
     شنبه
     5 اسفند 1396  

   7 جمادی الثانی  1439 
 24Februay 2018   

     د      ور جد      ید       سال چهاردهم 
    شماره 3704    

            1000 تومان 
            8  صفحه

روزانهم صبح اریان

توجه ویژه
دولت به

 صنایع کوچک

تقابل ترامپ 
تقابل با جامعه 
بین الملل است

برنامه دولت 
برای ترمیم حقوق 

بازنشستگان
732

  

به گزارش زمان،  عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: 
در حال حاضر برای توسعه تجدیدپذیرها هیچ راهی جز تقویت و تشویق این 
انرژی وجود ندارد؛ چرا که تنها در این شرایط است که سرمایه گذاران برای 

6سرمایه گذاری در این حوزه مشتاق می شوند.

بی اعتامدی رسمایه گذاران

مانع توسعه تجدید پذیرها
به گزارش زمان،سخنگوی وزارت کشور از حذف کپی کارت ملی 
و شناسنامه برای ارائه خدمات به مردم در دستگاه های دولتی در ۳ 
استان کشور به صورت پایلوت برای دریافت بازخورد و اجرای آن در 

سراسر کشور خبر داد.

به گــزارش زمان، گزارش های جدید نشــان مــی دهد گردش 
مالی بخش مســکن در ۹ماهه امســال ۵۶۰۵هزارمیلیارد تومان و 
میانگیــن قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در پایتخت در پاییز 

امسال۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بود. 3

حذف کپی کارت ملی و شناسنامه 

برای انجام امور اداری

گردش 56/5 هزار میلیارد تومانی 

مسکن در ۹ ماهه امسال
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واقعیتی تلخ از آمارهای اعتیاد در ایران؛

تولد ساالنه 7۵۰۰ نوزاد معتاد در کشور
ضعف دستگاه های فرهنگی در مبارزه با مواد مخدر

سرمقاله

نقش» اقتصاد مغزمحور«
درتولید ملی و مبارزه با قاچاق

نگاه روز

بزرگ ترین قربانی نقص
در سیستم شاپرک

تئاتر فجر؛ جشنواره ای
با ویژگی های مادرانه

مهم ترین ثروت کشــور برای رونق تولید ملی 
نه نفت اســت، نه تمدن، نه اعتماد به نفس و 
بلند پروازی، نه قوانین حمایتی، نه صنایع دانش 
بنیان حال و آینده، بلکه این ثروت، اقتصاد “مغز 
محور” است. امروزه محور مادی اقتصاد کشور 
نفت اســت که به عنوان منبع اصلی درآمد و 
مرکز اصلی ســرمایه گــذاری و کانون اقتصاد 
کشور نقشــی بی رقیب را بازی می کند. اگر 
چه تالش های زیادی برای گسترش صادرات 
غیر نفتی انجام شــده است اما حریف رقابت با 
اقتصاد متکی بر نفت نشده است. درسال های 
اخیر ایجاد و گسترش شرکت ها و صنایع دانش 
بنیان، بسیارمورد توجه واقع شده اند. اما به دلیل 
عدم گرایش به خرید و مصرف تولیدات داخلی 
بنا بر دالیل متعدد و از جمله این دالیل قاچاق 
کاال و گرایــش مردم به خرید کاالهای قاچاق، 

توفیق چندانی حاصل نشده است.
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7 پشوتن پورپزشک
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الریجانی: تضعیف ریشه های انقالب خیانت است

مشکالت کشور راه حل 
یک خطی ندارد

لزوم افزایش دستمزد نسبت به نرخ تورم

 مردم قدرت خرید ندارند

تأکید بر برخورد قاطعانه دستگاه قضائی
با جنایتکاران خیابان پاسداران

وزیر کار با بیان اینکه مردم و کارگران قدرت خرید خوبی 
ندارند، گفت: افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم 

سیاست دولت است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، علی ربیعی در 
افزود:  سیما  دو  شبکه  خبری  ویژه  گفتگوی  استودیو 
صادقانه باید گفت مردم و کارگران قدرت خرید خوبی 
ندارند و افزایش دستمزدها هم این کاهش قدرت خرید را 
جبران نمی کند.وی گفت: سیاست افزایش میزان دستمزد 
نسبت به نرخ تورم باید یک دهه دنبال شود تا مردم قدرت 
خریدشان به سال های گذشته برسد.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی افزود: افزایش دستمزد باعث افزایش قدرت خرید 

مردم و در نهایت افزایش تولید می شود.
تامین  برای  وزارت  این  های  هزینه  به  اشاره  با  ربیعی 
اجتماعی گفت: روزی که وزیر شدم هفت هزار میلیارد 
تومان هزینه درمان تامین اجتماعی بود که االن به ۲۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده است.وی با بیان اینکه یکپارچگی 

تامین اجتماعی را از هم می پاشد افزود: در حالی که باید 
۵۰ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت کنیم تالش 
کرده ایم تا حتی یک روز مستمری مستمری بگیران تاخیر 
نشود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نابرابری 
میان شهرها و حاشیه آنها گفت: اگر بخواهیم فقر زدایی 
کنیم نیاز به سیاست مناسب، مداوم و منسجم داریم.
ربیعی افزود: باید با این سیاست به فقر حمله و روستاییان 
و کارگران و حاشیه نشینان را توانمند کنیم.وی گفت: بر 
اساس بررسی های به عمل آمده از ناآرامی های گذشته 
دربرخی مناطق کشور مشخص شد ناآرامی ها در مناطقی 
که احساس بی عدالتی بیشتر بوده بیشتر به وجود آمده و 
این یک واقعیت اجتماعی است.ربیعی افزود: در سال ۹۷ 
برای فقرزدایی هفت هزار میلیارد تومان پیش بینی شد 
که چهار هزار میلیارد تومان آن موجود است و بقیه را باید 
تامین کنیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برنامه 
اشتغال روستاییان و اشتغال فراگیر را به سیاست ضد فقر 
تبدیل کرده ایم.ربیعی گفت: ۶ میلیون بیمه نشده در کشور 
وجود دارد که الیحه حمایتی اش هم اکنون در دولت در 
دست بررسی است.وی افزود: برای اجرای طرح فراگیر 
اشتغال در سال آینده ۷۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی 
کرده بودیم که این مبلغ هنگام بررسی بودجه سال ۹۷ در 
مجلس تغییر کرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تثبیت 
شغل را از جمله برنامه های این وزارت خانه دانست و گفت: 
اعطای ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه ها در سال 
جاری در راستای همین برنامه بود.ربیعی با بیان اینکه هدف 
ما نه وام دادن بلکه ایجاد اشتغال است افزود: در چارچوب 
طر ح های اشتغال روستایی و فراگیر ۳۰۰ هزار نفر ثبت 

نام کردند که از این میان ۸۷ هزار طرح پذیرفته شد و 
بخش اعظم آنها به بانک ها معرفی شدند.وی با بیان اینکه 
طرف دیگر در ایجاد اشتغال خود مردم هستند گفت: مردم 
باید بدانند اشتغال به معنای استخدام، پایان یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تاکنون هیچ 
برنامه و تصمیم خاصی برای حذف یارانه بگیران در سال 
آینده وجود ندارد.ربیعی افزود: واقعیت این است که دهک 
های میانی کشور بی جان هستند و نمی شود زندگی شان 
را دست کاری کرد.وی با اشاره به مشکالت صندوق های 
بازنشستگی گفت: این مشکالت از ۲۵ سال پیش آغاز شد 

اما هیچ کس آن را بیا ن نکرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ساعت شنی جمعیت 
که تغییر کند این مشکالت برای صندوق های بازنشستگی 
ایجاد می شود.ربیعی با بیان اینکه صندوق های بیمه ای 
را با صندوق های حمایتی اشتباه گرفته ایم گفت: صندوق 
های ما نیازمند اصالحات ساختاری هستند و مجلس و 
دولت باید برای این اصالحات تصمیمات سخت بگیرند 
تا وضعیت صندوق ها درست شود اما جامعه آمادگی ان 
را ندارد.وی افزود: منابع بیمه کارگران ساختمانی ۷۰۰ 
میلیارد تومان و مصارفش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
تومان است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خروج از بنگاه 
داری و روی آوردن به سوی سهام داری را از جمله برنامه 
های این وزارت خانه برای خروج صندوق های بازنشستگی 
از مشکالتشان دانست و گفت: با ۵۰ هزار میلیارد تومانی که 
سال آینده دریافت می کنیم همه بدهی هایمان را تسویه 
خواهیم کرد.ربیعی افزود: در سال آینده سه هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان برای صندوق فوالد در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ازتولد ساالنه ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در کشورخبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حمیدرضا صرامی با بیان 
اینکه براساس آخرین نتایج شیوع شناسی، الگوی مصرف 
مواد در سطح کشور دچار تغییراتی شده است، اظهار 
کرد: به دلیل ضرباتی که به چرخه شیشه وارد کرده ایم، 
۱۹۶۷ کارگاه شیشه طی ۱۲ سال اخیر ضربه خورده 
است. همچنین ۱۲ تن ماده شیشه در طول ۱۲ سال 
کشف شد، بنابراین شیشه از الگوی دوم مصرف مواد به 

الگوی سوم انتقال یافت.وی ادامه داد: باید توجه داشت که 
سیستم هوشمند اعتیاد، ماده گل، ماری جوانا و حشیش 
را به عنوان الگوی دوم مصرف مواد وارد کشور کرد. بدین 
معنا که در حال حاضر تریاک با ۵۳ درصد، حشیش، گل 
و ماری جوانا با ۱۱.۹ درصد، شیشه با حدود هشت درصد 
و هروئین با حدود ۷ درصد چهار الگوی مصرف مواد را در 
کشور به خود اختصاص می دهند.مدیرکل دفتر تحقیقات 
و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: سیستم 
مافیای مواد مخدر با ارائه فریب های فرهنگی و باورهای 

غلط تالش می کند تا حشیش و ماده گل را بدون زیان 
و اعتیاد معرفی و از این راه مشتریان جدیدی را جذب 
کند. نکته مهم این است که ورود این ماده عموما از خارج 
مرزهای کشوراست. متأسفانه هم اکنون میزان تولید در 
افغانستان از چهار هزار تن به نه هزار تن افزایش یافته 
است. برای به  دست آوردن چرخه جدید فروش مواد در 
ایران دانه های تراریخته شاه دانه را وارد کشور می کنند و 

الگوی مصرف جدیدی را ایجاد کرده اند.
ادامه در صفحه 5

ربیعی عنوان کرد: مردم قدرت خرید ندارند

لزوم افزایش دستمزد نسبت به نرخ تورم

تولد ساالنه ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در کشور

رویا سلیمی
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نقش"اقتصاد مغزمحور"
درتولید ملی و مبارزه با قاچاق کاال

جمال حاتمیان

مهم ترین ثروت کشور برای رونق تولید ملی نه نفت است، نه تمدن، نه اعتماد به نفس 
و بلند پروازی، نه قوانین حمایتی، نه صنایع دانش بنیان حال و آینده، بلکه این ثروت، 

اقتصاد “مغز محور” است.
امروزه محور مادی اقتصاد کشور نفت است که به عنوان منبع اصلی درآمد و مرکز اصلی 
سرمایه گذاری و کانون اقتصاد کشور نقشی بی رقیب را بازی می کند. اگر چه تالش 
های زیادی برای گسترش صادرات غیر نفتی انجام شده است اما حریف رقابت با اقتصاد 
متکی بر نفت نشده است. درسال های اخیر ایجاد و گسترش شرکت ها و صنایع دانش 
بنیان، بسیارمورد توجه واقع شده اند. اما به دلیل عدم گرایش به خرید و مصرف تولیدات 
داخلــی بنا بر دالیل متعدد و از جمله این دالیل قاچاق کاال و گرایش مردم به خرید 
کاالهای قاچاق، توفیق چندانی حاصل نشده است.با نگاهی به آمار میزان، نوع و مبالغ 
حاصل از قاچاق کاال می توان گفت در این برهه از زمان مسئله مبارزه با قاچاق کاال از 
بخش هایی است که می توان بر آن تمرکز نمود و از این رو ضرورت دارد به فعالیت های 
فرهنگی و کار روی مغزها برای اخذ تصمیم درست و انتخاب مطلوب در راستای تقویت 
بنیان های اقتصادی کشور و ایجاد غیرت ایرانی– اسالمی در تحریم خرید تمام کاالهای 
قاچاق و برخی کاالهای خارجی که نمونه تولید داخلی دارد و توجه به خریدکاالهایی که 
امکان تولید آن کاال فعال در داخل کشور وجود ندارد و از طریق مبادی قانونی وارد کشور 
می شوند و ... توجه بیشتری شود و این امور در اولویت فعالیتهای نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران قرار گیرد. با گفتمان سازی موضوع مبارزه همگانی با قاچاق کاال و عواقب 
آن در اشتغال، تولید، حفظ سرمایه ملی و...، میتوان زمینه ایجاد نگرش منفی در مردم و 
عدم تمایل آن ها به خرید کاالی قاچاق را فراهم نمود .امروزه تأکید مدل ها و نظریه های 
اقتصادی، بر ارتقای تولید ملی است که می توان با افزایش اشتغال، رشد اقتصادی، درآمد 
ملی و کاهش تورم، سطح رفاه عمومی را افزایش داد.در این خصوص همواره تاکیداتی 

نیز از سوی مقام معظم رهبری وجود داشته است که یکی از آنها به شرح زیر است:
"اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی 
اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد 
کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی 
دشــمن مأیوس شد، تالش دشمن و توطئه ی دشمن هم تمام خواهد شد."از این رو 
به نظر می  رسد حرکت به سمت ارتقای تولید ملی و به معنای دقیق تر، اقتصاد تولید 
محور و مصرف مغز محور، تنها راه پیش روی ما برای رهایی از تنگناهای اقتصادی به 
یژه در شرایط تحریم است. الزامات افزایش تولید ملی ناظر بر دو محور اصلی است. یکی 
ناظر بر بخش تولید است و دیگری که شاید اهم از بخش تولید باشد، ناظر بر بخش 
مصرف است.در این میان دولت همواره اقداماتی برای حمایت از کاالی ایرانی انجام داده 
است اما وظیفه مصرف کنندگان این است که با سعی و تالش مستمر، آینده نگری و 
امید به بهبود وضعیت کیفی کاالهای ایرانی در سطح جهانی، اندک اختالف کیفیتی 
کاالی ایرانی و خارجی را نادیده گرفته و کاالی ایرانی را خریداری کنند.همچنین اگر 
چه بسیاری از کاالهای ایرانی در حال حاضر در وضعیت مشابه و حتی بهتر از کاالهای 
موجود خارجی در بازار داخلی هستند، اما متأسفانه به دلیل نبود  آگاهی، اطالع رسانی 
و تبلیغات ضعیف مورد اســتفاده قرار نمی گیرند. البتــه در مورد مصرف کنندگان و 
سازمان های دولتی و حکومتی می توان الزاماتی مبنی بر خرید کاال و محصوالت داخلی 
قرار داد. رسانه ی ملی از راه تبلیغات و فرهنگ سازی رسانه ای می تواند اهمیت و ضرورت 
حمایت از تولید ملی را با اثرگذاری غیرقابل انکار آثار نمایشی و تبلیغاتی تبیین نماید و 
آن را یک وظیفه ی ملی قلمداد کرده و برخی عادات و طرز فکرهای غلط را اصالح نماید. 
در این زمینه مقام معظم رهبری فرموده اند: »گاهی استفاده از کاالی فرنگی و نحوه ی 
استفاده ی آن دارای پز اجتماعی و فخر فروشی است، اما اگر به عنوان مثال کاالی هندی 
با کیفیت بهتر نیز وارد شود، مصرف آن باعث تفاخر نیست« که باید این مسائل از راه 
رسانه ها اصالح شود.اگر با توفیق الهی و با اراده وعزم راسِخ مردم شریف ایران عزیز و با 
تالش همه جانبه، بتوانیم مسئله خرید کاالی تولید داخلی و تحریم خریدکاالی خارجی 
قاچاق را رونق ببخشیده و تفکرات و عادات غلط شکل گرفته در مغزها را اصالح نماییم، 

بدون تردید بخش عمده ای از تالش های دشمن ناکام خواهد ماند. 
Albrz.payam@gmail.com

برگزاری عزاداری حضرت فاطمه 
زهرا )س( با حضور رهبر انقالب

ششمین و آخرین شب از مراسم عزاداری ایام شهادت 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها با حضور رهبر معظم انقالب 

اسالمی در حسینیه امام خمینی رحمه اهلل برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ششمین و آخرین شب 
از مراسم عزاداری ایام شهادت صدیقه ی کبرا حضرت 
فاطمه ی زهرا ســالم اهلل علیها، بــا حضور رهبر انقالب 
اســالمی، جمعی از مســئوالن نظام و مردم دلداده ی 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم، در حسینیه ی 
امام خمینی رحمه اهلل برگزار شد.در این مراسم که هزاران 
نفر از اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئوالن حضور 
داشتند، حجت االسالم والمسلمین سید احمد خاتمی 
با تبیین عوامل درونی و بیرونی ارتجاع و جلوه های آن 
خاطرنشان کرد: ارتجاع به معنی بازگشت به بینش ها، 
ارزش ها و رفتارهای جاهلیت اســت و اگر جامعه دچار 

ارتجاع شد، همه ارزش ها از بین خواهد رفت.

برنامه دولت برای ترمیم 
حقوق بازنشستگان

برنامه و بودجه کشور توضیحاتی  رییس سازمان 
پیرامون ترمیم حقوق بازنشستگان در سال آینده 
ارائه کرد و اراده دولت را تقویت حقوق این افراد 

اعالم کرد.
محمدباقر  ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
راستای  در  و  حقوق  ترمیم  برای  گفت:  نوبخت 
همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ به 
تامین حداقل ۳۴۰۰ میلیارد تومان منابع نیازمند 
هستیم.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه 
داد: در جریان بررسی الیحه بودجه سال ۹۷ در 
مجموع با احتساب پیشنهاد دولت، ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
در نظر گرفته شده که بیانگر کمبود ۱۴۰۰ میلیارد 
تومانی منابع برای همسان سازی در سال آینده 
است.نوبخت تصریح کرد: با هماهنگی هایی که با 
مجلس صورت گرفت، مجوزی ارائه شد تا سازمان 
برنامه و بودجه بتواند از سرجمع بودجه و احیانا اموال 
تملیکی منابع کافی برای ترمیم حقوق بازنشستگان 
را در سال آینده تامین کند.سخنگوی دولت یادآور 
شد: دولت تالش می کند تا به همسان سازی حقوق 
بازنشستگان در سال ۹۷ توجه شود و در این راستا 
از ابتدای سال با لحاظ تحقق کامل درآمد ۳۴۰۰ 
بازنشستگان،  حقوق  ترمیم  برای  تومانی  میلیارد 

اقدامات الزم را انجام می دهد.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

رئیس مجلس با بیان اینکه تضعیف ریشه های انقالب 
خیانت است، گفت: ایجاد پایگاه از سوی آمریکا و ورود 
روزانه هزاران تریلی سالح نشان می دهد که نمی خواهند 

تروریسم در منطقه پایان یابد.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، علــی الریجانی اظهار 
داشت: مرحوم حاج حســن عبوری به گونه ای زندگی 
کرد که ثمراتش در جامعه اثرگذار بوده اســت و اینکه 
در خانواده ای ســه شهید تقدیم شود، میل به شعف و 
شهادت و تربیت دقیق را نشان می دهد.وی با بیان اینکه 
دو نوع سبک زندگی در دنیا وجود دارد گفت: از مناسبات 
اجتماعی در نگاه غرب این است که باید در دوره کوتاهی 
که در دنیا زندگی می کنیم، بیشترین استفاده را ببریم و 
در این نگاه اینکه فرزندان خود را به جبهه می فرستیم 
و شهدای مدافع حرم تقدیم می کنیم، چندان مفهومی 
ندارد.الریجانی با بیان اینکه شهدا با جان ودل در این راه 
قدم گذاشته اند گفت: آن ها فرهنگ عاشورا را نمی فهمند 
ولی راه و مسلک اسالمی سبک زندگی را دارای هویت 
کرده است و مرگ آگاهی جزو اصول مسلم زندگی است 
و انســان ها باید هرروز به این مسئله توجه کنند.وی با 
اشاره به اقتباس غلط از غربی ها برای خروج قبرستان ها 
از شــهرها گفت: باید در دل زندگی به یاد مرگ باشیم 
و این سبب می شــود تا نگاه به زندگی، مردم و جامعه 
عوض شــود و عزت نفس به بار می آورد.وی با اشاره به 
اینکه کسی که »مرگ آگاه« است، برابر مشکالت صبور 
و مقاوم خواهد بود یادآور شد: فرد مرگ آگاه نسبت به 
فرزندان و خانواده به گونه ای دیگر رفتار می کند و مقابل 
مصیبت ها، کمر خم نمی کند و برای حل مشکالت صبور 

است.
الریجانی تصریح کرد: جامعه مــرگ آگاه، دارای عزت 
و صبور اســت و منتظران واقعی امــام زمان )عج( باید 
آماده در رکاب باشند و تعلق خاطر به مجاهدت داشته 
باشــد.رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
مجاهدت باید در متن زندگی انسان وجود داشته باشد 
آن را عامل عزت انســان و جامعه برشمرد و گفت: در 

۴۰ ســال گذشته مسائل و مشکالت زیادی در جامعه 
داشتیم اما آنچه باعث ایستادگی و عزت ملی شد، روحیه 
مجاهدت بود که کارکردش عزتمندی ملی بوده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و 
با تأکید بر اینکه باید قدر روحیه شهادت طلبی را دانست 
به توطئه ها در مسائل بین المللی علیه ایران اشاره کرد 
و گفت: این توطئه ها و شــرارت ها به نتیجه نمی رسند 
زیــرا ملت ایــران در دوران دفاع مقدس کاری کرد که 
دشمنان هوس حمله به کشور را نخواهند کرد.رئیس 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه دفاع مقدس یک 
دستاورد مهم داشــت و آنان فهمیدند که با یک ملت 
مقاوم روبرو هستند افزود: ملت ایران ایستاده و کمر خم 
نمی کند و حریف سختی است و آنان جرات تعرض به 
کشور را ندارند.الریجانی با عنوان اینکه گاهی مقامات 
آمریکایی حرف های تند علیه ایران می زنند اما معتقدند 
که مصلحتشان این است که با ایران درگیر نشوند گفت: 
هشت سال دفاع مقدس از ملت ایران و کشور صیانت 
کرد و این نتیجه روحیه مجاهدت و آمادگی است.رئیس 

مجلس شــورای اسالمی با اشاره به تأکید مقام معظم 
رهبری روی مدیریت جهادی گفت: در مدیریت جهادی 
باید با همه هســتی کار کنیم و وظیفه امروز این است 
که مدیریت جهادی داشته باشیم.الریجانی با اشاره به 
سخنان مقامات آمریکا که گفته بود مسئوالن سعودی و 
مصر بارها از ما خواستند تا ایران را بمباران کنیم افزود: 
آنان دنبال مسئله سازی هستند و مطرح می کنند که 
ایران دنبال احیای امپراطوری فارس است.رئیس مجلس 
شورای اســالمی تصریح کرد: ما به دنبال امپراطوری 
نیستیم زیرا زمان امپراطوری ها گذشته است، ما دنبال 
یک حقیقت هســتیم و در این ۴۰ سال، کی ایران به 

کشورهای منطقه تجاوز کرده است؟
الریجانی با اشاره به کمک برخی کشورهای منطقه به 
صدام در دوران جنگ گفت: ایران هیچ گاه در پی تالفی 
نبوده است زیرا ایران اسالمی فکری بلندتر در منطقه 
دارد و آن آزادی فکر اسالمی است.رئیس مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه ایران نقش مهمی در ضربه زدن 
به تروریسم در منطقه داشته است گفت: همان هایی که 

تروریسم را به وجود آورده اند به صورت پنهانی در حال 
مهاجرت آنان به جاهای دیگر هستند ازاین رو تروریسم 
پایان نیافته است.الریجانی با اشاره به ایجاد پایگاه از سوی 
آمریکایی ها و ورود روزانه هزاران تریلی سالح به منطقه 
اظهار داشــت: این نشان می دهد که آنان نمی خواهند 
ماجرای تروریســم در منطقه پایان یابد.وی با تأکید بر 
اینکه برخی ها نمی خواهند وحدت و آرامش در داخل 
کشور وجود داشته باشد و مسئله سازی می کنند افزود: 
اختالف نظرها همواره وجود دارد اما تضعیف ریشه های 
انقالب خیانت اســت.الریجانی با اشاره به بدنه حجیم 
دولت یادآور شــد گفت: بیشتر پول نفت و مالیات نیز 
صرف ادارات می شــود ولی باید بدانیم که مشــکالت 
قابل حل اســت و بدانیم مجموعه مشــکالت، راه حل 
یک خطی ندارد و اگر کســی چنین ادعایی کند، دروغ 
می گوید.رئیس مجلس شورای اسالمی با اظهار اینکه در 
کشور ظرفیت های بالقوه زیادی وجود دارد که بالفعل 
نشده است افزود: اولین مسئله ای که برای حل مشکالت 
باید مدنظر قرار گیرد، مدیریت جهادی است و این تفکر 
در مازندران به طور جد موردتوجه قرار گیرد.وی در ادامه 
با بیان اینکه در مازندران مشکل زباله و پسماند جدی 
شده اســت به طرح های درازمدت برای حل این گونه 
مشکالت اشاره کرد و گفت: این مشکالت محیط زیست 
را در مازندران درگیر کرده و از بخش خصوصی که برای 
تبدیل پســماند به انرژی سرمایه گذاری کند، حمایت 
خواهیم کرد و با این کار ظرف دو تا ســه سال مشکل 
پسماند مازندران حل می شــود.الریجانی درباره طرح 
اشتغال روستایی گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع 
صندوق توسعه ملی با کمک بانک ها در نظر گرفته شده تا 
برای کسانیکه در اطراف روستاها، سرمایه گذاری تولیدی 
می کنند، تسهیالت ارزان قیمت با نرخ شش درصد ارائه 
شود و در صورت توفیق این طرح در کشور تعمیم داده 
می شــود.وی تأکید کرد تا تولید به راه نیفتد و اشتغال 
واقعی نشود، مشکالت حل نمی شود لذا باید از ظرفیت ها 

برای رفع مشکالت جوانان استفاده کرد.

