
 شنبه
 9 دی 1396 

11 ربیع الثانی  1439 
30December 2017 

 د      ور جد      ید       سال چهاردهم 
 شماره 3658    

 1000 تومان 
 8  صفحه

روزانهم صبح اریان

  

 ،1397 سال  بودجه  الیحه  در  اقتصاد:  زمان،گروه  گزارش  به 
پیش بینی شده است که حدود 35 درصد منابع عمومی دولت از محل 
بالغ بر 129 هزار میلیارد تومان  درآمدهای مالیاتی تأمین شود که 

7است.براساس الیحه بودجه سال 1397 مقرر شده است.

اقتصاد ایران فقط از نیمی از پتانسیل 

مالیاتی خود استفاده می کند

به گزارش زمان، مدیر دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و 
معدنی سازمان توسعه تجارت از صدور 6 میلیارد و 630 میلیون 
دالر محصوالت پتروشیمی در هشت ماهه امسال خبر داد که چین 

بزرگ ترین واردکننده این محصوالت بود.

به گزارش زمان،مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه 
با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک 
و با استفاده از زیرساخت های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع 

جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود. 6

صدور 6.6 میلیارد دالر محصوالت 

پرتوشیمی در هشت ماهه امسال

 صفر شدن وقوع جرایم در بانک ها 

در آینده نزدیک

2

سرمقاله

پسا داعش

نگاه روز

 سفر به دنیای
 بدون مرز

تأمین اعتبار پاالیشگاه اصفهان 
از فاینانس کره جنوبی

 خوشــبختانه و با تــاش مجاهدان خدا گروه 
منحرف داعش از نظر نظامی شکســت خورده 
اند و امید است دیگر نتواننند عرض اندام کنند. 
اما نکته مهم این اســت که از نظر فرهنگی و 
اعتقــادی آنها هنوز فعال اند. از این رو ما از دو 
جنبه باید مواظب باشیم: اول نظامی که سخت 
باید مواظب کید حامیان آنها که به وجودشان 
آوردند و هنوز هم دست از حمایت برنمی دارند 
بود. دوم فرهنگی و اعتقادی. در زمینه فرهنگی 
و اعتقادی از دو طریق بایــد اقدام کرد: 1- با 
روشــن کردن موارد انحرافی آنها 2- با اصاح 
عملکرد و اعتقاد و رفتار خودمان. در قســمت 
اول خوشبختانه عده ای مشغول کارند و البته 
به طور نظام مند و مخاطب پسند انحرافات آنها 
و به ویژه آلت دســت بودن آنها توسط قدرت 

های بزرگ را تبیین می کنند.
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2 غالمرضا فدایی 
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 پرسپولیس
 آهسته و پیوسته

8 به سوی قهرمانی مهدی عبدی
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روحانی تاکید کرد: 

حل مشکالت معیشتی مردم؛ اولویت اصلی دولت

 بحران
  در انتظار 

صنایع فرسوده

دليل گرایش 
 جوانان به

 مخدر جدید

تفویض اختيار 
 بيمه بيکاری

 به کاریابی ها 
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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: 

عبرت های 88 ضامن خنثی سازی 
فتنه های آینده

برگزاری مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی 
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معاون اول رئیس جمهور: حل مسائل و مشکات مختلف نیازمند 
انسجام و تفاهم ملی است.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما؛ اســحاق جهانگیری در 
بیست و پنجمین مجمع عمومی انجمن اسامی جامعه پزشکی 
با تاکید بر اینکه حل مســائل و مشکات مختلف جامعه و عبور 
از بحران های داخلی و بین المللی نیازمند انسجام و تفاهم ملی 
در داخل کشور است، گفت: اگر در برابر چالش ها به درک و راه 
حل مشترک نرسیم و نتوانیم از فرصت ها و سرمایه های موجود 
برای عبور از این موضوعات استفاده کنیم، دچار مشکل خواهیم 
شد.وی افزود: جریانات سیاسی کشور اعم از اصاح طلب، اصولگرا 
و اعتدالی و همه کســانی کــه درد و دغدغه امروز و فردای ملت 
ایــران را دارند باید بدانند تنها در کنار هم می توانند مســائل را 
حل کنند و هیچ جریانی نمی تواند با حذف دیگران موفق باشد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: باید هشدارها و رهنمودهای رهبر 
معظــم انقاب، نتایج مطالعات پایش هــای ملی و اظهار نگرانی 
شــخصیت های دلسوز کشــور را جدی بگیریم و همه دست در 

دســت هم مسائل کشــور را حل کنیم.وی با اشــاره به چالش 
های پیش روی کشــور نظیر بیکاری، کاهش قدرت خرید و رفاه 
مــردم، تهدید های منطقه ای و بین المللی افزود: در این مقطع 

