیار قلیلي به دنبال فرستادن پیام مرگ هستند عمده 
جمعیت موجوداز فساد و تبعیض ناراضي هستند و بقولي از ظلم و 
تعدي موجود در این جامعه به تنگ امده اند و البته معرکه گیران و 
شیاطیني که عامل بیگانه و اجنبي هستند و دلشان براي ایران و ایراني 
نمیسوزد و در هر معرکه اي  با بزرگنمایي و دامن زدن به وقایع فقط 
به دنبال هرچه بهتر انجام دادن ماموریت خاینانه خود و گرفتن کامل 
حق المزدوري خودشان به دالر و بعضا یورو و شاید ریال عربي هستند 
و در واقع اگر چند صباحي هم سنگ مردم را به سینه میزنند و یا از 
جناح خاصي حمایت میکنند به دنبال ایجاد تفرقه و نفاق در بین ایران 

و ایراني هستند تا با اتش کشیدن وطن ما خودشان را گرم کنند
پس اي هموطن به هوش باش مملکت گرفتار مشکالت و نارسایي 
هاي زیادي است تبعیض و ظلم  هم در جاهایي وجود دارد بعضي 
مدیران واقعا به دنبال منافع خود هستند ودر مجموع اوضاع خوبي 
نیست هرچند بخش اعظمي از این مشکالت ناشي از تحریمهایي است 
که امریکا و بعضي غربي ها و همین خرس خاله هاي مشوق  تحریم 
کنندها بوجود اورده اند والبته بخش زیادي از انهم پیامد سوء مدیریت 
حضرات بخصوص در هشت سال دولت احمدي نژاد است که حاال 
خودش مدعي شده و البته قصد او تحت الشعاع قرار دادن دزدي هاي 
خود و هم قطارانش بود که به هدفش هم رسید مگر اینکه قوه قضاییه 
تحت تاثیر این هوچي بازي ها قرار نگیردولي هموطن عزیز یادت باشد 
که کم هزینه ترین راه ایجاد رفورم و اصالحات است نه لشکرکشي 
خیاباني و جنگ و اتش و خون که برنده  این معرکه عاقبت دولت هاي 
دشمن و خارج نشینان »پاتیل« از مستي و اطو کشیده خواهند بود و 
میلیاردها میلیارد خسارت ناشي از این ناارامي ها و لطمات جهاني ناشي 
از بي ثباتي که همه و همه باز هم از جیب من و تو خواهد رفت و الغیر!! 
هموطن اگر شکایتت از بیکاري و تبعیض و فساد است حرفت قبول و 
شکایتت وارد است احتیاجي به تنش و دعوا نیست و پیگیري مدني ان 

بهترین راه است اگر کشورت را دوست داري!! 
حرف من تمام- یکي مثل خودت.

alborz.payam@gmail.com

فراخوان جهانی برای اخراج امارات از شورای 
حقوق بشر

فراخوان جهانی تحریم امارات از مجمع عمومی سازمان ملل و آنتونیو 
گوترش دبیر کل این سازمان خواست تا امارات را از شورای حقوق بشر 

در ژنو که به عنوان ناظر حضور دارد، اخراج کند.
به گزارش دیروز روزنامه القدس العربی چاپ لندن، فراخوان جهانی 
در بیانیه ای مطبوعاتی اعالم کرد: درخواست اخراج امارات از شورای 
حقوق بشر پس از آن مطرح شد که این کشور هفته گذشته رفتار 
سرکوبگرانه نسبت به پناهندگان سوری در خاک خود انجام داد، به 
طوری که تعداد اخراج شدگان آواره سوری از امارات در مدت تنها سه 

ماه به 7 هزار نفر رسیده است.
در این بیانیه تاکید شده که امارات به یک دولت سرکش تبدیل شده 
که توجهی به حقوق بشر و یا اصولی که بر اساس آن بنیان شده، ندارد 
و اقدام به رفتارهای شریرانه علیه آوارگان سوری که قادر به بازگشت 
به میهن خود نیستند از جمله کودکان، نوزادان و سالخورگان می کند.

فراخوان جهانی اعالم کرده که چند روز پیش مقامات اماراتی یک 
خانواده آواره سوری را بدون رعایت هیچ گونه حقوقی با توجه به این 
که زن این خانواده دو روز قبل از اخراج نوزادی به دنیا آورده بود، از 

امارات اخراج کردند.
این خانواده گفتند: دولت امارات به ما اطالع داد که بالفاصله باید امارات 
را ترک کنیم و به همین جهت تالش کردیم تا با مقامات امنیتی برای 
ماندن در این کشور گفت وگو کنیم، اما تالش ما فایده ای نداشت و 
با این که درخواست کردیم یکماه به ما فرصت داده شود، باز هم با 

درخواست ما موافقت نشد.
بر اساس گزارش فراخوان جهانی تحریم امارات، پس از چند ساعت از 
اخطار مقامات امنیتی امارات این خانواده که نوزاد تازه متولد شده ای 
داشتند، مادر و نوزاد و سایر اعضای خانواده از بیمارستان به فرودگاه 

منتقل شده و ظرف ۴۸ ساعت به سودان فرستاده شدند.
در این بیانیه تاکید شده که اقدامات مقامات اماراتی نشان دهنده 
جنون، بی تفاوتی و بی توجهی مقامات این کشور به حقوق بشر است.

هنری گرین سخنگوی فراخوان جهانی تحریم امارات اعالم کرد: جامعه 
جهانی و سازمان های بین المللی جامعه مدنی باید مانع مشارکت 
امارات در هر جلسه و یا فعالیت های مرتبط با حقوق بشر به دلیل 
جنایت های این کشور علیه حقوق بشر در یمن و یا اقداماتی که علیه 

پناهندگان سوری انجام می دهد، شوند.
گرین نسبت به این که آوارگان سوری یا در فرودگاه های امارات آواره 
می شوند و یا در زمان بازگشت به شهرهای سوریه که سال هاست 

صحنه درگیری های داخلی است کشته می شوند، هشدار داد.

برگزاری نخستین کنگره آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی؛ ۱۹ دی  

نخستین کنگره آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با 
سخنرانی رییس جمهور نوزدهم دی ماه برگزار 
خواهد شد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، یاسر 
هاشمی دبیر نخستین کنگره بزرگداشت آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی در گفت وگویی جزئیات 
برگزاری این کنگره و مراسم نخستین سالگرد 
رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را تشریح کرد. 
وی گفت: این کنگره از ساعت ۸ صبح روز سه 
ماه در محل سالن اجالس  نوزدهم دی  شنبه 
سران با سخنرانی رییس جمهور افتتاح خواهد 
شد و در آن شخصیتهای برجسته علمی، سیاسی 
و فرهنگی سخنرانی خواهند کرد.  هاشمی افزود: 
این کنگره یک روزه خواهد بود و در دو بخش 
صبح وعصر برگزار خواهد شد ، در بخش صبح 
عالوه بر ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر 
روحانی، پیام تصویری آیت اهلل جوادی آملی و 
انجام می شود و سخنان حجت  دو سخنرانی 
این  بخش  پایان  خمینی  حسن  سید  االسالم 
نشست خواهد بود.  وی تصریح کرد: در بخش 
پنلهای علمی کنگره نیز که در سه محور دین 
باوری، سیاست و اقتصاد بصورت همزمان برگزار 
می گردد ، شخصیتهای علمی، فرهنگی ، سیاسی 
و اقتصادی به بررسی اندیشه و  علمکرد آیت اهلل 
بخش  و  پرداخت  خواهند  رفسنجانی  هاشمی 
جمع بندی و اختتامیه پنل ها نیز عصر روز سه 
شنبه و مقارن با ساعت رحلت آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی برگزار خواهد شد.   مراسم نخستین 
سالگرد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نیز ، عصر 
روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه و مصادف با خاکسپاری 
ایشان از ساعت ۱۵ تا ۱7 در مدرسه عالی شهید 

مطهری برگزار می شود. 

اصالح پرداخت یارانه ها ، جراحی 
اقتصادی در الیحه بودجه ۹7 

اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
جراحی بزرگ اقتصادی در الیحه بودجه ۱۳۹7 
کل کشور بویژه در بخش اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها را از اقدامات مثبت دولت دوازدهم دانست 
و گفت: پرداخت مستقیم یارانه به مردم در دولت 
گذشته باعث شد سازندگی از کشور رخت بربندد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، قاسم میرزایی نیکو 
اظهار داشت: اولین بار است که الیحه بودجه در 
فضای مجازی کالبد شکافی می شود که ما باید 
این اقدام را به فال نیک بگیریم، این مساله نشان 
دهنده آگاه شدن مردم از جزییات آن است که 

این اقدام مثبت دولت دوازدهم است. 
وی افزود: در دو یا سه بخش بودجه باید چکش 
کاری هایی صورت گیرد، برای مثال ما در مورد 
بنزین باید به فرمولی برسیم که افزایش قیمت آن 

به صوت سالیانه و با درصد باشد.
خاطرنشان  مجلس  در  دماوند  مردم  نماینده 
کرد: هم اکنون در کمیسیون های تخصصی و 
کمیسیون تلفیق مجلس این موضوع در حال 
بررسی است که احتماال به تصویب نهایی می 
رسد. میرزایی نیکو ادامه داد: در دولت گذشته در 
موضوع پرداخت یارانه واقعا به مردم خیانت شد، 
به جز برخی دهک ها، در بقیه دهک ها پرداخت 
و  باعث شد سازندگی  به مردم  یارانه  مستقیم 
مسائل عمرانی از کشور رخت برکند. وی تاکید 
کرد: این جراحی بزرگ اقتصادی باید انجام شود، 
اگر این اقدام تحقق نیابد برای ابد در تاریخ می 
ماند فقط در این زمینه باید مراقب بود که دهک 
های مستضعف و نیازمند محروم نشوند و در این 

زمینه فرمولی برای آن در نظر گرفته شود.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رییس 
جمهوری الیحه بودجه سال ۱۳۹7 کل کشور را 
۱۹ آذر به عنوان نخستین الیحه بودجه دولت 
مجلس  به  تصویب  و  بررسی  جهت  دوازدهم 
شورای اسالمی تقدیم کرد. رییس جمهوری در 
زمان تقدیم الیحه بودجه سال آینده اظهارداشت: 
اگر بخواهم بودجه سال آینده را در یک جمله 
خالصه کنم این است که بودجه سال ۹7 بودجه 
ای برمبنای اشتغال فراگیر و برمبنای رفع فقر و 
ایجاد عدالت است. همچنین سقف بودجه مورد 
نظر دولت برای سال آینده ۱۱ میلیون و ۹۴۹ 

هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶7۴ میلیون ریال است.

خبر

سرمقاله
کالمامیر

به  واکنش  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اظهارات سخیف، بی جا و مداخله جویانه مقامات 
به  وقعی  ایران  رشید  مردم  گفت:  آمریکایی 
مقامات  ریاکارانه  و  فرصت طلبانه  شعارهای 

آمریکا نمی گذارند. 
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی 
و  عمومی  دیپلماسی  مرکز  رئیس  و  سخنگو 
به  واکنش  در  خارجه  امور  وزارت  رسانه ای 
آمریکایی  مقامات  جویانه  مداخله  اظهارات 
ایران  مردم  کرد:  تاکید  ایران،  داخلی  امور  در 
کشور  پیشرفت  و  امنیت  پشتوانه  بزرگ ترین 
برای  انتخابات  در  مردم  مشارکت  و  هستند 
تعیین سرنوشت شان و حضور فعال آحاد ملت 
در نظارت و نقد دستگاه های اداره کشور ضامن 
اسالمی  انقالب  و  کشور  بالندگی  و  شکوفایی 
است و حضور هوشمندانه همین مردم مهمترین 
عامل مقاومت در برابر بدخواهان کشور و مردم 
است که دولت آقای ترامپ ثابت کرده در راس 

این بدخواهان قراردارد. 
اظهارات  این  کردن  محکوم  ضمن  قاسمی 
مردم  گفت:  اعتبار،  فاقد  و  بی ارزش  سخیف، 
ادعاهای  برای  اعتباری  و  ارزش  هیچ  ایران 
فرصت طلبانه مقامات آمریکایی و شخص آقای 
قطعا  ایران  بزرگ  مردم  نیستند.  قائل  ترامپ، 
حقوق  نقض  در  ترامپ  آقای  فعال  مشارکت 
از  را  بحرین  و  یمن  و  فلسطین  مردم  بشر 
نزدیک پیگیری کرده و محدودیت های اعمالی 
جمهور  رئیس  کینه توزانه  خصومت های  و 
از  ممانعت  در  ایران  فرهیخته  مردم  با  آمریکا 
ورود آنان به خاک آمریکا و بازداشت تعدادی 
زیادی از ایرانیان مقیم در این کشور به بهانه های 
واهی را به یاد دارند و به همین دلیل، حمایت 
از  مقامات  همین  فریبکارانه  و  فرصت طلبانه 
از  برخی  اخیر در  روزهای  برخی تجمعات در 
شهرهای ایران را چیزی جز نیرنگ و ریاکاری 

دولت آمریکا نمی دانند. 
قاسمی افزود: قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران ساختارهای دموکراتیک را برای حمایت 
پیش  مردم  مدنی  خواسته های  از  قانونی 
بینی کرده است و پیگیری این خواسته ها در 

چارچوب قانون کامال امکان پذیر است. 
با  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
یادآوری قریب به 7۰ سال مداخالت دولت های 
از  کشورمان  داخلی  امور  در  آمریکا  مختلف 
دولت  علیه  کودتا  رهبری  و  مدیریت  جمله 
بی دریغ  حمایت های  ایران،  در  قانونی  و  ملی 
در  پهلوی  منحوس  رژیم  ارعاب  و  از سرکوب 
سرکوب آزادیخواهان ایران و حمایت تمام عیار 
از رژیم جنایتکار صدام حسین در دوران ۸ ساله 
جنگ تحمیلی؛ تاکید کرد: مقامات آمریکا در 
موضعی نیستند که برای ملت بزرگ و فهیم 

ایران دلسوزی نمایند. 
رئیس جمهور آمریکا باز هم در اقدامی مداخله 

شهرهای  برخی  در  اعتراضات  به  جویانه 
کشورمان واکنش نشان داد و خواستار رسیدگی 

به حقوق مردم ایران شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش 
به اعتراض ها در چند شهر ایران با انتشار پیامی 
در صفحه توئیتر خود مدعی حمایت از مردم 
ایران شد.  ترامپ در پیام مداخله جویانه خود 
نوشت: دولت ایران باید به حقوق مردم احترام 
ادامه  بگذارد. جهان در حال تماشا است.  در 
مداخله های واشنگتن در امور داخلی کشورمان 
وزارت امور خارجه آمریکا نیز با صدور  بیانیه ای 
خواستار حمایت تمام ملت ها از مطالبات  مردم 
ایران شد.  بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت 
بیانیه که توسط  این  ادامه  آمریکا، در  خارجه 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  نوئرت،  هیتر 
گزارش های  ما  است:   آمده  شد،  صادر  آمریکا 
تظاهرات متعدد شهروندان ایرانی در شهرهای 
ایاالت  می کنیم.  دنبال  را  کشور  این  مختلف 

را  مسالمت جو  معترضان  دستگیری  متحده 
محکوم می کند. ما از تمام ملت ها می خواهیم از 
مردم ایران و مطالبات آنها برای حقوق ابتدایی 

شان و پایان فساد به طور علنی حمایت کنند. 
همچنین سخنگوی کاخ سفید و برخی اعضای 
اعتراضات واکنش نشان  این  به  کنگره آمریکا 
دادند. پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
درباره  خود  جویانه  مداخله  گیری  موضع  در 
اعتراض ها در ایران پیامی در صفحه توئیترش 
بی اساس  ادعاهای  تکرار  به  و  کرد  منتشر 

واشنگتن درباره کشورمان پرداخت. 
وی نوشت: مهم است که ما از معترضان در ایران 
حمایت  دلیل  به  وضعیت  این  کنیم.  حمایت 
ایران از تروریسم به جای رسیدگی به مشکالت 
شهروندانش است. همچنین سناتور تام کاتن که 
همواره مواضعی ضد ایرانی داشته است، با انتشار 
بیانیه ای به این اعتراضات واکنش نشان داد. وی 
با ادعای اینکه مقامات ایران توجهی به نیازهای 
شهروندان این کشور نمی کنند گفت: ما باید از 

مردم ایران حمایت کنیم. 
از  جمهوری خواه  برجسته  سناتور  هچ،  اورین 
ایالت نیز در موضع گیری درباره مسائل داخلی 
در صفحه توئیتر خود نوشت: من در کنار مردم 
آزادی  و  شفافیت  برای  درخواستشان  و  ایران 
آمریکا  کنگره  در  همکارانم  از  و  ایستاده ام 

می خواهم با من همراه شوند.
در روزهای اخیر تعدادی از مردم کشورمان در 
چند شهر ایران در  واکنش به آنچه وضعیت 
اقتصادی عنوان شده، دست به اعتراض زدند. 
از  حمایت  مدعی  حالی  در  آمریکایی  مقامات 
شهروندان ایران هستند که این کشور در طول 
سیاست های  با  گذشته  دهه  چهار  به  نزدیک 
ایران  مداخله جویانه و جنگ طلبانه خود در 
تالش کرده است تا کشورمان را از پای دربیاورد 

و به مردم ایران آسیب بزند.

موج سواری مقام های امریکایی بر مطالبات مردمی 

قاسمی: مردم ایران هیچ ارزشی برای ترامپ قائل نیستند 

 تاکید آژانس بر پایبندی ایران
 به تعهدات  برجام 

وم تشکیل مثلث توسعه صنایع  لز
وشیمی کشور پتر

آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به 
در  ملل  سازمان  هسته ای  دیده بان  اینکه 
نظارت  و  آزمایی  راستی  به   ۲۰۱7 سال 
داد،  ادامه  ایران  هسته ای  فعالیت های  بر 
تاکید کرد: مدیرکل آژانس تایید می کند 
طبق  هسته ای اش  تعهدات  به  ایران  که 

برجام عمل کرده است. 
آژانس  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
انتشار گزارشی  با  اتمی  انرژی  بین المللی 
نهاد  این  دستاوردهای  از  جزئیاتی 
و  داد  ارائه   ۲۰۱7 سال  در  بین المللی 
راستی آزمایی توافق هسته ای ایران و گروه 

۱+۵ را یکی از این دستاوردها برشمرد. 
آژانس  اینترنتی  پایگاه  گزارش  بنابر 
از  بخشی  در  اتمی،  انرژی  بین المللی 
این گزارش آمده است: آژانس به راستی 
آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات مرتبط 
اقدام  جامع  برنامه  طبق  ایران  هسته ای 
سال ۲۰۱۵ حاصل  در  )برجام(  مشترک 

شد، ادامه داده است. 
گزارشات  در  آژانس  مدیرکل  آمانو  آقای 
فصلی خود به شورای حکام تایید کرد که 
به  توافق  این  در  ایران  هسته ای  تعهدات 
طور کامل اجرا می شود. بازرسان آژانس 
به بازرسی تاسیسات در ایران ادامه داده، 
و  آورده  دست  به  محیطی  نمونه  صدها 
فعالیت هایی انجام داده اند که توسط این 
جمع آوری  شامل  پیشرفته  تکنولوژی 
مورد  پردازش  سیستم های  و  اطالعات 

حمایت است. 
ادامه  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
شدن  ساله   ۶۰ به  اشاره  با  خود  گزارش 
ملل در سال  بان هسته ای سازمان  دیده 
سطح  در  کنفرانس  دو  برگزاری   ،۲۰۱7
وزیران و مشارکت های جدید برای پیشبرد 
توسعه  برای  فناوری هسته ای  از  استفاده 
آژانس در  از دستاوردهای دیگر  را  پایدار 

سال جاری )میالدی( دانست. 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره 
به حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 
منابع بخش خصوصی گفت: این شرکت موانع 
توسعه این صنعت را شناسایی کرده و برای 

برطرف کردن آن می کوشد.
نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان   گزارش  به 
سیدرضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی 
پتروشیمی با اشاره به این که در کنار توسعه 
در کشور، ابزار آن نیز باید تعریف شود، اظهار 
داشت: همزمان با فعالیت های توسعه ای در 
در  باید  نیز  را  قوانین  پتروشیمی،  صنعت 
نظر داشت تا پیشرفت این صنعت با شتاب 
بیشتری انجام شود. وی با تأکید بر این که 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید در قالب 
مشارکت با بخش خصوصی کار کند، گفت: 
بخش خصوصی  منابع  حافظ  شرکت  این 
است و با شناسایی موانع توسعه این صنعت، 
برای رفع آن می کوشد.نوروززاده با اشاره به 
این که هزینه احداث پتروشیمی های اولیه در 
کشور بسیار باال بوده است، تصریح کرد: اما 

باید توجه کرد که اگر این صنعت در کشور 
شکل نمی گرفت و یا این که توسعه نیابد، 
نیز در کشور  انسانی  نیروی  توسعه  زمینه 

صورت نمی گیرد.
وی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
واحدهای تولیدی و تحقیقاتی باید تشکیل 
یک مثلث برای انجام پروژه های توسعه ای 
پژوهش  مرکز  کرد:  خاطرنشان  بدهند، 
و  صنعت  ارتباطی  پل  باید  تحقیقاتی  و 
دانشگاه ها باشد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی افزود: این شرکت به دلیل داشتن 
نقش حاکمیتی، در انجام پروژه های توسعه 
ای، شریک خواهد بود و هرچه ریسک انجام 
پروژه باالتر رود، تعهد این شرکت نیز باالتر 
می رود اما در صورت به نتیجه رسیدن پروژه، 
حفظ  سرمایه گذار  برای  آن  منفعت  همه 
می شود زیرا شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
تنها به دنبال توسعه این صنعت است؛ نتیجه 
یک  ثبت  و  فناوری  گسترش  راهکار،  این 

لیسانس است. 

دهمین و یازدهمین هواپیمای برجامی ) ای.تی.آر 7۲ سری 
تهران شد، دیروز  در فرودگاه  فرانسه عازم  از  ۶۰۰( که 
مهرآباد به زمین نشست. این دو فروند هواپیما پس از تحویل 
آن در تولوز فرانسه به شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران، شب گذشته فرودگاه این شهر را ترک کرد و در مسیر 
هوایی خود پس از سوختگیری در فرودگاه آتن، عازم تهران 

شد.
با ورود دو فروند دیگر از این هواپیماها، هم اکنون هشت 
فروند هواپیمای ای. تی. آر وارد ناوگان هواپیمایی جمهوری 
در  هواپیماها  این  از  شرکت  این  و  شده  ایران  اسالمی 
مسیرهای کوتاه برد و فرودگاه های کم برخوردار استفاده 
می کند. گفتنی است، در پی توافق هسته ای برجام )برنامه 
جامع اقدام مشترک( و لغو تحریم صنعت هوانوردی ایران، 

قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیما با ایرباس فرانسه، ۸۰ فروند با 
بوئینگ آمریکا و ۲۰ فروند با شرکت آ.تی.آر به امضا رسید که 
تاکنون ۸ فروند ای. تی. آر و ۳ فروند هواپیمای ایرباس تحویل 

ایران ایر شده است.
در مجموع با ورود ۱۱ فروند هواپیمای جدید به شرکت ایران ایر، 
بیش از ۱۳۵۰ صندلی به ظرفیت هواپیمایی جمهوری ایران در 
جابجایی هموطنان در مسیرهای مختلف اضافه شده است و قرار 

است نخستین سرویس این هواپیماها نیز همانند سنوات گذشته 
به مشهد مقدس انجام شود. 