الریجانی: تضعیف ریشه های انقالب خیانت است

مشکالت کشور راه حل یک خطی ندارد

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 ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲۸۲۸مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احد رویگری 
وند آذر بشناسنامه شماره ۳۸۳۹۴ صادره از تبریز فرزند آقابابا در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۷۳/۴۶ مترمربع مفروز 
از پالک شماره ۲۵۷ فرعی از ۱۴۲اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای هرمز 
نجفی رشیدآباد و با مالکیت مالک اولیه آقای حسن فالح یساولی تایید می نماید. 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. ۹۶/۵۲۸۱/ف م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۳۹۶/۱۲/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

سیروس قنبرپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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
شماره  و   ۹۶/۱۰/۴ مورخ   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۴۳۰ شماره  ارای  برابر 
۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۴۳۱ مورخ ۹۶/۱۰/۴ و شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۴۳۲ مورخ 
۹۶/۱۰/۴ و شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲۴۳۳ مورخ ۹۶/۱۰/۴ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای یابر احمدی 
فرزند حیدر بشماره شناسنامه ۳ و خانم مریم رهنما فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 
۱۹۶۲ و خانم مهدیه افضلی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۲۱۶ و آقای ولی اله طهماسبی 
فالح فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۱۰۸۱ هر یک نسبت به یک دانگ و نیم مشاع و به 
صورت شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۰ مترمربع مفروز از پالک 
۲۰۴۹ فرعی از ۱۵۴ اصلی واقع در حسن آباد خریداری از مالک رسمی اسمعیل علیقورچی 
و رضا سلطان محمدی به طور وکالتی که مالکیت نامبردگان در صفحه ۲۰۱ دفتر ۱۲۵۴ 
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.  ۹۶/۱۱۸۳۹/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۶/۱۲/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/۱۲/۲۰

عباسعلی شوش پاشا - 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
قانون  رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲۴۱۶مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیات موضوع  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر بهزاد اوخساری 
بشناسنامه شماره ۱۴۱۴۴ صادره از نقده فرزند مصطفی در قسمتی از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۶۳/۰۵ مترمربع مفروز از قطعه ۵۹۳ تفکیکی از 
پالک شماره ۶۳۷ فرعی از ۱۴۶ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای مصطفی بهزاد 
اوخساری و با مالکیت مالک اولیه آقای احمد اسالمی فخر تایید می نماید. 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. ۹۶/۵۱۸۹/ف م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول :۱۳۹۶/۱۲/۵ تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۶/۱۲/۲۰

سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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 شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۳۹۸هیات 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 ابراهیم 
ترابی فیروز  فرزند علی وردی بشماره شناسنامه ۳۵ صادره از کرج در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۲۲۷/۴۰ مترمربع پالک ۱۹۸۶ فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد عشقی 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.۴۷۳ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۱۲/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۶/۱۲/۲۰

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 شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۳۹۶هیات 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 مریم 
محمد بیگی فرزند  غالمحسین بشماره شناسنامه ۴۳۸ صادره از  کرج در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۶/۶۳مترمربع پالک ۱۸۱۴ فرعی از ۹  اصلی واقع 
در  ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای  علی اصغر آتش ورز 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 شد۴۷۵م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۱۲/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۶/۱۲/۲۰

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
قانون  برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲۸۲۷مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ هیات موضوع 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه اجورلو 
بشناسنامه شماره ۴۴۵۶ صادره از آوج فرزند سیف اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۷۳/۴۶ مترمربع مفروز از پالک شماره ۲۵۷ 
فرعی از ۱۴۲اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای هرمز نجفی رشیدآباد و با مالکیت 
مالک اولیه آقای حسن فالح یساولی تایید می نماید. 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. ۹۶/۵۲۸۳/ف م/

الف تاریخ انتشارنوبت اول :۱۳۹۶/۱۲/۵  تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۶/۱۲/۲۰
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم نجیبه هادی زاده به شناسنامه شماره ۴۵۰ به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه و رثه درخواستی به شماره ۹۶۰۹۷۱تقدیم شورای نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان ابراهیم هادی زاده به شناسنامه شماره ۶۸ در تاریخ شنبه ۲۷ 
آبان ۱۳۹۶ در گذشته و بررسی در هنگام درگذشت. عبارتند از  ۱- اسمعیل هادی زاده 
فرزند ابراهیم شماره شناسنامه ۳۹۲  فرزند متوفی ۲- محمد هادی زاده فرزند ابراهیم به 

شماره شناسنامه ۵۳۷ فرزند متوفی 
۳- پری هادی زاده فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۳۴۲ فرزند متوفی

۴-  خدیجه هادی زاده فرزند ابراهیم شماره شناسنامه ۳۴۳ فرزند متوفی
۵-  صغری هادی زاده فرزند ابراهیم شماره شناسنامه ۷۹ فرزند متوفی 

۶- لیال هادی  زاده فرزند ابراهیم شماره شناسنامه ۷۸ فرزند متوفی
۷-  نجیبه هادی زاده فرزند ابراهیم شماره شناسنامه ۴۵۰ فرزند متوفی 

اینک  شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
که کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
یک ماه به این  شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شدم.الف ۷۶۰/۹۶
 قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری

  آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی خواهان آقای غالمحسین واحدی با وکالت ولی حامدی فرد فرزند رستم 
به آدرس نور خیابان امام طبقه چهارم پاساژ دی واحد ۴۰۱ دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت علیرضا یشتی فرزند محمدحسین مجهول المکان تقدیم  این 
شعبه نموده که به کالسه۶۵۸/۹۶ ثبت کردید و وقت رسیدگی به تاریخ ۵/۲/۹۷و ساعت 
۱۱ صبح تعیین گردیده نظر به. مجهول المکان بودن خوانده علیرضا  یشتی با تقاضای 
خواهان موافقت دادگاه به استناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی تا خواند کان یا خوانده جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم و اعالم آدرس در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع نمایند در غیر 

اینصورت دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود م.الف۷۵۹/۹۶
دبیر شورای سوم شورای حل اختالف نور پروین گل زرودی

آگهی احضار متهم
 آقای فخرالدین امانی فرزند عبداهلل در پرونده شماره ۹۵۰۶۸۰این شعبه به اتهام 
مزاحمت تلفنی و تهدید و توهین تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس 
ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر 

به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود
 دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور م.الف ۷۵8/96

آگهی
 در خصوص دعوای خانم کتایون بخش عرب به وکالت از خانم ها و آقایان مینا شهریور به 
طرفیت آقایان و خانمها منوچهر مشهدی جعفر فاطمه فرهادی رامین مشهدی جعفر رویا 
مشهدی جعفر بانک اقتصاد نوین حسن احمدی مهین بانو سیف زاده پزشکان مهدی فرهومند 
به خواسته اثبات و قع عقدبیع و  ابطال سند قطعی۱۰۴۵۶۰ و ابطال سند رهنی۱۰۴۵۶۱ 
مورخ۱۶/۴/۸۵ دفترخانه ۳۳تهران با احتساب کلیه خسارت دادرسی نظر به اینکه خواندگان 
به اسامی حسن احمدی و مهین بانو. سیف زاده پزشکان و مهدی فرومند مجهول المکان می 
باشند مراتب ارسال تا خوانده را جهت مالحظه نظریه کارشناسی دعوت شوندتا  یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت ۷ روز از تاریخ ابالغ به 

این دادگاه اعالم نمایند مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومیم. الف ۷۵۶/۹۶
  مدیردفترشعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی  شهرستان نور 

»اخالقت را خوب كن تا خداوند حسابت را آسان 
گرداند.«       

امام علی )ع( 

وزیر کشور گفت: نمونه حرکات اغتشاشگران در 
خیابان پاسداران را از سوی داعش دیده بودیم. آنها 
ظاهراً از آزادی و عرفان صحبت می کنند ولی مگر 

آزادی با دشنه و خنجر می محقق شود.
به گــزارش زمــان به نقــل ازمهــر، عبدالرضا 
رحمانی فضلی در مراســم تشییع شهدای نظم و 
امنیت اظهار کرد: اقداماتی که در چند ماه اتفاق 
افتاده است، همگی ناشی از کینه آمریکا، اسرائیل 
و طرفداران آنها در منطقه، از شکستی است که از 
نیروهای ما در عراق و سوریه خورده  و کینه آن را به 
دل گرفته اند.وی با اشاره به حادثه اخیر در خیابان 
پاسداران افزود: تالش دشمنان ما این است که با 
نفوذ میان اقلیت ها و گسترش یک مشکل کوچک، 
برای نظام حواشی ایجاد کنند.وزیر کشور با تقدیر 
از نیروی انتظامی گفت: مأموران نیروی انتظامی 
در کمتر از ۱۰ دقیقه ســرکردگان آشــوب ها را 
شناسایی و همگی آنها را دستگیر کردند.وزیر کشور 
ادامه داد: دشــمنان ما ۶ سال تمام در کشورهای 
لبنان، سوریه، عراق و یمن جنگیدند اما آمریکا و 

همپیمانانش نتوانستند به واسطه حضور، مشورت 
و کمک ایران به کشورهای مظلوم به اهداف خود 
برسند.وی با بیان اینکه همین موضوع باعث شد 
آنها به دنبال انتقام جویی از ایران باشــند، گفت: 
دهه هاست دشمنان ایران با سرمایه گذاری های 
متعدد به دنبال توطئه علیه ما هســتند و شیوه 
های مختلفی را در پیش گرفته اند اما این توطئه 
ها هرگز به نتیجه نرسیده و تمام آنها از بین رفته 
است.رحمانی فضلی با تاکید بر این مطلب که ما با 
اعتقادات دینی توانستیم تمام توطئه ها را از بین 
ببریم، گفت: مجموعه فشارهایی که در حوزه های 
مختلف بر ما رفته همه ناشی از کینه توزی آمریکا، 
رژیم صهیونیســتی و هم پیمانان آنها در منطقه 
است.وی تصریح کرد: دشمنان ما تالش کردند با 
ورود در حوزه های اقتصادی و امنیتی به ایران ضربه 
بزنند اما ما اجازه موفقیت به آنها نمی دهیم. افتخار 
ما در منطقه و جهان این است که نه در کشور، بلکه 
در سطح منطقه خود را مسئول حفظ امنیت می 
دانیم و امنیت را در باالترین شکل ایجاد کرده ایم.

نماینده دائم ایران در آژانس: گزارش جدید آژانس براي 
دهمین بار از زمان اجراي برجام تایید مي کند که فعالیت 

هاي هسته اي ایران کامال منطبق با برجام است.
به گــزارش زمان به نقل ازصداوســیما، رضا نجفي در 
واکنش به انتشــار گزارش جدید یوکیا آمانو مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران گفت: گزارش 
جدیــد آژانس که دهمین گزارش از روز اجراي برجام و 
نهمین گزارش فصلي به شــوراي حکام درباره راستي 
آزمایي اجراي برجام به شمار مي رود، بار دیگر تایید مي 
کند که اقدامات و فعالیتهاي هسته اي ایران کامال منطبق 
با برجام است.وي ادامه همه فعالیت هاي هسته اي ایران 
اعم از ادامه غني ســازي ۶۷/ ۳ درصدي با ۳۰ آبشار و 
تعداد ۵۰۶۰ سانتریفیوژهاي نسل اول در سایت نظنز، 
تداوم استقرار ۶ آبشار سانتریفیوژ IR-۱ )به تعداد ۱۰۲۰ 
ســانتریفیوژ( در یک سالن سایت فردو که کامال آماده 
کار هستند و تعداد دیگري سانتریفیوز جداگانه مستقر 
شده در این سایت به هدف استفاده در تحقیق و توسعه 
براي تولید رادیو ایزتوپهاي پایدار، تدوام انجام فعالیتهاي 
تحقیق و توسعه با سانتریفیوژهاي پیشرفته و نسل جدید  

و همچنین ادامه تولید قطعات ســانتریفیوژهاي نسل 
جدید با فیبرکربن، استمرار تولید آب سنگین در کارخانه 
تولید آب سنگین اراک) رسیدن ذخیره آب سنگین به 
۹/۱۱۷ تُن(، ادامه انجام تمهیدات براي مدرن ســازي 
راکتور آب سنگین تحقیقاتي خنداب )که البته با طرفهاي 
دیگر پیگیري مي شود(، فعالیت راکتور تحقیقاتي تهران و 
سایر بخشها بر اساس برنامه دراز مدت اعالم شده ایران را 
از مواردي برشمرد که در گزارش به آنها اشاره شده است.

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللي انرژي اتمي افزود: 
در این زمینه به نامه جدید سازمان انرژي اتمي ایران که 
بر اساس آن جمهوري اسالمي ایران تصمیم گرفته شده 
در خصوص پیشران هسته اي کار کند، اشاره شده است. 
نجفی گفت: همچنان انتظار ایران و همه کشورهاي عضو 
آژانس این اســت که دبیرخانه آژانس به کار حرفه اي و 
بیطرفانه خود بر اساس استانداردهاي پادماني به راستي 
آزمایــي اجراي برجام ادامه دهد و همانطور که تاکنون 
نظارت بر اجراي پروتکل الحاقي در ایران را همانند بقیه 
صد و بیست کشوري که آن را اجرا مي کنند دنبال مي 

کرده، به کار خود ادامه دهد.

گزارش آمانو تاییدی بر فعالیت های هسته ای ایران وزیر کشور: حرکت اغتشاشگران، داعش گونه بود
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ورود بازیگران جدید در بانکداری مدرن
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم معرفی ابزارهای جدید برای سیاست گذاری در نظام بانکی، 
اظهارداشت: وزارت اقتصاد در زمینه تدوین قواعد کسب و کار برای تسهیل فعالیت 

فین تک ها تالش می کند.
به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و  بانکی، مسعود کرباسیان با تاکید بر توسعه 
بانکداری الکترونیک همگام با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: بالندگی 
فناوری در بستر بانکداری الکترونیک، فرصت های تازه ای برای بهبود عملکرد فعاالن 
اقتصــادی و ایفای وظایف دولت ها فراهم کرده که می تواند به افزایش رفاه و تولید 
بینجامد، محیط کسب  و کار را ارتقا بخشد و اسباب توانمندسازی خانوارها و بنگاه های 
کوچک  و  متوســط بازمانده از قطار رشــد را فراهم کند، شفافیت و اجرای دقیق تر 
تنظیم گری و اعمال قانون را محقق و تعامل میان دولت و ملت را تسهیل و تسریع 
کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: بهره برداری از این فرصت، تاکنون سبب 
شده که بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت کشور توسعه کمی مناسبی داشته 
باشند و در مقایسه با بانکداری سنتی چابک تر و کارآمدتر به ارائه خدمات بپردازد و این 
با وجود مشکالت عمیقی است که گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده  است. نگاه دولت 
آن است که اگر توسعه کمی بانکداری الکترونیک با توسعه کیفی همراه شود، به رفع 
مشکالت نظام بانکی کمک می کند و بخش حقیقی را منتفع می سازد. بر این اساس، 
تالش برای توسعه کیفی بانکداری الکترونیک با هدف تثبیت پایداری، افزایش امنیت 
و استمرار کارایی شبکه بانکی و همچنین افزایش سهولت، سرعت، شفافیت، انعطاف 
و هوشمندی خدمات مالی ای که به مشتریان عرضه می شود در راستای سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و اهداف دولت پیگیری می شود.کرباسیان ادامه داد: در این راستا 
باید از پیشرفت های اخیر فناوری برای نظارت دقیق تر، به  روزتر و شفاف تر بر شبکه 
بانکی و همچنین معرفی ابزارهای جدیدی برای سیاست گذاری استفاده کرد تا بستر 
مناسبی برای رفتارسازی ساخته  شود. رفتارسازی از آنجا شکل می گیرد که با طراحی 
مناسب فناوری های نظارتی، بازیگران صحنه بانکداری الکترونیک آگاه می شوند که 
امکان پایش مســتمر و دقیق آنها وجود دارد و در صورت به  خطر انداختن امنیت 
شبکه محتمل است که از بازی کنار گذاشته شوند. از سوی دیگر، سیاست گذار نیز 
این امکان را دارد که با مشــاهده ســریع بازخورد سیاست ها، فرایند یادگیری را به  
ســرعت طی کند. درس های مقام ناظر از کرده ها و ناکرده های نظارت بر بانکداری 
سنتی می تواند در تبیین شیوه های نظارت بر این بازیگران جدید موثر باشد. به  عالوه، 
 در بستر فعالیت این بنگاه های نوظهور تحقق شهروند الکترونیک و پیرو آن دولت 
الکترونیک با سرعت و سهولت بیشتری اتفاق می افتد.وی خاطرنشان کرد: استفاده 
از فناوری هــای جدید در بانکداری، به  همراه موهبتی که داده های بزرگ در اختیار 
فعاالن بازار مالی قرار می دهند، باعث ارتقای مدیریت ریسک در واسطه گران مالی نیز 
خواهد شد. نتیجه افزایش شمول مالی، بهبود رفاه خانوار و افزایش اشتغال و کارایی از 
مسیر فعال شدن بنگاه های کوچک  و  متوسط است. عالوه بر ارتقای مدیریت ریسک، 
شرکت های مالی این امکان را می یابند که با تحلیل کالن داده ها بازارهای جدیدی را 
متناسب با نیاز مشتریان تعریف و از این مسیر به تعیین مدل های کسب  و کار کمک 
کنند. در ســطح دنیا، فعالیت فین تک ها در سه حوزه اصلی پرداخت، قرض دهی و 
پس انداز در حال گسترش است. فین تک های حوزه پرداخت که در ایران نیز گسترش 
بیشتری یافته اند و مکمل نظام بانکی محسوب می شوند، جابه جایی منابع مالی را 
تسهیل و از این مسیر رفاه خانوار را زیاد می کنند. گسترش فعالیت این شرکت ها 
می تواند از هزینه های بانک ها بکاهد و بازارهای بزرگتری را در اختیار آنها قرار دهد.وزیر 
اقتصاد ادامه داد: فین تک های فعال در حوزه پس انداز و قرض دهی هستند که به  نوعی 
خدماتی جانشین خدمات بانک ها ارائه می کنند و ممکن است در فرایند گسترش با 
مخالفت هایی روبرو شوند. نفوذ زیاد تلفن های هوشمند و سهم باالی نیروی جوان 
تحصیل کرده باعث شده است تا توان و ظرفیت زیادی برای فعال شدن این دو حوزه 
فعالیت وجود داشته باشد. نقش اصلی و بی بدیل حاکمیت در این حیطه قانون گذاری، 
تعیین چارچوب ها و خط قرمزها، حمایت از نوآوری و ایده های جدید و کاهش موانع 
قانونی خواهد بود. وزارت اقتصاد به  عنوان نماینده دولت در بانک های دولتی و تحت 
مدیریت دولت از تحقق این فناوری استقبال می کند و تالشش بر آن است که قواعد 
حاکم بر محیط کسب  و کار را به  گونه ای تدوین کند که اختاللی در این عرصه نوین 

فعالیت ایجاد نشود.

حذف کپی کارت ملی و شناسنامه 
برای انجام امور اداری

و  ملی  کارت  کپی  حذف  از  کشور  وزارت  سخنگوی 
شناسنامه برای ارائه خدمات به مردم در دستگاه های دولتی 
در ۳ استان کشور به صورت پایلوت برای دریافت بازخورد و 

اجرای آن در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید سلمان سامانی سخنگوی 
وزارت کشور از حذف کپی کارت ملی و شناسنامه برای ارائه 
خدمات به مردم در دستگاههای دولتی در ۳ استان سمنان، 
قم و خوزستان خبرداد و گفت: این پروژه با محوریت وزارت 
کشور در این ۳ استان  به صورت پایلوت در حال اجرا است و 
با توجه به دریافت بازخورد از اجرای موفق این طرح، اجرای 
آن در سراسر کشور و تمامی دستگاه های دولتی و بانک 
ها و .... به مرور به اجرا گذاشته خواهد شد.وی در ادامه 
افزود: با اجرای این پروژه عالوه بر سهولت در خدمت رسانی 
به مردم صرفه جویی قابل توجهی در زمینه حفظ محیط 
زیست و مشخصا استفاده از کاغذ انجام می شود.سخنگوی 
وزارت کشور تصریح کرد: همانگونه که مطلع هستید سالیانه 
میلیونها برگ فتوکپی از شناسنامه و کارت ملی از مردم 
دریافت می گردد که هم تهیه این ها و هم نگهداری و 
امحای شان هزینه های زیادی دارد که با اجرای این طرح و 
با استعالم برخط هویت خدمت گیرندگان هزینه های مردم 
و دستگاه ها به شدت کاهش پیدا می کنند.سامانی با بیان 
اینکه اهتمام مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور و 
سازمان ثبت احوال اجرای طرح های کاربردی در جهت 
کاهش هزینه های مردم است، اضافه کرد: این مزایا در کنار 
فواید زیست محیطی ناشی از کاهش مصرف کاغذ  پروژه 
را از اهمیت باالیی برخوردار می کند.وی یادآور شد: هم 
اکنون تمامی دستگاه دولتی بانک و برخی نهادهای عمومی 
و خصوصی به صورت برخط امکان احراز هویت خدمت 
گیرنده را از پایگاه ثبت احوال دارند و اغلب آنان هم اکنون 
از این سرویس استفاده می کنند به گونه ای که در حال 
حاضر این خدمت در بیش از ۲۰۰ هزار نقطه برقرار بوده 
و بر اساس نیاز قابل تعمیم به تمامی دستگاهها ، مناطق و 

استانهای متقاضی است.

تظاهرات گسترده مردم فلسطین
در دوازدهمین جمعه خشم، مردم فلسطین در اعتراض 
به تصمیم ترامپ علیه قدس اشغالی دست به برگزاری 
تظاهرات گسترده زده و به شدت با نظامیان صهیونیست 

درگیر شدند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ۱۲ هفته از تصمیم جنجالی 
دونالد ترامپ مبنی بر اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیستی می گذرد و با این وجود، فلسطینیان هر هفته 
پس از اقامه نماز جمعه با برپایی تظاهرات های گسترده 
موسوم به تظاهرات های جمعه خشم اعتراض خود نسبت 
به این اقدام غیرقانونی ترامپ را نشان می دهند.بر اساس 
این گزارش، سراسر کرانه باختری، قدس اشغالی و مناطق 
مرزی باریکه غزه همانند هفته های گذشته صحنه تظاهرات 
گسترده فلسطینیان است که این تظاهرات ها در نتیجه حمله 

نظامیان صهیونیست به خشونت و درگیری کشیده شد.

خبرخبر

امام جمعه موقت تهران با محکوم کردن اغتشاش 
ها و آشــوب های خیابــان پاســداران در روزهای 
اخیر، خواســتار برخورد قاطعانه دستگاه قضائی با 
جنایتکارانی شد که مرتکب قتل و تعرض به خانه ها، 

مغازه ها و ماشین های مردم شدند.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنا، آیت اهلل محمدعلی 
موحدی کرمانــی در خطبه دوم نماز جمعه تهران 
اظهار داشــت: از اقدامات سنجیده و عاقالنه نیروی 
انتظامی تشــکر می کنیم که خوب عمل کردند و 
مدبرانه به این اغتشاش خاتمه دادند.وی تاکید کرد: از 
دستگاه قضائی می خواهیم که با این جنایتکاران که 
مرتکب قتل و تعرض به خانه ها، مغازه ها و ماشین 
های مردم شدند، اند به شدت و قاطعیت رفتار کند.