ما نیازمند اســتفاده از همه ظرفیت های مادی و معنوی کشور 
هستیم.جهانگیری نیاز به همه جانبه نگری در توصیف و تبیین 
وضع فعلی کشور را ضروری خواند و گفت: دولت برای حل چالش 
ها نیازمند راهکارهای ارائه شده از سوی نخبگان و تبیین مسائل 
در جامعه است.معاون اول رئیس جمهور بر تفکیک نقد از تهمت، 
لجن پراکنی و فحاشــی تاکید کرد و با اشاره به مطرح بودن این 
مسائل در رهنمودهای رهبر معظم انقاب افزود: باید مرز بین نقد 
و فحاشی و تخریب مشخص شود، تخریب و تهمت در هر مقطعی 
زیانبار اســت. وی با اشــاره به ضرورت توجه به عوامل و محرک 
های خروج از تنگناها نظیر ایجاد امید در جامعه و تقویت سرمایه 
اجتماعی گفت: آنچه در سال های گذشته باعث موفقیت دولت 
در عرصه های مختلف نظیر ایجاد ثبات اقتصادی و موفقیت های 
بین المللی شــد بیش از سیاســت ها، امید مردم به آینده بود، 
متاسفانه امروز عده ای امید مردم را به شدت هدف قرار داده اند 

تا آن ها مایوس شوند. 
ادامه در صفحه 2

بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم؛ اََبرچالش های دولت

پرسپولیس 40 امتیازی شد

پرسپولیس؛ آهسته و پیوسته 
به سوی قهرمانی

تیم فوتبال پرســپولیس با برتری دو بر صفر در دیدار خانگی مقابل 
تراکتورســازی، 40 امتیازی شد تا صدرنشینی خود را در لیگ برتر 

فوتبال مستحکم تر کند.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایرنا، دیــروز در حســاس ترین دیدار 
هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال باشــگاه های ایران، تیم صدرنشــین 
پرســپولیس در ورزشگاه آزادی به مصاف تراکتورسازی تبریز رفت و 
با ارائه نمایشی منطقی به برتری دو بر صفر رسید.شاگردان »برانکو 
ایوانکوویچ« با کســب پیروزی در دیدار امروز 40 امتیازی شدند تا 
یک گام دیگر به تکرار قهرمانی نزدیک شــوند. تراکتورسازی تبریز 
هم 20 امتیازی باقی ماند تا کار ســختی در ادامه مســیر لیگ برتر 
داشــته باشد.حدود 60 هزار تماشــاگر این دیدار را از نزدیک تماشا 

کردنــد. »بیژن حیــدری« نیز داور بازی بود. ســرمربی تیم فوتبال 
پرسپولیس تهران با اشاره به اینکه برتری تیمش برابر تراکتورسازی 
اهمیت زیادی داشت، گفت: برای تکرار قهرمانی در لیگ برتر مصمم 
هســتیم. »برانکو ایوانکوویچ« پس از برتری دو بر صفر تیمش مقابل 
تراکتورســازی و تدام صدرنشــینی در لیگ برتر باشگاه های ایران، 
اظهار داشت: انتظار بازی ســختی را داشتیم و از بازیکنانم به دلیل 
عملکرد چشــم نواز در دیدار امروز تشکر می کنم.وی افزود: بعد از 
کنار رفتن از جام حذفی و تســاوی در اهواز باید برابر رقیب سنتی 
خودمان پیروزی می شدیم. این یک بازی سخت دیگر بود و پیروزی 
برای تیم ما اهمیت زیادی داشت. شادی زیادی که به هواداران تقدیم 
کردیم نیز مهمترین مساله برای ما است.برانکو با تمجید از عملکرد 
شاگردانش، افزود: آنان امروز شخصیت و انرژی خود را ثابت کردند، 
اما انتظار داریم که هر بازی بهتر شــویم. ضمــن اینکه مهم بود تا 
اختاف امتیاز با ســایر تیم هــا را حفظ کنیم و نتایج خوب را ادامه 
دهیم.وی در مورد عملکرد خوب اسقال تهران در هفته های اخیر و 
دشواری دیدارهای نیم فصل دوم، توضیح داد: استقال تیم و مربی 
خوبــی دارد و آنها مثل ما تحت فشــار نبودند و نیم فصل به خوبی 

استراحت کردند. قطعا استقال به همراه تراکتورسازی شانس زیادی 
برای صعود به لیگ قهرمانان آسیا دارند.سرمربی پرسپولیس، گفت: 
در نیم فصل نخســت پارس جنوبی، پیکان و پدیده عملکردی فراتر 
از انتظاری داشتند، اما اعتقاد دارم که استقال تهران، تراکتورسازی 
و فوالد بعد از ما در جمع تیم های باالی جدول قرار خواهند گرفت. 
وی با اشاره به اینکه تمامی تیم های لیگ برتر قابل احترام هستند، 
عنوان کرد: به هرحال استقال، تراکتورسازی، فوالد و حتی سپاهان 
از نظر بازیکن نســبت به سایر رقبای ما شــریط خوبی دارند.برانکو 
در مورد »گادوین منشــا« که با وجود تاش فراوان نتوانست گلزنی 
کند، گفت: او در بازی قبلی گلزنی کرد و مهم برتری تیم اســت.وی 
در مورد شــرایط فعلی تیمش، گفت: نســبت به زمان مشابه فصل 
قبل عملکرد بهتری داشــته ایم؛ در حالی که »مهدی طارمی« هنوز 
همراه ما نیست. تیم خوبی تشکیل داده ایم و حتی یک موقعیت گل 
هم به تراکتورسازی ندادیم.سرمربی پرسپولیس در واکنش به اصرار 
خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا استقال تهران رقیب اصلی پرسپولیس 
است، گفت: به نظر می رسد شما هوادار استقال هستید و بهتر است 
بدانید امروز با تراکتورسازی بازی کردیم و حریف مان استقال نبود.