مسافت ۱۵۲۸  تا  را  نفر  است 7۲  قادر  ایران  سفارشی  مدل 
کیلومتر جابجا کند و هزینه های عملیاتی آن به سبب استفاده از 
موتورهای ملخی بسیار ایمن، کم مصرف و پیشرفته بسیار کمتر 
است. این هواپیما قادر است در همه شرایط جوی پرواز کند و 
به دلیل مجهز بودن کابین خلبان به نمایشگرهای بسیار پیشرفته 
امکان فرود در سخت ترین شرایط جوی را فراهم است. کابین 
خلبان این هواپیما از نوع شیشه ای است و از نظر فنی و امکانات 
نمایشگرها، سیستم های الکتریکی و غیره به هواپیمای پیشرفته 
ایرباس »ای.۳۵۰« شباهت هایی دارد که با توجه به سفارش ۲۰ 
فروندی از این مدل توسط هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، 
این مساله یک مزیت است و باعث راحتی خدمه پروازی می شود. 
موتورهای ملخی که در این هواپیما به کار گرفته شده اند توسط 
شرکت کانادایی »پرت اند ویتنی« ساخته شده و از نوع »پی.

دبلیو۱۲7 ام« است.

اصالحیه 
آگهی ماده ۳ به شماره م/الف ۹7۸۲ به تاریخ های ۹۶/۱/۲۸ و ۹۶/۲/۱۱ به نام خانم اقدس 
ذوجناحین فرزند احمد به شماره ملی ۲۲۹7۳۵۱۴۹۶ و شماره شناسنامه ۳۵۵ صادره از 
شیراز - شماره پالک ۲۱۵ فرعی از ۱۶۳ اصلی به : شماره پالک ۲۹۱۵ فرعی از اصلی 

اصالح می گردد. م/الف ۹7۸۲

آگهی حصر وراثت
به کالسه  به شرح دادخواست   خانم غزاله کرمي دارای شناسنامه شماره ۵۹۶۹۶7۶7۲-۱  
۹۶۰۲۰۳ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شادروان جوهر 
بحرک  به شناسنامه ۶-۵۹۶۹۸۰7۱7 در تاریخ ۹۶/۸/۲۱  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، 
ورثه آن مرحوم منحصراست به : ۱-غزاله کرمي   شماره ملی  ۱-۵۹۶۹۶7۶7۲   تاریخ تولد ۱۳۴۳ 
نسبت همسر متوفی ۲-ربابه نظری  شماره ملی  ۵۹۶۹۵۸7۸۳۴  تاریخ تولد ۱۳۲۸ نسبت مادر 
متوفی ۳-سعید بحرک  شماره ملی  ۵۹۶۰۰۳۸۰۱۳   تاریخ تولد ۱۳7۴ نسبت پسر متوفی ۴-امید 
بحرک  شماره ملی  ۵۹۶۰۰۸۶۶7۰  تاریخ تولد ۱۳۸۳ نسبت پسر متوفی ۵-متین بحرک  شماره 

ملی ۵۹۶۰۱۰۹۸۴۰   تاریخ تولد ۱۳۸7  نسبت پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم 

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر دارد واال گواهی صادر خواهد شد

آگهی مفقودی 
 -۴۰۵GLX-XU7  :بدینوسیله به اطالع می رساند که سندکمپانی خودروی سواری سیستم: پژو - تیپ
  NAAM۰۱CA۱DH۹۴۰۸۱۲: ۱۲۴  شماره شاسیK۰۳۲۳۰۴7 :مدل:۱۳۹۳  به شماره موتور

به نام اسماعیل ویسی یکتا مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
کرمانشاه

حصر وراثت
آقای منصور فرج پور دارای شناسنامه شماره ۲۵۳  به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۶-۶۳۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان پرستو محبی نیلگی بشناسنامه ۴77  در تاریخ 
۱۳۹۵،۱،7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر 

است به ۱-متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی
۲-رامتین فرج پور ش ش ۳۳۳۰۶۱۴7۳۰ صادره از اسالم آبادغرب)پسر 

متوفی(
ذهاب)دختر  سرپل  از  صادره   ۳۳۶۰۲۶7۵۹۱ ش  ش  پور  فرج  ۳-روناک 

متوفی(
۴-عصمت نظری ش ش ۵۸۸۶ صادره از داالهو )مادر متوفی(

متوفی غیر از وارث فوق ورثه دیگری ندارد.
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک شورا 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به به شورای حل اختالف 

سرپلذهاب تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپلذهاب

آگهی فقدان سند 
نوید امیری فرزند اسداله به شماره شناسنامه ۱7۸7۹ مالک ششدانگ یک باب ساختمان دو 
طبقه پالک 7۳ اصلی ناحیه ۶ قصرشیرین بخش چهار کرمانشاه حسب درخواست وارد به شماره 
۲۲۸۲ مورخ ۹۶،۱۰،۶ ویک برگ استشهادیه ممهور به دفتر ۱۳ قصرشیرین اعالم نموده است. 
سند صادره به شماره سریال ۴۰۹۰۰7 مفقود گردیده است لذا از اداره ثبت خواستار صدور سند 
مالکیت المثنی گردیده است بررسی سوابق حکایت از آن دارد که ششدانگ پالک موصوف ذیل 
ثبت ۲۳۱7 صفحه ۴۰۹ دفتر ۱۳ صادر گردیده است.لذا با توجه به ماده ۱۲۰ آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی یا معترض باشد از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را کتبا نوشته وبه این اداره ثبت اسناد وامالک قصرشیرین 
واقع در قصر جدید مجتمع اداری ارائه نماید در صورتی که ظرف مدت مقیده اعتراضی نرسد ویا 

در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره برابر مقررات اقدام خواهد نمود.
رئیس ثبت اسناد وامالک قصرشیرین-فرهاد امینی

حصر وراثت
خانم خزال نجاتی  دارای شناسنامه شماره ۲۴۱  به شرح دادخواست به کالسه ۶۳۰-۹۶ 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفر 
عزیزی بشناسنامه ۱۱۲  در تاریخ ۱۳۹۳،۴،۱۸  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به: ۱-خزال نجاتی با مشخصات فوق همسر متوفی ۲-فیض 
اله عزیزی ش ش ۳ صادره از سرپل ذهاب  ۳-فتح اله عزیزی ش ش ۴ صادره از سرپل 
ذهاب ۴-حسین عزیزی ش ش ۵۴۲ صادره از سرپل ذهاب ۵-سجاد عزیزی ش ش 
۳۳۲۰۰۱۳۸۹۰ صادره از گیالنغرب ۶-علی عزیزی ش ش ۵۲۳ صادره از سرپل ذهاب 
7-عبداله عزیزی ش ش ۴۲۰ صادره از سرپل ذهاب)پسران متوفی( ۸-فریده عزیزی ش 
ش ۳۳۲ صادره از سرپل ذهاب ۹-فرنگی عزیزی ش ش ۲7۸  صادره از سرپل ذهاب 
۱۰-هما عزیزی ش ش ۴۵۵ صادره از گیالنغرب ۱۱-زیبا عزیزی ش ش ۱۱۰ صادره از 
گیالنغرب ۱۲-معرفت عزیزی ش ش ۳۳۳ صادره از سرپل ذهاب ۱۳-عصمت عزیزی ش 
ش ۴۵۴ صادره از سرپل ذهاب ۱۴-زهرا عزیزی ش ش ۵۵7 صادره از گیالنغرب)دختران 

متوفی(   متوفی غیر از وارث فوق ورثه دیگری ندارد.
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به به شورای حل اختالف سرپلذهاب تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپلذهاب

دو هواپیمای برجامی دیگر در مهرآباد به زمین نشست

با  تلفنی  تماسی  در  روسیه  جمهور  رئیس 
جدید  سال  آستانه  در  خود  سوری  همتای 
میالدی بر ادامه حمایت هایش از سوریه تاکید 
کرد.  به گزارش زمان به نقل ازایسنا، والدیمیر 

پوتین در این تماس به بشار اسد اطمینان داده 
که روسیه همچنان پشتیبان سوریه خواهد بود 
و از حاکمیت ملی و قانونی این کشور دفاع 
می کند.  پوتین در این تماس که به مناسبت 

سال جدید میالدی انجام شد، گفت: روسیه به 
حمایت از روند سیاسی حل بحران در سوریه 
ادامه می دهد و به بازسازی اقتصاد ملی کشور 

شما کمک خواهد کرد. 

تاکید پوتین و اسد بر 
ادامه حمایت از سوریه 
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همزمان با شروع سال نوی میالدی، عرصه مناسبات بین المللی اندکی از چهره 
خشن و غیر انسانی خود فاصله گرفته، موجی از شادی و پیامهای تبریک بین 
مردم و سران کشورهای مختلف رد و بدل می شود و محتوای انسان دوستانه پیام 
مقامات مذهبی و سیاسی، کورسوی امیدی برای تغییر وضعیت فعلی روابط بین 

الملل ایجاد کرده است.
پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، در سخنرانی خود ویژه شب پیش 
از کریسمس، از مردم دنیا خواست که گرفتاری میلیون ها انسانی که از »وطن 
خود رانده شده اند« را فراموش نکنند. او از بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
کاتولیک در سراسر جهان خواست که »مهاجران خارجی« در سراسر دنیا را به 
گرمی بپذیرند و با آنها رفتار دوستانه و انسانی داشته باشند. پیامی که در نوع خود 
دلگرم کننده و قابل تقدیر است؛ اما در عین حال یاد آور تحوالت تلخی است که 
در سال ۲۰۱7 میالدی رقم خورد.سال ۲۰۱7، سال عجایب بسیار بود؛ سالی که 
در آن دونالد ترامپ بی تجربه، خودخواه و ملی گرا در ایاالت متحده به ریاست 
جمهوری رسید و تحوالت جهانی را هر چه بیشتر به سمت خودکامگی و عدم 
همکاری های بین المللی سوق داد.او با رویکردی نژاد پرستانه و البته بیشتر اسالم 
هراسانه، درهای آمریکا را به روی مردم جهان و خصوصاً شهروندان کشورهای 
اسالمی بست، کشورش را از سازمان علمی فرهنگی ملل متحد)یونسکو( و نیز 
توافقنامه اقلیمی پاریس خارج کرد و تمام تالشش را به کار بست تا بزرگترین 
دستاورد دیپلماسی بین المللی یعنی برجام را بی اثر کند. اولویت منافع آمریکا و 
متحدش اسرائیل برای ترامپ به همینجا ختم نشد و در واپسین روزهای سال 
۲۰۱7 نیز وی با اعالم قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا 
به این شهر، میخ آخر را بر تابوت حقوق بین الملل و توجه به افکار عمومی 
جهانی کوبید و راه خود را از همه کشورهای دیگر جدا کرد. اما دونالد ترامپ تنها 
بازیگر یاغی سال ۲۰۱7 نبود که بواسطه رفتارهای نابهنجار در انزوا قرار گرفت؛ 
آنگ سان سوچی رهبر سیاسی میانمار و برنده جایزه صلح نوبل نیز شخصیت 
دیگری بود که بواسطه سکوت معنا دارش در مقابل نسل کشی های گسترده 
مسلمانان روهینگیا در این کشور و آواره شدن آنها در کشورهای همسایه، مورد 
انتقاد گسترده جامعه جهانی قرار گرفت و جایگاه و منزلت خود را از دست داد. 
عدم پایان جنگ بی نتیجه یمن و بویژه، محاصره بنادر کلیدی این کشور فقیر 
عربی توسط ائتالف عربی به رهبری عربستان سعودی که منجر به مرگ و میر 
روزانه هزاران غیر نظامی یمنی و شیوع گسترده وبا و سایر بیماری ها در این 
کشور گردید نیز از دیگر حوادث تلخ سال ۲۰۱7 بود. مرگ علی عبداهلل صالح و 
پرتاب موشکهای یمنی به سمت عربستان نیز از دیگر حوادث مهم بحران یمن 
بود که معادالت استراتژیک و نظامی جنگ در این کشور را تا حد زیادی تغییر 
داد. سال ۲۰۱7 سال پایان خالفت خود خوانده داعش و انزوای همه گروههای 
افراط گرا و تروریستی در منطقه غرب آسیا نیز بود، که البته نه با کمک ائتالفهای 
دروغین غربی، بلکه با همت و همدلی نیروهای مقاومت و شکل گیری مثلث 
ایران، روسیه، ترکیه، از صحنه سیاسی کشورهای منطقه حذف گردید. بدین 
ترتیب، سال ۲۰۱7 سال تقویت دولتهای ملی در غرب آسیا در مقابل گروههای 
افراط گرا و تروریستی، به طور کلی و سال قدرت یابی ایران به طور خاص بود. 
در شرایطی که کشورهای عربی منطقه با خریدهای گسترده تسلیحاتی از غرب، 
مشارکت در جنگ ضد انسانی یمن و باز کردن باب مناسبات با رژیم صهیونیستی 
تا حد زیادی اعتبار و قدرت نرم خود را از دست دادند، جمهوری اسالمی ایران 
بواسطه سیاستهای معتدل و همکاری جویانه، افزایش مناسبات با جامعه جهانی، 
مقابله جدی و واقعی با تروریسم و تکیه بر توان دفاعی بومی، بطور همزمان از 
قدرت نرم افزاری و سخت افزاری زیادی برخوردار گردیده و در عمل به قدرت 
برتر و اول منطقه تبدیل شد. با این حال، سیاست دولت تدبیر و امید هیچ گاه 
بر مبنای تک روی و رویارویی با کشورهای منطقه و جهان نبوده و همانگونه که 
رئیس جمهور کشورمان در پیام تبریک خود به مسیحیان جهان نیز اعالم کرد، 
برنامه و سیاست ایران در سال جدید میالدی)۲۰۱۸(، همزیستی مسالمت آمیز 
برای حرکت در مسیر گسترش صلح، عدالت، برابری و برادری و اعتدال و فراهم 
کردن زمینه جهت تعامل میان صاحب نظران، عالمان و پیروان ادیان الهی، برای 
تبدیل سال ۲۰۱۸ میالدی به »سالی مملو از معنویت، عزت، رفاه، رفع تبعیض و 

عاری از خشونت برای تمامی مردمان جهان« است.

اشتغال و سالمت؛ اولویت بودجه 
سال ۹7

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه یکی از چالش های بودجه 
سالمت  نظام  درآمدی  منابع  تعیین   ۹7 سال 
است، گفت: منابع وزارت بهداشت باید قطعی و 
پایدار باشد تا خدمات در حوزه بهداشتی- درمانی 

مناسب به مردم ارائه شود.
علی اصغر  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
یوسف نژاد با اشاره به تخصیص نیافتن منابع طرح 
تحول سالمت، افزود: در سال ۹۶ منابع در نظر 
گرفته به میزان واقعی به وزارت بهداشت تخصیص 
پیدا نکرد، همچنین منابع پایدار و اطمینان بخشی 
وجود نداشت، به همین دلیل کمیسیون تلفیق 
دربررسی الیحه بودجه ۹7 نسبت به تامین اعتبار 
الزم در بخش سالمت نگاه ویژه ای خواهد داشت.

وی محوریت اصلی  بودجه سال ۹7 بعد از اشتغال 
را سالمت دانست و افزود: قانونگذار سال گذشته 
منابع خوبی در حوزه سالمت در نظر گرفت اما 
بخشی از آن محقق نشد، امیدواریم در بودجه 
۹7 کمیسیون های تخصصی و تلفیق نسبت به 
این موضوع توجه داشته باشند و منابع اطمینان 
بخش، واقع بینانه و قابل تحقق به وزارت بهداشت 

تخصیص دهند.

نظر هاشمی درباره محصوالت تراریخته

 وزیر بهداشت در خصوص محصوالت تراریخته، 
گفت: تراریخته نوعی تکنولوژی و علم است و 
موافقان و مخالفانی دارد اما بحث ترایخته باید در 
محیط های علمی، کارشاسی و تخصصی مطرح 

شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر سید حسن 
و  مضرات  تراریخته  محصوالت  افزود:  هاشمی 
فوایدی دارد و باید مراقب باشیم در جایی که 
ورود  می زند  آسیب  کشور  ژنتیکی  ذخیره  به 
مواردی  در  و  کنیم  دوری  آن  از  و  نکرده  پیدا 
کنیم.وزیر  استفاده  آن  از  ندارد،  راهی  بشر  که 
بهداشت یادآور شد: محصوالت تراریخته توسط 
ملی  سازمان  و  بهداشت  وزارت  آزمایشگاه های 
محصوالت  اصل  اما  می شود  بررسی  استاندارد 
تراریخته چیزی نیست که یک وزیر مانند وزیر 
جهاد کشاورزی یا بهداشت یا سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی در مورد آن اظهار نظر کنند بلکه 
تراریخته یک بحث علمی است و باید اجازه دهیم 
این موضوعات در محیط های علمی، کارشناسی و 

تخصصی بررسی شود.

یادداشتخبر

رهبری گفت: دشمن  عضو مجلس خبرگان 
بداند که نمی تواند در صفوف به هم پیوسته 
ملت ایران خلل ایجاد کند. همه کسانی که 
پای انقالب ایستادند امروز همچنان پایدارند و 

شکست نخواهند خورد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل محسن 
اراکی رییس مجمع تقریب مذاهب اسالمی و 
عضو مجلس خبرگان رهبری، دیروز در همایش 
بزرگداشت سالگرد ۹ دی در مصلی تهران اظهار 
کرد: اگر در صفین، دوران امام مجتبی )ع( و 
کربالی حسین، حسین )ع( تنها ماند و حسن، 
سردار تنها شد و علی )ع( فریاد »أین عمار« سر 
داد، ملت ایران در جمع علویان و حسینیان و 
ایرانیان که چهل سال است با خون و جهاد و 
فداکاری و تقدیم بهترین ها مقاومت کرده، در 
خط یاری رسول اهلل )ص( و علی ابن ابی طالب 
)ع( آنچنان پایدار و ثابت قدم خواهد ماند که 
ابوسفیان های زمان را سرنگون کند. وی افزود: 
ما فرزندان ایثار و مقاومت هستیم. دشمن بداند 
که توطئه های او در اراده ملت خللی ایجاد نمی 
کند. ما دست فتنه و توطئه را خوانده ایم؛ ما 
سابقه چند صدساله ایستادگی و پایداری داریم، 
ما در برابر طاغوت، شاه و آمریکا ایستادیم و تا 
زمانی که این ها را از ملت ایران مایوس نکنیم، 
دست از مقاومت برنمی داریم.آیت اهلل اراکی 
تصریح کرد: ما هزار و چهار صد سال است که 
در محاصره اقتصادی هستیم، آمریکا، شیعیان 
علی )ع( و مومنین به رسول اهلل )ص( را نمی 
شناسد، چون نمی شناسد به گمان خود عزم 
مجلس  دارد.عضو  ما  اراده  در  خلل  ایجاد  به 
خبرگان رهبری گفت: ما آب دیده هستیم، ما 
اجازه نمی دهیم که حسین، بار دیگر در کربال 
تنها بماند. ما اجازه نمی دهیم که حسین زیر 
سم اسبان دشمنان پایمال شود. اجازه نمی 

دهیم که ارزش ها مورد استهزاء دشمن قرار 
بگیرد. ما فضای مجازی را اصالح خواهیم کرد. 
وی تاکید کرد: دشمن بداند که نمی تواند در 
صفوف به هم پیوسته ملت ایران خلل ایجاد 
کند. همه کسانی که پای انقالب ایستادند امروز 
همچنان پایدارند و شکست نخواهند خورد.عضو 
مجلس خبرگان رهبری در ادامه اظهارات خود 
با بیان اینکه ما با هجوم دشمن به مقدسات رو 
به رو هستیم گفت: مگر می توانیم شاهد باشیم 
که دشمن هستی و ارزش های ما را در فضای 
مجازی مورد حمله قرار دهد؟ هویت ما قران و 
اسالم است. مگر می توانیم تحمل کنیم که به 
همه ارزش های محمدی و حسینی ما حمله 
شود؟ ما در فضای مجازی اجازه نمی دهیم که 
رسول اهلل و علی ابن ابی طالب تنها باشند. از 
مسئولین انتظار داریم که در برابر این هجوم 
فرهنگی مقاومت کنند.اراکی تصریح کرد: نباید 
به دشمن اجازه دهیم که در صفوف به هم 
پیوسته ملت رخنه ایجاد کند. نباید بگذاریم 
که دشمن با ایجاد فشار سیاسی، اقصاد و نفوذ 
فرهنگی ما را به جان هم بیاندازد؛ ما همچنان 
باید ملت و صف واحدی بمانیم.وی ادامه داد: 
ارتش، سپاه و دولت و همه ملت، با اراده واحد، 
با رهبری  صف واحدی تشکیل می دهیم و 
حکیمانه رهبر انقالب توطئه های دشمن را 
حتما خنثی خواهیم کرد.عضو مجلس خبرگان 
رهبری گفت: همینجا به آمریکا می گویم که 
ما را آزموده ای؛ آزموده را آزمودن خطاست. 
ما را در انقالب در برابر شاه دیدی که ُدم تو را 
چگونه گرفتیم و از کشور بیرون انداختیم. ما را 
در توطئه های بعد از انقالب و تجزیه طلبی ها 
آزمودی و دیدی که ملت چگونه به تو مشت 
ایاالت متحده  به رژیم  محکم زد.وی خطاب 
آمریکا گفت: تو در توطئه هشت ساله جنگ، 

زنان، مردان و پیران ما را آزمودی و دیدی که 
چگونه این ملت پیروز شد؟ امروز هم بدان که 
خودت و همپیمانان تو شکست خواهید خورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز اسالم 
از ایران ما سربرآورده است. امروز علی ابن ابی 
امروز پرچم  بار دیگر زنده شده است.  طالب 
علی در ایران اسالمی به اهتزاز در آمده است.

آیت اهلل اراکی تاکید کرد: دشمنان می خواهند 
علی ابن ابی طالب را از ما بگیرند. دشمنان می 
خواهند با جنگ فرهنگی و اقتصادی و توطیه 
های گوناگون بین ما و علی ابن ابی طالب و 
رسول اهلل و قرآن فاصله بیاندازند. ما برای حفظ 
این ارزشها خون می دهیم.وی تصریح کرد: ما 
از مسئولین دولتی می خواهیم که در اقتصاد 
مقاومتی جدیت بیشتری از خود نشان دهند. 
مسئولین دولتی برای اینکه گرهی از مشکالت 
مردم باز کنند زحمت می کشند اما ما در یک 
جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و برای مقابله 
در این جبهه احتیاج به جهادگری اقتصادی 
داریم و احتیاج داریم که فرماندهان اقتصادی 
ما با عزم و پایدار و مخلص باشند. فرماندهانی 
باشند که به دشمنان اجازه نفوذ در سیستم 
اقتصادی کشور را ندهند.آیت اهلل اراکی ادامه 
داد: دشمن می خواهد با عوامل نفوذی خود 
مردم را از مقاومت خسته کند اما ملت ما خسته 

نخواهد شد. ما باید همت را بیشتر کنیم. ما 
همت روزگار صلح نمی خواهیم چون امروز بر 

ما جنگ اقتصادی تحمیل شده است.
کرد:  اظهار  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
شرایط ما شرایط صلح اقتصادی نیست. دشمن 
به قرارداد خود پایبند نبود. مسئولین ما باید در 
برابر خدعه دشمنان ایستادگی کنند. اگر دیدید 
که دشمن به وعده های خود پایبند نیست، 
العمل مناسب  شما هم مانند دشمن عکس 
نشان دهید.وی گفت: دشمن در برجام به وعده 
های خود پایبند نبود. امروز فرصتی است که 
ما به دوران قبل از برجام بازگردیم. مسئولین 
محترم باید به کسانی  که می خواهند محاصره 
اقتصادی را بر ما بیشتر کنند، مشت آهنین 
بزنند.عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: انتظار 
داریم که مسئولین محترم دولت با موضعی 
محکم و شجاعانه، دشمن را از تحمیل خواسته 
اراده را در  این  های خود بر ما مایوس کند. 
مسئولین خود می بینیم. مسئولین ما متدین 
و انقالبی هستند. اگر مسئولین در برابر آمریکا 
بایستند، ملت از آن ها حمایت خواهد کرد. ما 
خدا را داریم؛ از چه می ترسیم.آیت اهلل اراکی 
تصریح کرد: اگر دشمن حاضر نشد به وعده 
های خود عمل کند، ما هم باید به شرایط پیش 

از برجام بازگردیم.