موحدی کرمانی گفت: مساله امنیت مساله ای نیست 
که به ســادگی بتوان از آن گذشت ان شاء اهلل مردم 
شریف ما شاهد مجازات قاطعانه این حریم شکنان 
خواهند بود.وی همچنین با اشاره به دیدار اخیر رهبر 
معظم انقالب با مردم آذربایجان شــرقی در سالروز 
قیام تاریخی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبریز گفت: مقام 
معظم رهبری در دیدار مردم انقالبی آذربایجان شرقی 
مطالب بسیار مهمی بیان فرمودند. مردم خوشبختانه 
از صدا و سیما شنیده و استفاده کرده اند. ان شاء اهلل 

همه بویژه مسووالن موفق به اجرا باشند.
موحدی کرمانــی در ادامه با بیــان این که حادثه 
مصیبت بار و دردآور هواپیمای مســافربری تهران 

- یاســوج که به جان باختن تعدادی از هم میهنان 
عزیزمان انجامید قلوب همــه را از اندوه و غم لبریز 
کرد اظهار داشت: تاثرعمیق و همدردی صمیمانه 
خودمان را با خانواده های داغداران ابراز می داریم و 
صبر جمیل و اجر جزیل برای آنان و رحمت و غفران 
الهی را برای جانباختگان از خداوند مسالت می کنیم.

وی تصریح کرد: آنچه مایه مباهات و افتخار اســت 
این که شــنیده ام خانواده های جانباختگان اظهار 
داشــته اند ما راضی به ادامه عملیات جستجو برای 
یافتن اجساد عزیزانمان نیستیم، مبادا جان کسی به 

خطر افتاد. مرحبا به این ایثار که مردم خوبی داریم 
و خداوند به مسووالن توفیق دهد که خدمتگذار این 
مردم باشیم. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با 
اشــاره به حادثه زلزله کرمانشاه گفت: در ارتباط با 
زلزله زدگان کرمانشاه ضمن تشکراز نیروهای امدادی، 
هالل احمر، آتش نشــانی، سپاه، ارتش و دولت؛ اما 
آنچه شنیده ام این است که بازعزیزان نیاز به توجه 
بیشــتر دارند مخصوصا که به واسطه بارش شدید 
مشــکالتی برای آنها به وجود آمده است همچنین 
الزم است بودجه بیشتری در اختیارشان قرار گیرد 

تا بتوانند مسکنی برای خود تهیه کنند.وی به کسب 
مدال طالی مســابقات تیر و کمان آمریکا توسط 
نوجوان ۱۴ ساله کرمانی هم اشاره کرد و گفت: مطلع 
شدیم نوجوان کرمانی ۱۴ ساله به نام سیدابوالفضل 
حسینی پس از شرکت در راهپیمایی اربعین، مطلع 
می شود مسابقاتی در آمریکاست به منظور شرکت 
در مسابقات تیر و کمان به آمریکا رفت و مدال طال 
دریافت کرد و این مدال را به ســردار رشید اسالم 
سرلشگر قاسم سلیمانی و میلیون ها زائر حسینی که 
در اربعین به زیارت امام حسین می روند اهدا کرد از 
این نوجوان ۱۴ ساله هم تشکر داریم.موحدی کرمانی 
همچنین گفت: اول اسفند سال ۶۴ سالروز شهادت 
محالتی نماینده امام در سپاه پاسداران بود. این یاد 
را تکریــم و تجلیل می کنیم و از خدای متعال می 
خواهیم که روح او را با شهدای کربال محشور کند.وی 
در پایان خطاب به آمریکا به عنوان جنایتکار بزرگ 
جهان و ایادی استکبار گفت: آمریکا، صهیونیسم و 
عربستان سعودی در فکر ایجاد اجتماع منطقه ای و 
بین المللی علیه ایران هستند. غافل از این که ایران 
اسالمی حامل نور خداست و خاموش شدنی نیست.
موحدی کرمانی گفت: انقالب ایران یکی از مصادیق 
کلمه طیبه است و فرسنگ ها ریشه در اعماق زمین 
دارد و شاخه هایش به آسمان ها رفته و مرتب میوه 
می دهد. آمریکا، خودت و ایادی ات عصبانی شوید و 

از این عصبانیت بمیرید.

موحدی کرمانی تأکید کرد:

برخورد قاطعانه دستگاه قضائی با جنایتکاران خیابان پاسداران

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

حوزه ثبتی بابل
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
موضوع  هیات  در  که  متقاضیانی  ،امالک   ۱۳۹۰/۹/۲۰
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی بابل مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و 
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در دریکنده پالک اصلی ۲۸۰۴ 

بخش ۱
به  نسبت  طالشی  زاده  حسین  رقیه  فرعی:   ۱۲۸
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
مهین  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   ۳۰.۱۵۸

سپهر مالک.
اصلی  و کتی پالک  علمدار  در  واقع  متقاضیان  امالک 

۲۸۱۵ بخش ۱
به  نسبت  علمداری  پور  خلیل  حسین  فرعی:   ۸۷۱۸
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
شهریار  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   ۳۰.۱۶۳

طهماسبی مالک.
غالمعلی  فاطمه  و  فر  قاسمی  قاسم  فرعی:   ۸۷۲۹
تبار فیروزجائی هر یک نسبت به سه دانگ نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
نوراله  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   ۶۹.۹۷

مصطفی پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی ۲۳۲۶ 

بخش ۲
فرعی:   ۱۰۵ از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   ۱۰۵۴۴
عباس و محمد غالمیان حمزه کالئی بالمناصفه نسبت 

به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۸۵.۱۰۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از ابوالقاسم 

کریمی پور مالک.
۱۰۵۴۶فرعی مفروز و مجزی شده از ۳۷فرعی: فاطمه 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  امیری  برزگر  صغری 
زمین با بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف میباشد 
از  واسطه  بدون  مربع خریداری  متر  مساحت ۲۵۲  به 

نوروز علی بالی مالک.
امالک متقاضیان واقع در بازگیرکال پالک اصلی ۲۵۰۸ 

بخش ۲
۴۶۵ فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۳ فرعی: فرشاد و 
محمد حسن نتاج عزیزی بالمناصفه نسبت به ششدانگ 
احداثی در آن که عرصه آن  بنای  با  یک قطعه زمین 
وقف میباشد به مساحت ۲۵.۲۲۴ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از علیرضا حسن نتاج مالک.
مسعود  ۱فرعی:  از  شده  مجزی  و  مفروز  ۴۹۲فرعی 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  به ششدانگ  نسبت  احمدی 
احداثی به مساحت ۵۰.۱۹۷متر مربع خریداری بدون 

واسطه از رضا علی نظری مالک.
اصلی  پالک  بابل  اراضی  در  واقع  متقاضیان  امالک 

۳۱۶۰ بخش ۲
۱۱۷ فرعی: سید حسن میرزاده نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف 
میباشد به مساحت ۶۰.۲۶۱ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از علی طراوتی مالک.
اصلی  پالک  بابل  اراضی  در  واقع  متقاضیان  امالک 

۳۵۷۹ بخش ۲
به ششدانگ یک قطعه  نسبت  اصغرپور  نقی  فرعی:   ۷
مربع  متر  مساحت ۳۶.۲۳۴  به  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از عباس بندگان مالک.
اصلی ۳۶۲۴  پالک  اوشیب  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ۲
سیده  ۵۸فرعی:  از  شده  مجزی  و  مفروز  ۲۷۰۰فرعی 
کوکب گوهریان محمدی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر   ۰۸.۲۸۶ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از روح اله عطاریه مالک.
۲۷۰۱ فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۱۸فرعی: اکرم 
محمد جان آغوزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۶۵.۲۷۹ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از مشتری تبار مالحسن مالک.
اصلی ۴۰۴۴  امیرکال پالک  واقع در  متقاضیان  امالک 

بخش ۲
قطعه  یک  به ششدانگ  نسبت  علی ساعدی  فرعی:   ۹
مربع  متر  مساحت ۴۳.۲۶۰  به  احداثی  بنای  با  زمین 
خریداری بدون واسطه از محمد ساعدی و غیره مالک.

اصلی ۴۲۰۱  امیرکال پالک  واقع در  متقاضیان  امالک 
بخش ۲

به ششدانگ  نسبت  امیری  عسکریان  عباس  فرعی:   ۱
با بنای احداثی به مساحت ۷۴.۲۱۵  یک قطعه زمین 
متر مربع خریداری بدون واسطه از رجبعلی عسکریان 

مالک.
اصلی ۴۵۳۲  امیرکال پالک  واقع در  متقاضیان  امالک 

بخش ۲
۸ فرعی: علی روحانیان امیری نسبت به ششدانگ یک 
به مساحت ۹۸.۱۹۴ متر  بنای احداثی  با  قطعه زمین 
روحانیان  رضا  محمد  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع 

امیری مالک.
 ۴۸۶۲ اصلی  پالک  دیوکال  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ۲
۱۳۰۴فرعی مفروز و مجزی شده از ۳۹۳فرعی: فاطمه 
غنی نیا طبرستانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
خریداری  مربع  متر  مساحت ۱۵۴  به  احداثی  بنای  با 

بدون واسطه از حسن بابا نتاج امیرکالئی مالک.
۱۳۱۷فرعی مفروز و مجزی شده از ۲۷۸فرعی: شیداله 
میرحسینی ارچی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
خریداری  مربع  متر  مساحت ۱۷۸  به  احداثی  بنای  با 

بدون واسطه از حسین حسنجانی مالک.
علی  ۲۷۸فرعی:  از  شده  مجزی  و  مفروز  ۱۳۶۱فرعی 
کریمی نیا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
بدون  مربع خریداری  متر  مساحت ۶۶.۴۵  به  احداثی 

واسطه از رقیه باقرتبار مالک.
 ۵۷ اصلی  پالک  کاردرکال  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ۸
به  نسبت  دهنوی  حسینی  احمد  سید  فرعی:   ۳۶
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
یاسر  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   ۲۵.۵۳۰

ناصری نیا مالک.
به ششدانگ  نسبت  دهنوی  یزدانی  طاهره  فرعی:   ۳۷
با بنای احداثی به مساحت ۲۵.۵۳۰  یک قطعه زمین 
نیا  ناصری  یاسر  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

مالک.
 ۲۴ اصلی  پالک  کال  رکنی  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ۱۱
۵ فرعی: محمد حسن پور رکونی نسبت به ششدانگ 
از  مشاع  دانگ  سه  که  مزروعی  زمین  قطعه  یک 
ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت ۹۰.۳۳۶۰ 
حسن  رمضانعلی  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

پور مالک.
کفشگر)زرگرشهر(  خلیل  در  واقع  متقاضیان  امالک 

پالک اصلی ۳۷ بخش ۱۱
یک  ششدانگ  به  نسبت  احمدپور  علیرضا  فرعی:   ۹۳
قطعه زمین با بنای احداثی در آن که یک سوم سهم از 
دو سهم از یازده سهم ششدانگ عرصه آن وقف میباشد 

به مساحت ۱۵.۲۹۲۸ متر مربع خریداری بدون واسطه 
از احمد احمدپور مالک.

امالک متقاضیان واقع در بصرا پالک اصلی ۴۸ بخش 
۱۱

۴۳۵ فرعی: سید علی هاشمی بصرا نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که بصورت باغ مرکبات میباشد که یک 
سهم از ۱۴ سهم ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به 
مساحت ۲۵۸۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از سید 

شجاع هاشمی مالک.
امالک متقاضیان واقع در موزیرج پالک اصلی ۵۳ بخش 

۱۱
۴۸۵۷ فرعی: عطا اله جهادی نسبت به ششدانگ یک 
از ۱۳  بنای احداثی در آن که ۴ سهم  با  قطعه زمین 
به مساحت  است  باقی  ثلث  آن  سهم ششدانگ عرصه 
یزدان  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   ۵۵.۳۷۷

گلنشین مالک.
۴۸۵۸ فرعی: علی اصغر اسفندیار نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که ۴ سهم از ۱۳ 
به مساحت  است  باقی  ثلث  آن  سهم ششدانگ عرصه 
حامد  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   ۶۰.۱۵۹

گالشی مالک.
امالک متقاضیان واقع در ترک محله پالک اصلی ۵۷ 

بخش ۱۱
۱۰۴۴ فرعی: اکرم نجف زاده گاون نسبت به ششدانگ 
 ۸۷.۸۸ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
متر مربع خریداری بدون واسطه از مسعود پورباباجان 

مالک.
۱۰۴۵ فرعی: علی روحانی اطاقسرا نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶۰.۲۱۹۲ 
متر مربع خریداری بدون واسطه از نوروز آقاجانی مالک.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات 
اعالم  آرای  به  ذینفع  اشخاص  صورتیکه  در  تا  الصاق 
اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  اعتراض داشته  شده 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
معترض  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  که 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
می  مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت  ثبت  اداره  نکند 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
نامه  آئین   ۱۳ ماده  برابر  است  بدیهی  نیست.  دادگاه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه 
از  با رای هیات پس  ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
در  را  مراتب  حدود،  تحدید  حاوی  اظهارنامه  تنظیم 
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان 
باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 
آگهی  ثبتی  واحد  حدود،  تحدید  سابقه  فاقد  و  ثبت 
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 

م.الف۳۰۸/۱۰۰/۹۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۱۲/۵ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
شهرام خسروی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امیر حبیب پور فرزند حمزه

خواهان خانم مریم زاهدی پور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امیر حبیب 
پور به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۶۰۹۹۸۸۷۱۰۴۰۰۹۰۹ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد، ضمنا 
ظرف مهلت یک هفته یک نفر داور واجد شرایط )دارای حداقل ۳۰ سال سن و 

متاهل( به دادگاه معرفی نمائید.
م الف:2931 منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی الوندیان و علی مراد حیدری 
آقای  خوانده  به طرفیت  دادخواستی  استان  و شهرسازی  راه  کل  اداره  خواهان 
این  به  که  مطرح  قمع  و  قلع  خواسته  به  حیدری  مراد  علی  و  الوندیان  مهدی 
شعبه ارجاع که به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۸۰۰۷۴۴   شعبه هشتم  
رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه 
مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ساعت ۱۱:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
خواندگان   بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده 
آگهی  االنتشار  کثیر  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  و درخواست خواهان  
میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور . 

متن آگهی
و   ۹۶۱۰۰۹۶۶۱۰۱۰۱۵۸۹ شماره  به  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
شماره دادنامه مربوطه ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۱۰۱۱۷۲ محکوم علیه بنام عزیز علی 
عزیزپوری فرزند نورخدا محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
وجه هفت فقره چک به عنوان اصل خواسته مبلغ ۸/۵۵۶/۰۰۰ ریال به عنوان 
هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک های مربوطه )سررسید ( تا زمان اجرای حکم که بر 
اساس شاخص بهاء کاال و خدمات مصرفی )شاخص تورم ( اعالمی از سوی 
بانک مرکزی که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد محکوم 

مینماید و هزینه نیم عشر دولتی در اجرا بر عهده محکوم علیه می باشد. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی . 

آگهی ابالغ
 دادنامه تامین خواسته از طریق روزنامه رسمی کثیر االنتشار طبق تبصره ماده ۳۰۲ 
فرزند سبزعلی خواهان  ویسکرمی  بودن خوانده صمد  المکان  مجهول  به  توجه  با 
فاطمه اسفندیاری فرزند پرویز دادخواستی بخواسته مطالبه چک و تامین خواسته 
به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد تقدیم کرده که به شماره 
شماره  رای  بموجب  قانونی  مراحل  طی  از  پس  گردیده  ثبت  بایگانی   ۹۶۱۳۱۲
۹۶۰۰۱۷۰۳ قرار تامین خواسته از اموال منقول و غیر منقول و بالمعارض خوانده 
به میزان ۱/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا پایان رسیدگی صادر گردیده قرار قبل از ابالغ 
بهمراه ابالغ قابل اجراست ظرف ۱۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه 
می باشد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است خواهان مکلف است ظرف ۱۰ روز 
نسبت به اصل دعوی در این دادگاه اقامه دعوی نماید در غیر اینصورت با درخواست 

خوانده قرار تامین خواسته لغو خواهد شد مراتب یک نوبت آگهی می شود .
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –حمید گوهری 

متن آگهی
خواهان:خانم پروین رحمانی فرزند محمداکبربه نشانی گتوند-شهرک شهید بنی نجار –بلوک۲پالک۶-
حضانت  المکان-خواسته:تقاضای  مجهول  نشانی  به  الدین  خیر  فرزند  جعفری  رحیم  خوانده:آقای 
به  ایران دادخواستی  افغانی مقیم  تبعه  فرزند محمداکبر  پروین رحمانی  فرزندان-رای دادگاه:خانم 
طرفیت آقای رحیم جعفری فرزندخیرالدین تبعه افغانی مقیم ایران دائر برتقاضای حضانت فرزندان پسر 
بنامهای علی۵ساله وکسری ۸ساله تقدیم ودردادخواست خود مدعی شده خوانده از تاریخ۱۳۹۶/۱/۱۰او 
و فرزندانش را ترک و به مکان نامعلومی رفته است دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم 
پیوست آن و تشکیل جلسه دادرسی و عدم حضور خوانده دعوی با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی 
و ضرورت حضانت فرزندان و به لحاظ غایب بودن پدر آنان،دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و 
مستندا به ماده۱۹۴قانون مدنی افغانستان و مواد۱۱۶۸و۱۱۶۹قانون مدنی وماده۴قانون حمایت خانواده 
مصوب سال۱۳۹۱و مواد ۱۲۵۷و۱۲۵۸قانون مدنی امر حضانت فرزندان مشترک زوجین به خواهان 
اعطا می شود رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس 
ظرف بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی گتوند-سلیمانیاستان خوزستان است.شماره م الف:)۱۶/۲۰۲(

آگهی دعوتنامه
پدر:علیرضا- عزیزی-نام  المکان۲-محمد  فروش-اقامتگاه:مجهول  –شغل:طال  عزیزی  ۱-علیرضا 
شغل:طالفروش-اقامتگاه:مجهول المکان-محل حضور:شورای حل اختالف شعبه شماره به نشانی:گتوند-
دادگستری دفترقاضی موالیی-وقت حضور:۱۳۹۷/۱/۲۲-ساعت حضور:۱۳-علت حضور:دعوی هوشنگ 

دبیرشورای حل اختالف شعبه2گتوندفتاحی علیه شما جهت حضور.شماره م الف:)۱۶/۱۹۸(

آگهی دعوتنامه
المکان-محل حضور:شورای حل اختالف  مرتضی رضایی-نام پدر:بیلر-شغل:آزاد-اقامتگاه:مجهول 
شعبه شماره به نشانی:گتوند-دادگستری دفتر قاضی محمودی-وقت حضور:مورخ۹۷/۲/۱۰-ساعت 
حضور:۱۱ظهر-علت حضور:دعوی صولت رئیسی به وکالت ازخانم عسکری علیه شما وحضورجهت 

دبیرشورای حل اختالف شعبه2گتوندرسیدگی در محضرقاضی شورا.شماره م الف:)۱۶/۱۹۹(

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم آقای حمیدرضا بشیری  فرزند خواهان 
به  بشیری  حمیدرضا  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جباری  سعید  آقای 
خواسته الزام به تنظیم سند در دفترخانه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۰۶۷۳۰۰۳۵۹شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 
چالوس ثبت وقت رسیدگی مورخ۹۷/۱/۱۵ ساعت ۱۰ تعیین که حسب  دستور 
دادگاه طبق  موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
دفتر  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  ماه  یک  ظرف  خوانده  که  می گردد  آگهی 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
 مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان چالوس فاطمه سام دلیری 

آگهی امالک وقت رسیدگی
 و دادخواست و ضمائم به آقای علی لطفی زاده فرزند ولی اهلل خواهان آقای سعید 
به  الزام  خواسته  به  زاده  لطفی  علی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جباری 
تنظیم سند در دفترخانه مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
ثبت  چالوس  شهرستان  اختالف  شورای حل  سوم  ۹۶۰۹۹۸۲۰۶۷۳۰۰۳۵۹شعبه 
طبق   دادگاه  دستور  که حسب   تعیین   ۱۰ ساعت  مورخ۹۷/۱/۱۵  رسیدگی  وقت 
موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
که خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
 مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان چالوس فاطمه سام دلیری 

معاون وزیر امور خارجه گفت: البته نسبت به آینده 
هر احتمالی وجود دارد و فشارهایی که آمریکا به 
همه کشورهای عضو برجام می آورد این توافق را در 

موقعیت مشکلی قرار داده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، عباس عراقچی 
که برای دیدار با مقامات انگلیسی هفته جاری به 
لندن سفر کرده است، اعالم کرد: در سفرهای ما 
بــه اروپا و مقامات اروپایی به ایران، برجام همواره 
یکی از محورهای اصلی گفت وگوها بوده است و 
ما به صورت مستمر درباره آن، تبادل نظر می کنیم 
زیرا تحوالت گه  گاه روز به روز اســت.وی درباره 
محور گفت وگو با مقامات انگلیســی و روابط دو 
جانبه افزود: با طرف انگلیسی، بحث خوبی در این 
زمینه شــد و اشتراک نظرهای خوبی در این باره 
وجود دارد که برجام، قابل مذاکره مجدد نیست.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان با بیان 

این که این موضع مشترک ماست که برجام قابل باز 
شدن، مذاکره دوباره و تغییر نیست، تصریح کرد: 
هیچ قسمتی از آن )برجام( را نمی توان عوض کرد.
عراقچی ادامه داد: شش کشوری که با ما مذاکره 
کردند و اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده مذاکرات 
بود و ایران، مسوولیت مشترک )برای حفظ برجام( 
دارند و حتی فراتــر از آنها، جامعه بین المللی در 
این باره مســوولیت دارد.وی افــزود: درباره اینکه 
در آینده چه گام هایی دیگری می توان برداشت، 
اختالف نظرهایی وجود دارد و با توجه به سیاستی 
که دولت آمریکا در پیش گرفته اســت، نیاز دارد 
ما مشورت های مستمر داشته باشیم. در مجموع 
در گفت وگوهای مفصلی که روز چهارشنبه با آقای 
آلیستر برت وزیر مشاور در امور خارجی انجام شد 
همــه موضوعات را مرور کردیم و فکر می کنم در 
یک تفاهم نزدیک تر میان دو کشور، گفت وگوها 

موثر بوده است.این مقام وزارت امور خارجه گفت: 
برجام اکنون توافقی میان ایران و شــش کشور 
نیست. برجام یک سند متعلق به شورای امنیت و 
جامعه بین الملل است و شورای امنیت در قطعنامه 
۲۲۳۱ برجام را نه این که تایید کرده باشــد، بلکه 
برجام را بخشــی از خود قرار داد یعنی بخشی از 
قطعنامه خودش قرار داده است و این یک وظیفه 
مشترک بین المللی است و تقابلی که آقای ترامپ با 
برجام پیدا کرده، در اصل تقابل با جامعه بین الملل 
است. به همین علت نیز تاکنون منزوی شده و هر 
تالش برای به قول خودش پاره کردن برجام، موفق 
نبوده است.معاون وزیر امور خارجه گفت: برجام 
از توافق های بین المللی است و ترامپ ادعا کرده 
بود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، نخستین کارش از بین بردن برجام باشد اما 
اکنون تقریبا یک سال و یک ماه او در این قدرت 

است اما موفق به این کار نشده است و علت آن هم 
استحکام داخلی این توافق و هم استحکام بیرونی 
برجام و حمایتی است که کشورهای عضو برجام و 

جامعه بین الملل انجام می دهند.