بازدهی شاخص بورس ۲۷ درصد شد

شــاخص بورس از ابتدای امســال تاکنون، در مــدت 1۸5 روز 
معاماتی با 20 هزار و 669 واحد افزایش، بازدهی امسال خود را 

به حدود 27 درصد رسانده است.
به گزارش زمان به نقل از پژوهشــکده پولــی و بانکی؛ از ابتدای 
امسال تاکنون در مدت 1۸5 روز معاماتی تعداد 174 میلیارد و 
771 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 441 هزار و 325 میلیارد 
ریال در 11 میلیــون و 355 هزار و 639 دفعه مورد معامله قرار 
گرفته است.همچنین بررسی معامات بازار سهام به تفکیک بازار 
نشــان می دهد در این مدت 99 میلیارد و 29۸ میلیون سهم به 
ارزش 216 هزار و 470 میلیارد ریال در 4 میلیون و 636 هزار و 
143 نوبت در بازار اول؛ 64 میلیارد و 352 میلیون سهم به ارزش 
152 هــزار و 975 میلیارد ریال در 6 میلیون و 645 هزار و 709 
نوبت در بازار دوم؛ 59 میلیون ســهم بــه ارزش 59 هزار و 725 

میلیارد ریال در 16 هزار و 7۸9 نوبت در بازار بدهی؛ 9 میلیارد و 
947 میلیون سهم به ارزش 5۸2 میلیارد ریال در 19۸4 نوبت در 
بازار مشتقه و 1114 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری 
قابــل معامله در بورس تهران بــه ارزش 11 هزار و 572 میلیارد 
ریال در 55 هزار و 14 نوبت، مورد معامله قرار گرفته اســت.این 
گزارش می افزاید: شــاخص کل نیز که معامات امسال بورس را 
از ارتفاع 77 هزار و 230 واحد آغاز کرده است تاکنون با 20 هزار 
و 669 واحد افزایش معادل 26.۸ درصد رشــد را به ثبت رسانده 
و به ارتفاع 97 هزار و ۸99 واحد رســیده است. شاخص بازار اول 
نیز در این مدت با 15 هزار و 90 واحد رشــد و شاخص بازار دوم 

با 42 هزار و 50 واحد افزایش مواجه شده اند.

ااااا اااااا اااا اااااا اا ااااااا اا 
 طرح بیمه بیکاری، از هفته آینده به مراکز کاریابی های 
منتخب سراسر کشور تفویض می شود که برای اجرای این 

طرح، سامانه بیمه بیکاری از هفته گذشته رونمایی شد.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، هفته گذشــته پروژه 
واگذاری تصدی گری های غیرحاکمیتی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به مراکز کاریابی بر اساس آمادگی 
زیر ســاختهای الزم این مراکز، رسما آغاز شد که در 
فاز نخســت، قرار اســت طرح بیمه بیکاری از ادارات 
بیمه بیــکاری به این مراکز تفویض اختیار شــود؛ بر 
این اســاس، یکی از اهداف اجــرای این طرح، معرفی 
سریع مقرری بگیران بیمه بیکاری به بازار کار از طرف 
کاریابی هــا خواهد بود.همچنین در راســتای ارتقای 
جایــگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مراکز کاریابی 
موضوع واگذاری سایر تصدی گری های غیرحاکمیتی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی بــه این مراکز، 
طی یکماه گذشــته در یک کمیتــه اجرایی با حضور 
بخش های مختلف وزارتخانه، سازمان تامین اجتماعی، 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کانون کاریابی های 
کشور تشکیل شــد تا به مرور، تمام 32 تصدی گری 
غیرحاکمیتــی وزارتخانه به کاریابی ها واگذار شــود.

در همین راستا، هفته گذشــته نشست »رونمایی  از 
نرم افزار تحت وب بیمه بیکاری ) ســابک ( و کارگاه 
آموزشــی امور غیرحاکمیتی بیمه بیــکاری به دفاتر 
کاریابی اســتان تهران« با حضــور نمایندگان وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، 
کانون کاریابی های سراسرکشــور، روسا و نمایندگان 
انجمن هــای صنفی کاریابی های برخی اســتان های 
کشــور برگزار و از ســامانه بیمه بیــکاری به صورت 
پایلوت رونمایی شــد.در این جلسه مقرر شد آخرین 
هماهنگی هــای الزم بین ادارات بیمه بیکاری و تامین 

اجتماعی منطقه هــای مربوطه انجام گرفته و با توجه 
به آمادگی کامل کاریابی هــای منتخب و غالب دفاتر 
کاریابی اســتان تهران، بیمه بیکاری از هفته آینده، به 
این مراکز تفویض اختیار شــود که آموزش های الزم 
استفاده از نرم افزار تحت وب سابک نیز توسط شرکت 
مربوطه ارائه شــده است.مسئوالن وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی وعده دادند تا در راستای افزایش حمایت 
از دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور، نسبت به 
تحقق پرداخت مشوق های قانونی مراحل مختلف بیمه 
بیکاری نظیر تشکیل پرونده، حضور و غیاب، اشتغال 
پنهان و اشتغال مجدد مقرری بگیران و سایر واگذاری 
ها در اســرع وقت اقدامات الزم انجام شــود.بر اساس 
این گــزارش، واگذاری تصدی گری های غیرحاکمیتی 
بــه کاریابی ها به ویژه طــرح بیمه بیــکاری یکی از 
درخواســت های کاریابی ها و در عین حال برنامه های 
وزارت کار بود که فرآیند اجرای آن از ماه های گذشته 

آغاز شد.