آیت اهلل اراکی در مراسم بزرگداشت ۹ دی:

دست فتنه را خوانده ایم
 دشمن نمی تواند در صفوف ملت خللی ایجاد کند

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل ۱۳۸۵ به شماره شهربانی 7۲-۴۲7ج۵۹ و شماره 
موتور ۱7۸7۹۹7 و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۵۰۰۲۳۶۲ به نام علی محمد عسکری 

فیروزجائی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری رانا مدل ۱۳۹۴ به شماره شهربانی ۸۲-7۶۸م۲۸ و شماره 
نام  به   NAAU۰۱FEXFT۱۰۴۸۹۳ شاسی  شماره  و   ۱۶۳B۰۱۵۴۶۴7 موتور 

بابلمجتبی زیاری کوهی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مزایده نوبت اول/ اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه ۹۵۰۳۱۵ فی مابین محکوم له حسین میربختیار ، و محکوم 
علیه نعمت اهلل محمدجانی فرزند حسین اموال توقیف ذیل متعلق به آقای نعمت اهلل 
محمدجانی از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ کارشناسی زیر شروع و 
هرکس باالترین قیمت پیشنهاد کند برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت در جلسه 
مزایده برای عموم و به استثنای مسئولین اجرا آزاد است. تاریخ مزایده روز دوشنبه مورخه 
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰ بوده که در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان کیار 
برگزارمی گردد و متقاضیان شرکت در جلسه می توانند پنج روز قبل از مزایده از طریق 
دفتراجرا در رابطه با چگونگی و نحوه اجرا کسب تکلیف نمایند و خریدار بایستی حداقل 
ده درصد از بهای اموال را در همان جلسه تودیع و در ظرف سی روزباقیمانده بهای مال 
را پرداخت نمایند در غیراینصورت سپرده تودیع کننده به نفع دولت ضبط و آگهی مجدد 
صادر خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارتند از : یک باب منزل مسکونی واقع در دستنا 
ـ خ والیت ـ منزل شخصی نعمت اهلل محمدجانی ـ مشخصات ملک : کل ملک ۶۳۳ 
متر مربع که پس از کسر عقب نشینی در ضلع شرقی به ۶۱7 متر مربع تقلیل می یابد . 
ارزش کل ملک به مبلغ ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ) پانصد و چهل میلیون ریال ( برآورد  می گردد. 

قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف دادگستری شهرستان کیار ـ  حجت اهلل خوشوقت

حصر وراثت
شرح  به    ۳۳۶۰۳۵۰۸۶۳ شماره  شناسنامه  دارای  نیلگی  عسکری  شوکت  خانم 
دادخواست به کالسه ۹۶-۶۲۴ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی مرادی بشناسنامه ۱۶۱ در تاریخ ۱۳۹۳،۶،۱۶ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-شوکت عسکری نیلگی با مشخصات فوق همسر متوفی

۲-اکبر مرادی ش ش ۳۳۶۰۳۹۴۴۵۳ صادره از سرپل ذهاب
۳-احمد مرادی ش ش ۳۳۶۰۳۵۶۰۵۵ صادره از سرپل ذهاب
۴-محمد مرادی ش ش ۳۳۶۰۳۹۰۴۶۶ صادره از سرپل ذهاب

۵-اسکندر مرادی ش ش ۳۳۶۰۲۵۰۹7۹ صادره از سرپل ذهاب)پسران متوفی(
۶-اشرفی مرادی ش ش ۳۳۶۰۱۱۳۵۲7 صادره از سرپل ذهاب
7-شیرین مرادی ش ش ۳۳۶۰۳۵۰۹۹۵ صادره از سرپل ذهاب

۸-نسرین مرادی ش ش ۳۳۶۰۳۵۶۰۴7 صادره از سرپل ذهاب)دختران متوفی(
متوفی غیر از وارث فوق ورثه دیگری ندارد.

اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به به شورای حل اختالف سرپلذهاب تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد
شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپلذهاب

آگهی حصروراثت
آقای سید حسین عسکری ،نام پدرسید حسن عسکری ،بشناسنامه ۱۸۸۱۰7۵۶7۲صادره 
از شوشتردرخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش 
مرحوم سید حسن شهرت عسکری بشناسنامه ۱۸۸۱۰۶۸۶۲۵صادره شوشتردرتاریخ 
مشخصات  با  متقاضی   -۱ عبارتنداز  اش  ورثه  گتوند)سیدان(فوت  ۱۳۹۶/۹/۲۹در 
ازشوشتر)پسران  شناسنامه۱۸۸۱۰77۴۶۲صادره  اکبرشماره  علی  الذکر۲-سید  فوق 
شناسنامه  شوشتر۴-زهراشماره  از  شناسنامه۶۴۹صادره  شماره  متوفی(۳-خانم 
شناسنامه ۱۸۸۱۰7۶۵۲۰صادره  خاتون شماره  نرگس  ازشوشتر۵-سیده  7۴۴صادره 
از شوشتر۶-مریم شماره شناسنامه ۹صادره ازشوشتر7-سیده سارا شماره شناسنامه 
۱۸۸۱۰77۴۵۴صادره ازشوشتر۸-سیده سکینه شماره شناسنامه۱۸۸۱۰7۴۳۹۰صادره 
شماره  اسفندیارزاده  عسکری۹-نرگس  همگی  ازشوشتر)دخترمتوفی(شهرت 
شناسنامه۱۹صادره از شوشتر)همسرمتوفی(و الغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک 
نوبت متوالی به فاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم 
دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:)۱۶/۱۶۱(
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند-علی عبدی زاده

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  به   ۳۴ شماره  شناسنامه  دارای  شورابی  ایزدی  وحید  اقای 
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح  کالسه۹۶۰۸۰۲  
درتاریخ۱۳۹۶/7/۱۶  بشناسنامه شماره۱۵  ایزدی شورابی  ابراهیم  داده که شادروان 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :

۱ ـ فردوس بنی اسدی دهکردی  فرزند حبیب  به  شماره ملی :۴۶۲۲۹۰۸۲۹۸  ) 
زوجه دائمی ( 

۲ ـ  اسماعیل ایزدی شورابی به شماره ملی۴۶۲۳۲۴7۶۶۱ )فرزند ذکور(
۳ ـ  وحید ایزدی شورابی به شماره ملی۴۶۲۳۶۵۴۵۶7 )فرزند ذکور(
۴ ـ رئوف ایزدی شورابی به شماره ملی ۴۶۲۳۶۵۶۳۱۴ )فرزند ذکور(

۵ ـ نوید ایزدی شورابی به شماره ملی ۴۶۱۰۰۸۵۴۹۶)فرزند ذکور(
۶ ـ پریسا ایزدی شورابی به شماره ملی۴۶۲۳۲۰۴۶۳۴ )فرزند اناث وال غیر(

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

ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
اقای امیر عالمی یاسه چاهی دارای شناسنامه شماره۸ به شرح دادخواست به کالسه 
داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  ازاین    ۹۶۰7۹۶
یاسه چاهی  بشناسنامه شماره۸  درتاریخ ۱۳۹۶/7/۲۹   که شادروان رحیم عالمی 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱ ـ خیرالنساء پیرعلی فرزند حسن به  شماره ملی : ۴۶۲۲۹۴۵۱۰۱ ) زوجه دائمی ( 

۲ ـ امیرعالمی یاسه چاهی  به شماره ملی ۴۶۲۳۲۴۱7۵۰ )فرزند ذکور(
۳ ـ  رقیه عالمی یاسه چاهی  به شماره ملی۴۶۲۱۲۰۱۲۶۳  )فرزند ذکور( 

۴ ـ مریم عالمی یاسه چاهی  به شماره ملی۴۶۲۳۲۹۵۴۵۱  )فرزند اناث(
۵ ـ  سکینه عالمی یاسه چاهی  به شماره ملی۵۴۹۹۹۱۱۳۲۰  )فرزند اناث( 

۶ ـ سمیرا عالمی یاسه چاهی  به شماره ملی  ۴۶۲۳۶۸۲۱۶۱)فرزند اناث( 
7 ـ افسانه عالمی یاسه چاهی  به شماره ملی  ۴۶۱۰۳۲7۵۸۹  )فرزند اناث و الغیر( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک باب ساختمان پالک ۶۳۲۶ فرعی 
از ۴7۸۸ از ۳۶۵۲از۱۸۹7و۵۳۳۳ فرعی از ۱۲۳ اصلی بخش سه حومه کرمانشاه ثبت 
وصادر ومع الواسطه به خانم معصومه ساالری منتقل شده است،طبق سند رهنی شماره 
۲۶۵۹۶۶-۹۳،۲،۱۳ دفتر خانه شماره یک کرمانشاه در قبال مبلغ ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در 
رهن بانک سامان قرار گرفته است.حدود ومشخصات ملک :شماال به طول ۶،۶۵ به پالک 
۴7۸۵ فرعی.غربا:اول۴،۶۲ دیوار اشتراکی دوم ۱،۱۰ متر به آسانسور سوم 7،۴۰ متر به 
آسانسور چهارم یک متر دیوار و پنجره به نور گیر اتشراکی شرقا:اول به طول ۱۴،۰۲ متر 
به حیاط دوم ۱،۲۵ متر به خیابان .جنوبا 7،۹۶ متر تراس و پنجره به فضای خیابن وآدرس 
ملک:کرمانشاه خیابان بهار بلوار معراج نبش کوی ۱۱ مجتمع مهر واحد طبقه چهارم شرقی 
می باشد وطبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۱،۴۶۲،۳۲۵،۰۰۰ ریال ارزیابی شده وپالک 
فوق دارای ۱۰۰،۸۵ متر مربع اعیانی به صورت واحد آپارتمانی دارای دو اتاق خواب پذیرایی 
آشپزخانه سرامیک کابینت ام دی اف سرمایش کولر آبی گرمایش شوفاژخانه می باشد 
دارای انشعابات برق مجزا وآب وگاز مشترک می باشد پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز 
دوشنبه ۹۶،۱۱،۹ واقع در کرمانشاه بلوار بنت الهدی روبروی فرمانداری ثبت اسناد ناحیه 
یک واحد اجرا از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ ۱،۴۶۲،۳۲۵،۰۰۰  ریال 
شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد ونیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردوبنا بر اعالم بانک ملک مذکور تا تاریخ 
۹۶،۱۲،۲۹ بیمه می باشد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری 

بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  تاریخ انتشار: ۹۶،۱۰،۹
کفیل رئیس اجرای اسناد رسمی ناحیه یک  کرمانشاه

 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 شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۵۹۲۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی ابراهیمی فرزند علی کوثر به شماره 
شناسنامه ۳۱۹۵ کد ملی ۰۰7۵۰۴۹۱۹۸ صادره از تهران در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۴7 مترمربع پالک ۶۴۴ فرعی از۱۶۳ اصلی واقع در فردیس- کانال غربی 
- نسترن غربی- کوچه گلسار - بن بست دوم - سمت چپ پالک ۸ خریداری از مالک 
رسمی آقای محمود هاشمیان پور محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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 ۲۰۳۳ تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۰/۲۵
 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  - محمد سلیمانی 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۳۸۵7۱۰۰۲۲۳ شورای حل اختالف شماره ۱ شهرستان بن 

تصمیم نهایی شماره  ۹۶۰۹۹7۳۸۵7۱۰۰۶۱۲
و  چهارمحال  استان  نشانی  به  فرزندابراهیم  بنی  بیگی  علی  مجید  آقای   : خواهان 

بختیاری ـ شهرستان بن ـ شهربن ـ خیابان رجائی ـ کوچه ۳ ـ پالک ۳   
خواندگان : 

۱ـ  آقای مرتضی طاهری به نشانی بنـ  خ ملتـ  جنب بهداری قدیم 
۲ـ  آقای ابراهیم درعلی فرزند حسین  به نشانی بنـ  آخر خ ملتـ  نمایشگاه اتومبیل رضا 

۳ـ  آقای  بهمن روئینه به نشانی مجهول المکان
۴ـ  آقای جعفرقلی امانی به نشانی بنـ  جنب مسجد جامعـ  مغازه برنج فروشی احمدی  

 خواسته : الزام به تنظیم سند خودرو  
به تاریخ  ۱۳۹۶/۸/۱ در وقت  فوق العاده جلسه شورای حل اختالف شماره ۱ بن به 
تصدی اینجانب امضاء کننده زیر تشکیل و پرونده کالسه پیوست تحت نظر است. با 
توجه  به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال و تکیه برشرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا

ـ   آقایان۱  به طرفیت  فرزندابراهیم  بنی  بیگی  علی  مجید  دادخواست  در خصوص 
ابراهیم درعلی ۲ ـ مرتضی طاهری ۳ ـ جعفرقلی امانی ۴ ـ بهمن روئینه  به خواسته 
الزام به انتقال سند خودرو سواری پراید ۱۱۱ مقوم به مبلغ هشتاد و پنج میلیون 
ریال . به این شرح که خواهان اظهار داشتند اینجانب به موجب مبایعه نامه خودرو 
مزبور را از خوانده ردیف اول خریداری نمودم و سلسله مراتب مالکین این خودرو 
به ترتیب خواندگان مذکور در فوق می باشند. وسند رسمی خودرو به نام خوانده 
ردیف چهارم می باشد. شورا باتوجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان 
به  اول  با احراز وقوع معامله فی مابین خواهان و خوانده ردیف  در جلسه شورا و 
موجب مبایعه نامه پیوست پرونده و از آنجایی که عقود و نتایج عرفی وقانونی آن فی 
مابین متعاملین الزم اال تباع می باشدو با استعالم به عمل آمده از پلیس راهنمایی 
و رانندگی مبنی بر مالکیت خوانده  ردیف چهارم برخودروی مزبور و با امعان نظر 
به  ومیبایست  درآمده  خریدار  مالکیت  در  معامله  انعقاد  محض  به  مبیع  اینکه  به 
برای  الزم  اقدامات  میبایست  خصوص  قرارگیردودراین  دراختیاروی  کامل  صورت 
انتقال سند خودرو بنام خریدار نهایی را فراهم ساخته و به نتایج عقد ملزم گردد. 
لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴،۲۲۳، ۲۲۵، 
۳۳۸، ۳۳۹، ۳۶7 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف چهارم به حضور 
در دفتر خانه و انتقال سند خودرو فوق الذکر به نام خواهان صادر و اعالم میگرددو 
خصوص دعوا خواهان به طرفیت سایر خواندگان نظر به اینکه خوانده برابر قانون 
می بایست قادر به انجام تعهد مورد ادعای خواهان باشد و در این پرونده به لحاظ 
اینکه خودرو به نام شخص خوانده   ردیف چهارم میباشد لذا سایر خواندگان قدرت 
واختیاری در این خصوص نداردو به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار 
عدم استماع دعواصادرواعالم میگردد.رای صادره غیابی و ظرف مهلت۲۰روزازتاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شوراوسپس ظرف ۲۰روزقابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم عمومی و حقوقی شهرستان بن می باشد. 
شورای حل اختالف شماره  1 شهرستان بن

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حیدرقلی یوسفی قندعلی فرزند حیات با ارائه دو برگ استشهادیه 
محلی گواهی شده اعالم نموده اند سند مالکیت به شماره مسلسل ۳۲۶۳۵7 الف / ۸۱  
مربوط به ششدانگ یک باب خانه تحت پالک    ۶۴۰ـ فرعی از ۱۳۵ ـ اصلی  واقع در 
روستای  آلیکوهـ  شهرستان اردل ناحیه پشتکوه / بخش ده استان چهارمحال و بختیاری 
به مساحت7۴۱/۵۰ متر مربع که در صفحه ۴۲۲ ـ دفتر امالک جلد ۱۹ ـ ذیل ثبت 
شماره۲۸۶۰ به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر گردیده مفقود شده است . در ضمن 
به موجب سند رهنی شماره ۶۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶ اردل 
درقبال مبلغ ۶۲۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۱۰ سال در رهن بانک کشاورزی اردل می باشد. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن : دراثر سهل انگاری مفقودگردیده و درخواست صدورالمثنی 
سند مالکیت نموده اند که طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت 
به آن یا  وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله ، تسلیم 
نمایند تا مراتب صورت مجلس و اصل سندبه ارائه کننده مسترد گردد. و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان اردلـ  رضا قلی شریفی

  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 شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۵7۴ 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 سکینه خارگی فرزند غالمعلی به 
شماره شناسنامه ۱۳۰۹ صادره از آبادان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۶۰ 
مترمربع پالک ۱۲۶۱ فرعی از۱۶۳ اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای 
اکبر سجادی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
۱۵ 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 ۲۰۱۹

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۰/۲۵
 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۵۹۱۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شکراله ایرانمنش فرزند 
اسداله به شماره شناسنامه ۳۴۸ کد ملی ۲۴7۰۶۶۹۰۰۶ صادره از شیراز در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۳۶۳/۳۱ مترمربع مفروز از پالک ۲۶۹۲ فرعی از۱۶۳ اصلی 
واقع در فردیس- خیابان ۲۵ غربی - بعد از تقاطع قریشی - بن بست گل افشان - 
پالک ۵۴ خریداری از مالک رسمی آقای فریدون ثاقب محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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 ۲۰۱7
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۰/۲۵

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  - محمد سلیمانی 

ادامه از صفحه 1
از  فرار  برای  جامعه  تاثیر  تحت  افراد 
مسئولیت هایی که در خانواده و جامعه دارند 

بایدها و نبایدهایی را برای خود تعریف کرده اند 
که موجبات رشد تک فرزندی را فراهم کرده 
است.این مدیر مرکز راهنمایی و مشاور خانواده 
با بیان این که تمامی شاخص های پیشرفت 
جامعه تاثیر مستقیمی بر روند زندگی مردم و 
جامعه دارد، عنوان کرد: گذر از فرهنگ سنتی به 
مدرن همواره چالشهای بسیاری را برای مردم و 
جامعه به همراه دارد، به طوری که این موضوع 
می تواند موجب گسترش چندگانگی فرهنگی 
در خانواده ها شود.وی با بیان این که محیط 

خانواده تاثیرگذارترین محیط برای افراد جامعه 
است، اظهار کرد: بر اساس نظر روانشناسان ۸۰ 
درصد از شخصیت یک فرد تا سن ۸ سالگی 
شکل می گیرد، به طوری که ۱۵ درصد باقی 
مانده قبل از ازدواج و ۵ درصد دیگر نیز بعد 
از ازدواج تشکیل می شود. ورودی های مختلف 
رسانه  و  مجازی  فضای  طریق  از  فرهنگی 
از منظرهای مختلف یک  تواند  همواره می 
خانه را دچار آسیب کند.جعفری در خصوص 
فعالیت سازمان های مختلف موجود در حوزه 

کنترل جمعیت، اظهار کرد: متاسفانه هیچ 
یک از سازمان های فعال در حوزه  فرهنگی 
و اجتماعی کشور با برنامه ریزی های دقیق اقدام 
نمی کنند، به طوری که برای انجام کار و برنامه 
ریزی همواره زمانی اقدام می کنند که باالترین 
مقام کشور دست به اعتراض و نارضایتی بزند. 
و  فرهنگی  سازمانهای  از  بسیاری  متاسفانه 
اجتماعی کشور اکثر فعالیت های خود را برای 
گزارش سازی و دریافت و تخصیص بودجه 

انجام می دهند.

علل رشد تک فرزندی در ایران 
تشریح شد؛

کاهش رشد جمعیت به 
دنبال افزایش بیکاری
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اجرای 20 هزار کیلومتر شبکه گاز 
در گیالن

منکویی- رشت: حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن از اجرای ۱۸۶ کیلومتر عملیات 

شبکه گذاری گاز در پاییز امسال خبر داد.
شبکه  مقدار  این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  وی 
گذاری در ۸۹ روستای استان صورت پذیرفته 
و در حدود ۱۰ کیلومتر از این میزان مربوط به 

اجرای حفرات خالی شهرها و روستاها می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: 
عملیات شبکه گذاری گاز در گیالن نسبت به  
مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است که 
این مسئله بعلت نزدیک شدن به پایان عملیات 

گازرسانی در استان می باشد.
مهندس اکبر ادامه داد: هم اکنون شبکه گاز به 
تمام نقاط گیالن کشیده شده است و مجموع 
طول شبکه گاز در استان به ۲۰ هزار کیلومتر 
رسیده است.  وی در پایان با اشاره به افزایش 
تعداد مشترکین گاز در استان و به تبع آن افزایش 
میزان مصرف، از مردم فهیم استان درخواست 
پوشش  از  استفاده  و  جویی  صرفه  با  تا  نمود 
مناسب در فصل زمستان امکان بهره مندی پایدار 
عزیز  تمامی مشترکین  برای  را  گاز طبیعی  از 

فراهم سازند.
برگزاری جلسه هماهنگی ایجاد اشتغال 

در مناطق روستایی استان مرکزی 

داودی- اراک: جلسه هماهنگی مصطفی آمره 
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان و 
فائض پور مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری 
مناطق  در  اشتغال  ایجاد  راستای  در  مرکزی 
روستایی برگزار شد.  مصطفی آمره هدف از این 
نشست را بررسی راه کارهای توسعه روستایی از 
طریق صنایع تبدیلی کشاورزی و تثبیت اشتغال و 
جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر ها عنوان 
کرد. وی تاکید کرد: طبق برنامه ششم توسعه و 
دستور العمل های ابالغی سازمان مرکزی ، شهرک 
مناطق  توسعه  در  بسزایی  نقش  صنعتی  های 
روستایی دارند و موظف هستند در راستای تحقق 
سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در روستا ها ضمن 
شناسایی و بهر ه برداری از ظرفیت های موجود در 
این مناطق برای ایجاد اشتغال تالش جدی کنند.

تولید پوشاک،  توسعه  اظهار داشت: صنایع  وی 
صنایع  جواهر،  و  تزیینی  های  سنگ  فرآوری 
تکمیلی کشاورزی ، بهره برداری از معادن کوچک 
و بازاریابی شبکه ای از مهمترین موارد اولویت های 

ایجاد اشتغال در روستاها در استان مرکزی است.

مدیر شرکت نیشکر واحد سلمان فارسی؛خبر

۹۹ درصد نیروهای شرکت بومی هستند
راه اندازي اکوسیستم کارآفریني در اصفهان

بهادری- اصفهان: نایب رییس شوراي شهر اصفهان گفت: اکوسیستم 
کارآفریني در شهر اصفهان به منظور رفع معضالت و آسیب هاي 

اجتماعي راه اندزي مي شود. 
اکوسیستم  عملیاتی  »بررسی  حاشیه سمپوزیوم  در  نصر  علیرضا   
های کارآفرینی بین المللی« افزود: یکي از شعارهاي انتخاباتي ایجاد 
اکوسیستم کار آفریني در شهر اصفهان بود و با توجه به این که یکي 
از پایه هاي  چهل ستون »شهر امید« راه انداي اکوسیستم کار آفریني 
است امروز اولین جلسه در این رابطه در شهر اصفهان برگزار شد. وي 
با انتقاد از این که وضعیت اشتغال در شهر اصفهان خوب نیست ادامه 
داد: مراجعات شهروندان به شهرداري حاکي از این است که بسیاري از 
جوانان و نوجوانان و خانواده ها دغدغه اشتغال دارند لذا الزم است  در 

زمینه اشتغال بسترسازي شود.
نایب رییس شوراي شهر با بیان این که  با خالقیت و نوآوري مي 
توان کاری کارستان انجام داد تصریح کرد: مسئوالن باید بستر را براي 
کار آفریني فراهم کنند و با حمایت، اعتماد و  پشتیباني و با اغماض 

خطاهاي کوچک اکوسیستم کارآفریني تبلور نمایند.
وي اظهار امید واري کرد: با بستر سازي در زمینه  کارآفریني و  ایجاد 
اشتغال بسیاري از معضالت و آسیب هاي اجتماعي رفع مي شود چرا 

که حالل بسیار مشکالت ایجاد اشتغال است.