عراقچی: برجام قابل مذاکره مجدد نیست

تقابل ترامپ با برجام، تقابل با جامعه بین الملل است
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آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب احمد خفائی فرزند عبدالرضا به شماره ملی ۳۴۹۰۲۵۸۳۳۹ 
و شماره دانشجوئی ۹۵۶۵۱۱۱۹ دانشجوی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی 

ارشد دانشگاه علم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

  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 شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۶۳۹۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
علی خسروی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند مرادحسین به شماره شناسنامه۱۷۲کدملی ۴۰۱۰۶۰۸۵۹۵ صادره از اسدآباد 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۰۰ مترمربع پالک ۳۰۹ فرعی از ۱۶۳ 
اصلی واقع در کرج- جاده مالرد- پایین تر از کانال - بن بست افشارزاده - قطعه 
چهارم شمالی - پالک ۵۸۰ خریداری از مالک رسمی خود متقاضی 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 
به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می 
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 ۲۵۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۲/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۲۰

محمد سلیمانی   کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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  اراضی  و ساختمانهای  
فاقد  سند رسمی برابر  رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۵۲۴۳- ۹۶/۹/۲۹ هیات  
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند 
رسمی مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  
بالمعارض  متقاضی  آقای  عیسی  توکلی  ایزدی  فومنی  فرزند  محمدرضا به 
شماره شناسنامه  ۱۰۰۴ صادره  از رشت  در قریه  شالکو در شش  دانگ  یک 
قطعه زمین  مشتمل  بر بنای  احداثی به مساحت ۲۳۰/۰۳  متر مربع  پالک  فرعی 
۳۶۱۴۵ از اصلی ۷۷  مفروز  و مجزی  شده از پالک  فرعی ۳۳۶ از اصلی  ۷۷ واقع  
ابراهیم  پرتوی  ویشکائی  محرز  در بخش  ۴ رشت  خریداری از مالک  رسمی 
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. رم الف:۶۷۵۹
رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  2 رشت -  حسین اسالمی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۶/۱۱/۱۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۵

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

خانم فانوس و اختر طاهری فرزندان عبدالعلیدرخواست رسیدگی به قول نامه عادی 
خود را از پالک ۱۶۰ و ۱۵۹فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه 
معروف به خوگالنکه از خانم سهیال احمدیانخریداری درخواست سند مالکیت نموده 
و پرونده نیز تحت کالسه۹۶-۲ و ۱ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۱۲۶۲مورخ 
۱۶ / ۱۰/ ۹۶  حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانهبه مساحت ۸۰/۲۰متر 
بانوان اختر و فانوس طاهری هر یک سه دانگ مشاعصادر نموده است  بنام  مربع 
و  امینی  مصطفی  و  سعید  و  احمدغفوری  آقایان  مزبور  پالک  اولیه  مالکین  نام  و 
چنانچه  تا  می شود  آگهی  ۱۵روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  لذا  غیرهمی باشد 
این  اول  نوبت  انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  که  کسانی 
به دادگاه  تا  اداره تسلیم دارند  این  به  را کتباً  اعتراض خود  به مدت دوماه  آگهی 
ارسال گردد،معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل 
تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام بانوان فانوس و اختر طاهری صادرخواهد نمود. صدور سند 

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

تاریخ انتشار اول۵ / ۱۲/ ۱۳۹۶ تاریخ انتشار دوم۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۶

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  اراضی  و ساختمانهای  
فاقد  سند رسمی برابر  رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۵۲۴۱- ۹۶/۹/۲۹ هیات  
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند 
رسمی مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  
بالمعارض  متقاضی  آقای  عیسی  توکلی  ایزدی  فومنی  فرزند  محمدرضا به 
شماره شناسنامه  ۱۰۰۴ صادره  از رشت  در قریه  شالکو در شش  دانگ  یک 
قطعه زمین  مشتمل  بر بنای  احداثی به مساحت ۳۰۶/۶۸ متر مربع  پالک  فرعی 
۳۶۱۴۴ از اصلی ۷۷  مفروز  و مجزی  شده از پالک  فرعی ۳۳۶ از اصلی  ۷۷ واقع  
ابراهیم  پرتوی  ویشکائی  محرز  در بخش  ۴ رشت  خریداری از مالک  رسمی 
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. رم الف:۶۷۶۱
رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  2 رشت -  حسین اسالمی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۶/۱۱/۱۹ 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۵

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

امامعلی محمدمرادی فرزند کاکااحمد درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
را از پالک ۱۲۸  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به 
کانی خال خاص که از آقایان محمدعزیزقادری خریداری درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه  ۹۲-۳۶  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۹۶۷  
مورخ ۱۷ / ۸ /  ۹۶  حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه و حیاط به مساحت 
۱۲۴/۹۱ متر مربع بنام آقای امامعلی محمدمرادی  صادر نموده است و نام مالکین 
اولیه پالک مزبور آقای محمدعزیزقادری می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
انقضای مدت مقرر  از  اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس  دادخواست را به 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای امامعلی محمدمرادی 

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

تاریخ انتشار اول  ۵ / ۱۲ /   ۱۳۹۶ تاریخ انتشار دوم ۲۰  / ۱۲ /   ۱۳۹۶

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

تهران خیابان  –شهرستان  تهران  :استان  نشانی  به  عدالت  فرزند  ۱-رسول جمالی 
آذربایجان خیابان یاسری پالک ۲۰ طبقه سوم 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
۱-مراد همتی فرزند همت به نشانی مجهول المکان 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه :
شرقی  شهدای  آباد  –خرم  لرستان   : نشانی  به  خان  فرزند حسین  صالحی  صادق 

مجتمع تجاری محمدزاده طبقه سوم نوع رابطه وکیل رسول جمالی 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم به شماره ۹۶۱۰۰۹۶۶۱۳۴۰۰۴۴۶ و 
شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۳۴۰۰۱۷۴ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ۸ فقره چک به شماره های ۷۷۳۹۶۳-۱ ، ۷۷۳۹۷۴-۲ 
 ،  ۷۷۳۹۷۱-۷  ،  ۷۷۳۹۶۸-۶  ،  ۷۷۳۹۶۷-۵  ،  ۷۷۳۹۷۵-۴  ،  ۷۷۳۹۷۰۴۴-۳  ،
دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۸/۰۲۴/۰۰۰ مبلغ  و  مسکن  بانک  عهده   ۷۷۳۹۶۶-۸
ها  صدور چک  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و 
لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها که 
از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق محکوم له 
و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت و ضمنا اجرای حکم غیابی منوط است به 

معرفی ضامن معتبر توسط محکوم له 
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد – مراد جوادی فر . 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم و استماع شهادت شهود به آقای امیرحسین 

دریکوند فرزند عزت اله مجهول المکان 
خواهان خانم معصومه هاشمی فرد  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امیرحسین 
به  که  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  نفقه  خواسته  به  المکان  مجهول  دریکوند 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۶۷۰۰۳۵۸    شعبه ۱۷ شورای حل اختالف  شماره 
  ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  خانواده  مجتمع 
ساعت۱۰:۰۰ تعیین مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای 
صدورحکم بر الزام و محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ 
را نموده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
دبیر شعبه 1۷ شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –هنگامه صادقی . 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده

کالسه پرونده: ۹۶۱۲۷۹
 وقت رسیدگی:روز دوشنبه ۹۷/۲/۱۷ ساعت ۱۰ شعبه سوم حقوقی ورامین 

خواهان:زینب حسینی با وکالت زهرا کچویی
خوانده:طالب حسینی مسرور نادشاه- مجهول المکان 

خواسته: طالق
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
سوم حقوقی  ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود  تا 
خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
م الف1۷9۰خ  رنجبران-مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی ورامین

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم و در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم الهام امیر فضلی فرزند 
غالم حیدر به اتهام جعل موضوع شکایت کریم ساالر برالیکه فرزند صید نازار ظرف 

یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –علی اصغر جمشیدی 

 خانه کشاورز زبان گویای 
کشاورزان

سلیمانی- گلستان: در نشستی که در دفتر رییس 
سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شد، 
مختار مهاجر رییس سازمان گفت: از اینکه فرصتی 
شد که در خدمت دبیر و اعضای هیات اجرایی خانه 
نظر  تبادل  با  بتوانم  که  باشم خوشحالم  کشاورز 
مسائل و مشکالت بخش کشاورزی را بررسی و به 
رفع آن همت بگاریم. وی افزود: خانه کشاورز زبان 

گویای کشاورزان است.
کشاورز  خانه  اجرایی  هیات  اعضای  از  مهاجر 
بخش  مشکالت  و  مسائل  که  کرد  درخواست 
کشاورزی استان را سریعاً به ایشان و سازمان جهاد 
کشاورزی انتقال دهند تا تصمیم گیری به موقع برای 

رفع چالش صورت پذیرد.
اشاره  با  گلستان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
استان در  بودن دبیر خانه کشاورز  اصلی  به عضو 
جلسه ستاد فنی جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: 
مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها از وجود دبیران 
مرتبط  جلسات  در  کشاورز  خانه  شهرستان های 
به بخش کشاورزی دعوت بعمل آورده و از نقطه 
نظرات آن ها به عنوان مشاور و انتقال دهنده موارد 
بخش کشاورزی استفاده کنند. مهاجر تصریح کرد: از 
وظایف و مأموریت های کاری سازمان جهاد کشاورزی 
استان، حمایت و بهره  مندی از نقطه نظرات فنی و 
کارشناسی تشکل ها به ویژه اعضای خانه کشاورز 
استان است. در ادامه این نشست علیقلی ایمانی دبیر 
خانه کشاورز استان گلستان با سپاسگزاری از وقتی 
که رییس سازمان جهاد کشاورزی در اختیار اعضای 
هیأت اجرایی گذاشت از زحمات و حمایت های ایشان 
قدردانی کرد.  کارکنان سازمان جهاد کشاورزی  و 
ایمانی در ادامه به مسائل پیرامون بخش کشاورزی 
در خصوص، پرداخت به موقع وجه خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی از جمله: گندم، جو، کلزا، کیفیت 
و قیمت سموم و نهاده های کشاورزی، تعیین تکلیف 
چاه های شرکتی در خصوص برقی کردن و استفاده از 
سیستم های نوین، طراحی آبیاری نوین، خرید میوه 
تنظیم بازار، پرداخت خسارات و نحوه ی کارشناسی 
تعیین آفت محصول، تعیین تکلیف سهمیه سوخت 
پرداخت. دبیر خانه کشاورز استان گلستان در ادامه 
به مشکالت بیمه محصوالت کشاورزی و پرداخت 
خسارت، نظارت بر کیفیت بذرها، سرمایه در گردش 
برای خسارت دیدگان با عدم توجه به بدهی های گذ 
شته در صورت نیاز، شرکت های تعاونی روستایی و 
رودخانه  حوزه  آبه های  حق  آمده  پیش  مشکالت 
اترک اشاره کرد. همچنین اعضای هیأت اجرایی خانه 
کشاورز استان گلستان هر کدام جداگانه به مسائل 
و مشکالت بخش کشاورزی حوزه های مرتبط اشاره 
کردند. مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
گلستان با شنیدن سخنان دبیر و اعضای خانه کشاورز 
استان به سواالت و موارد مطرح شده پاسخ ارایه کرد 
و گفت: برای بهبود وضعیت کشاورزی استان در سطح 
۲۸۰ هزار هکتار در چندین نقطه استان به لحاظ دارا 
بودن اراضی در دستور کار قرار گرفت که در سطح ۲۸ 
هزار هکتار در حال اجرا و ۱۲ هزار هکتار در گمیشان 
افتتاح شد که اجرای این پروژه مهم  می تواند تولید 

محصوالت را در منطقه تا دو برابر افزایش دهد.

خبر

 برگزاری جلسه شورای هماهنگی
 آزمون سراسری قرآن کریم در اسالمشهر

آزمون  برگزاری  هماهنگی  شورای  جلسه  اسالمشهر:  نوری- 
سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم با حضور رئیس اداره فرهنگ 
امور خیریه )حجت  و  اوقاف  اداره  اسالمی)حسینی(،رئیس  ارشاد  و 
االسالم ارژنگی(،روز دو شنبه ۳۰ بهمن ماه در محل اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی اسالمشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، 
رئیس اداره ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه از تالش و 
همت آنان جهت برگزاری آزمون سراسری قرآن قدر دانی نمود و در 
ادامه بندهای مختلف اجرایی به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت و وظیفه هر کدام از ادارات مشخص شد.
وی با اشاره به ثبت نام ۱۱۴۸ نفر جهت شرکت در آزمون از تالش 
های اداره اوقاف و امور خیریه در این زمینه تشکر و قدر دانی نمود 
و ابراز امیدواری کرد همانگونه که از لحاظ کمیت امسال آزمونی بی 
نظیر برگزار می شود از لحاظ کیفیت و هماهنگی انجام امور نیز این 

گونه باشد. 
گفتنی است؛ این جلسه جهت هماهنگی بیشتر برای برگزار شدن 
آزمون بود و مسئولیت آزمون کتبی با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه وهمچنین مسئولیت آزمون 
شفاهی با اداره اوقاف و امور خیریه و با همکاری اداره ارشاد می باشد 
و مصوب شد هماهنگی و برنامه ریزی های الزم توسط دستگاهها 

برای برگزاری هر چه بهتر و باشکوهتر آزمون انجام پذیرد. 
الزم به ذکر است؛ آزمون کتبی صبح روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه 
در دو نوبت در مدرسه پسرانه ناصری منش واقع در روبروی سینما 
فجر و آزمون شفاهی ۱۲ لغایت ۱۷ اسفند ماه در اداره اوقاف و امور 

خیریه برگزار خواهد شد. 

 رفع تصرف  113،8هکتار  از اراضی ملی
 استان مرکزی

مرکزی  استان  وشهرسازی  راه  کل  مدیر  گفته  به  اراک:  داودی- 
میزان  حجم رفع تصرفات از اراضی  ملی استان مرکزی در ۱۰ ماه 

نخست سال جاری ۱۱۳،۸هکتارمی باشد.
مرکزی،  استان  وشهرسازی  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مجید شارقی با اعالم این خبر گفت:یکی از تکالیف مهم  اداره کل 
راه وشهرسازی استان مرکزی مقابله و رفع تصرف از اراضی ملی است 
ونیروهای  انتظامی  عوامل  وبکارگیری  یگان  تشکیل  به  توجه  با  که 
آموزش دیده حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن مستقر در 

این اداره کل اجرا میگردد.
از  افزود: طی ۱۰۱ عملیات جداگانه در حدود ۱۱۳،۸هکتار   وی  
اراضی ملی استان مرکزی به ارزش بالغ بر۱،۲۷۷ میلیارد ریال در۱۰  
تصرفات  رفع  شامل   که  شده  تصرف  رفع  جاری  سال  نخست  ماه 

فوری و اجرای احکام قطعی قضایی می شود. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی  اضافه نمود: بیشترین رفع 
تصرفات از حیث مساحت در این مدت متعلق به شهرستان خنداب 
به میزان ۳۰،۰۱هکتار  بوده که از این حیث شهرستان کمیجان  با 

۲۷،۰۳هکتار  در رتبه بعدی قرار دارد.
وی در ادامه بیان داشت:از حیث ارزش ریالی نیز بیشترین آمار رفع 
تصرفات استان مرکزی مربوط به شهرستان دلیجان  به ارزش ۱هزار 
با ۷۸میلیارد  اراک   این حیث شهرستان  از  که  بوده  ریال  میلیارد 

و۲۸۰میلیون ریال در رتبه دوم قرار دارد.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
البرز گفت: در بخش انرژی های خورشیدی البرز دارای متقاضیان 

سرمایه گذاری است.
ناصر اسکندری در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار 
زمان اعالم کرد: با توجه به اهمیت انرژی پاک و شرایط مناسبی که 
استان البرز دارد برخی از متقاضیان خواهان سرمایه گذاری در بخش 
انرژی خورشیدی بوده اند که در این راستا کارهایی نیز انجام شده 
است. وی افزود: سرمایه گذاری مستقیم توسط سرمایه گذاران تنها 
۶۵۰ کیلوواتی صورت گرفته است که با توجه به فعالیت هایی که 
در بخش توسعه نیروگاه های خورشیدی صورت می گیرد با کمک 
برخی دستگاه ها از قبیل جهاد کشاورزی، استانداری، منابع طبیعی، 
سازمان مدیریت، امور اقتصادی، محیط زیست، شرکت توزیع برق و... 
۲ هزار هکتار زمین خاص برای نیروگاه خورشیدی پیش بینی شده 
که  در فاز اول ۲۰۰ هکتار آن آماده تحویل به سرمایه گذاران می 
باشد. این مسوول خاطر نشان کرد: قرارداد خرید برق تضمینی تولید 
آن نیز انجام خواهد شد که با داشتن متقاضیانی که خواهان سرمایه 

گذاری در این بخش هستند امیدواریم به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: به همین دلیل برای توسعه نیروگاه های خورشیدی 
حرکت های جدی در استان البرز آغاز شده و امیدواریم با کمک 
مردم بتوانیم در توسعه این بخش گام های بزرگی برداریم. مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان البرز طول شبکه های برق استان را بیش 

از ۱۳ هزار کیلومتر اعالم کرد وگفت: حساسیت خدمات به گونه ای 
است که کوچکترین خللی ایجاد نشود و در تالش هستیم تا میزان 

خاموشی ها به حداقل برسد.
اسکندری با انتقاد از مصارف خانگی گفت: خدمات متناسب با نیازو 
رشد جامعه باید تغییر کند، تعداد مشترکینی که برق می گیرند با ۹ 

دهم درصد ارزش افزوده ۴۲ درصد انرژی را مصرف می کنند که این 
یکی از افتخارات استان است.

وی خاطر نشان کرد: مصارف در بخش خانگی استان غیرمعقول 
است و هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم که باید با فرهنگ سازی 

رسانه ها و مطبوعات به حد مطلوب برسیم و اصالح شود.
وی تعداد مشترکان را یک میلیون ۲۷۴ هزار مشترک اعالم کرد و 
گفت: میزان تلفات انرژی در البرز از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد در سال 
۹۶ کاهش یافته است. وی با بیان اینکه وصول بهای انرژی در استان 
البرز ۹۵ درصد است، بیان داشت: مشترکان ۱۰۰ میلیارد تومان 
به شرکت توزیع برق استان بدهکار هستند، در واقع ۹۵ درصد از 
مشترکین بها برق مصرفی را پرداخت و ۵ درصد مابقی به بدهکاران 
گذشته اضافه می شوند. مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز با بیان 
اینکه این شرکت راهکار جدیدی برای کاهش مصارف غیر مجاز 
از برق را در پیش گرفته، افزود: در شهرستان ساوجبالغ ۱۹ هزار 
متقاضی در این بخش داشتیم و برای افراد که به صورت غیر مجاز 

برق مصرف می کنند، انشعاب موقت و سه ساله اختصاص داده ایم.
ناصر اسکندری بیان داشت: جهت بهبود و جلوگیری از مصرف 
غیرمجاز برق کارهایی انجام شده است، اما هرگز بصورت هوشمندانه 
با بهینه سازی و بکارگیری تجهیزات مصرفی و  نبوده است که 
استفاده از کنتورهای هوشمند می توان در جهت بهبود و بهینه 

سازی مصرف گام برداشت.

البرزی ها متقاضی سرمایه گذاری در بخش انرژی خورشیدی

مرکز کنترل ترافیک شهرداری
رشت افتتاح شد

تولید برق در خوزستان 
جدی گرفته شود

ترافیک  کنترل  مرکز  رشت:  منکویی- 
شهرداری رشت افتتاح شد.

به گزارش زمان در مراسم افتتاحیه مرکز کنترل 
ترافیک شهرداری رشت، مسئولین بر ضرورت 
فرهنگ سازی و رفع مشکالت ترافیکی رشت 
آیین  در  کالنشهر  این  شهردار  کردند.  تاکید 
که  شهرداری  ترافیک  کنترل  مرکز  افتتاحیه 
اسالمی  شورای  اعضای  و  رئیس  حضور  با 
شهررشت، فرماندار، رئیس پلیس راهور گیالن 
و جمعی از مسئولین برگزار شد اظهار کرد: برای 
اجرایی شدن برنامه ها در رشت خرد جمعی 

وجود دارد اما کامالً در ابتدای راه قرار داریم.
 دکتر مسعود نصرتی گفت: اگر قرار است رشت 
مقصد گردشگری باشد و از ورود ۳۶ میلیون 
گردشگر بهره برداری کند الزم است مشکالت 

ترافیکی این شهر به طور جدی برطرف شود.
 وی با بیان اینکه هسته اصلی و مرکزی شهر 
نباید دارای ترافیک سنگین باشد تاکید کرد: 
برخی رودربایستی ها برای حل مشکالت باید 
از بین رفته و طرحی که مشاوران برای ترافیک 
باید تصویب و اجرایی شوند؛  تهیه می کنند 
که  خدادادی  های  نعمت  از  اینصورت  درغیر 
موجب تولید اشتغال و ثروت در شهر می شوند 
محروم خواهیم ماند. شهردار رشت ادامه داد: اگر 
دنبال پویایی، خلق ثروت و اشتغال زایی هستیم 
دیگر نباید چنین ترافیکی در شهر وجود داشته 
باشد تا مسافر بتواند فرصت اقامت ۸ ساعته در 
رشت را پیدا کرده و دراین شهر هزینه کند. 
کنترل  دوربین  وجود ۳۹  به  اشاره  با  نصرتی 

ترافیک در سطح شهر افزود : ۲۹ دوربین پیش 
از شورای پنجم وجود داشت و ۱۰ دوربین دیگر 
نیز در این شورا اضافه شده و تقریبا از صفر تا 
۱۰۰ امورات مربوط به راه اندازی مرکز کنترل 

ترافیک در شورای پنجم صورت گرفته است.
 وی وجود ۳۹ دوربین در سطح شهر را جزء 
امکانات حداقلی شهر دانست و با اشاره به لزوم 
کنترل و برنامه ریزی برای ۴۰۰ دوربین در رشت 
بیان داشت: امکانات شهری که قرار است مقصد 
گردشگری باشد باید نسبت به شهرهای دیگر 
۲ برابر باشد. شهردار رشت گفت: برای رسیدن 
به جایگاه اصلی و دلخواه رشت راه برزگی در 
پیش داریم که رسیدن به این جایگاه با همت 
مجموعه مدیریت شهری و برنامه ریزی های 

دقیق و منسجم بدون شک دور نخواهد بود.
 نصرتی با بیان اینکه دست کم ۱۲۰ کیلومتر 
فیبر نوری به خیابان ها و تقاطع های اضافه می 
شود افزود : از طریق فراخوان سرمایه گذاری، راه 

اندازی فیبر نوری نیز انجام می شود.
 به گفته وی برای خرید دوربین های بیشتر 
با بانک شهر هماهنگی و مذاکرات الزم انجام 
شده است. شهردار رشت بر لزوم فراهم نمودن 
این شهر  فراخور شایستگی های  در  امکانات 
تاکید و خاطر نشان کرد: شهر گردشگر باید 

شهرداری خوبی داشته باشد.
نصرتی همچنین با اشاره به ضرورت حل معضل 
ترافیک  وضعیت  کرد:  تصریح  رشت  ترافیک 
روان  و  اعصاب  بر  ها  خیابان  و  ها  کوچه  در 
شهروندان تاثیر گذاشته است. وی تاکید کرد : 
افرادی که در جایگاه ابالغ مصوبات قرار دارند و 
کاهش بار روانی ترافیک را به عهده دارند باید از 
رودربایسی ها خودداری کرده و اجازه دهند تا 

کار ها پیش روند.
به  مرحله  باید  کارها  گفت:  رشت  شهردار 
موفقیت حاصل شود  تا  بروند  پیش  مرحله 
وارد  توان  نمی  انجام نشود  اول  مرحله  تا  و 

مرحله دوم شد.

وحیدی فر-اهواز: معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی در جلسه بررسی وضعیت صنعت 
برق خوزستان و آمادگی برای تابستان ۹۷، با 
حضور استاندار و مدیران صنعت برق استان، 
گفت: از اقدامات بسیار خوب انجام شده برای 
مقابله با مشکالت احتمالی در شبکه برق به 

دلیل وقوع پدیده ریزگردها تشکر می کنم.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق 
اظهار  حائری  همایون  خوزستان،  ای  منطقه 
در  آبی  برق  های  نیروگاه  تولید  سهم  کرد: 
تولید برق کشور بسیار باالست، همین امر هم 
منجر شده که در شرایط خشکسالی با مشکل 
رو به رو شویم. وی ادامه داد: پیک مصرف در 
بود و  سال گذشته ۵۵ هزار و ۴۴۳ مگاوات 
این به معنای آن است که ظرفیت برقی که 
سال گذشته در اختیار مردم قرار گرفته معادل 
این رقم بوده، که از این میزان حدود ۴ هزار 
مگاوات را امسال به دلیل مسائل خشکسالی 
و تاثیر آن بر تولید نیروگاه های برق آبی در 
دسترس نخواهیم داشت. معاون وزیر نیرو در 
امور برق و انرژی اضافه کرد: تا پیک سال آینده 
حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات واحد حرارتی وارد 
مدار می شود که با توجه به تولید ۷۰ درصدی 
آن ها حدود ۱۷۰۰مگاوات در اختیار ما قرار 
می گیرد، اگر این عدد را از عدد چهار هزار 
مگاوات کمبودی جدا کنیم دو هزار و ۳۰۰ 
مگاوات کمبود تولید برق بدون در نظر گرفتن 
رشد مصرف در کشور داریم. حائری بیان کرد: 
باتوجه به اینکه تولید برق استان خوزستان به 
نیروگاه های برق آبی بیشتر متکی است این 
کمبود تولید نسبت به مصرف، حجم باالیی 

خواهد داشت.
وی گفت: ظرفیت سازی های خوبی در استان 
شروع شده، اما اکثر آنها در تابستان ۹۷ وارد 

مدار نمی شوند و مربوط به سال ۹۸ است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مورد 
از شبکه  استان  نیاز  برق مورد  تامین  راهکار 

سراسری گفت: برای تامین برق خوزستان از 
شبکه کشوری با محدودیت مواجه بوده و تنها 
می توانیم ۳ هزار و ۳۰۰ مگاوات تامین کنیم، 
بیشتر از این رقم شبکه کشور دچار مشکل 

می شود. 
ادارات  کار  زمان  کاهش  با  کرد:  اضافه  وی 
شدن  خاموش  از  حاصله  مصرف  کاهش  و 
توان  می  نوری  و  سرمایشی  های  سیستم 
را پشت  آینده  تابستان سال  که  بود  امیدوار 
سر گذاشت، این پایش باید به صورت جدی 
که  مطمئن شد  تا  شود  انجام  گذشته  از  تر 
شده  خاموش  سرمایشی  های  سیستم  همه 
انرژی  و  برق  امور  نیرو در  وزیر  است. معاون 
ارائه  و  مداوم  جلسات  برگزاری  پیشنهاد  با 
گزارش های جامع و دقیق از وضعیت تولید 
برق، گفت: بحث به اتمام رساندن نیروگاه های 
حرارتی باید به جد پیگیری و رفع مشکل شود، 
با توجه به گرمای هوا  چرا که در خوزستان 
و مشکالت زیست محیطی نمی شود با بحث 

تولید شوخی کرد. 
گفتنی است، همایون حائری معاون وزیر نیرو 
انرژی به همراه داوود فرحزاد  امور برق و  در 
سید  و  ایران  برق  شبکه  مدیریت  مدیرعامل 
زمان حسینی معاون هماهنگی انتقال شرکت 
توانیر برای بررسی آخرین وضعیت شبکه برق 
خوزستان و آمادگی برای تابستان ۹۷ به استان 
سفر کرده و با مدیران برق و استاندر جلساتی 
برگزار کردند، معاون وزیر نیرو و تیم همراه از 

نیروگاه رامین نیز بازدیدی داشتند.
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آگهی مفقودی
موتور  شماره  به   X۶۰ تیپ  لیفان  بک  هاچ  سواری  خودرو  سبز  برگ 
و   NAKSG۴۳۱۷EB۱۱۸۲۶۳ شاسی  شماره  و   LFB۴۷۹Q۱۴۰۴۰۳۶۷۶

شماره پالک ایران ۸۲-۷۹۶ب۱۲ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پراید هاچ بک به شماره پالک ایران ۷۲-
۳۶۷ق۹۲ و شماره موتور ۷۸۷۹۷۸ و شماره شاسیS۱۴۴۲۲۷۳۱۰۵۴ ۷۱ مفقود 

و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مناقصه عمومی
پیمانکاران  به  عمومی  مناقصه  راازطریق  ذیل  های  پروژه  درنظردارد  فردیس  شهرداری 

ومتقاضیان واجدشرایط به شرح ذیل واگذارنماید

1-سپرده شركت درمناقصه به یکی از روشهای ذیل در وجه شهرداری فردیس ارائه گردد 
الف (ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ به مدت 90روز اعتبار داشته وقابل تمدید باشد 

ب(واریز  فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 100823004139بانک شهر شعبه فردیس 
2- برندگان نفر اول ودوم وسوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد 

3- شهرداری فردیس در رد با قبول هر یک از پیشنهادها مختار است 
4- به غیر از سپرده شركت درمناقصه كلیه اسناد ومدرک مربوط به پیمانکاران در نزد مناقصه گذار باقی می ماند .

5- سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است ودر هرشرایط مدرک مندرج در اسناد مناقصه مالک تعیین 
برنده وعقد قرارداد خواهد بود .

6- مبلغ 1/000/000ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب شماره 400819688645نزد بانک شهر شعبه فردیس 
به نام شهرداری فردیس توسط منقاضی واریز ورسید آن راارائه نمایند 

7- برای خرید اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری فردیس واقع در جاده مالرد روبروی پارک منظریه شهرداری 
فردیس طبقه اول مراجعه نمایند 

old pmn.mporg.ir 8- الزم به ذكر است هنگام خرید اسنادداشتن  رتبه مربوطه وارائه تاییدیه صالحیت در سایت
ویا sajar.mporg.ir.معرفی نامه ممهور به مهر وامضا مدیر عامل روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شركت . كارت 

مودیان مالیلتی ،مالیات برارزش افزوده ، كد اقتصادی وگواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد .
9- داشتن تجهیزات وماشین االت ونیروی انسانی وغیره برای شركت درمناقصه وجهت اجرای پروژه الزامی است 

10-شركت كنندگان در مناقصه می بایست كلیه فرم ها اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل وبه همراه سایر 
اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند .

11- پیشنهادات  مناقصه گران می بایست درپاكت های مجزا )الف – ب- ج(الک وممهور به مهر شركت شده وپس از الصاق 
هولوگرام بر روی پاكت )ب-و-ج (تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/12/22به آدرس : فردیس مالرد روبروی 
پارک منظری شهرداری فردیس طبقه همکف دبیرخانه شهرداری فردیس تحویل داده شود الزم به ذكر است فقط پاكت 
متقاضیانی كه اسناد مناقصه راخریداری نمودند توسط دبیرخانه تحویل خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت زمان 

فروش اسناد منا قصه برای پاسخگویی به سواالت باشماره تلفن 36619901تماس حاصل نمایند 
12- ضمنا جلسه كمیسیون عالی معامالت در تاریخ 96/12/22ساعت 17در دفتر شهردار محترم برگزار خواهد شد .

13- هزینه چاپ آگهی به عهده برند مناقصه می باشد 
14- شركت كنندگان درمناقصه عالوه بر رعایت ظرفیت مجاز كار، فقط می توانند در 2مناقصه بطور همزمان شركت نمایند 

امور پیمانهای شهرداری فردیس 

ردیف

1

2

3

4

شرح عملیات
جدولگذاری وپیاده روسازی 

معابرسطح منطقه 1
جدولگذاری وپیاده روسازی 

معابرسطح منطقه 2
تکمیل پارک تندرستی منطقه 

یک
احداث وبازسازی سرویس های 

بهداشتی سطح شهر

مبلغ اعتباربه ریال

6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ سپرده به ریال

3۰۰/۰۰۰/۰۰۰

3۰۰/۰۰۰/۰۰۰

3۰۰/۰۰۰/۰۰۰

3۰۰/۰۰۰/۰۰۰

حداقل رتبه الزم

۵- راه ترابری

۵- راه ترابری

۵- ابنیه

۵- ابنیه

مدت قرارداد

6ماه

 6ماه

6ماه

6ماه

تقدیر نمایندگان ملت از عملکرد  
سازمان تامین اجتماعی

۱۶۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با ارسال نامه ای به رئیس مجلس از زحمات و 
تالش های دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل 

سازمان تأمین اجتماعی قدردانی کردند.
به گزارش پیام زمان از اداره کل روابط عمومی 
نمایندگان  نامه  متن  اجتماعی،  تأمین  سازمان 

مجلس شورای اسالمی بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی الریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
از  اجتماعی  تأمین  راهبری سازمان  و  مدیریت 
اصل  تحقق  با  تنگاتنگی  ارتباط  که  جهت  آن 
برخورداری  حق  بر  مبنی  اساسی  قانون   ۲۹
حایز  بسیار  دارد،  اجتماعی  تأمین  از  همگان 

اهمیت است.
تأمین  متولی  حاضر  درحال  که  سازمان  این 
آحاد  از  نفر  میلیون  از ۴۲  بیش  خاطر  امنیت 
جمعیت کشور بوده و خدمات قابل توجهی در 
از  می کند،  ارائه  ای  بیمه  و  درمانی  حوزه های 
آن  کارکردهای  که  است  سازمان هایی  جمله 
تأثیر  اجتماعی،  عدالت  و  امنیت  مؤلفه های  بر 
مستقیم گذاشته و در مسیر توسعه و پیشرفت 

همه جانبه کشور، نقش انکارناپذیری دارد.
از  ویژه  به  و  اخیر  سال های  در  خوشبختانه 
مؤثر  تعامل  دهم،  مجلس  کار  به  آغاز  زمان 
با  تأمین اجتماعی  سازمان  محترم  مدیرعامل 
صیانت  برای  ایشان  تالش  و  مردم  نمایندگان 
از  پرهیز  سازمان،  این  کارآمدی  و  استقالل  از 
از  بسیاری  بر  غلبه  حتی  و  حاشیه ها  به  ورود 
حاشیه هایی که پیش از این بر سازمان تحمیل 
مقوله  به  حرفه ای  و  علمی  توجه  بود،  شده 
محاسبات بیمه ای، آینده نگری و ترسیم تصویر 
روی  پیش  و  حال  گذشته،  وضعیت  از  واقعی 
برای  علمی  و  عملی  راه حل های  ارائه  سازمان، 
که  تاریخی ای  چالش های  و  مسائل  بر  غلبه 
انباشته  در طی سنوات مخلف در این سازمان 
به  منجر  می توانست  آنها  به  بی توجهی  و  شده 
آینده ای مبهم و پرچالش برای کشور و صندوق 
کیفیت  ارتقای  به  توجه  شود،  تأمین اجتماعی 
سراسر  در  درمانی  و  بیمه ای  خدمات  ارائه 
کشور، تالش برای کاهش آالم و افزایش حقوق 
مستمری بگیران و بازنشستگان محترم به میزان 
آرامش  بازگشت  موجب  و...  تورم  نرخ  از  بیش 
اجتماعی  تأمین  سازمان  کارآمدی  افزایش  و 
شده است. بدینوسیله امضاءکنندگان این نامه، 
آقای  جناب  از  خود  قدردانی  و  سپاس  مراتب 
محترم  مدیرعامل  نوربخش،  سیدتقی  دکتر 
ایشان  برای  و  ابراز  را  اجتماعی  تأمین  سازمان 
آرزوی توفیق مستمر و سالمتی روزافزون داریم.

خبر

بي نیازي کشور از ورود دو قلم دارو
حسن قاضی زاده هاشمی  در مراسم رونمایی از ۲ قلم دارو در اصفهان اظهار 
کرد: قطره چشمی لوتپردنول )لوترا ( و قرص پتاسیم سیترات ۱۰۸۰ میلی 
گرم )آلکانف( که به صورت قرص پیوسته ۱۰ میلی اکی واالن تولید می شود 
تا امروز از خارج کشور وارد می شد اما از این پس سازمان غذا و دارو باید 
این داروها را از لیست واردات خارج کند. سازمان غذا و دارو باید از ارتقای 
کیفیت داروهای تولید داخل حمایت کند و زمینه راه یابی این داورها به 
بازارهای جهانی را فراهم کند. وزیر بهداشت با بیان اینکه درصورتیکه مشابه 
خارجی وجود دارد، داروی ایرانی باید مورد حمایت قرار گیرد، در عین حال 
تاکید کرد: اما هنگامی که داروی خارجی اثربخشی بیشتری دارد نباید 
مردم را از این داورهای موثر محروم کرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از نظر شرعی، قانونی و عقلی موظف است که از داروی خارجی 

موثر حمایت کند و آن را در اختیار مردم قرار دهد.
هاشمی گفت: هنگامی که مردم به دارو و تجهیزات نیاز دارند، باید بهترین 
نوع دارو در کشور وجود داشته باشد. نمی توانیم در زمینه تجهیزات و تولید 
دارو به اسم تولید داخل و اقتصاد مقاومتی، به سالمت مردم آسیب برسانیم.

او بر فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی عالقه مند در بخش تولید 
و توزیع دارو تاکید کرد و گفت: دولت باید پای خود را از دخالت در حوزه 
تولید و توزیع دارو کنار بکشد. وزیر بهداشت با بیان اینکه کارها باید به 
بخش خصوصی واگذار شود، افزود: دولت باید سیاستگذار و ناظر باشد اما 
در حال حاضر کمتر شاهد این موضوع هستیم. وزیر بهداشت همچنین به 
رونمایی از ۲ قلم داروی تولید داخل که امروز در اصفهان رونمایی شد اشاره 
کرد و گفت: اثر بخشی این داروها اگر بیشتر از نمونه خارجی آن نباشد، 
کمتر از آنها نیست. وی با بیان اینکه اصفهانی ها رنج مدیریت سازمان غذا 
و دارو را تحمل می کنند ، افزود: تصور نمی کردم یک شرکت داروسازی 
در اصفهان در کمتر از دو دهه فعالیت خود بیش از ۱۰۰ قلم دارو تولید 
کرده باشد. این فعالیت نشانه استعدادهای بالقوه در این منطقه است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.

علت نیمي از ناباروري ها مردان هستند
رئیس مرکز درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: 
همچنان عامل اصلی فرزنددار نشدن در خانواده های ایرانی زن شناخته 
می شود؛ این در حالیست که ۵۰ درصد ناباروری ها در مردان اتفاق می افتد.
دکتر جلیل حسینی ، با اشاره به تصور نادرست جامعه درباره علت ناباروری 
درخانواده ها، اظهار کرد: در حال حاضر هنوز هم در جامعه تصور می شود 
زن مسئول فرزنددار نشدن است؛ به همین دلیل در اولین قدم اگر زوجی 
صاحب فرزند نشود، زن به پزشک مراجعه می کند. گاهی نیز دیده می شود 
با وجود اینکه مرد مشکل باروری دارد، اما اقدام به طالق و ازدواج مجدد 
می کند. در حالی که از نظر علمی ثابت شده است ۵۰ درصد علت ناباروری 

می تواند در نطفه مرد باشد و به همان علت صاحب فرزند نمی شوند.
وی درادامه دالیل باروی در زنان و مردان تقریبا مشابه است، به جز اینکه 
در زنان معموال اختالالت هورمونی غلبه و شیوع بیشتری دارد. در زمانی 
که خانواده با ناباروری روبرو است، زن و مرد باید همزمان برای بررسی و 
درمان به پزشک مراجعه کنند. نباید مشکل دیگری به مشکالت زنان 
اضافه کنیم و بگوییم آنها علت فرزنددار نشدن خانواده هستند. رئیس مرکز 
درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین اضافه کرد: 
ناباروری در مردان دالیل قابل پیشگیری و همچنین درمان های مختلفی 
دارد. پیشگیری از ناباروری در مردان بیشتر به مراقبت از عضو زایا اشاره 

می کند و در مواردی با جراحی قابل درمان است. 

خبر  ادامه از صفحه 1
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد 
مخدر تصریح کرد: در مورد زنان باردار مبتال به اعتیاد 
الزم به یادآوری است که ساالنه یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
زن باردار در جامعه داریم. یک بررسی نشان داده است که 
نیم درصد از آن ها حدود ۷۵۰۰ نفر در سال نوزادان معتاد 
به دنیا می آورند. در سال ۱۳۹۵ غربالگری نشان داد که از 
۹۰۰ هزار زن باردار ۲۴۳۸ نفر زنان بارداری بودند که به 
عنوان مادر معتاد شناخته شدند. برای گرفتن نوزادان از 
مادران معتادی که نوزادان خود را در بیمارستان ها به دنیا 
می آورند دفتر سالمت وزارت بهداشت اقداماتی را آغاز 
کرده اما نیاز است که این فعالیت ها در سطح ملی صورت 
بگیرد و بتواند همه کشور را پوشش دهد.صرامی ادامه 
داد: باید در آموزش دختران جوان با جدیت بیشتری 
ورود کرد؛ چراکه  اگر این اتفاق را جدی نگیریم در آینده 
مادرانی با مشکالت جدی تر خواهیم داشت. همچنین 
برای این دسته از نوزادان و کودکان باید اقدامات ویژه ای 
در فرایند رشد اعمال شود تا در آینده به چرخه اعتیاد 
نپیوندند. در این راستا از اقداماتی که در فرایند رشد 
می تواند مؤثر باشد بحث آموزش مهارت های تاب آوری و 
مهارت های خودکنترلی است تا توسط سازمان بهزیستی 
کشور و وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گیرد.وی با 
بیان اینکه »در جامعه جهانی از هر سه فرد مصرف کننده 
مواد یک نفر زن است«، یادآور شد: در ایران این موضوع 
از وضعیت بهتری برخوردار است. در جهان ۳۳ درصد 
از مصرف کنندگان را زنان تشکیل می دهند. در ایران از 

هر ۱۰ نفر مصرف کننده مواد مخدر یک نفر زن است. 
ولی روندها نشان می دهد که گرایش دختران و زنان 
افزایش است.  نسبت به مصرف مواد مخدر در حال 
علت های گوناگونی همچون زمینه های فردی، هویت، 
هیجان های درونی، کاهش عزت نفس، ضعف مهارت ها، 
الگوهای نامناسب فرزندپروری در خانواده، دریافت تأیید 
اجتماعی از جامعه بدین معنا که برای پذیرش در گروه 
همسال از ماده گل یا ماری جونا و... مصرف کند، فقر 
گریزگاه های اجتماعی برای تخلیه هیجانات و... در کنار 

دسترسی آسان به مواد مخدر می تواند زمینه گرایش 
دختران به اعتیاد را در آینده بیشتر فراهم کند. آنچه 
اهمیت دارد این است که ما باید مداخالت برای افزایش 
مهارت های زندگی و به ویژه انتقال مدل ایرانی اسالمی را 
برای این نسل آموزش دهیم. بسیاری از دختران کشور 
شیوه زیستن در قرن بیستم را نیاموخته اند.مدیرکل 
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان 
کرد: از مهمترین موضوعاتی که باید به آن توجه داشت 
نقش خانواده است. باید آرامش به عنوان واژه گمشده در 

خانواده قرن بیستم بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. ما در 
خانواده هایمان این آرامش را کمتر داریم و سطح انتظار 
خانواده از دختران برای تحصیل، ازدواج و ...بسیار باالست. 
همچنین حضور زنان در اجتماع می تواند زمینه  گرایش 
به مصرف مواد را ایجاد کند. هنگامی که زنان حضور 
بیشتری در جامعه دارند با حجم استرس ها و اضطراب ها 
روبه رو می شوند. این موضوع زمینه را برای مصرف مواد 

فراهم خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم این باورهای غلط 
را خنثی سازی کنیم نیاز است تا دستگاه های فرهنگی 
کشور توانمندتر در این عرصه وارد شوند. در کشور ۵۱ 
دستگاه فرهنگی وجود دارد. این ۵۱ دستگاه فرهنگی 
چه میزان ایفای نقش می کنند؟. اگر سن اعتیاد کاهش 
یافت، اگر جنسیت زنان در اعتیاد ورود بیشتری پیدا 
کرد، اگر ۲۰ درصد از مصرف کنندگان دارای مدرک 
و  کارشناسی ارشد  کارشناسی ،  فوق دیپلم،  تحصیلی 
دکتری هستند و اگر ۲۲ درصد از کارگران به سمت 
مصرف مواد رفته اند، از دالیل مهم این موارد این است  
که دستگاه های فرهنگی کشور ضعیف عمل کرده اند.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد 
مخدر توضیح داد: خرده نظام اقتصادی باید در جهت 
بردارد.  جدی تری  گام های  بیکاری زدایی  و  فقرزدایی 
خرده نظام اقتصادی باید شکاف اقتصادی را کاش دهد تا 
جامعه فقیر در کنار یک جامعه غنی قرار نگیرد. همچنین 
باید برای افزایش اعتماد اجتماعی و همبستگی نشاط 

اجتماعی اقدامات تأثیرگذارتری را انجام دهیم.

تولد ساالنه 7۵۰۰ نوزاد معتاد در کشور

مشاور امور زنان در ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
افزایش شیوع شیشه در بانوان ایرانی در سال های گذشته، 
اعالم کرد: امروز حدود هفت درصد از معتادان کشور را زنان 

تشکیل می دهند.
فیروزه جعفری اعتیاد را اختاللی روانپزشکی معرفی کرد و  
گفت:  موضوع ژنتیک همواره در اختالالت روانپزشکی نقش 
پر رنگ و مهمی دارد؛ به طوری که کسانی که در خانواده 
اعتیاد هستند. معرض  در  همواره  دارند،   معتاد  فرد  خود 
عوامل محیطی ترغیب کننده به اعتیاد در زنان، همواره از 

عوامل ژنتیکی مهم تر هستند.
در  ایرانی  بانوان  در  شیشه  شیوع  افزایش  به  اشاره  با  وی 
و  الغری  پوست،  شفافیت  کرد:  تصریح  گذشته،  سال های 
باورهای غلطی بود  بهینه سازی وضعیت ظاهری از جمله 
دام  به  گذشته  سال های  در  را  ایرانی  زنان  از  بسیاری  که 
مصرف شیشه انداخته بود. در حال حاضر اعتیاد همسران 
یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند بسیاری از زنان 

را در این دام گرفتار کند.
جعفری که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد با بیان 
اینکه ایران کشور ترانزیت مواد مخدر است، تصریح کرد: به 
دلیل موقعیت جغرافیایی ایران، دسترسی به مواد مخدر در 
داخل کشور آسان شده است. امروز حدود هفت درصد از 

معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره اقدامات انجام شده 
اینکه قرار بود کنکور  با توجه به  برای حذف کنکور،گفت: 
و  سنجش  از  جدیدی  مدل   ۹۷ سال  پایان  تا  سراسری 
پذیرش داشته باشد و ما به لحاظ زمان بندی عقب هستیم، 
باید فرصتی از مجلس شورای اسالمی در این رابطه گرفته 

شود.
به گزارش پیام زمان ، منصور غالمی روز جمعه درحاشیه 
بازدید از برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۷ در 
جمع خبرنگاران،افزود: هم آموزش و پرورش و هم شورای 
سنجش و پذیرش زیر نظر وزارت علوم اقداماتی را در این 
باید  نتیجه رسیدن آن  به  برای  اند که  زمینه شروع کرده 

فرصتی از مجلس گرفته شود.
سوابق  با  داوطلبان  درصد   ۸۵ اکنون  شد:  یادآور  غالمی 
تحصیلی دانش آموزی پذیرفته می شوند اما برای رشته ها 
و دانشگاه هایی که بیشتر مورد توجه قرار می گیرند باید 

عدالتی برای جذب داوطلبان برقرار شود. 
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری درباره حذف کنکور دکتری 
سال ۹۷،گفت: کنکور دکتری ۹۷ تغییری نسبت به گذشته 

ندارد و بر اساس روال سابق برگزار می شود.
گذشته  سال  نسبت  به  دکتری  ظرفیت  داد:  ادامه  غالمی 
آزاد  دانشگاه  های  ظرفیت  و  است  روبرو  کاهش  اندکی  با 

اسالمی نیز با هماهنگی وزارت علوم تنظیم شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهر 
تهران با بیان اینکه سنوات خدمتی بسیاری از نیروهای ما 
تهران در سال جاری  است گفت: در  و ۳۰ سال  بین ۲۵ 
برآورد ما  از سیستم خارج شدند و  بازنشسته و  ۳۵۰۰نفر 
آمار  به  نفر  ۲۰هزار  حدود   ،۱۴۰۰ سال  تا  که  است  این 

بازنشستگان ما افزوده شود.
و  آموزش  انسانی  منابع  وضعیت  درباره  بهارلو   محسن 
در  آن  برای  شده  درنظرگرفته  سهمیه  و  پایتخت  پرورش 
سال  ابتدای  در  است  قرار  که  جدیدی  استخدامی  آزمون 
آینده برگزار شود به ایسنا گفت: روند بازنشستگی در تهران 
۳۵۰۰نفر  جاری  سال  در  تهران  در  افزود:  وی  باالست. 
این است  ما  برآورد  و  از سیستم خارج شدند  و  بازنشسته 
بازنشستگان  آمار  به  نفر  تا سال ۱۴۰۰،حدود ۲۰هزار  که 
ما افزوده شود. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش 
و پرورش شهر تهران با بیان اینکه سنوات خدمتی بسیاری 
نیروهای ما بین ۲۵ و ۳۰ سال است عنوان کرد: روند  از 
بازنشستگی فزاینده و اجتناب ناپذیر است و ما باید بتوانیم 
حق  نیروهای  دیگر  سوی  از  کنیم.  ساماندهی  را  وضعیت 
و  استفاده  آنها  از  این شرایط  باید در  داریم که  التدریسی 
حقوق و دستمزدشان پرداخت شود در حالی که اگر نیرو 
آن  روی  مدت  دراز  برای  می توانیم  بهتر  ما  باشد  رسمی 

سرمایه گذاری کنیم.

الغری؛ باوری غلط که زنان را 
به دام اعتیاد انداخته است

ارائه مدل جدید سنجش و پذیرش 
دانشجو به زمان بیشتری نیاز دارد 

خروج ۲۰هزار نیرو از آموزش و 
پرورش تهران تا سال ۱۴۰۰
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آگهی مفقودی
سند کمپانی ماشین وانت دوکابین – فردا ۲۰۰۰ مدل ۱۳۸۰ به شماره شهربانی 
۶۲-۶۷۱ج۵۳ و شماره موتور ۴۱۷۶۹۰و شماره شاسی ۸۰۲۰D۰۰۸۷۶ بنام قربان 

عباسی قادی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به   X۶۰ تیپ  لیفان  بک  هاچ  سواری  خودرو  کمپانی  سند 
و   NAKSG۴۳۱۷EB۱۱۸۲۶۳ شاسی  شماره  و   LFB۴۷۹Q۱۴۰۴۰۳۶۷۶

بهشهرشماره پالک ایران ۸۲-۷۹۶ب۱۲ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی درخواست
 گواهی حصر وراثت 

شماره  به  که  درخواستی  شرح   به  فرزند حسن  حیدرزاده  اسماعیل  محمد  آقای 
و  نموده  وراثت  انحصار  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی  ۹۶۰۴۸۸این شعبه 
 ۲۶۵۹ شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  ساکنی   حلیمه  خانم  که  داشت  اعالم 
صادره از ساری در تاریخ ۹۶/۴/۲۲در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده ورثه  حین 

الفوت عبارتند از
۱- فاطمه خرم دل فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه ۲۰۹۲۴۶۰۴۵۵صادره از 

ساری مادر متوفی
۲- محمد اسمعیل  حیدرزاده فرزند  حسن به شماره شناسنامه۳۰ صادره از ساری 

پسر متوفی
۳- محمد حسین حیدر زاده فرزند حسن به شماره شناسنامه صادره از ساری پسر 

متوفی
از ساری دختر  ۴- مطهره حیدرزاده فرزند حسن به شماره شناسنامه ۴۱ صادره 

متوفی 
۵-مهدیه حیدرزاده فرزند حسن به شماره شناسنامه صادره از ساری دختر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. 