به گزارش زمان، رئیس جمهور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: امروز مهمترین شاخص انقابی گری؛ کاستن از فاصله ها، امید آفرینی و کمک به توسعه مادی و معنوی کشور است. حجت االسام حسن روحانی رئیس 
جمهور کشورمان در جلسه ستاد اقتصادی دولت با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، عموم مسووالن، نخبگان و رسانه ها را مخاطبان اصلی بیانات اخیر رهبر معظم انقاب دانست و تاکید کرد: امروز مهمترین شاخص انقابی گری؛ 
کاســتن از فاصله ها، امید آفرینی و کمک به توســعه مادی و معنوی کشــور است.وی افزود: اینک و در پی اقتدار جمهوری اسامی ایران در عرصه های منطقه ای و بین المللی؛ دشمنان انقاب در صدد نا امید کردن مردم از آینده، 

اختاف افکنی و ضربه به پشتوانه اجتماعی نظام بر آمده اند و ضروری است همگان در برابر این توطئه هوشیار و نخبگان نیز در روشنگری جامعه و بویژه نسل جوان کوشا باشند.
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پسا داعش
*غالمرضا فدایی 

 خوشــبختانه و با تاش مجاهدان خدا گروه 
منحرف داعش از نظر نظامی شکست خورده 
اند و امید اســت دیگــر نتواننند عرض اندام 
کننــد. اما نکتــه مهم این اســت که از نظر 
فرهنگی و اعتقادی آنها هنوز فعال اند. از این 

رو ما از دو جنبه باید مواظب باشیم:
اول نظامــی که ســخت بایــد مواظب کید 

حامیان آنها که به وجودشان آوردند و هنوز هم دست از حمایت برنمی 
دارند بود. دوم فرهنگی و اعتقادی. در زمینه فرهنگی و اعتقادی از دو 
طریق باید اقدام کرد: 1-با روشن کردن موارد انحرافی آنها 2-با اصاح 

عملکرد و اعتقاد و رفتار خودمان.
در قسمت اول خوشبختانه عده ای مشغول کارند و البته به طور نظام 
مند و مخاطب پســند انحرافات آنها و به ویژه آلت دســت بودن آنها 
توسط قدرت های بزرگ را تبیین می کنند. اما در مورد دوم کار بسیار 
ســنگین است و باید همه دست به دست هم بدهند تا بهانه به دست 
دشــمن ندهند. بدیهی است اگر ما خود را تبرئه کنیم و چنین فرض 
کنیم که آنها همه رفتارشــان انحرافی است که واقعا این چنین است، 
ولی مــا هیچ عیب و ایرادی نداریم واقعا بــه خطا رفته ایم. همه می 
دانند که بسیاری از آداب و رسوم ما ربطی به اسام ندارد اما متأسفانه 
به نام اعتقاد دینی در ما رســوب کرده که نیازمند بازنگری و بازبینی 
است. نمونه روشن آن وسواسی است که ما در استفاده از آب و یا مواد 
حیاتی دیگر داریم و فکر می-کنیم کار درستی انجام می دهیم.دیگری 
بیان کردن هر چیزی و برای هرکسی و در هر زمانی به نام دین است. 
بسیاری از گویندگان که گاه در سطح صدا و سیما هم ظاهر می شوند 
مطالبی را بیان می کنند که بدون شــناخت مخاطب تأثیر نامطلوبی 
به جا می گذارد و یا مسائلی را مطرح می کنند که ممکن است طبع 
عمومی جامعه آمادگی پذیرش آنرا نداشــته باشد و این خود می شود 

سوژه ای برای مخالفان و یا دلزدگی موافقان.
من از قمه زدن و یا رفتار نادرســت پدری که با نزدیک کردن قمه به 
سر فرزند خردساِل بیگناهش به عشق حسین، که تصویرش در سطح 
جهانی منتشر شده و باعث وهن اسام و شیعه گشته، و یا از ملبسین 
به لباس روحانیتی که در کشور های بیگانه بر علیه جمهوری اسامی 
تبلیغ می کنند، ســخنی نمی گویم؛ بلکــه از افرادی می گویم که در 
داخل کشــور مورد توجه عموم اند و یا صدا و سیما آنها را انتخاب می 
کند و گاه حرف های ناســنجیده از زبانشان شــنیده می شود. مثا 
هر آخوندی نباید هر چه در بعضی کتابها که ممکن اســت ســندش 
هم اشــکال داشته باشــد و یا نیاز به تفسیر و تأویل داشته باشد را در 
تلویزیون بگوید به طور مثال مداحی در مسجدی می گفت در کتابی 
خوانده اســت که حضزت علی داشت سخنرانی می کرد زنبور عسلی 
آمد نزد حضرت و شروع کرد به وزوز کردن. حضرت به او گفت چگونه 
تو شیره تلخ گلها را تبدیل به عسل می کنی گفت من پس از مکیدن 
می گویم اللهم صل علی محمد و آل محمد. حال سوال این است اگر 
چه ممکن است در شــرائط خاصی این واقعیت داشته باشد ولی چه 
ضرورتی اســت بر گفتن آن. آیا باید هرکس هر چه را شنید ویا خواند 
در هر جا برای تیمن و تبرک بگوید؟ آنهم در زمانی که همه ادعای علم 
دارند و هر چیزی را نمی پذیرند.دیگری گفته اســت که در بین میوه 