نشت یابي 5430 کیلومترشبکه و ۱8۱ هزارانشعاب 
گاز در گلستان

 سلیمانی- گلستان: مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت:تیم 
نشت یاب شرکت  تا پایان  آذر ماه سال جاری توانست ۱۶ شهر و ۴۹۱ 
روستای استان را با بیش از ۵۴۳۰ کیلومتر شبکه و ۱۸۱  هزار انشعاب 

گاز در سطح استان نشت یابی کند. 
وی خاطر نشان کرد:پس از کنترل و پایش تاسیسات گازرسانی،موارد 
مشاهده شده از سوي تیم نشت یاب سریعاً به ادارات گازرساني گزارش 
شده و  واحدهاي مربوط دراسرع وقت نسبت به مرتفع نمودن آن 
اقدام می کنند. صفر علی جمال لیوانی تصریح کرد: نگهداري و مراقبت 
از تأسیسات گاز بویژه تأسیسات مدفون شده اهمیت بسزایي دارد به 
نحوي که کوتاهي و غفلت از آن مي تواند صدمات و خسارات فراوان و 

جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. 
وی افزود:واحد بازرسي فنی شرکت با تنظیم برنامه مدون مطابق با 
استانداردهاي شرکت ملي گاز ایران،کنترل منظم و دوره اي از تأسیسات 
مذکور را به لحاظ بررسي موارد نشتي و احتماالً ناایمن گاز بابهره گیري 
از پیشرفته ترین دستگاههاي نشت یاب توسط تیم نشت یابی مورد 
پایش قرار مي دهد. وي در ادامه گفت:انجام نشت یابي مزایایي از جمله 
جلوگیري از هدر رفت ثروت ملي،کاهش خطرات زیست محیطي و 
مهمتر از همه جلوگیري از بروز حوادث ناگوار را بهمراه دارد. جمال 
لیوانی باتأکید بر جدي گرفتن نشت گاز به مشترکین عزیز توصیه 
کرد:به منظور اطمینان از عدم وجود نشت گاز مشترکین گاز خانگي 
باید سیستم هاي لوله کشي گاز داخلي منازل خود را حداقل ۶ ماه  

یکبار با کف صابون نشت یابي کنند.

خبر

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی کانون کارگران بازنشسته 
شهرستان کرج )نوبت اول(

به اطالع کلیه اعضا محترم کانون کارگران بازنشسته شهرستان کرج میرساند 
با عنایت به اتمام دوره هیات مدیره کانون، نوبت اول مجمع عمومی عادی، برای 
برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید در تاریخ 1396/11/4 راس ساعت 9 صبح 
در سالن اجتماعات ساختمان جدید کانون، واقع در: کرج بلوار امام زاده حسن )ع( 
نرسیده به اتوبان خیابان شهید حسینی مرام، روبروی آتش نشانی مرکزی کرج، 
تشکیل میگردد لذا بدین وسیله از اعضا محترم دعوت می شود با در دست داشتن 
کارت عضویت کانون راس ساعت مقرر در محل تشکیل مجمع حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع: برگزاری انتخابات هیات مدیره دوره جدید کانون
ضمنا باستناد ماده )30( اساسنامه کانون، شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره 

کانون بشرح ذیل میباشد.
1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران

2-التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
3-عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی و منحله

4-نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی 
گردد.

5-عدم اعتیاد به مواد مخدر
6-حداقل تحصیالت پایان ابتدایی

7-داشتن حدقال یک دوره سابقه عضویت در کانون
همچنین باستناد تبصره )6( ماده )9( اساسنامه از داوطلبان عضویت در هیات 
مدیره جدید تقاضا میشود جهت دریافت کاربرگ اعالم داوطلبی عضویت در هیات 
مدیره به دبیرخانه کانون مراجعه نموده و پس از تکمیل آن، حداکثر تا پایان اداری 
روز چهارشنبه مورخ 1396/10/27 به دبیرخانه کانون تحویل داده و رسید دریافت 

نمایند.
هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان کرج

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  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۲و رای شماره  7۰۵۸ مورخه 
یکباب  به ششدانگ  نسبت  فریادرس  فرزند  نژاد  ولی  یحیی  تقاضای  به    ۹۶/7/۲۲
عمارت به مساحت ۱۲۹/۱۶ متر مربع مجزی شده از پالک۳7 اصلی واقع در بخش 
۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( صفقلی میر دریکوندی 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
ارائه گواهی عدم تقدیم  با  اینصورت متقاضی  ارائه حکم نهایی می باشد در غیر  با 
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 ۴۱۵۴7۲۶ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

متن آگهی
محکوم له:علیرضا پدیدارفرزند فالح-محکوم علیه: میثم صالحی،مهدی صالحی-میثم 
صالحی-سمیه صالحی-محمدصالحی همگی فرزندان حسن-پیرو آگهی های منتشره 
درجراید بدینوسیله به خواندگان میثم صالحی و مهدی صالحی و میثم صالحی وسمیه 
صالحی ومحمدصالحی همگی فرزندان حسن که مجهول المکان می باشد ابالغ می 
شود طبق اجرائیه صادراز شعبه سوم حقوقی خرمشهر درپرونده کالسه۹۶۰۱۵۸به 
موجب دادنامه شماره۹۶۰۹۹7۶۱۴۱۳۰۰۸۰۲مورخ۱۳۹۶/۶/۳۱ صادره از شعبه سوم 
دادگاه حقوقی خرمشهرمحکوم علیه محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال پالک ثبتی 
حق  عشر  نیم  باشد.پرداخت  می  خواهان  ۱/۱۰۴۵ناحیه۱۱بخش7خرمشهردرحق 
اجرا ونیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد.لذا مفاداجرائیه صادره 
از جراید  احکام مدنی دریکی  اجرای  وماده۹قانون  ماده7۳آ.د.م  نوبت دراجرای  یک 
کثیراالنتشاردرج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشارآگهی نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام گردد.درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای 

مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. شماره م الف)۹/۱۰۱7(
مدیردفترشعبه 3دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان خرمشهر-معصومه باقری

مفقودی
 برگ سبز سواری سایپا ,۱۱۱exبا شماره پالک ۲۸۴ ق7۶ ایران ۱۶ مدل ۹۲با شماره 
موتور ۴۸۳7۳۳۵ و شماره شاسی ,NAs۴۳۱۱۰۰D۵7۳۵۶۸۴مفقود گردیده و از 

بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
به شماره  برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری سپند بی کی ای مدل ۱۳۸۴ 
شهربانی ۸۲-۳۴7م۲۸ و شماره موتور M۱۳۹7۶۶۶۲ و شماره شاسی ۰۴۴۲۳۴ به 

بابلنام رضا آقا بزرگی شاره مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
سواری   خودرو  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
 ۱۲۴K۰۳۲۳۰۴7 :۴۰۵  مدل:۱۳۹۳  به  شماره موتورGLX-XU7:سیستم: پژو  تیپ
و شماره شاسی : NAAM۰۱CA۱DH۹۴۰۸۱۲ به نام اسماعیل ویسی یکتا مفقود 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده : ۲/۶۴۶/۹۶

شعبه  دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خواهان : مختار مروتی – فرزند: انور

خوانده: عبداله فیضی 
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۹ وقت رسیدگی تعیین 
شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی بوی ابالغ میشود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواند تا روز جلسه به این شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد .
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

متن آگهی 
کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  حصروراثت  رونوشت  خواهان 
۹۶۰۹۹۸۳۸۵۵7۰۰۶۹۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حمید صیدی  فرزند بهار به ش ش 77۹ سرانجام در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  ۹۶/۹/۱7  دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
منحصراست به : ۱ ـ نیلوفر احمدی چلویی فرزند صفقلی  ش ش ۹ ) زوجه متوفی ( 

۲ ـ علیرضا صیدی فرزند حمید ش ش ۴۶۸۰۲۹۶77۱ ) فرزند متوفی (  
۳ ـ حامد  صیدی فرزند حمید ش ش ۴۶۸۰۱۲۸7۰۴) فرزند متوفی (  
۴ ـ فاطمه صیدی فرزند حمید ش ش ۴۶۸۰۱۵۶7۱۶ ) فرزند متوفی (  
۵ ـ  محمد صیدی فرزند حمید ش ش ۴۶۸۰۲۴۹۶۳۳ ) فرزند متوفی (  

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

ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردل ـ زهرا قنبری 

آگهی دادنامه
حیدری- قرارتحریرترکه:خواهان:فاطمه  اجرای  پرونده۹۶/۳-۳7۰وقت  شماره 
همگی  شهرت  نزارتیان۲-سامان۳-الناز۴-سانیا۵-سارینا۶-آرمان  خوانده:۱-فاطمه 

حیدری-خواسته:تحریرترکه
درخواست  موجب  به  نماید  می  اعالم  قرارتحریرترکه:بدینوسیله  اجرای  وقت  آگهی 
حیدری  علیرضا  مرحوم  قرارتحریرترکه  فوق  خواندگان  طرفیت  به  حیدری  فاطمه 
اجرای  ماهشهرشعبه۳صادرووقت  اختالف  حل  شورای  ۹۶/۳-۳7۰در  شماره  طی 
قرارساعت ۹صبح مورخه ۹۶/۱۲/۲تعیین گردیده است لذا ازورثه یا نماینده قانونی 
آنها، بستانکاران ومدیونین به متوفی وکسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند 
دعوت می شود ودرموعد مذکوردرمحل این شورا واقع درشهرستان ماهشهر باآدرس 
اجرای  مانع  حضورمدعوین  ماهشهرحاضرشوندعدم  احوال  ثبت  جنب  بلوارطالقانی 

قرارنخواهد بود.شماره م الف:)۱۶/۶۰۳(
مدیردفتر قاضی شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی ابالغ دادنامه 
از طریق روزنامه رسمی کثیر االنتشار طبق تبصره ماده ۳۰۲ 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ۱-مهدی مقراض چی فرزند علی محمد خواهان 
بهمن بیرانوند دادخواستی بخواسته مطالبه لطب به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان خرم آباد تقدیم کرده که به شماره ۹۶۰۸۴7 بایگانی ثبت گردیده پس از 
طی مراحل قانونی بموجب رای شماره ۹۶۰۰۱۳۵ حکم به محکومیت شما به پرداخت 
۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان و مبلغ ۵/7۶۴/۰۰۰ ریال هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل مرحله بدوی ۶/۲۴۰/۰۰۰ و خسارت تاخیر تادیه و سود تا 
تاریخ ۹۶/۰۳/۲۴ ریال صادر گردیده رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از درج آگهی 
قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم ذیصالح مرکز 
استان لرستان می باشد مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه اعتراض دارید در مهلت 
قانونی طی دادخواستی رسمی با تعیین آدرس دقیق خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از 

گذشت مهلت قانونی حکم قطعی و قابل اجراء می باشد. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه حقوقی خرم آباد – حمید گوهری سراب 

دادنامه 
امام  اختالف مجتمع  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۵۴۰۰۲۴۸ شعبه ۴ شورای حل 
شماره ۹۶۰۹۹7۶۶۵۵۴۰۰۴۱۲  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان   ) )ره  خمینی 
خواهان : اتحادیه تعاونی روستایی خرم آباد به مدیریت طاهر سلیمانی با وکالت آقای 
مجید روشن زاده فرزند رحمت علی به نشانی لرستان خرم آباد خ مطهری روبروی 
کوچه انتقال خون –خواندگان : ۱-آقای پژمان بیرانوند ۲-شرکت نیکان سازان خرم 
همگی به نشانی لرستان –خرم آباد ۶۰ متری پشت ثبت اسناد و امالک استان – 
شرکت نیکان سازان خرم ۳- شرکت راه و ساختمان مالگه به مدیریت محمد حسین 
جمالی پور به نشانی لرستان خرم آباد خیابان انقالب روبروی بیمارستان عشایر کوچه 

شادی پالک ۳۱ – خواسته : مطالبه وجه سفته 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست اتحادیه تعاونی روستایی خرم آباد به مدیریت 
طاهر سلیمانی با وکالت مجید روشن زاده به طرفیت ۱- شرکت نیکان سازان خرم ۲-پژمان 
بیرانوند ۳-شرکت راه و ساختمان مالگه به مدیریت محمد حسین جمالی پور به خواسته 
مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره ۴۶7۳۰۳ به انضمام 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح خوانده ردیف اول و سوم به عنوان 
متعهد و ضمان ذیل و ظهر سفته را امضاء نموده اند علی ایحال با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده و تصویر مصدق سفته و واخواست نامه و بقاء اصل سفته ها در ید مدعی که داللت 
بر اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء دین سابق را دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ 
از طریق نشر آگهی در جلسات شورا حضور نیافته و الیحه دفاعی دال بر برائت ذمه خود 
ارسال ننموده لذا با این وصف دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۰7 و۳۰۹ 
قانون تجارت و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان ردیف اول و سوم به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک 
فقره سفته به شماره ۴۶7۳۰۳ و مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست 
۱۳۹۶/۵/۲۳ )به عنوان تاریخ مطالبه ( لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ شاخص اعالمی 
بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر می نماید و در 
خصوص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه مشارالیه به عنوان شخص دارنده امضاء و به 
نمایندگی از طرف شرکت نسبت به امضاء سند تجاری اقدام نموده و در صورت عدم 
پرداخت طرح دعوی علیه شخص مزبور توجیه قانونی ندارد و این موضوع منصرف از ماده 
۱۹قانون صدور چک می باشد لذا با توجه به استدالل مزبور دعوی متوجه خوانده ردیف 
دوم نبوده مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر 
و اعالم می دارد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول و سوم غیابی و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در 

محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – حسین امیری . 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
شرح  به   ۶۱۳۹77۸۵۴۹ شماره  شناسنامه  دارای  شاهیوند  پور  نقی  نورطال  خانم 
دادخواست به کالسه ۳۶۴-۹۶ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان طهماسب بدری شاهیوندی بشناسنامه ۱۴۰۵ در 
تاریخ ۹۵/۶/۱۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : 
۱-نورطال نقی پور شاهی وند ب ش ش ۶۱۳۹77۸۵۴۹ فرزند عزیز مادر متوفی 

۲-سیده سارا زمانی ب ش ش ۰۰77۳۹7۸۵۱ فرزند سید صحبت اله همسر متوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه شورای حل اختالف حقوقی شهرستان دوره 
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ابالغ اتهام
سرکار خانم الناز مشرفی- فرزند علی - شاغل در بیمارستان 

شهید مدنی - شهرستان کرج
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
البرز  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  اداری 
علت  به  و  میباشد  بررسی  دست  در  غیرموجه  غیبت  علت  به 
ابالغ  به شما  بدینوسیله  محل سکونت،  آدرس  به  عدم دسترسی 
فرصت  روز   10 مدت  به  حداکثر  آگهی  نشر  تاریخ  از  که  میگردد 
مورد  مدارک  همراه  به  را  خود  کتبی  دفاعیه  تا  شد  خواهد  داده 
باالتر  شمالی  طالقانی  بلوار  کرج-  در  واقع  هیات  دفتر  به  استناد 
از میدان طالقانی شهرک اداری- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  هیات  دفتر  البرز-  درمانی  بهداشتی 

کارمندان تسلیم نمائید.
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت 
تسلیم دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماده 18 آئین نامه قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد شد. 310 م/الف

رییس هیات

آگهی ابالغ رای
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم 
شناسنامه  شماره  دارای  محمدرضا  فرزند  زراعتی  زینب  دکتر 

22848 صادره از تهران ابالغ می گردد.
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارمندان  اداری 
درمانی البرز مورد بررسی قرار گرفته است و طی رای قابل پژوهش 
کتبی  )توبیخ  به   96/08/29 مورخ   0110041004396016101 شماره 
است ظرف  الزم  اید  محکوم شده  استخدامی(  پرونده  در  درج  با 
بلوار  کرج-  نشانی:  به  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
دانشگاه  اداری-  شهرک  طالقانی  میدان  از  باالتر  شمالی  طالقانی 
بدوی  هیات  البرز-  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
مذکور  رای  رویت  جهت  کارمندان  اداری  تخلفات  به  رسیدگی 
مراجعه نمایید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه 
اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و برابر صدور حکم مربوطه اقدام 

خواهد شد. 311 م/الف
رییس هیات

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۳۵۰۳هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مقصود 
از عجیب شیر در ششدانگ  بشماره شناسنامه ۵۶۱۶ صادره  فرزند حسن  سعادت 
یک باب ساختمان به مساحت ۲۲۰ مترمربع پالک ۲۱7 فرعی از ۳۶۲ اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی بابائی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴77 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۳۵۵۱هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جمیله 
محمدی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه ۲7۸ شماره ملی ۰۳۲۱۰۰۴۸۳۳صادره از 
کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۶ مترمربع پالک ۱۶۲۱ فرعی از ۹ 
اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای نیم تاج ایلیات محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۵۰۱ م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۳۱۱۶هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج – ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ناهیده فرشچیان ممتاز 
فرزند احمد بشماره شناسنامه ۵۴۰ صادره از تبریز در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۸۰ مترمربع پالک ۱۴7۹ فرعی از ۹ اصلی واقع 
در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای ایمانعلی هاشم خانی محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴7۶ م/الف
آگهی احضار متهم  ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۳۱۰۰۱۶۲ در خصوص شکایت خانم فریبا بیرانوند 
فرزند مظفر علیه موسی نقی بیرانوند فرزند اسفندیار دائر بر توهین و تهدید از طریق 
ارسال پیامک به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده ۱7۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نامبرده از تاریخ نشر اگهی تا ظرف ۳۰ روز در 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور 

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

آگهی
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان

 مدیریت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد 
دعوتنامه هیات تشخیص 

خواهان / نماینده خواهان : روح الدین حیدری – منصور ذوالفقاری به نشانی : استان 
– لرستان  استان  و  تلفن ۰۹۳۰7۱۵7۰۱۰  قرق  چم  آباد  خرم  شهرستان  لرستان 
تلفن  ایران زمین خ نسترن ک نسترن ۱  بلوار  آباد گلدشت غربی  شهرستان خرم 

 ۰۹۳۶۸۱۴۴۰۲۲
خوانده : شرکت خدمات فنی مهندسی رامان کار غرب –نعمت عبدالهی به نشانی 
:استان ایالم –شهرستان ایالم بلوار شهید بهشتی کوچه آژنگ ۰۹۲۱۶۱۸۹۹۴۱۸ کد 

پستی ۶۹۳۱۱۴۸۶۴7 تلفن ۰۹۱۸۲۴۰7۰۳۵ 
خواسته دعوا : بازگشت به کار / حقوق معوقه /عیدی و پاداش /سنوات خدمت / حق 

بیمه /سایر   زمان جلسه : روز ۵ ماه ۱۱ سال ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۰
مکان جلسه : شعبه :    هیات تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی خرم آباد 

خرم آباد بلوار شهید شفیع پور )شصت متری (نرسیده به پل مدیریت تعاون ، کار 
تذکر: خوانده می بایست اصل کارت شناسایی و روزنامه رسمی را همراه خود داشته 
باشد اگر نماینده طرفین در جلسه شرکت نمایند همراه داشتن معرفی نامه کتبی 
تام االختیار و کارت شناسایی معتبر الزامی است خواهشمند است کلیه مدارک مورد 

استناد خود را برای طرح در جلسه هیات تشخیص همراه داشته باشد . 
مدیریت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد –مجید کریم نژاد 

آگهی
در خصوص دادخواست خانم صدیقه یوسف زاده شالینگی  با وکالت آقای شفیع زاده 
فرزند عباسعلی بطرفیت خوانده سحر پیشگرمبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و غیره در این شعبه مطرح نموده در دست رسیدگی می باشد مقتضی 
است  حسب ماده ۳۴۶ ق .آ.د دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و به تجویز 
ماده 7۳ قانون در دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار آگاه آگهی شود تا خواننده خانم سحر پیشگر در مورخه 
۳۰/۱۰/۹۶ ساعت ۱۱ صبح در شعبه دوم شورای حل اختالف. بندپی شرقی حضور یابد. 
دبیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف منطقه شرقی

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 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۵۴۸ و رای شماره  7۲۳۱مورخه ۹۶/7/۲۵ به 
تقاضای بهروز مرادی فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۸۱/۶۰ 
متر مربع مجزی شده از پالک ۴۱ اصلی واقع در بخش ۲شهرستان خرم آباد خروجی از 
مالکیت مالک اولیه )رسمی( سید شیر خدا حسینی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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 اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم 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 ۴۱۵۴7۲۸ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم ۱-حمداله کمائی،نام پدربهرام ،نشانی :خوزستان –
رامهرمز –روستای باصدی حاج بارون منزل شعبان کمائی-مشخصات محکوم علیه/محکوم 
علیهم:۱-شرکت تولیدی درسادکو –مدیریت علی محمد احمدی راد،نشانی مجهول المکان.
محکوم به،به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۶۱۰۰۹۶۱۵۳۱۰۲۴77و 
شماره دادنامه مربوطه ۹۶۰۹۹7۶۱۵۳۱۰۰۰۹۶صادره از این شعبه محکوم علیهم تضامنی 
محکومند به ۱-پرداخت مجموعا مبلغ چهارصد و نوزده میلیون و یکصد وشصت هزارریال 
به عنوان اصل خواسته و سود حاصل از مشارکت طبق نظریه کارشناسی وهمچنین 
پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱۲/۶7۰/۶۰۰ریال درحق محکوم له ۲-پرداخت مبلغ 
۲۰/۹۵۸/۰۰۰ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که بر عهده محکوم علیهم می 
باشد.مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامهرمز-فرزاد بهوندی-دادرس 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامهرمز-امیر خالدیان.محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده۳۴قانون اجرای احکام 
مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا قادر به اجرای مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روز 
کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح 
مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یاخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد 
اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع 
تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد۸و۳قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۴-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده۳۴قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده۲۰ق.م.ا و ماده ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۵-انتقال 
مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یاهردومجازات می شود.)ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۶-چنانچه 
به  منوط  زندان  از  علیه  آزادی محکوم  ارائه شود  روز  ازمهلت سی  اموال پس  صورت 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود..)تبصره 

۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(    
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامهرمز

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی  

خواهان  شقایق مهدی خان ساکن تهران   که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.
وقت رسیدگی  دادخواستی بخواسته       الزام به تنظیم سند  به استناد   ضمائم   به شورای 

حل اختالف تنکابن 
  بکالسه ۹۵/ ۲۶۴ شعبه  ششم ثبت و وقت دادرسی  به روز سه  شنب۱۰/۱۱/۹۶ ساعت  
۱۰ صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان هنگامه جهاندار الشکی  و دستور 
دادگاه)شورا( و باستناد ماده 7۳ 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 دادگاه)شورا( مراجعه 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی 
خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت 

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

1٦0 قلم دارو گران مي شود

نسخه  بدون  داروهای  خروج  خصوص  در  جهانپور  کیانوش 
در  تصمیمی  کرد:  عنوان  پایه  بیمه های  پوشش  از   )OTC(
شورای عالی بیمه خدمات درمانی قبل از انتقال دبیرخانه این 
شورا به وزارت بهداشت مبنی بر خروج داروهای بدون نسخه 
موضوع  این  البته  که  است  شده  گرفته  پایه  بیمه  پوشش  از 
لذا  و  نگرفته  قرار  دولت  تصویب  مورد  و  نشده  نهایی  تاکنون 
اجرایی نیز نشده است.سرپرست روابط عمومی سازمان غذا و 
امر  کارشناسان  از  بسیاری  نظر  بر  بنا  اگرچه  داد:  ادامه  دارو 
راستای  در  تصمیم  این  آن،  ابالغ  و  شدن  نهایی  صورت  در 
منافع عمومی و تخصیص بهینه منابع در نظام سالمت ارزیابی 

می شود.
جهانپور در ادامه خاطرنشان ساخت: داروهای OTC یا بدون 
ای  عارضه  کم  و  ارزان   پرمصرف،  متداول،  داروهای  نسخه، 
در  داروخانه ها  از  پزشک  تجویز  و   نسخه  بدون  که  هستند 
سراسر دنیا قابل تهیه هستند و حتی در باکس دارویی و جعبه 
در  موجودند،  ها  خانواده  و  منازل  از  بسیاری  اولیه  کمکهای 
نیزمشمول  مختلف  کشورهای  سالمت  نظام های  از  بسیاری 
بیمه نیستند، هیچ آنتی بیوتیکی در فهرست بدون نسخه قرار 
ندارد و همین امروز و قبل از ابالغ چنین مصوبه ای بسیاری از 
افراد این داروها را بدون نسخه از داروخانه ها تهیه می کنند.