الف ۹۶/۲۸۷
قاضی شعبه اول حکمی شورای حل اختالف سورک 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول 
اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد حسب دستور شعبه هفتم دادگاه بابل نسبت به  فروش 
پالک ۳۳۴۵ فرعی از ۱۳۸۲ فرعی ۲۸۱۴و ۲۸۱۵ اصلی بخش یک شرق بابل و تقسیم وجوه 
حاصله در حق شرکا  آقایان شعبانیان روز سه شنبه در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۲ساعت ۱۱ صبح از 
طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نمایند کارشناسی ارزش پالک ثبتی فوق با 
عرضه ملک ۳۴۰ متر مربع دارای ساختمان ۵ طبقه با اسکلت بتنی نما از سنگ و کامپوزیت 
کف سرامیک و آسانسور دارای آب و برق و گاز با همکف این  ساختمان یک واحد تجاری به 
مساحت ۱۷۹/۴۱متر مربع دارای بالکن به مساحت۱۲۹/۲۷ متر مربع و طبقات اول تا چهارم 
به صورت انباری تجاری و هر طبقه به مساحت ۲۱۸/۴۳متر مربع را۳۶/۲۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
برآورد نموده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
واگذار می شود و برنده مزایده باید ۱۰ درصد مبلغ خرید را فیلم مجلس و مابقی  را ظرف یک 
ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف عدم پرداخت مابقی مبلغ ۱۰ درصد پرداختی در حق 
دولت ضبط خواهد ضمنا  هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار میباشد متقاضیان خرید ظرف 

۵ روز قبل از مزایده می توانند از ملک بازدید نماینده 
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم مریم سهرابی درازکال به شماره شناسنامه ۱۱۷۲ به استناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه  درخواست شماره ۴/۱۲۶۵/۹۶تقدیم دادگاه نموده و چنین 
اشعار داشته است شادروان شهربانو آقاجانزاده به شناسنامه شماره ۲۶ در تاریخ ۹۶/۷/۳۰در 
اقامتگاه دائمی در گذاشته و ورثه حین الفوت  عبارتند از ۱- محمد سهرابی درازکال فرزند 

حسین جان و شهربانو به شماره شناسنامه ۱۳۸ متولد ۱۳۴۵ صادره از بابل پسر متوفی 
۲-احمدرضا سهرابی درازکال فرزند حسین جان و شهربانو به شماره شناسنامه ۶۵۱۶ متولد 

۱۳۴۱ صادره از بابل پسر متوفی 
۳-موسی سهرابی درازکال فرزند حسین جان وشهربانو شماره شناسنامه یک متولد ۱۳۴۱ 

صادره از بابل پسر متوفی 
۴-مریم سهرابی درازکال فرزند حسین جان و شهربانو به شماره شناسنامه ۱۳۷۲ متولد 

۱۳۳۷ صادره از قائمشهر دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

دادنامه 
با  پیرفالح   صابر  ۸۰۶-۹۶/۱۰/۹خواهان  دادنامه  شماره  پرونده۷/۵۴۹/۹۶  کالسه 
وکالت محمد هنرورنیا به آدرس بابل کمربندی غربی بهاران ۲ دفتر وکالت خوانده 

صیاد اهلل محرمی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه 
رای قاضی شورا موضوع دعوی آقای صابر پیرفالح با وکالت محمد هنرورنیا علیه  
آقای صیاد اهلل محرمی به خواسته مطالبه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به انضمام کلیه 
خسارات دادرسی با عنایت مجموعه محتویات پرونده و استماع و اظهارات خواهان 
بانک  به شماره ۹۶/۴/۳۰-۸۴۶/۹۹۰/۱۵۸  فقره چک  فتوکپی مصداق یک  ارائه  و 
به  استقرار دین  بر  بانک محال علیه که داللت  مسکن و گواهینامه عدم پرداخت 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای  اصول مستندات مذکور در ید مدعی 
داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
را دارد و خوانده دفاع و ایرادی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه 
نکرده است فلذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ 
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و همچنین 
مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۷۱۰/۰۰۰ریال بابت هزینه 
دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک لغایت 
تاریخ تادیه  قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعالم 
میگردد رای صادره غیابی است و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان بابل می باشد
 قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف بابل هرمود عباسی

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی 

رسمی حوزه ثبتی چمستان 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
۹۰/۹/۲۰امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
ثبتی چمستان مورد  قانون مذکور مستقر در واحد   ۱
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و 
رای الزم صادر گردید جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد
مرحله ۲۵ سال ۹۶ 

بخش ۱
 امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده  پالک ۱۵ اصلی 

بخش یک
 ۱۹۶ فرعی از ۶۲ فرعی آقای حسین حسین پور نسبت 
احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
کچلده  قریه  در  واقع  ۲۱۶/۰۰مترمربع  مساحت  به 

خریداری از آقای ملک محمد منصوری مالک رسمی
الدین حیدری  آقای حسام  فرعی   ۶۲ از  فرعی   ۱۹۷ 
ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به  نسبت 
قریه  در  واقع  ۵۴۰/۰۰مترمربع  مساحت  به  احداثی  
کچلده  خریداری از آقای سعید منصوری مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه بلویج  پالک ۳۰ اصلی 

بخش یک
۱۰۵ فرعی آقای ماشااهلل حسین زاده نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۷۴۴/۲۰مترمربع واقع در قریه بلویج خریداری از حاج 

حسین حسین زاده مالک رسمی

به  نسبت  زاده  علی حسین  نوروز  آقای   فرعی   ۱۰۶  
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
مساحت ۶۵۹/۱۰مترمربع واقع در قریه بلویج  خریداری 

از ابراهیم حسین زاده مالک رسمی 
امالک متقاضیان  واقع در قریه جوربند پالک ۲ اصلی 

بخش ۲
۱۰۳۲ فرعی آقای سعید عمران زاده نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
بند  جور  قریه  در  واقع  ۲۶۶/۵۰مترمربع  مساحت  به 

واگذاری از حجت اهلل عمران زاده مالک رسمی
به چهار  نسبت  فیضی  آقای محمدرضا  فرعی   ۱۰۳۲ 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۲۶۶/۵۰مترمربع واقع در قریه جور 

بند واگذاری از سعید عمران زاده مالک رسمی
دو  به  نسبت  عمران زاده  سعید  آقای  فرعی   ۱۰۳۳  
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با  ساختمان 
احداثی  به مساحت ۲۷۰/۱۵مترمربع واقع در قریه جور 

بند واگذاری از حجت اهلل عمران زاده مالک رسمی 
به چهار  نسبت  فیضی  آقای محمدرضا  فرعی   ۱۰۳۳ 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین استان زمین 
با ساختمان  احداثی به مساحت ۲۷۰/۱۵مترمربع واقع 
در قریه جور بند واگذاری از سعید عمران زاده مالک 

رسمی
 ۱۰۳۴ فرعی آقای سعید عمران زاده نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان اداری 
جوربند  قریه  در  واقع  ۲۶۴/۲۰مترمربع  مساحت  به 

واگذاری از حجت اهلل عمران زاده مالک رسمی
به چهار  نسبت  فیضی  آقای محمدرضا  فرعی   ۱۰۳۴ 

دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۲۶۴/۲۰مترمربع واقع در قریه جور 

بند واگذاری از سعید عمران زاده مالک رسمی
دو  به  نسبت  عمران زاده  سعید  آقای   فرعی   ۱۰۳۵  
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۲۶۲/۰۰ مترمربع واقع در قریه جور 

بند  واگذاری حجت اهلل عمران زاده مالک رسمی
 ۱۰۳۵ فرعی آقای سید محمد حسینی نسبت به چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان  
اداری به مساحت ۲۶۲/۰۰مترمربع واقع در قریه جور 

بند واگذاری از سعید عمران زاده مالک رسمی
شش  به  نسبت  ابراهیمی  جواد  آقای   فرعی   ۱۰۳۶  
دانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به مساحت 
از  خریداری  جوربند  قریه  در  واقع  ۲۵۸/۰۰مترمربع 

سعید عمران زاده مالک رسمی
شش  به  نسبت  کفشگر  مهدی  آقای  فرعی   ۱۰۳۷  
اداری به مساحت  با ساختمان  دانگ یک قطعه زمین 
از  خریداری  جوربند  قریه  در  واقع  ۲۰۰/۰۰مترمربع 

مصطفی رمضانی مالک رسمی
به شش  نسبت  کفشگر   حسین  آقای  فرعی   ۱۰۳۸  
اداری به مساحت  با ساختمان  دانگ یک قطعه زمین 
از  خریداری  جوربند  قریه  در  واقع  ۲۱۸/۵۰مترمربع 

حسین شیخپور مالک رسمی
ایرکا  پالک ۶ اصلی  واقع در قریه   امالک متقاضیان 

بخش ۲
شش  به  نسبت  خورسندی  مسعود  آقای  فرعی   ۷۶
اداری به مساحت  با ساختمان  دانگ یک قطعه زمین 
از  خریداری  ایرکا   قریه  در  واقع  ۳۲۴/۹۰مترمربع 

اسداهلل توکلی مالک رسمی
۷۷ فرعی آقای سیامک اقبالیون نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک 
۴۴۹/۳۰مترمربع واقع در قریه ایرکا  خریداری از ایمان 

سوری مالک رسمی
 بخش یازده  

امالک متقاضیان واقع در قریه شهربند پالک ۷ اصلی 
بخش ۱۱ 

شش  به  نسبت  اکبری  مهرداد  آقای  ۳۳۹فرعی  
اداری به مساحت  با ساختمان  دانگ یک قطعه زمین 
از  خریداری  شهربند  قریه  در  واقع  ۲۸۷/۶۷مترمربع 

محمد علی امینیان و رضا نقیبی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده پالک ۱۸ اصلی 

بخش ۱۱ 
ششدانگ   نسبت  نوروزعلی  سمیه  خانم  فرعی   ۹۱
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با   زمین  قطعه  یک 
۸۳۰/۴۰مترمربع که مقدار ۴۸ سیر  مشاع عرصه وقت 
می باشد واقع در قریه مغانده خریداری از حمید دریایی 

مالک رسمی
 ۳۳ پالک  آباد  کرد  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

اصلی بخش ۱۱ 
دانگ  شش  به  نسبت  جاللی  خیراهلل  فرعی    ۸۹۳
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
استناد  به  آباد  کرد  قریه  در  واقع  ۳۱۵۰/۹۷مترمربع 

استشهادیه محلی 
 ۳۴ پالک  کال  اسپی   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش ۱۱ 
دانگ  به شش  نسبت  عابدی  سودابه  خانم  ۳۶۱فرعی 

مساحت  به  احداثی  ساختمان  با   زمین  قطعه  یک 
از  ۲۰۲/۸۳مترمربع واقع در قریه اسپی کال خریداری 

سهراب کالرستاقی مالک رسمی 
 ۳۶۲ فرعی آقای مهدی کنیجی جی نسبت به شش 
اداری به مساحت  با ساختمان  دانگ یک قطعه زمین 
۲۴۵/۸۵مترمربع واقع در قریه اسپی کال  خریداری از 

ابراهیم کوزه گر مالک رسمی 
 ۴۱ پالک  ده  سنگین  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش ۱۱ 
شش  به  نسبت  ولدخانی  بابک  آقای  ۲۲۱فرعی   
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۱۱۸۶/۴۲مترمربع واقع در قریه سنگین ده خریداری از 

جبار  شهابی و شعبان شعبانی زاده مالک رسمی 
 ۵۴ پالک  لسفیجان   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش ۱۱ 
۲۱۲فرعی  خانم لیال محمدی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۲/۱۹مترمربع 
واقع در قریه لسفیجان خریداری از پرویز غالمی مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد پالک ۱۰۰ 

اصلی بخش ۱۱
 ۴۰۹ فرعی خانم بتول تبریزی امجد نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی  به مساحت 
۲۳۹/۸۹مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از 

حسین حافظی مالک رسمی
شش  به  نسبت  ابراهیمی  مرتضی  آقای  فرعی   ۴۱۰  
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۱۹۰۵/۳۸مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از 

اسفندیار ابراهیمی مالک رسمی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوط این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهر ها نتشر و در روستا 
ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست بیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکوردر 
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه 
حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان با اطالع عموم می رساند و نسبت 
به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد 
ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

نماید م.الف ۸۷۱۱۳۹/۹۶
تاریخ انتشار نوبت اول :۹۶/۱۲/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/۱۲/۱۹
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستانسید عباد شانه دشتی 

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 شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۲۵۷هیات 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 سهراب یوسفلو فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه ۳۸۳۶ صادره از کرج در ششدانگ یک یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱۰۰۰متر مربع پالک ۱۱۵۳ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل مرادخانی 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.۴۷۱ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۱۲/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۶/۱۲/۲۰

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک
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برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۳۹۴هیات 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 شکرعبداله زاده میرک فرزند شاه حسین بشماره شناسنامه ۱۵۵۱ صادره از مشکین شهر در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۸۰/۰۰ مترمربع پالک ۱۴۴ فرعی از ۳۶۰ اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای علی حسین خسروی 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 شد۴۷۲م/الف
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ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

 افزایش 8 درصدی میانگیِن مصرف بنزین
 در کشور 

درصد   ۸ با  امسال  ماه   ۱۱ در  کشور  کل  بنزین  مصرف  میانگین 
افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به ۸۰.۲ میلیون لیتر رسید.

نفتی،  فرآورده های  ملی پخش  از شرکت  نقل  به  زمان  به گزارش 
در مدت مشابه پارسال ۷۴.۳ میلیون لیتر بنزین مصرف شده بود.

همچنین میزان مصرف بنزین بهمن ماه امسال نیز به ۷۷.۹ میلیون 
لیتر در روز رسید؛ این در حالی است که مصرف بنزین بهمن ماه 
پارسال ۷۱.۶ میلیون لیتر بود که نسبت به امسال ۸.۵ درصد کمتر 
 ۲۱( شنبه  روز  به  لیتر  میلیون   ۹۱.۶ با  روز  ترین  پرمصرف  است. 
بهمن( و کم مصرف ترین روز با ۶۳.۷ میلیون لیتر به روز جمعه )۲۷ 
بهمن( مربوط می شود. میزان مصرف نفت گاز کشور نیز در ۱۱ ماه 
امسال )منتهی به یک اسفند(، ۳.۶ درصد رشد به ۸۲.۷ میلیون لیتر 
رسیده است. این میزان در مدت مشابه پارسال ۷۹.۸ میلیون لیتر 
بوده است. اما مصرف نفت گاز در بهمن ماه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش متوسط مصرف روزانه نفت گاز در بهمن امسال 

۹۵.۸ و در بهمن پارسال ۱۰۰.۹ میلیون لیتر بوده است.

 تولید نفت گچساران به 620 هزار بشکه
 در روز رسید

با  گفت:  گچساران  گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  مدیرعامل 
این شرکت توانست  از ۶۲۰ هزار بشکه نفت در روز،  تولید بیش 

در سال جاری برنامه تولید خود را تا ۱۰۱ درصد محقق کند.
پنجشنبه  روز  صیدالی  هوشنگ  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نفت  چاه های  دهی  بهره   پنج  ساله  برنامه  پیش بینی  نشست  در 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با بیان اینکه برنامه های 
روزانه  اکنون  افزود:  شد،  محقق   ۹۶ سال  در  نفت  شرکت  تولید 
تولید  گچساران  نفتی  های  میدان  در  نفت  بشکه  هزار   ۶۲۰
می شود. به گفته وی، پیش از این شرکت بهره برداری نفت و گاز 
گچساران روزانه ۶۱۰ هزار بشکه نفت تولید می کرد. وی اظهار 
کرد: ۸۴۱ هزار و ۱۸۴ بشکه نفت سال جاری توسط دستگاه های 
تفکیک گر سیار و فراورش در این شرکت برداشت شد. وی گفت: 
۳۴ هزار و ۷۳۳ نقطه از مجموع خطوط لوله و مخازن تاسیسات 
تقویت فشار گاز این منطقه ضخامت سنجی شد که تاثیر بسزایی 
در پیشگیری از نشت خطوط لوله و نفت ریزی در حوزه  عملیاتی 

شرکت داشته است.
در  بزرگ  بردار  بهره  شرکت  پنج  از  یکی  گچساران  گاز  و  نفت 

کشور است که ۲۰ درصد نفت کشور را تولید می کند.
تقویت  واحد   ۱۰ برداری،  بهره  واحد   ۱۰ دارای  شرکت  این 
واحد  پنج  مایع،  گاز  و  گاز  پاالیشگاه  سه  گاز،  فشار  تزریق  و 
انتقال  لوله  خط  کیلومتر   ۷۰۰ و  هزار   ۶ از  بیش  و  زدایی  نمک 
از  یکی  گچساران  گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  است.  نفت 
نفتی  میدان  است.  جنوب  خیز  نفت  مناطق  تابعه  شرکت های 
ایران است، که در محدوده  نفتی  گچساران دومین میدان بزرگ 
فاصله  در  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  گچساران  شهرستان 

۲۲۰ کیلومتری از جنوب شرقی اهواز قرار دارد.

کوتاه از انرژی

نفت به 66 دالر و 33 سنت رسید 
قیمت نفت برنت دریای شمال دیروز ۶ سنت افت 

کرد و به ۶۶ دالر و ۳۳ سنت رسید.
بر اساس این گزارش، در حالی که افزایش صادرات 
نفت خام آمریکا بر آمارهای مربوط به کاهش ذخایر 
نفت در بزرگترین مصرف کننده سوخت جهان سایه 
افکنده است، قیمت نفت دیروز با کاهش نسبی 
همراه بود. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه 
نفت خام آمریکا دیروز با ۴ سنت کاهش به ۶۲ دالر 
و ۷۳ سنت رسید. قیمت نفت برنت دریای شمال 
نیز دیروز ۶ سنت افت کرد و به ۶۶ دالر و ۳۳ سنت 
رسید. تجار گفتند، کاهش فصلی تقاضا برای نفت 
به دلیل پایان یافتن فصل زمستان در نیمکره شمالی 
و افزایش صادرات نفت آمریکا دلیل افت قیمت نفت 

بوده است. 

آلودگی سواحل ژاپن با نفت کشتی 
سانچی تایید شد 

گارد ساحلی ژاپن اعالم کرد، آلودگی نفتی ای که 
در اوایل ماه جاری میالدی به جزایری در جنوب 
نفتکش  از حادثه غرق شدن  ناشی  ژاپن رسیده 
ایرانی سانچی بوده است. گارد ساحلی ژاپن اعالم 
کرد، بررسی نمونه های مواد نفتی ای که روز ۸ 
فوریه از مناطق ساحلی جزایر اوکینورابو و یورون در 
مجمع الجزایر آمامی نشان می دهد که این آلودگی 

مرتبط با غرق نفتکش سانچی بوده است.
نفتکش سانچی پس از برخورد با یک کشتی باری 
در نزدیکی ساحل بندر شانگهای چین، روز ۱۴ 
ژانویه با هزاران تن میعانات نفتی غرق شد. یک مقام 
گارد ساحلی ژاپن در این باره گفت: »با توجه به 
شباهت مواد نفتی ای که به ساحل این دو جزیره 
رسیده با محموله نفتکش سانچی و این واقعیت 
که هیچ حادثه دریایی دیگری که منجر به نشت 
نفت در نزدیکی این منطقه شود رخ نداده است، 
به احتمال بسیار زیاد این آلودگی مربوط به حادثه 
سانچی بوده است.« آلودگی سیاه نفتی ابتدا روز ۲۸ 
ژانویه در ساحل جزیره تاکاراجیما مشاهده شد و 
پس از آن این آلودگی ها در ۲۱ جزیره دیگر جنوب 
شرق ژاپن نیز دیده شده است. این مناطق به دارا 
بودن سواحل دست نخورده و سیستم های مرجانی 
ماه  در  ژاپن  زیست  محیط  وزارت  دارند.  شهرت 
ژانویه اعالم کرده بود که احتمال رسیدن آلودگی 
ناشی از حادثه سانچی به سواحل ژاپن کم است. در 
بیانیه گارد ساحلی ژاپن همچنین آمده است، نمونه 
گیری های انجام شده در فاصله روزهای ۲۹ ژانویه 
تا ۲ فوریه در ۱۴ منطقه مختلف نزدیک سواحل 
جنوبی ژاپن نشان می داد که هیچ آلودگی نفتی ای 

در این منطقه وجود ندارد.

نفت در جهان

 عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: 
در حال حاضر برای توسعه تجدیدپذیرها هیچ راهی جز 
تقویت و تشویق این انرژی وجود ندارد؛ چرا که تنها در 
این شرایط است که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری 

در این حوزه مشتاق می شوند.
به گزارش  زمان به نقل از ایرنا، »ابراهیم خوش گفتار« 
انرژی های  در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی 
انرژی درجمع  بهره وری و صرفه جویی  تجدیدپذیر، 
خبرنگاران با بیان اینکه یکی از اصلی ترین مشکالت 
کشور ارزان بودن قیمت سوخت است، اظهار کرد: 
متاسفانه در این شرایط نه وزارت نیرو و نه وزارت نفت 
به دنبال صرفه جویی این مایع گرانبها نیستند و تقریبا 
قیمت صادرات نفت و گاز به عراق و ترکیه ۲۰ سنت 
صورت می گیرد که اگر این قیمت در معادله قیمت برق 
گذاشته شود، هزینه برق بسیار گران تمام خواهد شد.

نیروگاه های  پایه  قیمت  این  داد:  اگر  ادامه  وی 
تجدیدپذیر گذاشته شود، قطعا این انرژی برای کشور 
بسیار به صرفه خواهد شد و آن زمان است که می توانیم 

پروژه های این بخش را اجرایی کنیم.
عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با اشاره 
به مشکل دیگر کشور در حوزه انرژی گفت: به غیر از 

سوخت، به مسئله آب و تولید انرژی نیز توجه چندانی 
نمی شود. چرا که در حال حاضر نیروگاه های بخار آب 
زیادی مصرف می کنند به طور مثال بخش بخار نیروگاه 
منتظرقائم ۴۵۰ لیتر در ثانیه، نیروگاه اصفهان ۷۵۰ لیتر 

در ثانیه آب مصرف می کند.
خوش گفتار تاکید کرد: سوخت و آب هیچ کدام اولویت 
با توسعه  این در شرایطی است که  کشور نشده و 
تجدیدپذیرها می توان این دو بحران را سروسامان داد.

وی در خصوص این مسئله که باوجود استقبال بسیار 
پروژه های  اما  و خارجی  داخلی  زیاد سرمایه گذاران 
عملیاتی در حوزه تجدیدپذیرها بسیار کمرنگ است، 
گفت: شرایط به گونه ای رقم خورده که سرمایه گذاران 
اطمینان چندانی به وزارت نیرو ندارند. چرا که با وجود 
تصویب دولت در بودجه برای پرداخت عوارض برق 
در راستای حمایت تجدیدپذیرها به این صنعت، اما از 
ابتدای مهرماه این مبلغ پرداخت نشده که همین مسئله 

نیز موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران شده است. عضو 
سندیکای تولیدکنندگان برق با بیان اینکه وزارت نیرو 
در حوزه نیروگاه های حرارتی حدود ۲۰ هزار میلیارد 
تومان بدهکار است، عنوان کرد: سرمایه گذار با هدف 
سودآوری وارد صنعت می شود اما شرایط در این حوزه 
به گونه ای رقم خورده که سرمایه گذاران فعلی نیز 

اطمینانی به برگشت سود خود ندارند.
خوش گفتار با اشاره به سرمایه گذاری برق انرژی غدیر 
گفت: در حال حاضر ۵۰ مگاوات در دست احداث داریم 
که ۱۰ مگاوات به زودی بهره برداری می شود و ۴۰ 
مگاوات باقی نیز اوایل سال آینده وارد مدار خواهد شد.

تجدیدپذیر،  انرژی های  بین المللی  نمایشگاه های 
صرفه جویی انرژی و محیط زیست صبح روز چهارشنبه 
با حضور معاونان وزیر نیرو، سازمان حفاظت محیط 
زیست و صنعت، معدن و تجارت در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد. 
در نمایشگاه امسال که تا پنجم اسفند ماه ادامه دارد، 
۳۷ شرکت خارجی از کشورهای کره جنوبی، اتریش، 
ترکیه، سوییس، آلمان، نروژ، چین، یونان، تایوان، ایتالیا، 
امارات متحده عربی و کانادا و بیش از ۲۰۰ شرکت 

داخلی حضور دارند.