جات بادنجان زود تر از همه به والیت حضرت علی اقرار کرده است!
اگر تاریخ قرون وسطی اعتقادات جزمی اربابان کلیسا را جستجو کنید 
مشــابه چنین افکاری در بین آنها رواج داشــته که مطمئنا هیچ فرد 
محقق و با ســوادی نمیتوانست آن را قبول کند. البته چه بسا چنین 
روایاتی وجود داشته باشد اوال باید شرائط زمانی و مکانی آن را در نظر 
گرفت و ثانیا ممکن است قابل تأویل باشد. مثا کتابی مانند بحاراالنوار 
دریایی است که همه چیز در آن یافت می شود و ممکن است روایات 
متعارض هم در آن باشــد و تازه اگر هم باشــد، مربوط به زمانی است 
که علم پیشرفت نکرده بود و چه بسا علمائی که با توجه به فهم زمان 
خودشان مطالبی را بیان کرده اند و جزو آموزه های دینی قرار گرفته؛ 
در حالیکه اصا ربطی به دین ندارد و اکنون جزو خرافات به حســاب 
می آید.آیا باید ما به خودمان اجازه بدهیم هر چیزی را از رســانه ملی 
پخش کنیم. حتی افرادی کــه مأموریت برای ضبط برنامه دارند حق 
ندارنــد هر که را مورد اقبال عامه قرار گرفت بدون تدقیق و بررســی، 
حــرف های او را پخش کنند. در این جا این برنامه ها از جانب صدا و 
ســیما نیاز به مدیریت و باز بینی دارد. غفلت موجب پشیمانی بزرگ 
اســت.نو بودن را بعضی ها با نادر بودن بعضی روایات که ســندی هم 
ندارد اشتباه گرفته اند و یا از هر کتابی هر چیزی را بر می دارند و بیان 
می کنند.خبرنگارها هم گاهی اوقات نادانی و یا شــیطنت می کنند و 
یا فکر میکنند هر چیز تازه ای را باید گفت.گاهی اوقات ممکن اســت 
فردی در یک محفل خصوصی برای جمع خاص مطلبی را گفته باشد 
آیا باید از رســانه عمومی پخش شود؟ البته شبکه های اجتماعی که 
امروزه غوغا می کنند خبرهای راســت و دروغ را منتشــر می کنند و 
یک عده ای را به دنبال خودشــان می کشند.من پیشنهادم این است 
که برنامه زنده در امور مذهبی مگر برای افراد خاص گذاشــته نشود. 
مخاطب شناسی و موقعیت شناسی از مسائل مهم است. و کسانی که 
به طور زنده مباحث دینی را مطرح می کنند خود باید قدری بیشــتر 
این مســائل را رعایت کنند. و بنا نداشــته باشند که حتما مطلب بکر 
منتســب به دین بگویند؛ بلکه چیزی را بگوینــد که عموم مردم می 

توانند آن را هضم کنند. وظیفه حوزه ها هم بسیار سنگین است.
Albrz.payam@gmail.com

»سلوک انقالبی« و»مردمی بودن« دو 
امتیاز مهم مرحوم آیت اهلل آقانجفی

 رهبر معظم انقاب گفتند: 
یکــی از امتیــازات مرحوم 
آقانجفــی، فارسی نویســی 
در آثار مکتــوب و در واقع 
برخــورداری از انگیزه  مهِم 
با مردم بــودن و قرار دادن 
ذهــن فعال، پرتاش و پرمحتوا در اختیار مردم 
است. به گزارش زمان به نقل ازمهر، بیانات رهبر 
معظم انقاب اسامی در دیدار دست اندرکاران 
کنگره مفســر قرآن آیــت اهلل آقانجفی همدانی 
که در تاریــخ 30 مرداد 96 برگزار شــده بود، 
در محــل ایــن همایــش در همدان منتشــر 
شــد.حضرت آیت اهلل خامنــه ای در این دیدار، 
انتساب شــخصیت برجسته ای همچون آیت اهلل 
آقانجفی همدانی به دیار همدان را امتیازی مهم 
بــرای آن منطقه خواندند و با اشــاره به مراتب 
باالی علمی، عملی، ســلوکی و اخاقی مرحوم 
آقانجفی همدانی گفتند: یکی از امتیازات مرحوم 
آقانجفی، فارسی نویسی در آثار مکتوب و در واقع 
برخورداری از انگیزه ی مهــِم »با مردم بودن و 
بــرای مردم بــودن« و قــرار دادن ذهن فعال، 
پرتاش و پرمحتوا در اختیار مردم اســت.رهبر 
انقاب اســامی، »ســلوک انقابی« را از دیگر 
ویژگی های ممتاز مرحوم آقانجفی دانســتند و 
افزودند: در دوران دفاع مقدس و در شرایطی که 
برخی از تهاجم دشمن و تهدید کشور و ملت و 
انقاب غافل و یا نســبت به آن بی تفاوت بودند، 
افرادی همچون مرحوم آقانجفی با آن مقامات و 
مراتب علمی، از این مسئله مهم غافل نبودند و 
با برخورد بســیار گرم و گیرا با جوانان رزمنده، 
مرجع آنان بودند و این ســلوک انقابی بسیار 

برجسته و چشم نواز است.