وی افزود: داروهای بدون نسخه برخی اقالم نظیر ُمسکن های 
و  سرماخوردگی  داروهای  یا   ... و  استامینوفن  مانند  خفیف 
را   ... و  گوارشی  اسید  آنتی  یا  عفونی  ضد  محلول های  برخی 
شامل می شود و در صورت نهایی شدن و ابالغ، در حال حاضر 

۸۳ قلم/ شکل دارو را شامل می شود.
اضافه  همچنین  دارو  و  غذا  سازمان  عمومی  روابط  سرپرست 
کرد: در هر حال تاکنون چنین مصوبه ای در دولت نهایی و 
ابالغ نشده ولی در صورت اجرایی شدن افزون بر ۱۴۰ میلیارد 
این  افتاد که  اتفاق خواهد  این موضع  تومان صرفه جویی در 
اولویت های باالتر و مهمتری نظیر داروهای  منبع می تواند به 
بیماران خاص و صعب العالج و ... تخصیص یابد و ازین جهت 
دارویی  خدمات  ارایه  تسهیل  و  عمومی  منافع  راستای  در 
تسنیم، جهانپور خاطرنشان کرد:  به گزارش  ارزیابی می شود. 
نسخه  بدون  داروهای  مورد  تنها در  این مصوبه  اطالع  حسب 
افراد باالی ۱۲ سال بوده و در صورت نهایی شدن، شامل نسخ 

دارویی بیمه افراد زیر ۱۲ سال نخواهد بود.
این در حالی است که علی نوبخت حقیقی - رئیس کمیسیون 
خروج  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت 
جلسه ای  این باره  در  گفت:  بیمه ای  سبد  از  دارو  قلم   ۱۶۰
تأمین  و  دارو   و  غذا  سازمان  بهداشت،  وزارت  مسئوالن  با 
اجتماعی خواهیم داشت و مسئوالن وزارت بهداشت و تأمین 
اجتماعی باید به کمیسیون بهداشت اعالم کنند که کدام اقالم 
دارویی را از سبد بیمه ها حذف کرده اند، زیرا چنانچه داروهای 
مفیدی از سبد بیمه ای حذف شده باشد باید دوباره در پوشش 

بیمه ای مدنظر قرار گیرد.

خبر

نهم دی خط بطالنی بر  افکار 
شوم و  باطل دشمنان  کشید

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان گفت: دشمنان شاه کلید قضیه را به 
خوبی دریافته اند با فتنه های فرهنگی در 
قشر جوان و دانش آموز نفوذ میکنند. پس 
ابتدا دانش آموزان عزیز ما باید آگاه باشند 
و خود را در این دام گرفتار نکنند و سپس 
با فرهنگ مقاومتی بر همه دشمنان انقالب 

اسالمی غلبه نمایند
به گزارش زمان از روابط عمومی و امور بین 
های  انجمن  اتحادیه  مرکزی  دفتر  الملل 
اتحادیه  دبیرکل  آموزان،  دانش  اسالمی 
در  آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن 
آستانه یوم اهلل ۹ دی گفت: انقالب اسالمی 
با فراز و نشیبهای گوناگونی  ایران همواره 
مواجه بوده است . همه شما به خاطر دارید 
که در فتنه ۸۸ چه مسائلی در اثر توطئه 
بین  صهیونیسم  و  جهانی  استکبار  های 

الملل برای این کشور انقالبی پیش آمد .
زده  تعجب  انقالب  دوستان  گفت:  وی 
انقالب  با  همواره  که  افرادی  چرا  آنکه  از 
دام  در  اکنون  اند  بوده  همراه  انقالبیون  و 
دشمن اسیر شده اند و حتی حاضر نیستند 
به این خطای فاحش اعتراف کنند . همه 
اتفاقی حتی برای  شما میدانید اگر چنین 
یکی از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته  
رژیم  به سقوط  یقینا  میافتاد  اتفاق  جهان 
مردم  شما  اما  میشد.  منجر  آنها  حکومتی 
این  دریافتید که  به سرعت  و هشیار  آگاه 
های  دشمنی  سلسله  دنبال  به  جریانات 
تاکنون  انقالب  از  از پیش  استکبار جهانی 
ادامه داشته و خواهد داشت . که به دنبال 

آن حماسه ۹ دی را آفریدید.
وقایع  این  کرد:اما  نشان  خاطر  عالمتی 
تلخ به دنبال خود مزیت های نسبی برای 
شناخت  با  که  کرد  ایجاد  اسالمی  انقالب 
درک  بهتر  را  رو  پیش  راه  میتوانیم  آنها 
نموده و آن را هموار سازیم از مزیت های 
مردم  که  بود  هیجانی  و  شور  فتنه  واقعه 
به  ظاهری  آرامش  یک  از  پس  را  انقالبی 
تالطم انداخت تا همچنان در صحنه بمانند 
صحنه  شدن  خالی  لحظه  یک  بدانند  و 
منجر  انقالب  دشمنان  ورود  به  انقالب 
یک  از  بعد  بیداری  بعد  شد.مزیت  خواهد 

خواب آرام بود . 

خبر

همایش  در  کشور  هپاتیت  شبکه  رئیس 
میلیون  یک  ابتالی  از  ویروسی  هپاتیت 
 B هپاتیت  بیماری  به  نفر  هزار   ۴۰۰ و 
در کشور خبر داد و گفت: ایران از جمله 
کشورهایی است که طی سال های گذشته 
برنامه های موفقی در مبارزه با هپاتیت و 

بویژه هپاتیت B را اجرایی کرده است.
این  در  افزود:  علویان  موید  سید  دکتر 
افراد  و  نوزادان  واکسیناسیون  مدت 
پرخطر در کاهش این بیماری نقش اصلی 

را داشته است.
علویان افزود: در حال حاضر یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار نفر در کشور مبتال به بیماری 
هپاتیت B هستند که این میزان کمتر از 
۲ درصد جمعیت کشور را شامل می شود.
برای  واکسیناسیون  انجام  گفت:  وی 
است  هایی  برنامه  از  جامعه  افراد  تمامی 

تا بتوان این بیماری را کامال کنترل کرد.
کرد:  توصیه  هپاتیت کشور  رئیس شبکه 
 ۲۵ بین  سنین  خصوص  به  جامعه  افراد 
و  الزم  آزمایش های  کشور  سال   ۵۰ تا 

واکسیناسیون هپاتیت را انجام دهند.
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  بیان  وی 
سال  طی  که  است  کشورهایی  جمله  از 
های گذشته برنامه های موفقی در مبارزه 

اجرایی  را   B هپاتیت  ویژه  به  هپاتیت  با 
 ( جهانی  بهداشت  سازمان  است.  کرده 
WHO ( نیز کشورها را موظف کرده که 
برای مبارزه و پیشگیری از هپاتیت برنامه 

داشته باشند.
هپاتیت  بیماری  کرد:  تصریح  علویان 
یا به نوعی بیماری هپاتیت های  ویروسی 
منتقله از خون یکی از بیماری هایی است 
که به دلیل نوع ابتال آن بیشتر از راه خون 
بیماری  این  است.  انتقال جنسی  بعضا  و 
در زمان حاضر اهمیت ویژه ای نیز از سوی 
کشورهای  و  جهانی  بهداشت  سازمان 

توسعه یافته دارد.
از  یکی   B هپاتیت  کرد:  خاطرنشان  وی 
میزان  است.  کبد  علل سرطان  مهم ترین 
فوتی ها بر اثر عوارض هپاتیت B آمار قابل 

توجهی در دنیا دارد.

رییس شبکه هپاتیت کشور مطرح کرد؛

B برنامه های موفق ایران در مبارزه با هپاتیت

مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
مجازی  فضای  مدیریت  کارگروه  ایجاد  از 
این ستاد  این ستاد خبر داد و گفت:  در 
ضمن  نهاد  مردم  های  سازمان  کمک  با 
رصد فضای مجازی، تبلیغ کنندگان مواد 
به پلیس  این فضا  را در  محرک و مخدر 
فتا معرفی می کند.پرویز افشاراظهار کرد: 
فضای مجازی یک تیغ دو لبه است و می 
برای مقاصد  تواند در جهت مثبت و هم 
ادامه  گیرد.وی  قرار  استفاده  مورد  منفی 
سوداگران   ، مخدر  مواد  قاچاقچیان  داد: 
گاهی  متاسفانه  مواد  کنندگان  تبلیغ  و 
از  برخی  تبلیغ  برای  مجازی  فضای  از 
می  استفاده  روانگردان  و  زا  توهم  مواد 
 : گفت  ایرنا  به  گزارش  این  در  کنند.وی 
تعدادی سایت در فضای مجازی مبادرت 
به تبلیغ بذر شادانه، حشیش ، ماری جوانا 
و ترکیبات آن می کردند و می گفتند که 
این مواد موجب بهبود سبک زندگی می 
شود و اعتیاد هم ندارد که این یک دروغ 
بسیار بزرگ است . سخنگوی ستاد مبارزه 
با مواد مخدر گفت: ذیل کمیته فرهنگی 
نام  به  این ستاد، کارگروهی  و پیشگیری 
کارگروه مدیریت فضای مجازی ایجاد کرده 
ایم که وظیفه این کارگروه ، سیاستگذاری 
در این زمینه است. سخنگوی ستاد مبارزه 
با مواد مخدر خاطرنشان کرد: این کارگروه 

گروه  و  نهاد  مردم  های  با کمک سازمان 
های مردمی فعال، فضای مجازی را رصد 
می کند و چنانچه سایت ، کانال و گروه 
پلیس  به  را  آنها  کنند  مواد  تبلیغ  هایی، 
شد:  یادآور  کنیم.افشار  می  معرفی  فتا 
را  آنها  و  را رصد  سال گذشته ۲۴ سایت 
این  عمده  که  کردیم  اعالم  فتا  پلیس  به 
سایت ها توسط یک فرد هدایت می شدند. 
حضور   ، آن  پی  در  و  دستگیر  فرد  آن 
قاچاقچیان در فضای مجازی کمرنگ شد 

معنا  این  به  هیچوجه  به  مساله  این  اما 
وی  است.  شده  برطرف  خطر  که  نیست 
تاکید کرد: مطمئنا در فضای مجازی در 
آینده شاهد بروز و نمود برخی مواد جدید 
بود  NPS خواهیم  ها  اس  ان.پی.  مانند 
.سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
مواد  یا  مخدر  مواد  یک  تبلیغ  درصورت 
روانگردان از جمله کیک توهم زا در فضای 
مجازی به هیچ وجه نباید آن را به عنوان 
یک مستند وارد فضای رسانه های جمعی 

موجب  چون  کنیم.  سیما  و  صدا  مانند 
تشویش اذهان مردم می شود.افشار افزود: 
افراد داشتیم که  از  تماس های متعددی 
می گفتند ما نگران هستیم برویم قنادی، 
کیک بخریم درحالیکه خطر کیک توهم زا 
افراد ممکن  این صورت نیست. برخی  به 
 ، های خود  نشست  و  ها  پارتی  در  است 
را  آن  و  اضافه  کیک  به  را  مواد  برخی 
استفاده کنند یا اسانس ها و برخی مواد 
محرک یا روانگردان را تبلیغ کنند اما این 
عمومیت ندارد.وی اظهار داشت: اگر مردم 
هرچیزی را از مبادی رسمی دنبال و تهیه 

کنند دچار مشکل نخواهند شد. 
های  کلوپ  به  اگر  زنان  کرد:  اضافه  وی 
روند  می  زنانه  های  آرایشگاه  و  ورزشی 
و  است  آرایش  و  ورزش  محل  آنجا   ،
از  برخی  تاثیر  تحت  نباید  هیچوجه  به 
تبلیغات قرار گیرند که اگر بطورمثال این 
قرص یا ماده را استفاده کنید، می توانید 
الغر شوید یا در کانون توجه قرار بگیرید 
و تناسب اندام پیدا کنید ، اینها همه دام 

هایی است که باید مراقب آن باشیم.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر رصد فضای 
مجازی، در حال پیگیری تولید محتواهای 
های  پیام  قالب  در  مختصر  و  کپسولی 
همکاری  با  مجازی  فضای  در  پیشگیرانه 

سازمان های مردم نهاد هستیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد

رصد تبلیغ مواد روانگردان در فضای مجازی
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آگهی ابالغ رای
به  بدینوسیله  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  اجرای  در 
شناسنامه  شماره  دارای   - ماجد  فرزند  پیداوس  شیدا  خانم 

1740759362 صادره از اهواز ابالغ می گردد.
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  پرونده شما  اینکه  به  نظر 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارمندان  اداری 
قابل  رای  طی  و  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  البرز  درمانی 
به   96/07/15 0110041004396012701مورخ  شماره  پژوهش 
اید  شده  محکوم  استخدامی(  پرونده  در  درج  با  کتبی  )توبیخ 
به  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  الزم 
طالقانی  میدان  از  باالتر  شمالی  طالقانی  بلوار  کرج-  نشانی: 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  اداری-  شهرک 
درمانی البرز- هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 
از  پس  است  بدیهی  نمایید.  مراجعه  مذکور  رای  رویت  جهت 
انقضای مهلت مقرر هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و 

برابر صدور حکم مربوطه اقدام خواهد شد. 308 م/الف
رییس هیات

آگهی ابالغ رای
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به آقای 
حمید یاری نژاد فرزند عیدان- دارای شماره شناسنامه 116 صادره 

از شیروان ابالغ می گردد.
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
البرز مورد بررسی قرار گرفته است و طی رای قابل پژوهش شماره 
به  موقت  )انفصال  به   96/08/29 مورخ    0110041004396014401
از  ماه  است ظرف مدت یک  اید الزم  ماه( محکوم شده  مدت سه 
تاریخ انتشار این آگهی به نشانی: کرج- بلوار طالقانی شمالی باالتر 
از میدان طالقانی شهرک اداری- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  البرز-  درمانی  بهداشتی 
کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقرر هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و 

برابر صدور حکم مربوطه اقدام خواهد شد. 309 م/الف
رییس هیات

شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمارستان البرز
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

می  دعوت  این شرکت  محترم  اعضای  کلیه  از  وسیله  بدین 
شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که 
در تاریخ 1396/11/4 روز چهارشنبه ساعت 12 در محل سالن 
آمفی تئاتر بیمارستان تخصصی البرز کرج واقع در باغستان 

غربی بلوار پرستار برگزار میشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1-گزارش بازرس

اعضای  به  زیان  و  ارائه سود  و  مالی  2-گزارش صورتحساب 
تعاونی

3-گزارش هیئت مدیره در خصوص نحوه عملکرد تعاونی
4-جذب اعضای جدید تعاونی

5-انتخاب بازرس / بازرسان دوره جدید
تعاونی مصرف بیمارستان البرز

مفقودی
سند کمپانی و تسلسل اسناد پژو ۲۰۶مدل ۹۳با شماره پالک ۹۹۲ل۲۱ایران ۹۴با 

شماره موتور  ,b۰۰۲۳۰۹ ۱۶۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 7۱۵ مورخ ۱۳۹۶/7/۲۲ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهرشاد بهاری مقدم 
فرزند سبز علی بشماره شناسنامه ۱۵۱ صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان 
یک باب مغازه تجاری به مساحت  ۳7/۸۲ متر مربع پالک ۲۸فرعی از ۱۴ اصلی واقع 
در بخش ۸خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم به دوالبچی خریداری از مالک رسمی 
آقای نعمت اله سالح ورزی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

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

سند رسمی
و   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۱۴۲ و   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۱۴۱ شماره  آرا  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  مورخ ۹۶/۸/۳۰   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۱۴۳
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای منوچهر عسگری فرزند 
نایب علی به شماره شناسنامه ۱7۵۳ و مقصودعلی عسگری فرزند نایب علی به شماره 
شناسنامه ۶ و جعفر عسگری فرزند نایب علی به شماره شناسنامه ۱۱، که سهم هر یک از 
متقاضیان بصورت ۲ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۵۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۲۰۴۹ فرعی از ۱۵۴- اصلی واقع در حسن آباد، 
)توضیحا آقایان منوچهر عسگری و مقصود علی عسگری و جعفر عسگری، همگی مالک 
مشاعی میباشد بموجب سند انتقال رسمی شماره ۳۱۴۸۲ مورخ ۸۱/۲/7 دفترخانه ۴۲ 
کرج( که مالکیت آنها ذیل ثبت صفحه ۵۹۶ دفتر ۱۲۵7 ثبت و صادر شده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/۹۸۶۸/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۰/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۰/۲۵

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی دادنامه
گتوند.خواهان:آقای  شهرستان  دوم  شعبه  اختالف  حل  رسیدگی:شورای  مرجع 
منزل  شهرخیابان-مولوی  فرزندصفر.آدرس:گتوندصالح  گماری  غالمرضامسجدی 
فرزندصفروغیره.آدرس:گتوندصالح  گماری  مسجدی  شخصی.خوانده:جهانشاه 
سنداتومبیل.رای  وانتقال  عقدبیع  شخصی.خواسته:اثبات  منزل  شهرخیابان-مولوی 
طرفیت  فرزندصفربه  گماری  غالمرضامسجدی  آقای  دعوی  شورا:درخصوص  قاضی 
آقایان جهانشاه مسجدی گماری فرزندصفرومجتبی قهاری فرزندمحمدحسن وخانم 
فاطمه منتظری نجف آبادی فرزندمحمودبه خواسته صدورحکم به اثبات وقوع عقدبیع 
هزینه  پالک۶۹7س۹7ایران۱۳ومطالبه  شماره  به  پژوسواری  سنداتومبیل  وانتقال 
دادرسی دادگاه باتوجه به مفاددادخواست تقدیمی خواهان وضمائم پیوست آن ازجمله 
تصویرمبایعه نامه عادی میان خواهان وخوانده جهانشاه مسجدی گماری وباعنایت به 
اظهارات خواهان درجلسه دادرسی وعدم حضورخواندگان جهت دفاع ازدعوی مطروحه 
ازراهنمایی ورانندگی وشرکت تولیدکننده دعوی معنونه  وباتوجه به پاسخ استعالم 
راوارد تشخیص به استنادمواد۱۸۳و۱۹۰و۲۱۹و۲۲۰قانون مدنی حکم براثبات وقوع 
ومحکومیت  دعوی  موضوع  سنداتومبیل  رسمی  انتقال  به  خواندگان  والزام  عقدبیع 
خواندگان برپرداخت مبلغ هفتصدونودهزار ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان 
واخواهی  قابل  ازابالغ  روزپس  بیست  غیابی ظرف  نمایدرای صادره  صادرواعالم می 
ازانقضاء آن قابل تجدیدنظردردادگاه  دراین شوراوسپس ظرف مدت بیست روزپس 

حقوقی گتوندمی باشد.    شماره م.الف)۱۶/۱۶۵(
محمودی-قاضی شورای حل اختالف گتوند

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

قانون تعیین  / دوم موضوع  اول  برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۳۴۹۶هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیرعلی 
از میانه در ششدانگ یک باب  فرمانی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱7۶ صادره 
در  واقع  اصلی  از ۳۶۲  فرعی  پالک ۱۱۲  مترمربع  مساحت ۱۳۹/۴۶  به  ساختمان 
محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای منصور عسگری محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴7۹ م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۵7۰۱۶۹۱۶هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ولی اهلل جهانپور خطبه سرا 
فرزند مرحوم عباد بشماره شناسنامه ۳۱۶۰ صادره از تالش در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۱۸۳/۲۲ مترمربع پالک ۱۸۹۸ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت 
خیابان امام رضا )ع( خریداری از مالک رسمی آقای حسین باخرد محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴7۵ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۳۵۱۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم  ناحیه دو تصرفات   – حوزه ثبت ملک کرج 
شجاعی پشته فرزند پرویز بشماره شناسنامه ۴۳۰۳ صادره از بابل در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۳۴/۳۰ مترمربع پالک ۱۶۵7 فرعی از ۹ 
اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای اصغر عموزاده پشتکوه محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   ۴7۸ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

سند ملی آب به زودی منتشر می شود

رییس موسسه تحقیقات خاک و آب یکی از معضالت اساسی 
و تهدید کننده منابع خاک کشور را فقر عناصر غذایی دانست 
انتهایی رسیده و به  و گفت: تدوین سند ملی آب به مراحل 

زودی منتشر می شود.
مراحل  آب  ملی  سند  تهیه  اینکه  بیان  با  بازرگان  کامبیز 
با  که  است  سال  سه  داشت:  اظهار  گذراند،  می  را  انتهایی 
ریزی  برنامه  و  اقتصادی  های  پژوهش  موسسه  با  همکاری 
مراحل  سند  این  و  کردیم  همکاری  کشاورزی  جهاد  وزارت 
نهایی را می گذراند که این سند که به صورت سامانه ای است 

به زودی چاپ هم می شود.
وی گفت: هدف این سند این است که آب مورد نیاز هر گیاه 
کرده  معلوم  ها  دشت  تفکیک  به  کشور  از  منطقه  هر  در  را 
بیان  آب  و  خاک  تحقیقات  سازمان  رئیس  دهد.  می  ارایه  و 
با  اکنون  و  بود  شده  ارایه  نیز  این  از  قبل  سند  این  داشت: 
توجه به تغییر اقلیم و آمارهای جدیدی که از اقلیم با در نظر 
رویکرد  داریم در  مناطق مختلف کشور  گرفتن شرایط خاک 

جدید بازنگری و به روزرسانی می شود. 
وی با بیان اینکه این فقر عناصر حتی در استفاده از کودهای 
شیمیایی نیز دیده می شود، افزود: در سال های اخیر به اندازه 
کنیم.  نمی  اضافه  آن  به  کنیم،  برداشت می  از خاک  که  ای 
بیشتری  توجه  به  نیاز  این موضوع  اینکه  بر  تاکید  با  بازرگان 
شده  مشخص  شده  انجام  برآوردهای  در  داشت:  اظهار  دارد، 
که در ایران نسبت به میانگین جهانی کمتر از کود در اراضی 
تحقیقات خاک  رییس موسسه  کنیم.  استفاده می  کشاورزی 
اخبار و روزنامه ها قید می شود که  اینکه  به  اشاره  با  و آب 
شود  می  استفاده  زیاد  میزان  به  کود  از  کشور  کشاورزی  در 
و یا این کودها دچار مشکل هستند، گفت: بر اساس مدارک 
)فائو( درمیانگین جهانی  سازمان کشاورزی و خواربار جهانی 
غذایی  کیلوگرم عنصر  در هرهکتار ۱۰۱  میزان کود مصرفی 
در  غذایی  عنصر  کیلوگرم   ۸۹ ایران  برای  عدد  این  و  است 

هکتار است.
بازرگان افزود: این عدد نشان دهنده این امر است که به طور 
حوزه  در  حتی  کنیم  می  مصرف  کود  کمتر  دنیا  از  میانگین 
نقطه  و  بدمصرفی های موردی  ولی منکر  کودهای شیمیایی 

ای نیستیم که متاسفانه بعضی از اوقات اتفاق می افتد. 
وی ادامه داد: این امر بیانگر آن است که باید بیشتر به مصرف 
علمی کودها از منابع شیمیایی آلی و زیستی که به آن مدیریت 
تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گفته می شود، توجه 
کنیم به خصوص با توجه به کشت متراکم چندکشتی که در 
در سیستم  را  مزارع  بودن  آیش  اجازه  و  شده  مرسوم  مزارع 
و کشت های پشت سرهم  نمی دهند  های جدید کشاورزی 
افزایش  آن  نتیجه ی  انجام می دهند که  پرمحصول  ارقام  با 
و  تحقیقات خاک  رئیس موسسه  از خاک می شود.  برداشت 
آب کشور اضافه کرد: در پی این رفتار با خاک باید به مصرف 

کودها توجه بیشتری داشته باشیم.