 ارزان بودن قیمت سوخت از اصلی ترین مشکالت کشور

بی اعتمادی سرمایه گذاران، مانع توسعه تجدید پذیرها

 آغاز ساخت خط لوله های
 پایانه جاسک

 افزایِش تولید تمام محصوالت
 فازهای 17 و 18

شرکت  مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل 
مهندسی و توسعه نفت ضمن تشریح اقدامات 
صورت گرفته برای صادرات نفت میادین غرب 
پایانه  لوله های  خط  ساخت  آغاز  از  کارون 

جاسک خبر داد.
اینکه  به  با اشاره  سیدنورالدین شهنازی زاده 
یک  به  کارون  غرب  نفتی  میادین  از  تولید 
میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه می رسد که  شامل 
اظهار  می شود،  سنگین  نفت  و   نفت سبک 
کرد: این نفت باید از غرب کارون به  مبادی 
صادرات و مصرف برسد. این انتقال به واسطه 
دو تلمبه خانه ای که اخیرا ساخته شده صورت 
می گیرد. در حال حاضر تلمبه خانه غرب کارون 
با ظرفیت ۷۵۰ هزار بشکه در روز و تلمبه خانه 

امیدیه در سرویس قرار گرفته اند.
خبر  کارون  غرب  تلمبه خانه  توسعه   از  وی 
داد و افزود: ظرفیت این تلمبه خانه  تا سقف 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد 
یافت. کارهای مطالعاتی و طراحی آن در دست 
اقدام است. در آینده با اجرای طرح های توسعه 

این تلمبه خانه ها و خطوط لوله انتقال امیدوارم 
و  سبک  خام  نفت  خارک  جزیره  در  بتوانیم 
را  سنگین  خام  نفت  بهره گان  در  و  سنگین 
توسعه  موازات  به  توسعه   این  کنیم.  صادر 
و  مدیرعامل  می گیرد.  صورت  نفت  میادین 
رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی و توسعه 
نفت ادامه داد: کار مهم دیگر در دست اقدام  
فراهم کردن امکانات صادرات نفت از منطقه 
جاسک است. در این راستا  خط لوله ای را از 
پنج  با  کیلومتر  حدود ۱۱۰۰  طول  به  گوره 
تلمبه خانه نفت خام به مبادی صادرات جاسک 
در جاسک  برنامه ریزی شده  و  رسید  خواهد 
ترمینال، مخازن، اسکله و غیره ساخته شود که 

بتواند نفت انتقالی را صادر کنند.
شهنازی زاده با بیان اینکه اقدامات مربوط به  
طراحی پایانه جاسک تمام شده است، تصریح 
لوله های  برای خرید و ساخت  کرد: پیمانکار 
انتقال از منابع داخلی صورت گرفته و منابع 
فروش را پیدا کرده ایم. کار به آنها ابالغ شده و 

در حال آغاز ساخت لوله ها هستند.

سرپرست مدیریت پاالیشگاه هفتم مجتمع گاز 
پارس جنوبی تصریح کرد: ذخیره سازی پروپان 
و  ماه شروع شده  اواخر دی  از  پاالیشگاه  این 
به زودی ذخیره سازی بوتان نیز انجام خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از ایلنا، حسن اسعدی 
با بیان اینکه حضور نیروهای مجتمع گاز پارس 
راه اندازی  و  پیش راه ندازی  مراحل  در  جنوبی 
و  تنگناها  شده،  باعث   ۱۸ و  فازهای ۱۷  در 
حین  در  و  شناسایی  عملیاتی  چالش های 
رفع  موارد  این  از  پروژه بخش عمده ای  انجام 
شود، اظهار داشت:  با اقدامات مناسبی که در 
گرفته  صورت  جاری  سال  اساسی  تعمیرات 
تولید گاز و سایر محصوالت پاالیشگاه هفتم 
افزایش چشمگیری داشته است. وی افزود: این 
پاالیشگاه در نرخ تولید پروپان و بوتان نیز هم 
به لحاظ کمی و هم از نظر کیفی دارای شرایط 
خوبی خواهد بود که با اتمام کارهای باقی مانده 
در پروژه، پاالیشگاه هفتم به آن دست خواهد 

یافت.
سرپرست مدیریت پاالیشگاه هفتم مجتمع گاز 

پارس جنوبی تصریح کرد: ذخیره سازی پروپان 
و  ماه شروع شده  اواخر دی  از  پاالیشگاه  این 
به زودی ذخیره سازی بوتان نیز انجام خواهد شد. 
وی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته در دو ماه 
آینده فرآیند ذخیره سازی این دو محصول نیز 

تکمیل می شود.
گفتنی است؛ برای اولین بار پمپ های صادرات 
فازهای ۱۷  در  داخل  بوتان ساخت  و  پروپان 
پمپ  اولیه  راه اندازی  و  تست  نصب،   ۱۸ و 
های مخزن پروپان انجام شده و بزودی تست 
نهایی هم انجام خواهد شد. این پمپ ها دارای 
تکنولوژی بسیار باالیی هستند. با این اقدام در 
آینده نزدیک کشور برای تأمین این تجهیز مهم 

از خارج مرزها بی نیاز خواهد شد.
بر پایه این گزارش؛ هم اکنون تولید گاز در فاز 
حدود ۵  فاز ۱۸  در  و  درصد  حدود ۱۰   ۱۷
از میزان طراحی است که باعث  باالتر  درصد 
شده مجموع تولید گاز شیرین پاالیشگاه هفتم 
از ۵۰ میلیون متر مکعب مطابق طراحی به ۵۴ 

میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.
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بزرگ ترین قربانی نقص
در سیستم شاپرک

*پشوتن پورپزشک

یکی از اهداف توسعه بانک های الکترونیک، شفاف شدن فرآیندهای مالی و البته 
سرعت گرفتن تراکنش و جابجایی پول بوده که همیشه دغدغه اصلی صاحبان 
کسب و کار به ویژه کسب وکارهای آنالین در شرایط فعلی اقتصادی است. جدا 
از PSPها که همواره دغدغه افزایش تعداد تراکنش های خود و به تبع آن در 
اختیار گرفتن سهم بزرگ تری از تعداد کل تراکنش ها را دارند، استارت آپ های 
حوزه فین تک سخت مشغول تغییر عادات بانکی سنتی و شیوه جابه جایی پول به 
ساده ترین و امن ترین شیوه ممکن هستند و در کنار این دو بخش، تعداد زیادی 
از استارت آپ ها اســاس کار خود را بر پایه پرداخت آنالین قرار داده اند. به ویژه 
استارت آپ هایی که دارای حجم تراکنش باال و با گردش نقدینگی زیاد در قالب 
تراکنش های خرد هستند. سوالی که مطرح می شود این است که چرا سیستم 
شاپرک تراکنش های مالی را به یک مرتبه در روز و آن هم با زمان تراکنش خارج 
از ساعت اداری تغییر داده است؟ و این که سرنوشت قرار دادن سرعت گیر بر سر 
راه کسب وکارهایی که ذات آن ها به حرکت و سرعت باال وابسته است، چه خواهد 
بود؟ آن هم زمانی که همه سازمان ها، ارگان ها و دستگاه های عمومی و دولتی 
خود را حامی فضای استارت آپ ها و کسب وکارهای آنالین معرفی می کنند، تا 
آنجا که ســهم قابل توجهی از اشتغال زایی را برای این حوزه از کسب و کار در 

نظر گرفته اند!
اگرچــه این حرکت می تواند به بانک مرکــزی در کنترل حجم نقدینگی بازار 
به خصوص در ماه های پایانی سال کمک بسیاری کند، اما آثار مخرب این حرکت 
بر کســب وکارهای مبتنی بر خرید و فروش خرد به ویژه در فضای آنالین در 
کوتــاه و میان مدت کم نخواهد بود.جدا از ســواالتی که در رابطه با مواردی از 
قبیل چگونگی تخصیص سود بانکی در بازه زمانی کسر پول از حساب مبدا تا 
تسویه شاپرک و سایر موارد مشابه وجود دارد، آنچه که حساسیت این موضوع را 
بیشتر می کند، سیاست سعی و خطای اتخاد شده از سوی بانک مرکزی است که 
می تواند در فضای بانکی ایران ایجاد حس ناامنی کند و نقدینگی موجود در چرخه 
بانکی را به بازارهای کاذب سوق دهد.اگرچه در سایر کشورها همواره انتقال پول 
بین بانک های مختلف بیش از یک روز زمان می برد، اما مقایسه ایران با کشورهای 
دیگر به دلیل نرخ سود بانکی متفاوت و مدل برخورد بازار با وجود نقد امکان پذیر 
نیست. عالوه بر آن، ایران در حال توسعه زیرساخت های کسب وکار در حوزه های 
مختلف است و این فعالیت ها نیازمند حمایت دولت در جهت ایجاد محرک های 
متعدد برای جذب بازار خرده فروشی به استفاده از زیرساخت های بانکی است، نه 
آنکه برای خروج نقدینگی از چرخه بانکی و افزایش حجم پول نقد در بازار ایجاد 
انگیزه کند.آینده از آن بازار دیجیتال خواهد بود و سیستم بانکی ایران چاره ای جز 
ایجاد بستر مناسب برای این توسعه ندارد. بانکداری ایران نیازمند بهبود روش های 
پیشین خود با در نظر داشتن اهداف تعیین شده در راستای رشد اقتصادی است، 
نه اخذ تصمیماتی این چنینی که روند روزمره بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. 
باید در نظر داشت که به زودی فین تک ها از راه می رسند و با ایجاد پلتفرم های 
منعطف، سریع و شفاف، از تاثیر آنها بر کنترل مدل گردش وجود در بازارهای 

خرده فروشی، علی الخصوص آنالین، خواهند کاست.

یادداشت

رشد 12 درصدی مبادالت 
تجاری ایران 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت 
ایران اعالم کرد: مجموعه مبادالت تجاری ایران در ۱۰ 
ماه نخست امسال با ۱۲ درصد رشد نسبت به دوره 

مشابه پارسال، به ۸۰ میلیارد دالر رسید.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمدرضا ایزدیان« 
مجموعه مبادالت تجاری یعنی صادرات و واردات کشور 
)بدون احتساب نفت( در ۱۰ ماه نخست امسال را ۱۳۵ 
میلیون تن عنوان کرد و گفت: مبادالت تجاری کشور 
از نظر وزنی چهار دهم درصد نسبت به دوره مشابه 
افزایش یافته است.مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری 
سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با توجه به اینکه در 
این مدت ۳۷ میلیارد دالر صادرات و حدود ۴۳ میلیارد 
دالر واردات داشتیم، تراز تجاری کشور حدود منفی ۵.۷ 
میلیارد دالر است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه کسری 
تراز تجاری کشور در ماه های گذشته به هشت میلیارد 
دالر رسیده بود، هم اکنون شاهدیم که این شاخص 

بهبود پیدا کرده است.

منابع و مصارف هدفمندی 
یارانه ها تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند 
درآمد ۹۸ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها تا 

۱۱ هزار میلیارد تومان قابل افزایش باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با ۱۵۴ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و 
سه رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر نحوه 
هزینه کرد درآمدهای هدفمندی در سال آینده را 
اسالمی  شورای  مجلس  کردند.نمایندگان  تعیین 
تصویب کردند در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و 
با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه 
بهداشت و سالمت مردم و همچنین معطوف کردن 
پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند، در اجرای 
ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه پس از تخصیص 
سازمان برنامه و بودجه کشور، هزینه  شود.نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، دولت را موظف کردند نسبت 
به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به صورت تدریجی 
اقدام کند و چنانچه خانوارها نسبت به حذف یارانه 
خود معترض باشند،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را 
بررسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه 

آنها اقدام کند.

خبر

می  تالش  دوازدهم  دولت  در  گفت:  وزیر صنعت 
کنیم به SME ها توجه ویژه داشته باشیم، برای 
کوچک  صنعتی  واحدهای  مدیون  متوازن  توسعه 

هستم.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان صنایع کوچک و 
ایران، محمد شریعتمداری،  شهرک های صنعتی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش تقدیر از 
از  کرد:  اظهار  کوچک  صنایع  برتر  صادرکنندگان 
۸۵ هزار واحد صنعتی کشور بخش اعظمی صنایع 
کوچک و متوسط هستند و بیش از نیمی از آنها 
در شهرکهای صنعتی استقرار دارند.شریعتمداری 
و  واحدهای کوچک  به  بیشتر  توجه  امکان  افزود: 
متوسط به خاطر استقرار آنها در شهرکها و نواحی 
صنعتی به خوبی فراهم است، این مهم باید مورد 
گفت:  صنعت  بگیرد.وزیر  قرار  اهتمام  و  توجه 
موضوع صنایع کوچک بعد از ادغام سازمان صنایع 
کوچک و شهرکهای صنعتی به محاق رفته است، 
می  شهرکها  موضوع  صرف  توان  و  وقت  بیشتر 
شود.شریعتمداری تاکید کرد: واحدهای کوچک و 
متوسط)sme(ها با سرمایه گذاری کمتر نسبت 
به واحدهای بزرگتر تالش برای اشتغالزایی بیشتر 
می کنند، در بسیاری از کشورهای دنیا بار سنگین 

توسعه بر دوش واحدهای کوچک اقتصادی است.
صنایع  آپها  استارت  ورود  با  گفت:  شریعتمداری 
کمترین  کردند،  پیدا  ای  ویژه  جایگاه  کوچک 
است،  کوچک  صنایع  به  مربوط  بانکی  معوقات 
مخاطرات بانکها برای پرداخت به SME ها کمتر 
است.وی افزود: تالش می شود به موضوع صادرات 

دولت  در  متوسط  و  کوچک  واحدهای  بودن  گرا 
دوازدهم توجه جدی تر شود، جایزه صادراتی که 
از گردونه عملکرد اقتصادی خارج شده بود در سال 
۹۷ احیا خواهد شد، ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع 
برای جوایز صادراتی به تصویب مجلس رسیده است.

وزیر صنعت ادامه داد: ایجاد مشوقهای ویژه برای 

ایجاد تنوع در محصوالت صادراتی از اهداف ما است، 
در سالهای گذشته به واحدهایی که برای اولین بار 
کاال صادر می کردند مشوقهایی می دادیم.به گفته 
شریعتمداری، عالوه بر تنوع تولید، تنوع جغرافیای 
صادراتی نیز باید مورد اهمیت واقع شود، در سالهای 
قبل این مهم در کشورهای آفریقایی انجام می شد 
که باید دوباره از سر گرفته شود.وزیر صنعت تاکید 
کرد: ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش 
اموال و دارایی های ایدرو وایمیدرو در دوره های 
پیشین بود که سال آینده ۹ هزار میلیارد تومان 
برای  ای  توسعه  سازمانهای  این  به  منابع  این  از 
مشارکت با واحدهای دیگر داده می شود، اولویت 
این منابع واحدهای تولیدی صادرات گرای دانش 
بنیان است.شریعتمداری گفت: نوسازی صنعتی در 
سال ۹۷ در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صنایع  سازمان  کارهای  مهمترین  از  یکی  است، 
نوسازی  به  توجه  صنعتی  شهرکهای  و  کوچک 
صنعتی در کشور است.وی افزود: از کمکهای فنی 
و اعتباری برای کاهش نرخ سود تسهیالت اعطایی 
به واحدهایی که می خواهند نوسازی کنند استفاده 
می شود، امیدوارم سال آینده، سال رونق تولید برای 

همه واحدهای صنعتی و تولیدی باشد.

شریعتمداری عنوان کرد:

توجه ویژه دولت دوازدهم به صنایع کوچک

 مفقودی 
 برگ سبز سند خودرو سواری پراید سایپا ۱۴۱ آی به رنگ  نوک مدادی متالیک 
مدل ۱۳۸۶ با شماره پالک ۸۴۶ه ۴۶ ایران ۷۲ با  شماره موتور ۱۹۳۹۴۲۳ با شماره 
شاسی S۱۴۸۲۲۸۶۲۰۶۶۵۰ به مالکیت علی بدوی خورشیدی مفقود گردیده و از  

درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

 آگهی مفقودی 
سند  کمپانی خودروی پژو ۴۰۵ جی ال ایکس رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۹ به 
شماره پالک۱۸۳ ق۶۷ ایران ۷۲ با  شماره موتور ۱۲۴۸۹۱۶۵۱۱۶ و شماره شاسی 
مالکیت علی سعیدی مفقود گردیده و درجه  CA۲Bk۶۳۲۳۳۵ NAAm۱۱به 

اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی 
نقره ای متالیک مدل  به رنگ  ایکس  ال  سند مادر خودروی سواری پژو ۴۰۵ جی 
۱۳۹۰ با شماره پالک۴۱۳ ه ۵۱ ایران ۷۲ با  شماره موتور۱۲۴۹۰۰۱۷۵۹۸ و شماره 
شاسیNAAm۱۱CA۳BE۰۷۵۰۳ ۱به مالکیت هادی عزیزی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی
 در خصوص دعوای ناصر نوروزی به وکالت از به طرفیت آقای حسین ارونی  خواسته 
به  نظر  دادرسی  خسارات  کلیه  احتساب  با   ۱۱۳۲/۱۷۹۵ ثبتی  پالک  از  ید  خلع 
اینکه خوانده می باشند مراتب ارسال تا خوانده را جهت مالحظه نظریه کارشناسی 
دعوت شوند مقتضی است دستور فرمایید تا در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر 
تا چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه مراجعه 

نمایند م.الف ۷۵۷/۹۶
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

شعبه  از  صادره  اجرائیه  و  دادنامه  ن  ج   ۱/۲/۹۴۰۰۸۵ کالسه  پرونده  موجب  به 
محمد  و  محمدی  سعید  علیه  و  نجفی  حمید  له  فردیس/  دادگستری  حقوقی   ۲
مجیدی محکوم علیها محکومند به پرداخت مبلغ ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
له و مبلغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰  تاریخ ۹۳/۵/۲۵ در حق محکوم  از  تادیه  تاخیر  خواسته 
ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابالغ شده و 
در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم 
له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی اموال منقول متعلق به محکوم از 
سوی این اجراء توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و 
ارزیابی شده و مقرر است در مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ از ساعت ۸ الی ۹ در محل اجرای 
احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش برسد، مزایده از مبلغ 
۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و 
وجه  درصد  ده  فروخته خواهد شد.  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  حقوقی 
از خریدار اخذ و  بانکی تضمینی  یا چک  نقد  به صورت وجه  المجلس  مزایده فی 
الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی 
و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. درصورتیکه در 
مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال 
به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند 
ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در 
این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل 
نخواهد شد.  ضمنا« طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از 
مزایده  روز  نمایند.چنانچه  بازدید  مزایده  مورد  مال  از  اجراء  این  اطالع  با  مزایده 
مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهدشد.  مال 

مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است :
تجهیزات فلزی و سازه های فوالدی )شاسی( دستگاه سرند ماسه بصورت نیمه کاره 
به رنگ سفید و آبی ساخته شده از ورق فوالدی ۶ و ۸ میلیمتر و ناودانی ۱۰ و 
۱۲ و نبش ۸ و لوله مانیسمان )بدون درز( و پیچ و مهره و عملیات برش کاری و 
جوشکاری و سوراخ کاری و خم کاری و رنگ آمیزی فاقد تجهیزات مکانیکی شامل: 
سرند، ماسه شور، قیف و شوت شلواری ، پایه )شاسی( می باشد.باتوجه به نیمه کاره 
بودن و عدم کاربری خاص تجهیزات فوق و با تخمین وزن کلی تجهیزات فلزی و 
ارزش روز فوالد ضایعاتی مبلغ کل مجموعه ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ )ده میلیون و هشتصد 

هزارتومان( برآورد می گردد.م/الف ۲۵۸۶
آدرس مورد مزایده : فردیس - شهرک سیمین دشت - خیابان هشتم شرقی - پالک ۱۱۵
 دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس - کولیوند

اجراییه 
مشخصات محکوم له ۱- گالله ساعدی فر فرزند عبدالرحمن به نشانی: کردستان – 

شهرستان سنندج – شهر سنندج – بهاران ۴/۱۹ پشت پمپ بنزین کوچه چهاردهم
محکوم علیه۱- صفا رحیم پور افشاری فرزند محمدرحیم مجهول المکان

بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره ۹۶۱۰۰۹۸۷۱۱۰۰۱۶۲۷و شماره دادنامه 
مربوطه ۹۶۰۹۹۷۸۷۱۱۰۰۱۰۴۶ محکوم علیه محکوم است به این دادگاه دعوی خواهان 
را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۹و۳۳ قانون 
حمایت خانواده، حکم طالق خواهان را از نوع خلع صادر و اعالم می دارد عده این نوع طالق 
سه طهرمی باشد زوجه در قبال طالق، تمام حقوقات خویش اعم از مهریه ، نفقه و اجرت 
المثل را به زوج بذل نموده است. حضانت فرزند مشترک نیز با توجه به عدم مخالفت زوج 
و عدم صالحیت وی با زوجه بوده و زوج می تواند هر پانزده روز یک بار با وی مالقات نماید 
و مکلف است نفقه وی را نیز به زوجه پرداخت نماید زوجه وفق گواهی پزشکی ارائه شده 
فاقد حمل می باشد مدت اعتبار حکم شش ماه پس از ابالغ رای قطعی می باشد و در 
صورت امتناع زوج وفق مقررات ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده سر دفتر طالق نمایندگی در 
اجرای صیغه طالق را دارد ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :

۱_ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی( ۲_
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد ۳_مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد همراه با مشخصات دقیق حسایهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود )مواد ۸ و ۳ قانون اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(۴_خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد )ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق. م.ا و ماده ۱۶ 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۵_انتقال مال به دیگری به هر نحو یل انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۶_چنانچه صورت اموال 
پس از سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴)
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده3قانون 
و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۵۰۰۳۹۹۴ مورخه۹۶/۱۱/۲۸ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
اقای/ متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظراباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد 

در  ازهشترود  صادره   ۶۱۳ شناسنامه  بشماره  محبوب  فرزند  رستگار  محمد  خانم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۹۵/۳۰ متر مربع پالک ۳۵ اصلی واقع 
در سیدجمال الدین خریداری از مالک رسمی اقای نصرت اله رجبی موضوع سند 
۳۸۸۷۲ مورخه ۱۳۴۵/۸/۱۹ دفترخانه ۱۷ تهران محرز گردیده است.لذا به منظور 
که  صورتی  در  شود  می  اگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس 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:۹۷۸
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول :۹۶/۱۲/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۶/۱۲/۲۰

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به ۱-آقای محمد پرهوده فرزند 
مالک.خواهان  فرزند  امیری  ۳-انوشیروان  فرزندعبدالطالب  قنواتی  شنبه۲-اجمد 
:آقای منصور اصفهانیان فرزند نجم دادخواستی به طرفیت خوانده ۱-آقای محمد 
فرزند  امیری  عبدالطالب۳-انوشیروان  فرزند  قنواتی  شنبه۲-احمد  فرزند  پرهوده 
ثبتی ۱/۳۱۳۴/۶۱۶۵مطرح  پالک  سند  انتقال  و  مالکیت  اثبات  خواسته  به  مالک 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه۹۶۰۹۹۸۶۱۳۰۲۰۰۸۳۶شعبه دوم 
رسیدگی  وقت  و  ثبت  بندرماهشهر  شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه 
موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  ۱۰:۱۵تعیین  مورخ۱۳۹۷/۱/۲۷ساعت 
ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.شماره م الف:)۱۶/۸۲۷(
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان ماهشهر-
علی راشدی

گمرک ایران اعالم کرد: انواع خودرو وارداتی در ۱۱ ماه 
امسال به ۶۶ هزار و ۱۹۶ دستگاه به ارزش یک میلیارد 

و ۷۵۶ میلیون و ۷۰۸ هزار دالر رسید.
به گــزارش زمان بــه نقل ازمهــر، اطالعات کامل 
خودروهای ترخیص شده از گمرکات از طریق سامانه 
جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در بانک 
اطالعاتی گمرک ذخیره ســازی شده و در دسترس 
است.بر پایه این گزارش، جزیی ترین اطالعات واردات 
خودرو از ابتدای امســال تاکنون، در بزرگترین بانک 
اطالعات خودروهای وارداتی کشور ثبت شده و قابل 
بهره برداری اســت.خودروهای وارداتی که از ابتدای 
۱۳۹۶ مجوز ثبت ســفارش سازمان توسعه تجارت 
دارند و مشخصات کامل آنها در سامانه جامع گمرکی 
و پنجره تجارت فرامرزی گمرک به ثبت رسیده در 
این گزارش آمده است.گمرک در گزارش خود تاکید 
کرد: امکان ندارد خودرویــی بدون اخذ مجوز ثبت 
سفارش ترخیص شود و افزود: همه خودروهایی که 
از گمرک ترخیص شده اند، دارای مجوز ثبت سفارش 
و تاییدیه شــماره VIN نامبر بوده و این موضوع به 
صورت سیستمی ثبت و کنترل می شود.ضمن اینکه 

مشــخصات فنی همه خودروهای وارداتی در زمان 
ثبت سفارش از سوی سازمان توسعه تجارت، اخذ و 
به صورت الکترونیکی به سامانه پنجره واحد تجارت 
فرامرزی ارســال می شــود. بر اساس اعالم گمرک، 
امســال هیچگونه پیشــنهاد افزایش تعرفه واردات 
خودروهای هیبریدی از سوی مسئوالن گمرک مطرح 
نشده و طبق مقررات صادرات و واردات، این سازمان 
صرفا مجری مقررات و تغییرات تعرفه ای اســت که 
از سوی ســازمان توسعه تجارت برای اجرا ابالغ می 
شود.الکترونیکی شدن گمرک موجب می شود تا همه 
عملیات گمرکی کشــور در یک اتاق شیشه ای قرار 
گیرد و تراکنش های گمرکی روشــن و شفاف قابل 
رصد اســت که بر این اســاس، نه تنها خودرو بلکه 
اطالعات کاالهای وارداتی به تفکیک جزییات کامل، 
مجوزها، اطالعــات اظهاری، میزان حقوق و عوارض 
پرداختی و دیگر اطالعات در سامانه جامع گمرکی 
و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت شده و به صورت 
شــفاف قابل رصد اســت، در صورت نیاز هریک از 
نهادهای نظارتی و رفع هرگونه ابهام نیز، گمرک ایران 
آمادگی دارد که این اطالعات را در اختیار آنها قرا دهد.