 ایران حمله تروریستی اخیر
 در کابل را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی 
به یک مرکز فرهنگی و خبرگزاری در کابل را 

به شدت محکوم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بهرام قاسمی 
حمله انتحاری تروریستی به یک مرکز فرهنگی 
و دفتر خبرگزاری آوای افغانســتان در کابل را 
به شــدت محکوم و با دولت، ملــت و خانواده 
بازمانــدگان قربانیــان ایــن حادثه غــم انگیز  
بخصوص جامعه خبرنگاران و اندیشمندان ابراز 
همدردی کرد.قاســمی افــزود: حمله به مراکز 
فرهنگی، اطاع رسانی و اندیشه ورزان دارای فکر 
و قلم که روشنگر و رسوا کننده تفکرات افراطی 
و خشونت طلبی بودند نشان دهنده عمق کینه 
و نفرت آمران و عامان تروریسم از آزادی بیان، 
آگاهی، شناخت، تفکر و وحدت مردم افغانستان 
است.قاســمی تصریح کــرد: بدخواهان و نفرت 
پراکناِن خشــک مغز  بیش از همیشه و در پی 
شکست های ســنگین اخیر، منافع حقیر خود 
را در آشــوب و ناآرامی در منطقه و کشــتار بی 
گناهان می بینند که حفظ هوشــیاری دولت و 
ملت افغانســتان و وحدت همه اقوام و گروهها 
و نیز همکاری همه کشورهای منطقه رمز فایق 
آمدن بر مصائــب  و کینه توزی و خصومت بی 
حد و حصر تروریســت هــای بیرحم و کور دل 
است.این حمله منجر به کشته و زخمی شدن ده 
ها نفر از علما، اندیشمندان، اساتید و دانشجویان  
و فرهیختگان  افغانســتانی که در یک نشست 

فرهنگی - مذهبی  گرد هم آمده بودند شد.

خبر

سرمقاله

نهج البالغه   

کالمامیر

رئیس جمهور با اشــاره به ســخنان مقام معظم 
رهبــری گفت: امروز مهمترین شــاخص انقابی 
گری؛ کاستن از فاصله ها، امید آفرینی و کمک به 

توسعه مادی و معنوی کشور است.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االســام 
حســن روحانی رئیــس جمهور کشــورمان در 
جلسه ســتاد اقتصادی دولت با اشاره به سخنان 
روز گذشته مقام معظم رهبری، عموم مسووالن، 
نخبگان و رســانه ها را مخاطبــان اصلی بیانات 
اخیــر رهبر معظم انقاب دانســت و تاکید کرد: 
امروز مهمترین شــاخص انقابی گری؛ کاستن از 
فاصله ها، امید آفرینی و کمک به توســعه مادی 
و معنوی کشــور اســت.وی افزود: اینک و در پی 
اقتدار جمهوری اســامی ایــران در عرصه های 
منطقه ای و بیــن المللی؛ دشــمنان انقاب در 
صدد نا امید کردن مردم از آینده، اختاف افکنی 
و ضربه به پشــتوانه اجتماعی نظام بر آمده اند و 
ضروری است همگان در برابر این توطئه هوشیار 
و نخبگان نیز در روشــنگری جامعه و بویژه نسل 
جوان کوشا باشند.رئیس شورای عالی امنیت ملی، 
انسجام ملی را برای تقویت ساختار درونی نظام و 
پیشرفت پرشتاب کشــور ضروری خواند و گفت: 

هــر گونه اختاف افکنی میان قوا و دســتگاهها، 
بزرگنمایــی ضعف ها و معضــات کوتاه مدت و 
همچنین یاس آفرینی در افکار عمومی نســبت 
به آینده کشور؛ حرکت در »خط تقابل« و مسیر 
طراحی شده بدخواهان ایران اسامی است.دکتر 
روحانی نقد دلسوزانه در چارچوب قانون را الزمه 

اصاح رویه ها، تحول آفرینی و پویایی حوزه های 
مدیریتــی خواند و افزود: تخریب و ســیاه نمائی 
زمینه ســاز تفرقه اســت و بی تردید بزرگترین 
مولفه قدرت ملی؛ وحدت اقوام، مذاهب و اقشــار 
مختلف جامعه برای تحقق آرمانهای انقابی و ملی 
اســت.رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان 

خود به مهمترین موضوعات اقتصادی کشور و از 
جمله ویژگی های الیحه بودجه سال 97 اشاره و 
گفت: دولت با هدایت رهبری و حمایت عمومی، 
ضمن اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و با هدف گیری تولید و اشــتغال؛ حل مشکات 
معیشتی و اقتصادی مردم را در صدر اولویت های 
خود دارد.دکتر روحانی با تاکید بر اینکه برای حل 
مشکات اقتصادی نیازمند واقع بینی و همراهی 
قوا و نهادها هســتیم، ادامه داد: کاهش وابستگی 
بودجــه به نفت، توســعه دیپلماســی اقتصادی، 
افزایش صادرات، رونق تولید و اشتغال؛ پنج رکن 
برنامه های اقتصادی دولت است.رییس جمهور با 
تقدیر از بیانات صریح و وحدت بخش مقام معظم 
رهبــری، جهت گیــری دولــت را، ایجاد فرصت 
برای شــکوفائی همه استعدادها، همکاری با همه 
نیروها، و پرهیز از سیاســت زدگی و جناح گرائی 
در حرکت اقتصادی کشــور اعام کرد و گفت: با 
شــفافیت حداکثری در بودجــه و امور اقتصادی 
کشــور، بلندترین گام را در مقابله با فساد و ناکار 
آمدی بر می داریم و دیگر زمینه ای نخواهد ماند 
که متهمان فساد و تضییع امکانات، تخلفات خود 

را در پس دعواهای سیاسی پنهان کنند.