کوتاه از انرژی

پیش بینی نفت ٦0 دالری 
در 201۸ 

کرد  بینی  پیش  مطالعاتی  موسسه  یک 
رقابت میان اوپک و نفت شیل آمریکا مانع 
نفت در سال  از آن خواهد شد که قیمت 

۲۰۱۸ در باالی ۶۰ دالر معامله شود.
بر اساس این گزارش، پس از سپری شدن 
سهمگین،  های  طوفان  با  همراه  سالی 
میان  رقابت  و  خاورمیانه  در  ها  درگیری 
نفت  قیمت  آمریکا،  شیل  صنعت  و  اوپک 
شدید  افت  از  بعد  خود  احیای  روند  به 
و  داده  ادامه   ۲۰۱۴ سال  در  ها  قیمت 
دومین رشد ساالنه متوالی خود را به ثبت 
سال  در  برنت  نفت  قیمت  است.  رسانده 
را  درصدی   ۱7 رشدی  میالدی   ۲۰۱7
 ۲۰۱۸ سال  در  اما  است.  رسانده  قبت  به 
آیا  که  ببینند  منتظرند  گذاران  سرمایه 
موجب   ۲۰۱۸ سال  در  ها  قیمت  رشد 
به  آمریکا  شیل  نفت  سیل  شدن  سرازیر 
تحلیلگران موسسه  نه.  یا  بازار خواهد شد 
یادداشتی  در  وین  در  انرژی  بی  جی سی 
کوتاه  در  فعلی  باالی  های  »رقم  نوشتند: 
تا میان مدت پایدار نخواهد ماند، و  مدت 
دالر   ۶۰ زیر  به  ژانویه  ماه  از  بعد  احتماال 
نفت  تولید  میزان  یافت.«  خواهد  کاهش 
آمریکا در سال جاری میالدی رشد داشته 
به نحوی که در ماه اکتبر به باالترین رقم 
بشکه  میلیون   ۹,۶ یعنی  ۴۶ سال گذشته 
نفت  تولید  رود  می  انتظار  رسید.  روز  در 
آمریکا در سال آینده به ۱۰ میلیون بشکه 
های  شرکت  فعال  رسید.  خواهد  روز  در 
حفاری نفت شیل واکنش چندانی به رشد 
سکوها  تعداد  و  اند  نداده  نشان  ها  قیمت 
برای دومین هفته متوالی بدون تغییر باقی 
مانده است. با وجود رشد قیمت ها، تعداد 
سکوهای حفاری نفتی در امریکا که اکنون 
ماهه  سه  طی  در  رسد  می  سکو   7۴7 به 
قبلی تقریبا ثابت باقی مانده است. در عین 
گرفت  قوت  حال  در  احتمال  این  حال، 
امریکا  در  حفاری  های  شرکت  که  است 
قیمت  رشد  با  همزمان  و  آینده  سال  در 
خواهند  کار  به  را  بیشتری  سکوهای  نفت 
و  اوپک  های  طرح  تواند  می  این  گرفت. 
دیگر تولید کنندگان از جمله روسیه برای 

برقراری توازن در بازار را تضعیف نماید.

خبر

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با بیان این مهم که 
:سیاست دولت در سال های آینده به ۹۶ درصد روستاهای کشور 
گازرسانی کند، اظهار کرد: مطابق سیاست های دولت، گازرسانی 
به همه شهرهای کشور به صورت ۱۰۰ درصدی انجام می شود.

تربتی،  منتظر  حسن  آمرکاشی،  الهام  زمان-  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: سیاست دولت 
این است که در سال های آینده به ۹۶ درصد روستاهای کشور 

گازرسانی کند.
وی اظهار کرد: با تمهیداتی که صورت گرفته، در دولت دوازدهم 
شاهد آن خواهیم بود که همه شهرها و روستاهای باالی ۲۰ 

هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار شوند، همچنین در چند 
سال آینده با توجه به سیاست های دولت، صد درصد شهرها و 
۹۶ درصد روستاهای کشور از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با تأکید بر این مطلب 
که البته توسعه فقط در بهره مندی از تازه ترین دستاوردهای 
فناوری نیست، بلکه توسعه فرهنگی نیز در کنار توسعه اقتصادی 
اهمیت ویژه ای دارد؛ اذعان داشت:  فرهنگ صرفه جویی در بین 
مردم کم رنگ شده و باید مدیران کشور دوباره این فرهنگ را 

ترویج کنند؛ زیرا پایداری و افزایش تاب آوری در شبکه تأمین گاز 
کشور برای ما اهمیت دارد؛ به خصوص اینکه اجرای پروژه های 

گازرسانی بسیار سخت است، در این طرح ها تامین منابع مالی 
حرف نخست را می زند که خوشبختانه دولت توانسته منابع آن 

را فراهم کند.

تربتی خبر داد:

انجام 100 درصدی گازرسانی به تمام شهرهای کشور

اخیرا برخی از رسانه ها اقدام به انتشار یک نظرسنجی درباره نظر 
۱۰۰ نماینده مجلس پیرامون بنزین ۱۵۰۰ تومانی کرده اند که 
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد، ۶۸ درصد از نمایندگان به 
طور قطعی با پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت های حامل های 
انرژی در الیحه بودجه سال ۹7 مخالفت کرده اند. در مقابل البته 
فقط ۱۵ درصد از نمایندگان با پیشنهاد دولت برای گران شدن 
بنزین اعالم موافقت کرده اند و در یک جمع بندی می توان 
گفت که قاطبه نمایندگان مجلس با طرح دولت برای افزایش نرخ 
بنزین به لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل به ۴۰۰ تومان مخالف هستند.

مخالفت قاطع اکثر نمایندگان مجلس با افزایش نرخ بنزین در 
الیحه بودجه سال ۹7 در حالی است که صرفا در صورت پا بر 
جا ماندن مواضع آنها می توان انتظار داشت که تبصره مربوط به 
گرانی بنزین از الیحه بودجه سال آتی حذف شود، اما چرخش 
آنها  مواضع  در  که  مسایلی  سایر  و  مجلس  نمایندگان  نظر 
تاثیرگذار است، ممکن است سبب شود تبصره مربوطه مصوب 
شود.در چنین شرایطی معضل بودجه ای گرانی بنزین در حالی 
به یکی از چالشهای بودجه ای دولت مبدل شده که بررسی ها 
حاکی از آن است که دولت می تواند با بهره گیری از یکسری 
اقدامات جایگزین مانع از فشار تورمی حامل های انرژی شود.

ذکر این نکته ضروری می نماید که اساسا ملغمه ای از معضالت 
عدیده شامل سوء مدیریت، تصمیمات غیرکارشناسی و همچنین 
ضعف نهادهای باالدستی در امر نظارت سبب ایجاد ساز و کاری 
رانتی و شیوع قاچاق در فرآورده های نفتی شده است.به عنوان 
مثال مکانیزم خرید فرآورده های نفتی در بورس انرژی با قیمت 
پایه و سپس عرضه و فروش فرآورده های خریداری شده نظیر 
حالل ۴۰۲ و میعانات گازی و غیره در بازار داخلی و جایگزین 
کردن مواد نفتی سوبسیدار نظیر گازوئیل، نفت سفید و غیره به 
جای فراورده های نفتی خریداری شده از بورس یکی از شاخص 
ترین رویه هایی است که سبب گسترش قاچاق فرآورده های 
نفتی شده است.برای روشن شدن این موضوع به عنوان مثال 
گفته می شود در بسیاری از موارد حالل های عرضه شده در 

بورس با 7 الی ۱۰ درصد رقابت خریداری شده و سپس همین 
جنس در بازارهای داخلی با کاهش ۳۰ درصد قیمت خریداری 
شده از بورس انرژی بدون ارائه فاکتور منشا فروش رفته است و به 
جای آن از مواد سوبسید دار عمدتا نفت سفید یا گازوئیل به علت 
شباهت آنالیزی با نمونه خریداری شده از بازار داخلی خریداری و 
تامین می شود و سپس از گمرک و مبادی قانونی با قیمت بسیار 
کمتر از خرید و هزینه های تولید صادر می شود.عالوه بر این ارایه 
یکسری مجوزهای نادرست و غیرکارشناسی به برخی از واحدهای 
تولیدی نیز سبب شده است که قاچاق فرآورده های نفتی روند 
روز افزونی داشته باشد.به عنوان مثال ارائه مجوز غیرکارشناسی 
خرید میعانات گازی به برخی از واحدهای تولیدی در حالی از سه 
سال پیش صورت گرفته است که بررسی ها حاکی از آن است 
که اساسا کاالی مذکور در بورس عرضه نشده و روند واگذاری آن 
در قالب معادالت رانتی به شرکتهای فاقد امکانات و تجهیزات 
تصفیه و بازیافت صورت گرفته است.اما در کنار دو عامل ذکر 
شده برخی بر این باورند که طی یک دهه اخیر حذف مولفه شرط 
خوشنامی برای احراز صالحیت واحدهای تولید در امر صادرت 
نیز سبب شده است که امکان تمایز واحدهای تولیدی سالم و 
ناسالم از بین برود و از این رهگذر گسترش قاچاق مواد نفتی 
به صورت شبکه های توزیع داخلی و صادراتی صورت گرفته 
است.بسیاری بر این باورند که ساز و کار معیوب مذکور ناشی از 
اتخاذ تصمیمات صورت گرفته در سازمانها و نهادهای وابسته و 
نظارتی در حوزه صادرات و واردات در تولید فرآورده های نفتی، 
سوخت و مکمل های آن و ارایه اطالعات غلط و ناصحیح به دوایر 
از سوی برخی افراد به ظاهر کارشناس شده است.بنابراین برای 
ممانعت از ایجاد رانت و نیز گسترش قاچاق فرآورده های نفتی 
انتظار می رود که یکسری تصمیمات عاجل و اقدامات عملیاتی 
راهگشا اتخاذ شود.برای تحقق این هدف در وهله اول الزم است 
که نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشدید شود و از این 
منظر انتظار می رود که این ستاد نظارت دقیقی بر روند فعالیت 
شرکتهایی که در امر خام فروشی حالل ۴۰۲ و میعانات گازی 

تخلف کرده اند، انجام دهد و همچنین کنترل دقیقی بر عملیات 
خرید و فروش و حمل مواد خریداری شده ازبورس انرژی داشته 
باشد.در همین حال بدون شک چنانچه سازمان ملی استاندارد 
در پیگیری پرونده ها و اعالم نظر در خصوص نتایج آزمایشهای 
محموله شرکتهای متخلف اقدام درخوری انجام دهد، می توان 
امیدوار بود که از این رهگذر اقدامی درخور برای کاهش تخلفات 
مربوطه صورت گرفته است.از دیگر سو دفتر ارزیابی کیفیت 
کاالهای وارداتی و صادراتی سازمان مذکور نیز می بایست در این 
زمینه به مسوولیت های خود با دقت بیشتری عمل کند و با ارائه 
گزارش پرونده های شرکتهای متخلف با هر میزان درصد تخلف 
از کاالهای سوبسیددار به ستاد مبارزه با قاچاق و سایر نهادها، 
مسیر رانت و تخلف در عرضه فراوردهای نفتی را مسدود کند.

همچنین سازمانهای گمرگ و نیز بورس انرژی دو نهادی هستند 
که با یکسری شفاف سازی ها در ارایه گزارشهای تخصصی می 
توانند نقش آفرینی درخوری برای مدیریت بهینه عرضه سوخت 
را داشته باشند.با این نگاه چنانچه سازمان گمرک میزان کاالهای 
صادر شده نفتی اعم از مکمل های سوخت و غیره را اعالم و 
همچنین در مقابل سازمان بورس انرژی نسبت به افشای اسامی 
شرکتهای خریدار حالل ۴۰۲ و میعانات گازی از سال ۹۵ تاکنون 
کند، قطعا شرایط مساعدتری برای مبارزه با تخلفات مربوط به 
قاچاق سوخت فراهم خواهد.به هر روی نباید فراموش کرد که 
برای مدیریت قاچاق سوخت و سایر تخلفات مربوطه الزم است 
که در قالب مدیریتی یکپارچه تمامی دستگاه های مربوطه نسبت 
به عمل نمودن به وظایف محوله خود اقدام کنند و نباید فراموش 
کرد که ساماندهی سیکل معیوب ساز و کار پیچیده ای نیست و 
اگر عزم ملی برای مبارزه با تخلفات مربوط به تولید و عرضه بنزین 
و گازوئیل وجود داشته باشد، عملیاتی کردن آن کامال امکان پذیر 
است.در چنین شرایطی، بازگشت سود حاصل از اصالح چرخه 
مذکور باعث خواهد شد دولت به جای نیاز به افزایش قیمت 
حاملهای انرژی از سود ناشی از بهبود روند عرضه و تولید فراورده 

های سوختی نرخ فرآورده های نفتی را مدیریت کند.

ضرورت نظارت جدی بر راههای قاچاق سوخت در کشور
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دستورالعمل وام اشتغال روستایی ابالغ شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ابالغ قانون مربوط به اشتغال 
روستایی وعشایری به استانداران ۱۱ درخواست برای اجرای این قانون 
مطرح کرد.به گزارش مهر، دستورالعمل آیین نامه پرداخت وام اشتغال 
روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق 
روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر از سوی علی ربیعی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه هفته گذشته ۴ دی ماه 
تحت عنوان »دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه 
ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع 

صندوق توسعه ملی« به استانداران سراسر کشور ابالغ شد.
بر اساس این طرح قرار است معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دالر )حدود ۶ 
هزار میلیارد تومان( از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل 
)بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی 
امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی( 
سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق 
توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.در راستای اجرای این طرح، 
مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات 
مذکور حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیالت اشتغال 
روستایی اختصاص می یابد.الزم به ذکر است، اواخر آذر ماه در فاز 
نخست ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از کل ۱.۵ میلیارد دالر منابع 
صندوق توسعه ملی به موسسات عامل تخصیص یافت.  با توجه به 
اینکه هر یک از چهار موسسه عامل مکلف هستند برابر با سهم صندوق 
توسعه از منابع خود نیز اختصاص یابند، بنابراین در مرحله اول مجموعا 
۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح تخصیص یافت تا 
پس از تهیه شیوه نامه های اجرایی در استان ها فرایند پرداخت آغاز شود.

»بانک آفیسر«، خدمتی بی سابقه در بانک ملی

شاید این ایده که شما در خانه بنشینید و یک نفر در شعبه کارهای 
بانکی شما را انجام بدهد خیلی رویایی به نظر برسد، اما بانک ملی ایران 

این ایده را با طرح »بانک آفیسر« کامال عملیاتی کرده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بارها شنیده 
شده که در نظام های بانکی پیشرفته دنیا، مشتریان به حضور در شعب 
بانک نیازی ندارند و یا نیازهای بانکی آنها به صورت غیرحضوری برآورده 
می شود. بانک ملی ایران نیز با توجه به نیاز مشتریان برای کاهش 
مراجعه حضوری به شعب، خدمت جدید »بانک آفیسر« را ارایه کرده 
تا مشتریان بتوانند با کمک آن در هر ساعت از شبانه روز نیازهای 
بانکی خود را رفع کنند. بانک ملی ایران در این طرح که می توان از 
آن به عنوان انقالبی در نظام بانکی نام برد و حاصل مطالعه کارشناسی 
و مشاهده حضوری بانک های بزرگ و معتبر جهان است، رابط های 
بانک در »بانک آفیسر« را از میان نیروهای نخبه و توانمند خود انتخاب 

کرده و دوره های آموزشی فنی برای آنها تدارک دیده است.
این نیروها به عنوان رابط میان شعبه و مشتری موظف اند تمام نیازهای 
مشتری از مشاوره گرفته تا رسیدگی به امورات بانکی را انجام دهند. 
همچنین این کارمندان موظف اند اطالعات و کمک های الزم را در 
اختیار مشتری بگذارند و در صورتی که به اقدامات بیشتری در این 
باره نیاز باشد، از همکاران شعبه کمک بگیرند. ارتباط میان مشتریان و 
»بانک آفیسر« از طریق پیام رسان »بله« انجام می شود. در پایان هر 
بار ارتباط نیز مشتری می تواند به نحوه خدمت رسانی »کارمند بانک« 
امتیاز بدهد. »بانک آفیسر« دقیقا در راستای تکریم و افزایش رضایت 
مشتریان اقدام می کند و گامی تازه و جدی است برای این که نام بانک 

ملی ایران را در نظام بانکی کشور همچنان پیشرو و سربلند نگه دارد.

نرخ تورم تولید کننده به ۹.7 درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 
۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۵ به میزان ۹.7 
درصد افزایش یافت.به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی،  شاخص 
بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰، در آذر ماه 
۱۳۹۶ به عدد ۲۵۵.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش 
داشته است.این شاخص در آذر ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال 

قبل معادل۱۰.7 درصد افزایش نشان می دهد.

تهران  شهر  متراژ  میان  مسکونی  واحدهای 
در مناطق ۵، ۴، ۲ و ۸ بیشترین تقاضا را در 
آذرماه و هفت روز ابتدای دی ماه سال جاری 
ایسنا،  گزارش  اند.به  داده  اختصاص  خود  به 
آمارها حاکی از آن است که خریداران واحدهای 
۵۵ تا ۹۰ متر مربع در حال حاضر سهم ۵۰ 
از کل معامالت مسکن شهر تهران  درصدی 
که  حالی  در  اند؛  داده  اختصاص  خود  به  را 
متقاضیان خرید واحدهای کمتر از ۵۵ متر، تنها 
حدود ۱۵ درصد هستند. از سوی دیگر سهم 
واحدهای قدیمی از کل فروش شهر تهران در 
آذرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۳ 
بالغ بر ۹.۳ درصد افزایش یافته است. بیشترین 
فروش نیز در مناطق شمال غرب و شرق تهران 
انجام می شود. این عالمتها نشان می دهد بازار 
مسکن هم اکنون در دست گروههای مصرفی 
با توان متوسط قرار دارد که به علت اختالف 
شدید قیمت بین واحدهای نوساز و کهنه ساز، 
اولویت را به خرید نوع دوم اختصاص داده اند.

آذرماه امسال در شهر تهران ۱7 هزار و 77۶ 
مورد واحد مسکونی با میانگین قیمت ۵ میلیون 
و ۹۰ هزار تومان خرید و فروش شد که جدا 
از اینکه برای اولین بار متوسط قیمت مسکن 
شهر تهران از ۵ میلیون تومان عبور کرد نشان 
داد معامالت ۵۰ و قیمت ۱۴.۹ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. 
بیشترین فروش به ترتیب در مناطق ۵، ۴، ۲، ۸ 
و ۱۴ انجام گرفت که به طور کلی ۴۹.۱ درصد 

از کل معامالت را در بر گرفتند.
بررسی های میدانی از علت نزول سهم معامالت 
بودن  پایین  به  نوسازها  و  کوچک  واحدهای 
درآمد  افت  پایین،  دهکهای  خرید  قدرت 

از جهش  نگرانی  مخارج،  به  نسبت  خانوارها 
قیمت مسکن، نزدیک شدن قیمت مسکن به 
فاصله ی  مصرفی،  تقاضای  خرید  قدرت  کف 
قابل توجه قیمت واحدهای نوساز نسبت به 
مسکن  تسهیالت  کفاف  عدم  و  قدیمی ساز 
واحدهای  خرید  برای  »تسه«  اوراق  و  یکم 
نوساز حکایت دارد. آمارها نشان می دهد تعداد 
معامالت واحدهای قدیمی ساز در آذرماه امسال 
درصد    ۱۳۱ قبل  سال  دو  آذرماه  به  نسبت 
معامالت  تعداد کل  که  حالی  در  کرده  رشد 
در همین بازه زمانی ۴۱ درصد افزایش یافته 
است.عالمت شناسی از تحرک نیمه دوم بازار 
مسکن به افزایش ۳۵ درصدی سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در نیمه نخست، افزایش ۵7 
درصدی تقاضا برای سپرده گذاری و رشد منابع 
بانکی از طریق فروش امتیاز تسهیالت می رسد. 
گذاری  جاری سرمایه  نخست سال  نیمه  در 

بخش خصوصی در ساختمان های جدید در 
شهر تهران به ارزش جاری به حدود ۱۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته معادل ۳۵ درصد رشد را 
نشان می دهد. هم چنین بر اساس اعالم بانک 
مسکن،  ثبت نام ماهانه متقاضیان خانه اولی 
در صندوق پس انداز مسکن یکم، پاییز امسال 
افزایش  گذشته  به سال  نسبت  درصد   ۵7.۶
یافته است. تمایل شهروندان تهرانی به استفاده 
از اوراق حق تقدم  استفاده از تسهیالت مسکن 
)تسه( نیز در تقویت بخش عرضه موثر بوده 
است.از سوی دیگر، طی هفته های اخیر برخی 
مالکان واحدهای نوساز قیمت پیشنهادی را باال 
برده اند که منجر به ایجاد شکاف قیمتی بین 
است.  شده  قدیمی سازها  و  واحدها  نوع  این 
مشاهدات میدانی حاکی از آن است در یکی 
دو ماه گذشته بعضی صاحبان امالک نوساز، 

قیمت پیشنهادی واحدهای میان متراژ را ۱۰ تا 
۲۰ درصد باال برده اند. این موضوع در مناطقی از 
غرب و نیمه شمالی تهران که از سرانه خدمات 
عمومی بهتری برخوردارند نمود بیشتری دارد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن درباره وضعیت 
اظهار کرد:  امسال  نیمه دوم  بازار مسکن در 
واحدهای  خرید  به  تمایل  تدریجی  افزایش 
قدیمی ساز حاکی از وجود تقاضای واقعی در 
بخش مسکن است.مهدی روان شادنیا در این 
خصوص به ایسنا گفت: تفاوت بازار فعلی مسکن 
شهر تهران با سال های ۹۰ و ۹۱ این است که در 
آن سال ها موتور محرکه بازار، سوداگران بخش 
مسکن بودند که با توجه به سودهای این بخش 
ورود کردند و منجر به افزایش قابل توجه قیمت 
شدند. اما تقاضایی که در حال حاضر وجود دارد 
مصرف کنندگان واقعی هستند که نسبت به 
افزایش قیمت به شدت واکنش نشان می دهند.
این که  بیان  با  اقتصاد مسکن  کارشناس  این 
مصرفی،  متقاضیان  برای  قیمت  محدودیت 
عاملی بازدارنده محسوب می شود، گفت: شاید 
برای خریدار سوداگر، خرید تعداد کمی ملک 
گران یا تعداد زیادی ملک ارزان تفاوتی نداشته 
با توجه به  اما برای متقاضیان مصرفی  باشد 
محدودیت مالی، وضعیت فرق می کند. قیمت 
واحدهای متوسط شهر تهران بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ 
میلیون تومان است که به راحتی برای مصرف 
کنندگان واقعی قابل تهیه نیست. لذا طبیعتا به 
سمت واحدهای با طول عمر بیشتر می روند. 
پیش بینی من این است که با توجه به خصلت 
قدیمی،  واحدهای  نهایتا  بازار،  تطبیق پذیری 
خود را با شرایط موجود تطبیق دهند و افزایش 

قیمت در این نوع واحدها را نیز شاهد باشیم.

کارشناس اقتصاد مسکن تشریح کرد:

افزایش تدریجی تمایل به خرید واحدهای قدیمی ساز عرضه خودرو با مدل ۹7 آغاز شد

گروه صنعتی ایران خودرو عرضه خودرو با مدل 
سال جدید )۹7( را آغاز کرد.به گزارش ایسنا، 
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با اعالم این 
خبر گفت: تغییر مدل محصوالت ایران خودرو 
مطابق سایر خودروسازان جهانی چند ماه پیش 
از تغییر سال جدید در دستور کار این شرکت 

قرار گرفته است.
ایران خودرو، مصطفی خان کرمی  طبق اعالم 
با تشکر از همکاری راهنمایی و رانندگی نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران در تحقق این 
با  شماره گذاری  مجوزهای  کرد:  اظهار  موضوع 
مدل ۹7 اخذ شده و محصوالت ایران خودرو از 
امروز، نهم دی ماه با مدل ۹7 روانه بازار خواهد 
ثبت نام های  تمامی  کرد:  خاطرنشان  شد.وی 
محصوالت ایران خودرو از فردا - دهم دی  - نیز با 

مدل ۹7 صورت خواهد پذیرفت.