گزارش های جدید نشان می دهد گردش مالی بخش 
مسکن در ۹ماهه امسال ۵۶۰۵هزارمیلیارد تومان و 
میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت 

در پاییز امسال ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بود.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، اداره کل دفتر برنامه 
ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی گزارش وضعیت بازار مسکن 
در پاییز امســال را منتشر کرد.بر اساس این گزارش 
در پاییز ســال جاری )۹۶( ۴۷ هــزار و ۱۴۶ واحد 
مسکونی معامله شــد که نسبت به تابستان امسال 
۳.۵ درصد کاهش داشــته است اما نسبت به پاییز 
ســال قبل )۹۵( ۳۵.۱ درصد رشد را نشان می دهد.

بیشترین تعداد معامله در تهران در پاییز امسال در 
منطقــه ۵ پایتخت با ۷ هزار و ۱۱۷ فقره و کمترین 
میزان معامله نیز در منطقــه ۱۹ با تنها ۲۹۲ فقره 
معامله خرید و فروش مسکن بود. با این حال بیشترین 
نرخ رشد تعداد معامالت مسکن در منطقه ۳ با ۶۱.۹ 
درصد و کمترین میزان رشــد تعداد خرید و فروش 
در منطقه ۱۹ با تنها ۱.۴ درصد نسبت به سه ماهه 
سوم سال قبل )پاییز ۹۵( رخ داده است.بر اساس آنچه 

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: 
میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پاییز 
امسال در تهران ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان برآورد 
می شــود که نسبت به تابستان امسال ۴.۷ درصد و 
نسبت به پاییز سال گذشته )۹۵( ۱۰ درصد افزایش 
را نشان می دهد.از دیگر ویژگی های بازار مسکن پاییز 
امسال، اختصاص بیشترین تعداد واحدهای مسکونی 
به زیر ۵ سال ساخت است که ۴۷.۵ درصد معامالت 
را بــه خود اختصاص می دهند. همچنین منطقه ۵ 
تهران با ۱۶.۵ درصد جذابترین محله برای تهرانی ها 
به شمار می رود ضمن اینکه ۱۱ درصد معامالت در 
واحدهای مسکونی با بازه قیمتی ۳ تا ۳و نیم میلیون 
تومان است و ۱۵ درصد معامالت مسکن در خانه های 
۶۰ تــا ۷۰ متری اختصاص دارد. ۷ درصد خریداران 
مسکن نیز به دنبال خرید واحدهای مسکونی ۱۶۰ تا 
۱۹۰ میلیون تومانی بوده اند.دفتر اقتصاد مسکن اعالم 
کرد:ارزش کل معامالت مســکن در ۹ ماهه ابتدایی 
امسال، ۵۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان برآورد شده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۴.۲ درصد رشد 

داشته است.

گردش ۵6.۵ هزار میلیارد تومانی مسکن در 9 ماهه امسالواردات 1/۷ میلیارد دالر خودرو به کشور
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آگهی مزایده شهرداری عنبران
48۷۵-96

شورای  مورخه95/12/24  شماره247/ش  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  عنبران  شهرداری 
محترم اسالمی شهر عنبران تعداد 5 قطعه از قطعات تفکیکی شهرک محمد مبین با كاربری 
مسکونی به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.

-شركت كنندگان در مزایده بایستی مبلغ12/500/000 ریال به تفکیک قطعه را كه قصد شركت در خرید آن را دارند 
به حساب شماره226332677 بانک كشاورزی  شعبه  عنبران  واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست و قیمت 
پیشنهادی ، حداكثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخه  1396/12/14    به دبیرخانه شهرداری عنبران تحویل و در 

صورت لزوم رسید دریافت نمایند.
- الزم به توضیح است مبلغ سپرده در پاكت الف –پیشنهاد قیمت در پاكت ب –و مجموع دو پاكت در پاكت ج كه هر 3 

پاكت توسط دبیرخانه تحویل شركت كننده داده خواهد شد.قرارداده شده و به دبیرخانه ارائه گردد.
-پیشنهادات واصله در تاریخ 1396/12/15 راس ساعت 12:00 ظهر با حضور اعضای محترم كمیسیون معامالت شهرداری 

باز و قرائت خواهد شد ضمناً حضور شركت كنندگان در كمیسیون معامالت بالمانع می باشد.
-در صورت شركت پیمانکاراني  كه از شهرداری مطالبات قانونی دارنددرصورت برنده شدن تهاتر خواهد شد.

-سپرده نفرات دوم و سوم تا واریز كل مبلغ پیشنهادی توسط برنده نفر اول در مهلت اعطایی عودت داده نخواهد شد در 
صورت عدم واریز مبلغ پیشنهادی توسط برنده مزایده در مهلت اعطایی كه برابر آئین نامه مالی شهرداریها حداكثر هفت 

روز خواهد بود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و هرگونه ادعای بعدی از جانب وی به هیچ وجه مسموع نخواهد بود.
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-به پیشنهادات مخدوش ،مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-زمینهای مورد مزایده با تنظیم قرارداد داخلی به برنده مزایده واگذار خواهد شد.

-هزینه آگهی وانتقال سند مالکیت رسمی و مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفترخانه اسناد رسمی  شهرستان 
نمین و انجام كارهای مربوط بر عهده برنده مزایده  بوده و شهرداری هیچ تعهدی درآن خصوص ندارد.

- كسانی كه قصد شركت در مزایده را دارند می توانند جهت مالحظه موقعیت زمینها و اطالع از ابعاد آن به واحد امورفني 
شهرداري مراجعه و با شماره  04532374820 تماس حاصل  نمایند.

مهدی دوستدار-شهردارعنبران

شماره قطعه

83

84

8۵

86

87

مساحت قطعه به متر مربع

199/98

199/99

199/97

199/97

199/97

قیمت پایه  هر متر مربع به ریال

1/2۵۰/۰۰۰

1/2۵۰/۰۰۰

1/2۵۰/۰۰۰

1/2۵۰/۰۰۰

1/2۵۰/۰۰۰

ارزش کل قطعه به ریال

249/97۵/۰۰۰

249/987/۵۰۰

249/962/۵۰۰

249/962/۵۰۰

249/962/۵۰۰

پالک ثبتی

1119/1369از381 اصلی

1119/137۰/از 381اصلی

1119/1371/از 381اصلی

1119/1372/از 381اصلی

1119/1373/از 381اصلی

 نوبت دوم

برای آنکه کاری امکان پذیر گردد دیدگان دیگری 
الزم است، دیدگانی نو.

 )یونک(

سخن حکیمانه

گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

 رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود

امروز با حافظ

فیلشاه ؛ تجربه ای نو درسینمای ایران 
* مرتضی کوه مسکن

فیلشاه به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری، انیمیشنی ۹۰ 
دقیقه ای است که در تولید آن بیش از ۲۰۰ نفر مشارکت داشته اند ؛ این انیمیشن 
سینمایی محصول جدید گروه هنر پویا پس از انیمیشن موفق شاهزاده روم است که 
با سرمایه گذاری گروه هنر پویا، بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه تصویر شهر تولید 
شده  است و به عنوان تنها انیمیشن راه یافته به بخش مسابقه سودای سیمرغ سی و 

ششمین جشنواره فیلم فجر با ۲۲ اثر سینمایی دیگر به رقابت پرداخت.
فیلشاه هرچند که به قصه عامُ الفیل )سال فیل( سال حمله ی ابرهه )پادشاه یمن( با 
لشکری معروف به اصحاب فیل به سمت مکه برای تخریب کعبه اشاره دارد اما قصه 
ساختار بسیار ضعیف دارد و گویا نویسنده در ۳/۱ پایانی فیلم به یکباره میخواهد تمام 
حرف های خود را به مخاطب بقبوالند و این شتاب به وجود آمده در کلیت داستان 
بیننده را گیج می کند و فرصت فکر کردن را به او نمی دهد، فیلشاه هرچند که معایبی 
در فیلمنامه دارد اما تجربه ای نو در سینمای ایران و تاریخ انیمیشن ایران می باشد و 
به لحاظ ساختاری و کیفیت در حد انیمیشن های متوسط رو به باالی خارج از کشور 
می باشد و طراحی گرافیکی فنی و بصری انیمیشن فیلشاه یک سروگردن از سایر آثار 
ساخته شده تا کنون باالتر است و انصافا هم به استانداردهای جهانی بسیار نزدیک 
شده است ؛ رندر کردن بیش از نیمی از سکانسهای فیلشاه در کشورهای خارجی 
نظیر اوکراین صورت گرفته و این مساله باعث تقویت و عدم مشکالت گرافیکی در 

طول مدت زمان انیمیشن شده است.
استفاده از صداپیشگان حرفه ای به جای استفاده از بازیگران سینمایی )کاری که 
در چندین انیمشین اتفاق افتاده است( کیفیت صداپیشگی را در فیلشاه به شدت 
باال برده است و  اکثر طنز موجود در انیمیشن فیلشاه به عهده دوبلوران آن است و 

دوبلوران مجموعه توانسته اند به خوبی از عهده کار خود بر آیند.
فیلشاه داستان بچه فیلی به اسم شادفیل است که پسر رییس قبیله فیل هاست ، 
شادفیل یکی از تپل ترین فیل های قبلیه و البته دست و پا چلفتی ترین آنها محسوب 
می شود ، او عزیز دردانه مافیل )مادرش( است و در بین جمع سایر بچه فیل ها مورد 
تمسخر واقع می شود به طوری که آنها لقب شاسفیل را به او داده اند ، با آمدن 
شکارچیان به سرزمین فیل ها و شکار اکثر آنها، شادفیل و اعضای قبیله اش در کشتی 
دزدان زندانی می شوند ، رییس این دزدان فردیست با نام اسفل السافلین که قصد 
دارد تمام حیواناتی که شکار کرده را به پادشاه کشورش تقدیم کند ، کشوری که 

نامش صبا است و پادشاه قصد دارد در آن با کمک فیل ها یک بتکده درست کند.
فیلشاه با وجود تمام کمی و کاستی خود تا به امروز بهترین انیمیشنی است که با 
وجود امکانات محدود و کم هنرمندان کشورمان ساخته شده و به خاطر رگه های 
مذهبی-ایرانی خود می تواند اکثر سلیقه ها را راضی نگه دارد ، پرداختن به مسیح و 
پیروان او و اسامی نام برخی کاراکترها مثل مریم و برنابا و ... نیز می تواند بازار جهانی 
را برای فیلشاه هموارتر سازد. این فیلم به کارگردانی هادی محمدیان وتهیه کنندگی 
حامد جعفری است. نویسندگان محمدباقر مفیدی کیا، هادی محمدیان، علی 
ناصر  شکوفنده،  زهره  زند،  پیشگان  ،صدا  شیخ زاده  سعید  دوبالژ:  رمضان،مدیر 
طهماسب، میرطاهر مظلومی، شوکت حجت، حامد عزیزی، ژرژ پطروسی، شایان 

شامبیاتی، بهمن هاشمی، اکبر منانی، حسین عرفان

نگاه

جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حالی سی و 
ششمین دوره خود را به پایان رساند که همواره 
قرار  گوناگونی  اتفاقات  و  تغییرات  دستخوش 
برای  ای که در سال ۱۳۶۱  داشت. جشنواره 
اولین بار برگزار شد، کامال با آنچه که امروز از آن 
شاهدش هستیم متفاوت است. در ابتدا بسیاری 
از جشنواره هایی که امروز به طور مجزا ساالنه 
برگزار می شود، در دل جشنواره فجر به نوعی 
حضور داشت و در کلیتی واحد مهمترین رویداد 
تیاتری ایران محسوب می شد. بخشهایی مانند 
تیاتر آیینی سنتی یا جوایزی برای بخش کودک، 
بخشی به نام تیاتر دانشجویی، تیاتر خیابانی و... 
افزوده  بر جشنواره  در طول سالهای متمادی 
بدانید  از آن جدا شد. جالب است  به مرور  و 
بخش بین الملل جشنواره فجر پس از ۱۸ ستا 
را در خود  المللی  بین  برگزاری آن عنوان  تز 
جای داد. جشنواره ای که با آزمون و خطاهای 
بسیاریهمه ساله به شیوه ها و طرق مختلف، از 
ادامه  به حیات خود  برگزار کنندگانش  سوی 
می دهد. بخش پوستر و عکس، بخش رونمایی 
کتاب، تجلیل از هنرمندان پیشکسوت تیاتر و 
بخشهای متعدد دیگری که هر ساله اضافه یا 
کاسته می شود نشان از نبود فراخوان ثابت و 
منسجمی دارد که شکل و شمایل آن منوط به 
سلیقه دبیران و مدیران هر دوره است. دبیرانی 
که به جز دو سال پیاپی در دوره سعید اسدی، 
همه ساله تغییر کرده اند. در برخی سالها بخش 
بین الملل فعالیت بیشتری دارد و در سالهایی 
است.  برخوردار  رونق کمتری  از  امسال  مانند 

در سالهایی مسابقه بین الملل میان گروههای 
نمایشی خارج از کشور است و در سالهایی مانند 
امسال مسابقه بین الملل تنها مختص گروههای 
خارجی نیست و آثاری از ایران نیز  در این بخش 

حضور دارد.  
جشنواره  از  بخشهایی  سالها  از  پس  اینکه 
خود به جشنواره ای مجزا تبدیل شده، نقاط 
اولین  شاید  دارد.  خود  در  ضعفی  و  قوت 
نقطه ضعف آن، عدم برگزاری جشنواره های 
کوچک شده فجر، در شکل و شمایل و ابعاد 
از  کدام  هر  باشد.  فجر  یعنی  مادر  جشنواره 
این جشنواره های کودک و نوجوان، آیینی و 
سنتی، دانشگاهی، عروسکی نیازمند فراخوان، 
اساسنامه، بخشهای مختلف داخلی و خارجی 
است و به نوعی پراکندگی این رویداد را به 
دنبال دارد. نکته دیگر و شاید از نقاط قوت 

آن، نگاه تخصصی تر و متمرکز بر هر کدام 
در  شاید  که  بخشهایی  باشد.  بخشها  این  از 
کلیت جشنواره توان رقابت همسان را ندارند 
و در شلوغی این رویداد مهم، دیده نمی شوند 
اما در شکل کوچکتر قابلیت پرداخت و نگاه 

تخصصی را خواهند یافت.
پیشی گرفتن تالیف بر ترجمه و اجتماعی بر 

سایر موضوعات
پس از پایان یافتن مهمترین رویداد تیاتری 
تئاتر  سالنهای  بهمن،  ابتدای  در  ایران 
نمایشهای جدیدی را برای اجرا آماده کردند. 
در میان آثاری که در روزهای سرد زمستان 
به روی صحنه می رود، تعداد آثار تالیفی به 
مراتب بیشتر از اجرای متنهای ترجمه است. 
در میان ۷۶ نمایشی که این روزها اجرا می 
شود، یازده نمایش متون ترجمه را برای اجرا 

شیشه ا ی:  وحش  باغ  است.  کرده  انتخاب 
تنسی ویلیامز، خواستگاری: آنتون چخوف، در 
انتظار آدولف: متیو دالپورته، زندانی خیابان 
دوم: نیل سایمون، اسبهای پشت پرده: مالتی 
اپرای  دوفیلد،  نیل  بن:  درای  یک،  ویسنی 
ریچارد  شکسپیر،  ویلیام  مکبث:  عروسکی 
گارسیا  فدریکو  یرما:  شکسپیر،  ویلیام  سوم: 
آلن،  وودی  مرگ:  خوانی  نمایشنامه  مارکز، 
آثار  همچنان  دیکنز،  چارلز  توییست:  الیور 
شکسپیر به نسبت دیگر آثار از اقبال بیشتر 
برخوردار است و همواره در سالنهای تیاتر آثار 

او بیش از دیگران اجر می شود.
تهران  سالنهای  در  که  تالیفی  آثار  میان  در 
اجرا می شود، موضوعات اجتماعی و آسیبهای 
ها،  درونمایه  و  موضوعات  دیگر  کنار  در  آن 
شود.  می  شامل  را  موضوعات  بیشترین 
آثاری چون آبی مایل به صورتی، در نیومده، 
بمیری،  اگه  شلتر،  هوا،  اهالی  دریازدگی، 
را  اصلی  مضمون  دیگر،  بسیاری  و  چشمها 

مسایل اجتماعی تشکیل می دهد. 
کودک  چون  خاصی  مخاطب  نمایشهای 
سال  نخست  نیمه  نسبت  به  نیز  نوجوان  و 
اجراهای بیشتری دارند. از میان تمام آثار در 
حال جرا، ۹ اثر نیز برای کودکان و نوجوانان 
اجرا می شود که این رقم در مقایسه با دیگر 
آثار، نشانگر توجه بیشتر به کودکان و نوجوانان 
که  نمایشهایی  است.  نمایشی  اجراهای  در 
کوچکتر  سالنهای  و  فرهنگسراها  در  عموما 

اجرا می شوند.

جشنواره تئاتر فجر از ابتدا تا به امروز

جشنواره ای با ویژگی های مادرانه
* رویا سلیمی

کاریکاتور

»بانو در آینه« به چاپ چهارم رسید

با  وولف  ویرجینیا  نوشته  آینه«  در  »بانو  کتاب 
به  نگاه  انتشارات  توسط  قوجلو  فرزانه  ترجمه 

چاپ چهارم رسید.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی انتشارات 
نوشته  آینه«  در  »بانو  داستان  مجموعه  نگاه، 
ویرجینیا وولف با ترجمه فرزانه قوجلو به تازگی 
توسط نشر نگاه به چاپ چهارم رسیده است. این 
کتاب شصت و چهارمین عنوان مجموعه چشم 
و چراغ است که توسط این ناشر چاپ می شود.

از سبک های  آینه« مجموعه ای  در  »بانو  کتاب 
استفاده  نوشتن  در  وولف  که  است  مختلفی 
او  از یک سو آن جمالت کامال ذهنی  می کرد. 
روی  »لکه ای  مثل  داستان هایش  در  که  است 
رئالیسم  طرف  یک  از  می شود،  نمایان  دیوار« 
و  »دوشس  مثل  داستان هایی  خردکننده 
جواهرفروش« و سوررئالیسم داستان هایی مثل 
داستان   ۲۲ با  مجموعه  این  تا...  »نورافکن« 
در  را  نویسنده  این  کوتاه  داستان های  تمام 
برمی گیرد که تعدادی از آن ها در اولین مجموعه 
داستانی اش با عنوان »دوشنبه یا سه شنبه« در 

زمان حیات خود نویسنده به چاپ رسید
ویرجینیا وولف عالقه خاصی به رئالیسم صرف 
دارد. رئالیسم برای او دنیایی است که هر چیزی 

که الزم دارد در آن موجود است.
چاپ چهارم این کتاب با ۲۵۶ صفحه و قیمت 
۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به بازار عرضه شده است.

در دنیای کتاب

تهیه کننده فیلم سینمایی »لونه زنبور« می گوید در تالش 
برای قرار دادن این فیلم در ترکیب اکران نوروز ۹۷ است.

سعید خانی تهیه کننده فیلم سینمایی »لونه زنبور« درباره 
آخرین وضعیت این اثر که یکی از گزینه های اصلی اکران 
نوروز ۹۷ است، گفت: در حال حاضر با اتمام مراحل فنی فیلم  
گروه هنری دیالوگ در حال آماده سازی مواد تبلیغاتی فیلم 
هستند. وی ادامه داد: محمد روح االمین و محمدحسین 
هوشمندی در حال طراحی پوستر فیلم هستند و به زودی از 

پوستر و آنونس فیلم رونمایی خواهیم کرد.
خانی در پایان عنوان کرد: با توجه به مضمون شاد و کمدی 
»لونه زنبور« و ترکیب بازیگران در تالش هستیم فیلم را 
در نوروز ۹۷ در سینماهای کشور به بهترین نحو ممکن 
اکران کنیم چرا که معتقدم فیلم می تواند در این ایام با 
زنبور«  »لونه  فیلم سینمایی  کند.  برقرار  ارتباط  مخاطب 
کیایی،  محسن  که  است  نیک  نژاد  برزو  ساخته  سومین 
پژمان جمشیدی، بهاره کیان افشار، هومن برق  نورد، پیام 
احمدی  نیا، سیاوش چراغی  پور، پاشا جمالی و رعنا آزادی 
 ور با حضور فرید سجادی حسینی بازیگران اصلی این فیلم 

هستند.

 ۱۰ هنری  آثار  اسیدپاشی  قربانیان  از  حمایت  انجمن 
هنرمند را با عنوان »هویت« به نمایش می گذارد.

به گزارش پیام زمان ؛در این نمایشگاه آثار چوبی محسن 
مرتضوی، مرتضی موحدی، حسین مردانی، أمیر سلیمی، 
فهیمه زین  پروین خالقی، زهرا خدام، مهناز علیجانی ها، 
الدینی، بهاره نظری و ملیکا مرتضوی در نگارخانه آشیانه 

مهر به نمایش گذاشته می شود.
فیلم  بازیگر  محمدزاده  نوید  و  کارگردان  درمیشیان  رضا 
»النتوری« با منتشر کردن پوستر این نمایشگاه در صفحه 

اینستاگرام شان از آن حمایت کردند.
با عنوان »هویت«   نمایشگاه آثار چوبی این ۱۰ هنرمند 

امروز ۴ اسفندماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ اشد.
و  برپاست  اسفندماه   ۱۰ پنجشنبه  روز  تا  نمایشگاه  این 
عالقه مندان می توانند برای بازدید آن از ساعت ۱۰ تا ۱۷ 
به نشانی میدان انقالب، ابتدای کارگر شمالی، کوچه شهید 

جعفرزادگان، پالک ۲، نگارخانه آشیانه مهر مراجعه کنند.

در بخش مسابقه سینمای سعادت سی و ششمین دوره 
جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۵ فیلم بلند و ۱۵ فیلم کوتاه 
حضور خواهند داشت که ۱۲ فیلم خارجی و ۳ فیلم ایرانی 

در هر بخش را شامل می شود.
تا این لحظه فیلم هایی از قزاقستان، ترکیه، ایتالیا، چین، 
اسلووانی، بلغارستان، افغانستان، کره، انگلیس، آلمان، مصر، 
تایوان، هند، گرجستان، روسیه،  فرانسه، عراق، فلسطین، 
لبنان از میان آثار رسیده به دبیرخانه در فهرست انتخاب 
اولیه بخش مسابقه هستند. با توجه به اینکه ثبت نام تا 
این  از  پس  دارد  ادامه  اسفند   ۱۰ با  مصادف  مارس  اول 
تاریخ لیست انتخاب های قطعی اعالم می شود. طبق اعالم 
فراخوان جشنواره، فیلم های بخش مسابقه سینمای سعادت 
باید اولین نمایش خود در منطقه آسیای میانه و خاورمیانه 

را با جشنواره جهانی فیلم فجر ایران تجربه کنند.
شرط حضور فیلم های بلند ایرانی نیز آن است که تا پیش 
بین المللی  و در جشنواره  باشند  اکران نشده  از جشنواره 
نیز شرکت نکرده باشند. فیلم های ایرانی که هنوز ثبت نام 
نکرده اند نیز برای درخواست شرکت در جشنواره جهانی تا 

اول مارس)دهم اسفندماه( فرصت دارند.

»لونه زنبور« هم متقاضی 
اکران نوروزی شد

نمایشگاهی برای حمایت از 
قربانیان اسیدپاشی

اولین اکران شروط ورود به 
جشنواره بین المللی فجر

در حالی که بازیگر و کارگردان هالیوودی تهیه کننده 
انیمیشنی به نام »ایوان بی نظیر« برای دیزنی شده است، 

سم راکول بازیگر نامزد اسکار نیز به این پروژه پیوست.
به گزارش  از آسوشیتدپرس، پروژه بزرگ بعدی دیزنی 

با عنوان »ایوان بی نظیر« در بریتانیا و به تهیه کنندگی 
آنجلینا جولی شکل می گیرد.

استودیوی آمریکایی دیزنی انیمیشن درام »ایوان بی نظیر« 
را با اقتباس از کتاب تحسین شده کاترین اپلگیت و به 
صورت ترکیبی از انیمیشن و فیلم زنده تولید می کند و 
اکنون اعالم شده در این انیمیشن سم راکول در نقش 
گوریلی به نام ایوان صداپیشگی می کند. این گوریل پشت 

نقره ای نقش اصلی این درام را برعهده دارد.
تیا شاروک برای کارگردانی این انیمیشن انتخاب شده که 

بر مبنای فیلمنامه ای از مایک وایت ساخته می شود. وی 
کارگردان درام عاشقانه »من قبل از تو« بود.

در این انیمیشن آنجلینا جولی صداپیشگی شخصیت فیلی 
به نام استال را نیز بر عهده گرفته است. بروکلین پرینس 
که در »پروژه فلوریدا« بازی کرده بود نیز صداپیشگی بچه 

فیلی به نام رابی را انجام می دهد.
راکول از سوی آکادمی اسکار به عنوان بهترین بازیگر 
نقش مکمل برای بازی در فیلم »سه بیلبورد بیرون ابینگ، 

میزوری« نامزد شده است..

ساخت انیمیشن آنجلینا جولی 
در بریتانیا 

اتوبوس دیوانه دراویش آشوبگر