روحانی تاکید کرد: مهمترین شاخص انقالبی گری امید آفرینی و کمک به توسعه کشور

حل مشکالت معیشتی مردم؛ اولویت اصلی دولت

صفر شدن وقوع جرایم در بانک ها 

در آینده نزدیک

دهمین و یازدهمین هواپیامی 

برجامی امروز به تهران می رسد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه 
با پولشــویی بانــک مرکزی گفــت: انتظار 
مــی رود در آینده نزدیک و با اســتفاده از 
پولشویی،  با  زیرســاخت های جدید مبارزه 
وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته 

شود.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالمهدی 
ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شــده در 
بانکــداری الکترونیک برای کشــف تقلب، 
گفــت: کشــف تقلــب و تخلفــات مالی با 
محوریت دســتگاه های نظارتی و بازرسی، 
همزمان با به کارگیری فناوری های اطاعات 
در بانک ها وجود داشــته اســت. وی افزود: 
فنــاوری هایی که در ایــن زمینه در غالب 
سیاســت ها و مقررات بوده، به کشف تقلب 
ها کمک می کرد؛ ولی همزمان با توســعه و 
تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، 
بانک ها سیســتم های جدیدی را نیز برای 
کشــف تخلف و تقلــب بــه کار گرفته اند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه 
با پولشــویی بانک مرکزی در همین ارتباط 
تصریح کرد: در بانک مرکــزی، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شــورای عالی 
مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت هایی برای 
اســتفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده 
است تا با استفاده از اطاعاتی که مبادله می 

شــود، تخلفات و تقلب ها کشف و اقدامات 
انتظامی و قضایی بــرای مقابله با آنها انجام 
شــود. به مرور این سیســتم ها تقویت می 
شــود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این 
زیرساخت ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم 
بانکی به صفر برسد.وی در پاسخ به این سوال 
که آیا آماری از جرایم کشــف شده در نظام 
بانکی با استفاده سیستم های نظارتی جدید 
وجــود دارد؟ افزود: از آنجایــی که بانک ها 
موظف به ارسال این موارد به واحد اطاعات 
مالی هســتند، آمار تجمیعی  در اختیار آن 
واحد قــرار دارد تا پیگیری های الزم بعمل 
آورد.مدیــر کل مقــررات، مجوزهای بانکی 
و مبارزه با پولشــویی بانــک مرکزی درباره 
اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی، گفت: 
تمام اشــخاصی که در  ایران هستند و کار 
و زندگی می کنند اعم از داخلی یا خارجی، 
شــخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین 
مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریسم 
هستند،  ولی طبیعی است که عمده تمرکز 
بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشــد.وی 
در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی 
نیز شــامل، بانک ها، موسســات اعتباری، 
صندوق های قرض الحســنه، تعاونی های 
اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها هســتندکه 

باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. 

2 فروند هواپیمای خریداری شده ایران ایر 
از نوع »آ.تی.آر« )ســاخت فرانسه-ایتالیا( 
امــروز در فرودگاه مهرآبــاد به زمین می 

نشیند.
به گزارش زمان به نقل ازشبکه پیام رسان 
ســازمان هواپیمایی کشوری، این 2فروند 
هواپیما از نوع آ.تی.آر متعلق به شــرکت 
هواپیمایی جمهوری اســامی ایران است.

مدیر روابط عمومی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری اعام کرد: بــا ورود این 2فروند 
هواپیما، 140 صندلی به ناوگان هوایی این 
شرکت افزوده می شود.در پی توافق هسته 
ای برجام )برنامه جامع اقدام مشــترک( و 
لغو تحریم هوانوردی کشور، قرارداد خرید 
یکصد فروند هواپیما از ایرباس فرانســه، 
۸0 فروند از بوئینــگ آمریکا و 20 فروند 
از شرکت آ.تی.آر به امضا رسید که تاکنون 
9 فرونــد از این هواپیماها تحویل شــده 
اســت.قرارداد خرید 20 فرونــد به عاوه 
حق گزینش 20 فرونــد هواپیمای آ.تی.