انتشار اوراق گواهی سپرده 
مدت دار ویژه بانک اقتصادنوین

برای  آفرینی  ارزش  منظور  به  اقتصادنوین  بانک 
هموطنان و مشتریان گرامی، بر اساس مجوز بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اوراق گواهی سپرده 
منتشر می کند.به  عام  ویژه سرمایه گذاری  دار  مدت 
گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، اوراق گواهی 
سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری )عام( مرحله بیست 
و سوم )مرحله دوم سال ۱۳۹۶( از روز دوشنبه ۱۱ 
دی ماه ۱۳۹۶ لغایت یک شنبه ۱7 دی ماه ۱۳۹۶ به 
مدت شش روز کاری در کلیه شعب بانک در سراسر 
نرخ  با  یک ساله،  اوراق  شد.این  خواهد  عرضه  کشور 
سود علی الحساب ۱۶ درصد ساالنه، معاف از مالیات 
و مبالغ آن ضریبی از یک میلیون ریال است. اوراق 
)عام(  سرمایه گذاری  ویژه  دار،  مدت  سپرده  گواهی 
بانک اقتصادنوین الکترونیکی، بانام، قابل انتقال به غیر و 
همراه با قابلیت بازخرید قبل از سررسید نزد شعب بانک 
اقتصادنوین با نرخ ۱۴ درصد ساالنه می باشد. همچنین 
مقاطع پرداخت سود علی الحساب این اوراق ماهانه بوده 
و تضمین پرداخت اصل و سودهای علی الحساب آن 

توسط بانک اقتصادنوین صورت می گیرد.

گشایش دومین شعبه بانک 
پارسیان در شهرستان بابل 

با  بابل  پارسیان در شهرستان  بانک  شعبه شریعتی 
حضور رئیس شورای شهرستان، فعالین اقتصادی و 
سرمایه گذاران شهرستان و همچنین مدیر امور شعب، 
پشتیبانی  مدیر  و  بازار  توسعه  و  ریزی  برنامه  مدیر 
بانک پارسیان در روز پنج شنبه 7 دی ماه سال ۹۶ 
پارسیان،  بانک  روابط عمومی  گزارش  افتتاح شد.به 
رئیس شورای شهرستان بابل در آیین گشایش این 
شعبه گفت: گشایش دومین شعبه بانک پارسیان در 
این شهرستان، نشان دهنده ظرفیت باالی اقتصادی 
این منطقه می باشد. خانم مهندس فیروزپور اظهار 
داشت: بانک پارسیان خدمات بسیار خوبی در حوزه 
اقتصادی به تولیدکنندگان و مردم  شهرستان ارائه 
می کند و در این خصوص عملکرد بسیار خوبی دارد 
و جزء بهترین بانک های خصوصی کشور می باشد. 
رئیس شورای اسالمی شهرستان بابل با اشاره به تعداد 
قریب ۵ هزار شاغل در بانک پارسیان و اشتغالزایی 
این بانک،خاطرنشان کرد: من به نیابت از همه مردم 
از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره  بابل  شهرستان 
بانک پارسیان  تقدیر و تشکر می کنم.در ادامه دکتر 
پارسافرد، مدیر برنامه ریزی و توسعه بازار بانک پارسیان 
با اشاره به حضور بانک پارسیان در بیش از ۳۰۰ منطقه 
کشور برای ایجاد ارزش افزوده برای فعالین اقتصادی 
خاطر نشان کرد: به  قطع یقین حضور بانک پارسیان در 
خیابان شریعتی بابل هم مصداق همین موضوع است.
پارسا فرد با بیان اینکه زنجیره خدمات بانک پارسیان 
کامل ترین زنجیره خدمات در حوزه مالی و بانکی در 
کشور است،  افزود: اگر بخواهم به وجوه تمایز خدمات 
بانک و نمونه های آن اشاره کنم  می توان به تسهیالتی 
که بانک به پذیرندگان دستگاه های کارتخوان می دهد، 

اشاره کرد.

خبرخبر

آگهی حصروراثت
پدرمختاربشناسنامه۱۸۸۲۲۹۹۴۹۳صادر نام  بابادی  احمدی  کریم  آقای 

داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازشوشتردرخواستی  ه 
کوهرنگ  صادره  بشناسنامه۳7۴  بابادی  مختاراحمدی  مرحوم  پدرش  که 
بامشخصات  عبارتنداز:۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  درتاریخ۱۳۸۳/۴/۳۱دردزفول 
ازدزفول)پسران  شناسنامه۱۸7۰۳۹۵۶۱صادره  شماره  الذکر۲-کرامت  فوق 
شماره  ازشوشتر۴-کافیه  شناسنامه۲۶7صادره  متوفی(۳-کوثرشماره 
احمدی  همگی  متوفی(شهرت  ازدزفول)دختران  شناسنامه۱۸7۰۳۹۵۶۱صادره 
بابادی۵-فاطمه بختیاری سرداری شماره شناسنامه۱صادره ازدزفول )همسرمتوفی(۶-
ناری جون مختاری چهاربری شماره شناسنامه۸۸۱صادره ازفریدونشهر)همسر متوفی(

یک  ماهی  یک  بفاصله  متوالی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  والغیر.تشریفات 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  مرتبه 
نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه 
شماره  است.     اعتبارساقط  ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری 

م.الف)۱۶/۱۶۴(
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قصرشیرین در قبال پرونده کالسه ۹۶۰۰۸۶ 
صادره از شعبه اول دادگاه عمومی قصرشیرین له فرح مراد بیگی علیه فاطمه رفیعی و...
در نظر داردیک قطعه زمین کشاورزی شماال بطول ۱۲،۵ متر به بلوار راه کربال شرقا به 
طولهای ۲۸،۰۲ سانتیمر و۱۹،۸۴متر و۲۲،۵۹ متر و۳۵،۰۸ متر و۴۵،7۸ متر و۳۶،۶۰ 
با پالک ۸۵ اصلی وجنوبا به طول  متر ۵۳،۰۸ متر ۲۲،۰۴ متر دارای مرز مشترک 
۰۳۱۱۲ متر به کانال آب موجود وغربا بطول ۲۱۴،۳۰ متر به مرز اشتراکی پالک ۸۳ 
اصلی به مساحت ۱۹۴۵۰،۴۳ متر مربع با کاربری کشاورزی که طبق کروکی ابرازی خانم 
مراد بیگی مبذر حدود ۵۵۵۴ متر مربع آن از سمت نهر وکانال آبیاری در محدوده میراث 
فرهنگی می باشد که کارشناسان منتخب ارزش ملک موصوف را ۹7۲۵۲۱۵۰۰۰ ریال 
برآورد ، که در تاریخ ۹۶،۱۱،۳ راس ساعت ۱۱ صبح از طریق مزایده حضوری بفروش 
خواهد رسید خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر با هماهنگی دفتر اجرای 
احکام مدنی از ملک موصوف بازدید بعمل آورده مزایده از قیمت پایه و ارزیابی شده شروع 
و هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایدازطریق تشریفات قانونی تحویل داده خواهد 
شد وکلیه هزینه متعلقه دولتی اعم از سند نویسی وغیره بر عهده برنده مزایده خواهد بود 
و می بایستی ده درصد از کل مزایده فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و 

بقیه آن به مدت یکماه از تاریخ مزادیه پرداخت شود. 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری  قصرشیرین

آگهی حصر وراثت
 خانم عالیه عبدی دارای شناسنامه شماره ۳۳۶۹۶۸۰۹۲۰ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۶۰۲۰۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ ۹۶/۸/۲۱   در  به شناسنامه ۳۳۴۰۹۱۱۸۱۹  بحرک   اکبر  علی  داده شادروان 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-عالیه عبدی   شماره ملی  ۳۳۶۹۶۸۰۹۲۰   تاریخ تولد ۱۳۴۸ نسبت همسر متوفی
۲-ایمان بحرک  شماره ملی  ۵۹۶۰۰7۶۹۹۳  تاریخ تولد ۱۳۸۱ نسبت پسر متوفی

۳-احسان بحرک  شماره ملی  ۵۹۶۰۱۰۰۰۴۵   تاریخ تولد ۱۳۸۵ نسبت پسر متوفی
۴-ربابه نظری  شماره ملی  ۵۹۶۹۵۸7۸۳۴   تاریخ تولد ۱۳۲۸ نسبت مادر متوفی

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

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

آگهی حصر وراثت
آقای محمد سهرابیان  دارای شناسنامه شماره ۳۳7۹7۰۴۹۱۱ به شرح دادخواست به 
کالسه  ۱،۴۵۱،۹۶ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فردین سهرابیان    بشناسنامه ۱۶۶7۴ در تاریخ ۹۶،۹،۱۵  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین آن مرحوم منحصر است به :
۱(متقاضی با مشخصات باال پدر متوفی 

۲-سوسن غریبی به شماره ملی ۳۳۴۰7۸7۴۵۱ مادر متوفی
۳-سمیه شریفی زاده جگر لوئی به شماره ملی ۳۳7۹۹۶۶۵۶۸ همسر متوفی

۴- نارینا سهرابیان به شماره ملی ۳۲۴۴۴۴۱۸7۴  دختر متوفی
۵-نگین سهرابیان به شماره ملی ۳۲۴۳۵۹۲۴۱۰ دختر متوفی

ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می تماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول  شورای حل اختالف قصرشیرین

آگهی حصر وراثت
 خانم نسرین بحتوه دارای شناسنامه شماره ۵۹۶۹۸۶۲۳7۱  به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه ۹۶۰۲۰۲  به 
توضیح داده شادروان سلمان بحرک  به شناسنامه ۵۹۶۹7۴۶۳7۱ در تاریخ ۹۶/۸/۲۱  

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-نسرین بحتوه   شماره ملی  ۵۹۶۹۸۶۲۳7۱   تاریخ تولد ۱۳۶۰ نسبت همسر 

متوفی
۲-ربابه نظری  شماره ملی  ۵۹۶۹۵۸7۸۳۴  تاریخ تولد ۱۳۲۸ نسبت مادر متوفی

۳-هایا بحرک  شماره ملی  ۵۹۶۰۱۶۸۳۶7   تاریخ تولد ۱۳۹۴ نسبت دختر متوفی
۴-شاهین بحرک  شماره ملی  ۵۹۶۰۰۹۰۶۶۱   تاریخ تولد ۱۳۸۴ نسبت پسر متوفی
۵-آیالر بحرک  شماره ملی ۵۹۶۰۱۵۲7۸۹   تاریخ تولد ۱۳۹۲  نسبت دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

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

آقای سان احمدمحمدمیرزایی فرزند علی احمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی 
خود را از پالک ۱۳۴ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف 
به زمین پشت باریکه که از آقایان فتح اله عزیزی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه ۹۶-۳۳ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۱۶۸ مورخ 
۹۶/۹/۲۳حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۶۳ / ۱۳۳  مترمربع 
بنام آقای سان احمدمحمدمیرزایی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان وراث مرحوم فتح اله عزیزی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به 
دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام  آقای  سان احمدمحمدمیرزایی صادر خواهد 

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

تاریخ انتشار اول  ۱۰ /  ۱۰ / ۱۳۹۶ 
 تاریخ انتشار دوم ۲۵  /  ۱۰  /  ۱۳۹۶  

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

سند رسمی  قطعه یک ایالم 
برابر رأی شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۲۶۱۸ مورخ ۰۹/۱۹/ ۱۳۹۶ هیأت اول/ هیأت 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید شهبازی، 
به  ساختمان،  باب  یک  ششدانگ   ۴۵۰۰۲۶۰۱۰۲ ملی  کد  به  عباس،  صید  فرزند 
مساحت ۳۹۸/۳۰ مترمربع، پالک شماره ۸۹ فرعی از ۱۲۵۱/۵ اصلی، واقع در ایالم-

بلوار نبوت– کوچه مهدیه ، خریداری شده از غالمرضا رضایی نیا و نعمت صالحی و 
منتسب به مالکیت قیطاس مستفیضی.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : ۹۶/۱۰/۱۰ تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:۹۶/۱۰/۲۵

صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۵7۱۴  -  ۹۶/۹/۸ و رای اصالحی

تعیین  قانون  موضوع  هیات  جلسه    ۹۶/۹/۲7  -   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۶۰۴۱
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسن بهمنی فرزند پرویزبه شماره 
شناسنامه ۲۸۱ صادره از رامهرمز در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت۱۹۴۶/7۱ 
ثبت  زیل  بهتویی  اهلل  ذبیح  از سهمیه  اصلی  از ۱۸۶  فرعی  از پالک ۸۹  مترمربع 
صفحه ۱۰۶ دفتر ۳7۹ محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ 
چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از رسیدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م/الف:۴۵۰ 
نوبت اول :۹۶/۱۰/۱۰ نوبت دوم :۹۶/۱۰/۲۵

افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

سهم واحدهای تولیدی از واردات:

 عدم ترخیص حتی یک کانتینر قاچاق
قائم مقام وزیر راه خبر داد:

ورود 2 فاینانسور به قرارداد هواپیمای ایران

بر اساس اعالم گمرک ایران، بیش یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار کانتینر ورودی در بخش واردات و 
ترانزیت در سال جاری از مرز گذشته و حتی 
گمرکات  از  هم  قاچاق  کاالی  کانتینر  یک 
بر  ایسنا،  گزارش  است.به  نشده  ترخیص 
اساس اطالعات منتشره توسط گمرک ایران، 
در مجموع در در سال جاری تاکنون ارزش 
و  تولیدی  شرکت   ۳۹۰۰ وارداتی  کاالهای 
تجاری معتبر بیشترین حجم از واردات را به 
خود اختصاص داده است و این شرکت ها در 
مجموع ۹۳ درصد از کل ارزش واردات کشور 
این فهرست  را به خود اختصاص داده اند.از 
دارای  که  ۳۹۰۰ عددی سهم شرکت هایی 
پروانه بهره برداری بوده و به عنوان برندهای 
معتبر تولیدی در کشور فعالیت دارند، ۸۹.۳ 
درصد و سهم بازرگانان و افراد شناخته شده 
و معتبر 7.۱ درصد بوده است.بر اساس این 
گزارش، همچنین در این فهرست شرکت های 
فعال در صنعت خودرو در رتبه های نخست 
قرار دارند و پس از این شرکت ها به ترتیب 
شرکت های به نام و شناخته شده فعال در 
حوزه تامین کاالهای اساسی، نهاده های دامی، 
پاالیشگاهی و پتروشیمی، فوالد، دارو و صنایع 
غذایی به چشم می خورند.به این ترتیب، در 
مجموع در ۹ ماهه سال جاری، شرکت های 
در  فعال  حقیقی  افراد  و  بازرگانی  تولیدی، 
به تعداد ۱7 هزار و ۵۵۰ عدد  واردات کاال 
بوده اند.گمرک ایران میانگین اظهارنامه های 
طول  در  را  ترانزیتی  و  صادراتی  وارداتی، 
هر هفته ۲۶ هزار فقره اعالم و تاکید کرده 
است که کنترل تمامی این اظهارنامه ها به 
کمک سامانه های هوشمند در گمرک کامال 

الکترونیکی انجام می شود.یکی از مهمترین 
ویژگی های سامانه های هوشمند گمرک، ثبت 
اطالعات جزئی اظهارنامه ها در هر مرحله از 
کارتابل های  در  گمرکی  تشریفات  فرآیند 
الکترونیکی و بایگانی دیجیتال اسناد است که 
این تجهیزات امکان کنترل فرآیند تشریفات 
گمرکی بعد و در حین انجام تشریفات کاال 
را فراهم کرده و تمامی دستگاه های کنترلی 
سازمانی  برون  و  سازمانی  درون  نظارتی  و 
می توانند لحظه به لحظه فرآیندهای گمرکی 
را در هر شرایط زمانی و مکانی کنترل کنند.

همچنین ثبت هوشمند اطالعات ترخیص 
کاال این امکان را در گمرک فراهم کرده تا 
رسیدگی به تخلفات احتمالی پس از ترخیص 
که  صورتی   در  شود،  امکان پذیر  راحتی  به 
قبل از الکترونیکی شدن گمرک، امکان رصد 
اطالعات فرآیند تشریفات گمرکی کاالها به 

آسانی میسر نبود.

امور  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  مقام  قائم 
بین الملل اعالم کرد که با بررسی شرایط پنج 
قراردادهای  در  که  کننده  فاینانس  شرکت 
در  بودند،  شده  ایران مشخص  هواپیماهای 
حال حاضر دو شرکت اروپایی و چینی باقی 
مانده اند که قرارداد آنها در مرحله نهایی شدن 

است.
به گزارش ایسنا، اصغر فخریه کاشان در حاشیه 
ایران  به   ATR جدید  هواپیمای  دو  ورود 
اعالم کرد: در قراردادهایی که ایران ایر با سه 
 ATR شرکت هواپیماساز ایرباس، بوئینگ و
بسته است، این شرکت ها متعهد شده اند که 
بخشی از هواپیماهای این قراردادها را تامین 
فاینانس کنند که البته رقم آنها و شرایطشان 
نسبت به فاینانس های معمول قدری متفاوت 
است.به گفته وی، آنچه از سوی شرکت های 
هواپیماساز به عنوان فاینانس مطرح می شود، 
این  است.  معروف  فاینانس  بک استاپ  به 
به معنای این است که وقتی خریدار نتواند 
فاینانس را از محل دیگری تامین کند، این 
شرکت ها خود  فرآیند تامین مالی را اجرایی 
و  دارد  بیشتری  برایشان سود  که  می کنند 
مدت زمان آن نیز کوتاه تر است.قائم مقام وزیر 
راه و شهرسازی ادامه داد: البته به دنبال این 
هستیم که جدای از تعهداتی که این شرکت ها 
در قرارداد خود آورده اند، فاینانس را از محل 
دیگری تامین کنیم که زمان بازپرداخت آن از 
۱۰ سال به ۱۲ تا ۱۸ سال افزایش پیدا کند.
فخریه کاشان درباره شرایط ورود هواپیماهای 
به  توجه  با  داد:  توضیح  نیز  ایران  به  جدید 
مشکالتی که تالش شد در سطح بین المللی 
برای ایران به وجود آید، کار نهایی کردن این 

قراردادها بسیار دشوار بود. بسیاری از دفاتر 
حقوقی جهان وجوهی را که برای خرید این 
با  را  قرار گرفته اند  استفاده  هواپیماها مورد 
تالشی جدی به دنبال توقیفش بودند و حتی 
بهانه  را  این حادثه  امسال  در ۱۱ سپتامبر 
کردند تا بوئینگ ابعاد مالی قراداد خود با ایران 
را افشا کند تا از این طریق پول ما توقیف شود.

وی با بیان اینکه با وجود تمام این مشکالت 
قراردادهای ایران در حال اجرا شدن هستند، 
تصریح کرد: ما در سال ۲۰۱۸ میالدی ۱۲ 
فروند هواپیمای ATR جدید تحویل خواهیم 
گرفت تا به این ترتیب تمام قرارداد واردات 
۲۰ فروند هواپیمای کوچک ایران نهایی شود. 
در کنار آن ما تعدادی هواپیمای پهن پیکر 
نیز وارد خواهیم کرد تا متوسط عمر ناوگان 
به حدود ۱۵ سال کاهش پیدا کند.قائم مقام 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در این 
قراردادها دولت ایران هیچ تضمین و ضمانتی 
را امضا نکرده است، توضیح  داد: آنچه که 
دولت به این قرارداد کمک کرد، مصوبه تامین 
مالی صندوق توسعه ملی بود که تصویب آن 
نیز به چند سال قبل باز می گشت. در کنار 
دیگر  و  سازنده  کمپانی های  فاینانس  آن 
نیز  بازار  این  در  فعال  لیزینگ  شرکت های 
منابع مالی دیگر ما هستند. در این قرارداد 
بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل 
فعالیت می کند و بازگشت اقساط هواپیماهای 
خریداری شده نیز از محل پرواز هواپیماها و 
شد.  خواهد  اجرایی  هما  شرکت   سودآوری 
زیرا در غیر این صورت هما زیان ده  می شود 
و خرید این هواپیماها توجیه خود را از دست 

می دهد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری 
۳۲ هفته فرهنگ ایرانی در مناطق زلزله 

زده استان کرمانشاه خبر داد.
عباس  سید  زمان،  پیام  گزارش  به 
به  اشاره  با  خبری  نشست  در  صالحی 
استان  زده  زلزله  مناطق  از  خود  بازدید 
کرمانشاه  اخیر  زلزله  گفت:  کرمانشاه 
ابعاد گسترده ای  داشته است، به طوری 
که چندین شهرستان و بیش از ۱۸۰۰ 
روستا را در برگرفته است.وی افزود: این 
زلزله حادثه تلخی برای ملت ایران بود و 
طی ۴۰ روز پس از زلزله فضای همدلی 
و همکاری در کشور برای کمک به زلزله 
زدگان شکل گرفته و دولت نیز که خود 
را عضوی از ملت می داند در کنار مردم 
بوده است.صالحی تصریح کرد: سیاست 
دولت این است که اعضای هیات دولت 
در  زده  زلزله  مناطق  در  مستمر  بطور 
رفت و آمد باشد و گزارشات پیوسته ای 
سفر  که  دهند  ارائه  منطقه  اوضاع  از  را 
من نیز در همین راستا است.وی با اشاره 
به شرایط مالی دولت گفت: در کنار همه 
سختی مالی که دولت دارد، اما حداکثر 
اعتبارات  تامین  برای  را  خود  توان 
به  زده  زلزله  مناطق  به  کمک  جهت 
بحث  خوشبختانه  و  است  گرفته  کار 
شده  انجام  خوبی  به  اضطراری  اسکان 
و اسکان موقت و دائم مردم منطقه نیز 
در حال انجام است.وی در ادامه با اشاره 

فرهنگی  واحدهای  برخی  تخریب  به 
استان در زلزله اخیر گفت: با جمع بندی 
صورت گرفته نوسازی و مقاوم سازی این 

واحدها در دستور کار قرار گرفته است.
فرهنگی  مجتمع   ۴ ساخت  افزود:  وی 
ذهاب،  سرپل  شهرهای  در  هنری  و 
سرمست )گواور(، ثالث باباجانی و ازگله 
در دستور کار قرار دارد که در ازگله این  
مجموعه با همکاری حوزه ورزش بصورت 
ورزشی  و  هنری  و  فرهنگی  مجتمع 
همچنین  افزود:  بود.صالحی  خواهد 
ساخت یک نگارخانه و بازسازی و ترمیم 
سالن روباز در قصرشیرین و ساخت یک 
در  ذهاب  سرپل  شهر  در  روباز  سالن 
دستور کار قرار دارد.وزیر ارشاد با اشاره 
به آسیب هفت کتابخانه عمومی در زلزله 
اخیر گفت: دو کتابخانه نیاز به نوسازی و 

پنج کتابخانه مقاوم سازی دارد که انجام 
است.صالحی  کار  دستور  در  نیز  این 
تاکید کرد: برنامه زمانبندی برای اجرای 
نظر  در   ۹7 سال  پایان  پروژه ها  این 
سال  پایان  تا  امیدواریم  و  شده  گرفته 
اجرا  منطقه  در  پروژه  تعداد  این  آینده 
شود. وی با اشاره به تخریب تعداد زیادی 
مراکز مذهبی در زلزله گفت: قرار است 
این زمینه صورت گیرد  بندی در  جمع 
خسارت  جبران  جهت  الزم  اعتبارات  و 
شود.صالحی  برآورد  نیز  حوزه  این  های 
برنامه  اجرای  لزوم  به  اشاره  با  ادامه  در 
زلزله  های فرهنگی و هنری در مناطق 
آرامش  و  امید  فضای  ایجاد  جهت  زده 
از ۴۰  با گذشت بیش  در منطقه گفت: 
برنامه   ۱۰۰ از  بیش  زلزله  از  پس  روز 
زده  زلزله  مناطق  در  هنری  و  فرهنگی 

برگزار شده است.
مدت  این  طی  کرد:  خاطرنشان  وی   
همچنین۱۰۰  کامیون کمک غیر نقدی 
ارشاد  با واسطه و بی واسطه  هنرمندان 
در  ارشاد  است.وزیر  شده  منطقه  وارد 
وزارت  آتی  برنامه  و  اقدامات  خصوص 
ارشاد در مناطق زلزله زده گفت: با جمع 
های  برنامه  اجرای  گرفته  بندی صورت 
مختلف فرهنگی در مناطق زلزله زده در 

دستور کار قرار گرفته است.
صالحی افزود: یکی از این برنامه برگزاری 
هفته های فرهنگی استان های مختلف 

کشور در مناطق زلزله زده است.
وزیر ارشاد از برگزاری ۳۲ هفته فرهنگی 
و  داد  خبر  زده  زلزله  مناطق  در  ایرانی 
و  فرهنگی  فستیوال  این  اجرای  افزود: 
هنری ایرانی موحب خواهد شد تا قدری 
از آالم مردم منطقه با دیدن هنر زیبای 

ایرانی تسکین یابد.
های  هفته  اجرای  زودی  به  افزود:  وی 
فرهنگی ایرانی در مناطق زلزله زده آغاز 
شده و هر هفته یا حداکثر دو هفته یکبار 
مناطق  در  کشور  استان  یک  هنرمندان 
زلزله زده کرمانشاه اجرای برنامه خواهند 
کنار  در  کرد:  تصریح  ارشاد  داشت.وزیر 
این برنامه از معاونت های وزارت ارشاد 
خواسته ایم تا هر یک برگزاری جشنواره 
زلزله  مناطق  در  فرهنگی  رویدادهای  یا 

زده کرمانشاه را تعریف کنند.

وزیر ارشاد اعالم کرد
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همه  حق  در  که  است  کسی  انسان  بهترین 
نیکی کند .

 کنفوسیوس

سخن حکیمانه

بپرس آن دلبر زیبا کجا شد؟
ببین آن سرو خوش باال کجا شد؟

دلم چون برگ می لرزد همه روز
که دلبر نیمشب تنها کجا شد؟

 امروز  با موالنا

رمانی درباره دوقلوهای به هم 
چسبیده منتشر شد

سارا  نوشته  نفر«  یک  »ما  نوجوان  رمان 
کروسان با ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی 
بازار  راهی  پیدایش  انتشارات  سوی  از 
یک  »ما  رمان  مهر،  گزارش  شد.به  کتاب 
نفر« نوشته سارا کروسان با ترجمه کیوان 
عبیدی آشتیانی از سوی انتشارات پیدایش 

برای نوجوانان منتشر شده است.
تی پی  و  گریس  درباره   رمان  این  داستان 
که  چسبیده  هم  به  دوقلوی  خواهر  دو 
جامعه ای  شوند؛  جامعه  وارد  باید  ناگهان 
از نگاه های خیره  تمسخرآمیز  که پر است 
قضاوت های  گاه  و  بی رحمانه  سوال های  و 
دو  این  چیز،  همه  از  پیش  اما  سنگدالنه. 
خواهر انسانند و خواهان زندگی ای معمولی 
پیدا  دنبال  به  و  دیگران  زندگی  همچون 

کردن دوستانی حقیقی هستند.
در بخشی از این رمان می خوانیم: »مامان ما 
را با ماشین به بیمارستاِن تخصصِی کودکان 
در رد آیلند می برد تا معاینه های فصلی مان 
اعضای  شویم  مطمئن  و  دهیم  انجام  را 
و  نکرده اند.  برنامه ریزی  اشتباه  به  بدنمان 
امروز دکتر دریک مثل دفعه های قبل کار 
آموزهایش را با چشم های از حدقه درآمده 
می پرسد  ما  از  و  کرده  جمع  خودش  دور 
شاهد  شاگردهایش  نمی شویم  ناراحت 
معایناتمان باشند؟ ناراحت می شویم! البته 

که ناراحت می شویم!

دردنیای کتاب

چرا در زلزله تهران خیلی ها در خانه ماندند؟!

کاریکاتور

خبر

نمایشگاه کتاب تهران به مصالی 
امام خمینی)ره( بازگشت

سی  سیاستگذاری  شورای  سخنگوی 
تهران  بین المللی کتاب  نمایشگاه  ویکمین 
گفت، این رویداد تا زمان آماده سازی شهر 
تهران  خمینی)ره(  امام  مصالی  به  آفتاب 

برگزار می شود.
از معاونت امور فرهنگی وزارت  به گزارش 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، همایون امیرزاده 
اظهار کرد: محل برگزاری نمایشگاه کتاب 
تهران به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی 
آن  بین المللی  ابعاد  به  توجه  با  و  کشور 
بر  که  است  لوازمی  و  امکانات  نیازمند 
اساس همین نیاز در بیست ونهمین دوره 
محل  انتقال  به  تصمیم  کتاب  نمایشگاه 

برگزاری به شهر آفتاب گرفته شد.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در دوره 
های ۲۹ و ۳۰ ام در شهر آفتاب برگزار شد.

گرچه  مدت  این  در  داد:  ادامه  وی 
تهران  شهرداری  همراهی  و  همکاری 
نمایشگاه  این  بهتر  هرچه  برگزاری  برای 
مشکالت  بعضی  وجود  اما  بود  توجه  قابل 
نشر  عرصه  فعاالن  شد  موجب  زیرساختی 
کتاب  نمایشگاه  برگزاری  ادامه  به  نسبت 
آن  شدن  تکمیل  زمان  تا  آفتاب  شهر  در 
گفته  به  شوند.  بازنگری  و  تردید  دچار 
شورای  جلسه  در  موضوع  این  امیرزاده، 
سیاست گذاری نمایشگاه با حضور تعدادی 
از معاونان محترم شهرداری مورد توجه و 
بررسی دقیق قرار گرفت.سخنگوی شورای 
سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران افزود: 
عالوه بر آن جلسات متعددی برای بررسی 
بیشتر موضوع برگزار شد که در نهایت بر 
اساس اعالم مصالی امام خمینی)ره( مبنی 
بر تکمیل رواق های شرقی و غربی تا زمان 
صنوف  نظر  اساس  بر  نمایشگاه،  برگزاری 
سی  سیاستگذاری،  شورای  مصوبه  و  نشر 
و یکمین نمایشگاه کتاب تهران در مصالی 

امام خمینی)ره( برگزار خواهد شد.

خبر

حسن عابدی کارگردان نمایش »تب سرد روی پیشانی داغ« 
عنوان کرد این اثر نمایشی درباره مشکالت و معضالتی است 

که امروزه خانواده ها با آن درگیر شده اند.
حسن عابدی کارگردان »تب سرد روی پیشانی داغ« درباره 
اجرای این اثر نمایشی به مهر گفت: نمایش »تب سرد روی 
پیشانی داغ« که از اول دی ماه اجرای عمومی خود را در 
سالن سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده است نوشته علی 
حاتمی نژاد است و به روابط انسانی و خانواده می پردازد.وی 
درباره مضمون و ویژگی های این اثر بیان کرد: این نمایش 
هم  از  ها،  زمختی  ها،  بی خبری  خانوادگی،  روابط  درباره 
پاشیدگی ها، غریبگی ها و تنهایی هایی است که انسان امروز 
دچارش شده اند. پیش از این از اصطالح کانون گرم خانواده 
استفاده می شد اما متاسفانه در این سال ها نمی توان گفت 
خانوده کانونی گرم برای افراد آن است که این مساله باعث 
آسیب های اجتماعی و چالش های عمیقی می شود و باید 
علت یابی شود. اجرای این اثر نمایشی می تواند تلنگری به 
آنچه که امروزه اطرافمان اتفاق می افتد، باشد.عابدی عنوان 
کرد: »تب سرد روی پیشانی داغ« به آسیب های اجتماعی 

دنیای امروز ورود کرده است .

مهمانِی اعالم طالق یک زوج

بعد از سیامک انصاری، امیرمهدی ژوله و ویشکا آسایش، هومن 
سیدی به جمع با زیگران »گلشیفته: پیوست.

به گزارش بانی فیلم، هومن سیدی که این اواخر در مجموعه 
»عاشقانه« با منوچهر هادی همکاری داشت، به تازگی با گریم 
متفاوتی به جمع بازیگران سریال بهروز شعیبی پیوسته و این 

روزها مقابل دوربین است.
تهیه  و  شعیبی  بهروز  کارگردانی  به  »گلشیفته«  سریال 
نمایش  از شبکه  قرار است  اکبر نجفی که  کنندگی علی 

خانگی توزیع شود، تصویربرداری اش آغاز شده است.
ویشکا آسایش، امیرمهدی ژوله و سیامک انصاری، هومن 
افشار  مهناز  و  بیاتی  نازنین  هاشمی،  مهدی  سیدی، 
بازیگران ااین مجموعه هستند. »گلشیفته« اولین سریال 
بهروز شعیبی در شبکه نمایش خانگی است که در ژانر 
کمدی – اجتماعی تولید می شود. این کارگردان تاکنون 
در  را  »سیانور«  و  »دهلیز«  سینمایی  فیلم های  ساخت 

کارنامه خود دارد.

هومن سیدی به »گلشیفته« پیوست

نظام  عباس  بلند  فیلم  اولین  بازی«  »گرگ  از  تصویری 
بازی«به  رسیده،«گرگ  گزارش  شد.طبق  منتشر  دوست 
تهیه کنندگی محمدعلی نجفی، این روزها در آخرین مراحل 
برای حضور در جشنواره فجر  به زودی  و  قرار دارد  فنی 
آماده نمایش می شود. البته در این دوره از فجر در بخش 
بزرگداشت ها قرار است از این تهیه کننده و کارگردان قدیمی 

سینما تقدیر به عمل آید. 
بیشتر عوامل و گروه تولید این فیلم از جوانان سینمای ایران 
هستند که هر کدام به نوعی اولین تجربه سینمایی خود را 

در ساخت »گرگ بازی« داشتند. 
همچنین این اثر تنها فیلمی است که نگار جواهریان در سال 

گذشته پس از فیلم  »نگار« جلوی دوربین آن رفته است. 
»گرگ بازی« داستان چند رفیق قدیمی است که شبی در 
خانه ی موروثی یک دوست می شوند و با ورود مهمانان تازه 

وارد به جمع، ماجراهای عجیبی رخ می دهد.

انتشار فیلمی از »گرگ بازی«

انیمیشن ایرانی بهترین اثر جشنواره آمریکایی شد

بهترین  ویژه  تقدیر  و  اثر  بهترین  جایزه  خالی«  »چشم انداز  انیمیشن 
موسیقی متن را از جشنواره فصلی کسب کرد.

انیمیشن »چشم انداز خالی« به نویسندگی و کارگردانی علی زارع قنات 
نوی در جشنواره بین المللی که همه ساله در لس آنجلس برگزار می شود، 

برنده جایزه بهترین انیمیشن شد.
است  آسیایی  برتر  استعدادهای  و  فیلمسازان  ویژه  که  جشنواره  این 
همچنین لوح تقدیر بهترین موسیقی متن )محمدرضا علیقلی( از این 
رویداد سینمایی شد.برندگان این جشنواره سینمایی در پایان هر فصل 
نامزدهای جشنواره سال  به عنوان  نهایت  برندگان در  اعالم می شود و 

۲۰۱۸ در شاخه های گوناگون رقابت می کنند.
انیمیشن »چشم انداز خالی« محصول مدرسه کارگاهی سینما و شرکت 
را  اش  المللی  بین  پخش  تازگی  به  که  است  فیلم  گلبرگ  سینمایی 
آغاز کرده است. علی زارع قنات نویی تاکنون بیش از ۱۴ فیلم مستند 
و داستانی کوتاه و بلند و انیمیشن را تهیه و کارگردانی کرده است و 

انیمیشن»عروسک چینی بابا« از جمله آثار این فیلمساز است.

طنین ساز مغول ها در جشنواره موسیقی فجر

تریو »اکشیکلن« به عنوان یکی از گروه های مطرح موسیقی مغولستان 
در سی و سومین جشنواره موسیقی فجر روی صحنه خواهد رفت.

به گزارش از روابط عمومی سی و سومین جشنواره موسیقی فجر، گروه 
موسیقی »اِکشیکلِن« از همان آغاز فعالیتش که بیش از بیست سال از 
آن می گذرد در آثار خود بر موسیقی معاصر تمرکز داشته  است.اعضای 
این گروه موسیقی، ابعاد صوتی آثار آهنگسازان معاصر مغلوستان را با 
تنظیم های متمایز و برجسته و با سازهایی از مغولستان و تکنیک های 
آوازی آسیای مرکزی در هم آمیخته و اجرا کرده اند. اعضای این گروه ۲۱ 
دی ماه در تاالر رودکی روی صحنه خواهند رفت.سی و سومین جشنواره 
موسیقی فجر روزهای بیستم تا سی ام دی ماه ۹۶ به مدیریت حمیدرضا 
نوربخش در تاالرهای وحدت، رودکی، برج آزادی، فرهنگسرای نیاوران، 

سالن ایرانیان و برج میالد تهران برگزار می شود.

دور تازه فعالیت های بنیامین بهادری 

دور تازه فعالیت های بنیامین بهادری خواننده پاپ با برگزاری کنسرت 
در شهر اردبیل آغاز می شود.بنیامین بهادری خواننده موسیقی پاپ که 
طی ماه های گذشته در خارج از کشور سکونت داشته ست در آغاز دور 
تازه فعالیت هایش کنسرتی را در مجتمع فرهنگی هنری »فدک« شهر 
اردبیل برگزار می کند.این خواننده ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱ روز جمعه ۱۵ 
دی ماه میزبان مخاطبان موسیقی در مجتمع فرهنگی هنری »فدک« 
اردبیل خواهد بود. هنوز خبر دیگری مبنی بر برگزاری کنسرت بنیامین 
در تهران و شهرستان های دیگر منتشر نشده، اما به نظر می آید وی در 
نظر دارد پس از بازگشت به ایران دور تازه اجراهای خود را از سر بگیرد.

بهادری خرداد ماه سال جاری در خارج از کشور اقدام به انتشار  قطعه 
موسیقایی »کبیر« کرد که انتشار این قطعه او را با حاشیه هایی مواجه 
کرد، به طوری که وی ناگزیر شد که در یک کنفرانس آنالین خبری به 

حاشیه ها و انتقادات مطرح شده پاسخ دهد.

مراسم اختتامیه دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ 
تاریخ اول بهمن سال  ثانیه ای پاسارگاد، در 
روابط   گزارش  شد.به  خواهد  برگزار   ۱۳۹۶
دبیر  رفیعی  خسرو  بانک پاسارگاد،  عمومی 
با  جشنواره،  داوران  هیأت   عضو  و  اجرایی 
جمع بندی  از  پس  گفت:  خبر  این  اعالم 
مرحله  در  برتر  آثار  انتخاب  و  داوران  آرای 
در  جشنواره  این  اختتامه  مراسم  نهایی، 
تاریخ اول بهمن با حضور مسئوالن سازمان 
ایرانیان،  عضو  اهدای  انجمن  محیط زیست، 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 
واحد اهدای عضو بیمارستان مسیح دانشوری، 
هنرمندان  از  بانک پاسارگاد، جمعی  مدیران 
و  جشنواره  در  شرکت کنندگان  کشور، 
ادامه  شد.وی  خواهد  برگزار  عالقمندان 
ثانیه ای  فیلم ۱۸۰  جشنواره  دبیرخانه  داد: 
پاسارگاد قصددارد زمینه را برای نظرسنجی 
از هم میهنان و جلب آرای آنها در خصوص 
فیلم های ارسال شده به جشنواره نیز فراهم 
کند. در این راستا هم وطنان گرامی می توانند 

جشنواره،  اختتامیه  مراسم  برگزاری  از  بعد 
آیو  اینترنتی  تلویزیون  به سامانه  با مراجعه 
و  شرکت کنندگان  آثار  مشاهده  به  نسبت 
ثبت رأی خود اقدام کنند. بانک پاسارگاد به 
یک فیلم در هر بخش که توسط هم میهنان 
تماشاگران  ویژه  جایزه  شده است،  انتخاب 
را اهداء خواهد کرد. همچنین به سه نفر از 
شرکت کنندگان در انتخاب مردمی، هدیه ای 
خواهد  اهدا  قرعه  قید  به  و  یادبود  رسم  به 
کرد  امیدواری  اظهار  همچنین  رفیعی  شد. 
که هم میهنان عزیز بتوانند مراسم اختتامیه 
دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای پاسارگاد 
سامانه  طریق  از  مستقیم  به صورت  نیز  را 
تلویزیون اینترنتی آیو تماشا کنند.دبیر اجرایی 
جشنواره در خصوص آمار نهایی آثار ارسالی به 

دبیرخانه افزود: در مجموع ۱۳۳۳ اثر متشکل 
از ۶۰۳ فیلم در خصوص محور تکریم خانواده 
فیلم در خصوص  اجتماعی، ۴۳۱  و حقوق 
محور حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و 
۲۹۹ فیلم در محور اهدای عضو، همچنین 
۹۱۸ ایده به دبیرخانه جشنواره ارسال شده 
که هر کدام به طور کامل توسط هیأت  انتخاب 
بازبینی و بررسی شده و آثار برگزیده در مرحله 
نهایی داوری انتخاب شدند. رفیعی خاطرنشان 
کرد: به کلیه شرکت کنندگان در بخش داوری 
این جشنواره به رسم یادبود تندیس جشنواره 
اهداء خواهد شد. عالوه بر این به کلیه عزیزان 
شرکت کننده که در ارزیابی اول داوری پذیرفته 
شده اند، هدیه ای به رسم یادبود تقدیم خواهد 
شد.وی در خصوص جوایز این جشنواره تأکید 

بخش  هر  در  چهارم  تا  اول  نفرات  به  کرد: 
این جشنواره به ترتیب تندیس جشنواره به 
همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۸۰ میلیون ریال، 
و  افتخار  دیپلم  به همراه  تندیس جشنواره 
مبلغ ۶۰ میلیون ریال، تندیس جشنواره به 
همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰ میلیون ریال 
و تندیس جشنواره به  همراه دیپلم افتخار و 
مبلغ ۲۰ میلیون ریال اهداء می شود. همچنین 
در بخش جنبی، به ۴ ایده برتر در هر بخش 
تندیس  نکرده اند،  پیدا  ساخت  امکان  که 
جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰ 
میلیون ریال پرداخت خواهد شد.گفتنی است 
جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای پاسارگاد به ابتکار 
بانک پاسارگاد و با هدف جلب افکار عمومی 
به محورهای جشنواره، شناسایی استعدادها 
و همچنین ایجاد انگیزه در جوانان عالقمند 
برگزار شده است. عالقمندان می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر به سایت جشنواره به 
 www.pasargadfilmfest.ir نشانی 

مراجعه کنند.

اعالم برگزاری اختتامیه دومین جشنواره فیلم 
۱80 ثانیه ای پاسارگاد 

گروه  نخستین  اسامی  اعالم  با 
گلدن  جوایز  اهداکنندگان  از 
گلوب از ریکی مارتین و ایزابل 
هوپر در میان اهداکنندگان یاد 

شد.
به گزارش   از هالیوود ریپورتر، 
جی. کی. سیمونز، گل گدوت، 
 ... و  روگان  ست  پولر،  ایمی 
شاخصی  چهره های  جمله  از 
جوایز  اهدای  برای  که  هستند 

هفتاد و پنجمین سال اهدای جوایز گلدن گلوب انتخاب شده اند.
با اعالم دور نخست اهداکنندگان جوایز گلدن گلوب، جی. کی. سیمونز برنده جایزه 
گلدن گلوب ۲۰۱۵ برای »ضربه شالق«، هیو گرانت برنده گلدن گلوب ۱۹۹۵ و نامزد 
چهار دوره گلدن گلوب، ایزابل هوپر برنده گلدن گلوب ۲۰۱7 برای »او«، ریکی مارتین 
از جمله چهره هایی هستند که در نخستین گروه از اهداکنندگان جوایز گلدن گلوب 
نامزد سه جایزه  جای دارند.دیگر چهره هایی که معرفی شده اند شامل پنه لوپه کروز 
گلدن گلوب، ست روگن، کری واشنگتن نامزد دو جایزه گلدن گلوب، گل گدوت بازیگر 
نقش »زن شگفت انگیز«، کلی کالرکسون، ایمی پولر برنده کلدن گلوب ۲۰۱۴ و نامزد 
سه جایزه گلدن گلوب، سارا جسیکا پارکر برنده چهار جایزه گلدن گلوب و ۹ نامزد 
نامزد هفت جایزه گلدن  و  پنج جایزه گلدن گلوب  برنده  برنت  گلدن گلوب، کارول 
پاتریک هریس  نیل  نامزد دو جایزه گلدن گلوب،  گلوب، دارن کریس، گرتا گرویگ 
نامزد چهار جایزه گلدن گلوب، کریس همسورث، کریستینا هندریکس، شرلی مک لین 
برنده پنج جایزه گلدن گلوب و نامزد ۱۹ جایزه گلدن گلوب و دارنده جایزه سیسیل 
ب دومیل، شارون استون برنده گلدن گلوب و چهار بار نامزد گلدن گلوب، ایرون تیلور 
جانسون برنده گلدن گلوب، آلیشیا ویکاندر نامزد دو جایزه گلدن گلوب و اما واتسون 
هستند.هفتاد و پنجمین دوره اهدای مراسم جوایز گلدن گلوب در بورلی هیلتون، 7 

ژانویه از ساعت ۸ شب برگزار می شود. ست مه یرز مجری مراسم خواهد بود.

معرفی گروه نخست اهداکنندگان جوایز گلدن گلوب ۲۰۱۸

به  »آپاندیس«  سینمایی  فیلم 
یکشنبه  نمازی  حسین  کارگردانی 
در   ۱۸ ساعت   ۱۳۹۶ ماه  دی   ۱۰
داده  نمایش  ارسباران  فرهنگسرای 
عوامل  حضور  با  آن  از  پس  و  شده 
گزارش  می شود.به  بررسی  و  نقد 
اجتماعی  اثری  »آپاندیس«  رسیده، 
آن  در  اجتماع  روز  وقایع  و  است 
روایت می شود. فیلم در بیمارستان 
می گذرد و از این لوکیشن خاص که 

پر از اضطراب و نگرانی است به مسایل جامعه اشاره دارد.
»آپاندیس« پیش از این در چهل و یکمین جشنواره مونترال کانادا و در بخش مسابقه 
آورد.  دست  رابه  فیلمنامه  بهترین  جایزه  و  آمد  در  نمایش  به  جشنواره  این  اصلی 
همچنین در جشنواره »سالمت« نیز جایزه ویژه انجمن اخالق پزشکی را از آن خود 
کرد.حسین نمازی نویسنده و کارگردان، مقصود جباری تهیه کننده، پوریا ذوالفقاری 
منتقد و جمعی از بازیگران و عوامل فیلم مهمانان چهارصد و پنجاه و نهمین نشست 
باشگاه فیلم تهران هستند.حسین نمازی )نویسنده و کارگردان(، مقصود جباری )تهیه 
عماد  برداری(،  فیلم  )مدیر  بیگی  ایل  مهدی  طرح(،  )مجری  پیری  مجتبی  کننده(، 
بازیگر(، محمد محمدی )طراح  خدابخش )تدوین(، محمدعلی کیانی )مدیر تولید و 
ترکیب  و  )طراحی  قاسمی  آرش  )صدابردار(،  سراج  حدپور  مسیح  لباس(،  و  صحنه 
محسن  )موسیقی(،  آزادی  پیام  کارگردان(،  اول  )دستیار  برخورداری  سهیل  صدا(، 
ملکی )طراح چهره پردازی(، حسن شجاعی )عکاس(، میثم محمدی و احسان عباسی 
اکبرپور،  رضا  دانایی،  امیرعلی  نعمتی،  آنا  ای(،  رسانه  مشاور  و  عمومی  روابط  )مدیر 
پردیس منوچهری، سیمون سیمونیان، مرجان مومنی، جمشید بهادری، مرتضی علی 
بهرام  نجاتی،  اشکان  مهربانی،  علی  پورضرابیان،  پگاه  عیدی،  عباس میرزایی، محسن 
نوری گندم آباد ، سحر مهرانی، صحرا اسداللهی، حمیرا مهدوی، شیوا سرمست، نیوشا 

عبدالرحیمی جمعی از عوامل و بازیگران این فیلم هستند.

اکران و نقد »آپاندیس« در فرهنگسرای ارسباران