آر72 سری 600 بین هواپیمایی جمهوری 
اسامی ایران هما و این شرکت ایتالیایی- 
فرانســوی به امضا رسید.اینک 6 فروند از 
این هواپیما به ناوگان ایران ایر تحویل شده 
اســت و 2فروند دیگر امروزوارد کشور می 
 600-ATR72 شود. نخستین هواپیمای

در سال 2010 تحویل مشتری شد. مدل 
سفارش شــده توسط ایران قادر است 70 
نفر را تا مسافت 152۸ کیلومتر جابجا کند 
و هزینه های عملیاتی آن به سبب استفاده 
از موتورهای ملخی بسیار کم مصرف، ایمن 
و پیشرفته بسیار کم است.این هواپیما قادر 
است در همه شــرایط جوی پرواز کند و 
به دلیل مجهــز بودن کابیــن خلبان به 
نمایشــگرهای بسیار پیشرفته امکان فرود 
در ســخت ترین شــرایط جوی را فراهم 
می سازد.کابین خلبان این هواپیما از نوع 
شیشه ای اســت و از نظر فنی و امکانات 
نمایشگرها، سیســتم های الکتریکی و ... 
به هواپیمای پیشــرفته ایرباس »آ.350« 
شباهت هایی دارد که با توجه به سفارش 
16 فروندی از این مدل توسط هواپیمایی 
جمهوری اســامی ایــران، این مســاله 
یک مزیت اســت و باعــث راحتی خدمه 
پروازی می شــود.موتورهای ملخی که در 
این هواپیما به کار گرفته شــده اند توسط 
شرکت کانادایی »پرت اند ویتنی« ساخته 
شده و از نوع »پی.دبلیو127 ام« است.این 
موتورها می تواند قدرتــی معادل 2750 
اســب بخار تولید کند و در زمره بهترین، 
کارآمدترین، اقتصادی ترین و ایمن ترین 

موتورهای ملخی هواپیماست.

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای جمال آهنگریان شاکی آقای سید عباس حسینی شکایتی به طرفیت متهم آقای جمال آهنگریان دایر بر افتراح توهین نشر اکاذیب و تهدید مطرح که 
به این شعبه ارجاع شماره پرونده کاسه96099۸19۸۸300۸01 شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چمستان 102 کیفری 2 سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ96/12/7 ساعت 
۸:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی 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 اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گرددم. الف 96/6۸5
 منشی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش چمستان محمدرضا رضوانی گیل کالیی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررأی شــماره139660331010004603 مــورخ 1396/۸/11هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم ام لیا 
صفا فرزند ابوالقیس در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 16۸/4۸ مترمربع مفروز 
و مجزی شــده از11۸1 فرعی از163 اصلی واقع در سرحدآباد بعنوان مالک رسمی مشاعی 
محرز گردیده اســت، لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت دو 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 1۸79
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/25  تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/9

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس/ محمد سلیمانی

        هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررأی شــماره139660331010005491 مورخ 1396/9/9هیــات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بامعارض آقای محمدرضا جعفری به شماره شناسنامه 
9066 فرزند عزیزاله صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 32/۸0 مترمربع 
پاک شماره 5337 فرعی از 163 اصلی خریداری شده از ملکی مالک رسمی بانو محترم پازوکی 
و آقای محسن برادران مقیمی محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت  
به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 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 1۸97
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/25      تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/9

کفیل اداره ثبت اسناد واماک شهرستان فردیس/ محمد سلیمانی 

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

فاقد سند رسمی
برابررأی شماره139660331010005522هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای پرویز ســلیمی امین فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه ۸4 صادره 
از تهران  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 175 مترمربع پاک 1226 فرعی از 163 اصلی 
واقع در فردیس - کانال غربی - بعد از 16 متری امام - خیابان شیخ عطار- گلستان 10 - پاک 291۸ 
خریداری از مالک رســمی آقای اکبر خطیبی محرز گردیده اســت، لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شــود. درصورتی که اشــخاص 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1900
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/25    تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/9

کفیل اداره ثبت اسناد واماک شهرستان فردیس/ محمد سلیمانی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررأی شــماره139660331010005۸22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای عبداله ملکیان فرزند بشــیر به شــماره شناسنامه 164 صادره از 
خلخال در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 160 مترمربع مفروز از پاک 11۸6 فرعی از  
163 اصلی واقع در کرج - فردیس - 16 متری امام خمینی - گلستان 6 - پ 31 خریداری از مالک 
رســمی ســتاد اجرائی فرمان امام )ره( محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 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 1۸۸4
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/2۸    تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/9

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس/ محمد سلیمانی 

آگهی فقدان سند مالکيت 
عباس  حسنی مقدم با ارائه استشهاد محلی مصداق درخواست مورخ 96/9/23 تقاضای صدور سند المثنی دو سهم مشاع از 10 سهم پنج دانگ  مشاع از ششدانگ به انضمام یک سهم مشاع 
از 7سهم  یک دانگ مشاع از ششدانگ به استثناء ثمنیه اعیانی تحت پاک 2540/1-اصلی واقع در بخش دو غرب به حوزه ثبتی شهرستان بابل که در صفحه ۸3جلد 163 ذیل شماره1۸747 
ثبت گردیده در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصاحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نسبت نزد خود می باشد ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از 
اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نکرده و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمودم. 

 الف 96/100/397    تاریخ انتشار96/10/9                                                                                                  خسروی رئیس ثبت اسناد و امالک بابل

بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم؛ اَبَرچالش های دولت
ادامه از صفحه 1

جهانگیری افزود: باید تاش کنیم سرمایه اجتماعی در کشور 
تامین شــود و این اتفاق جز با مشارکت ملی و ایفای نقش و 
حضور جوانان، زنان و اقوام مختلف محقق نخواهد شد.معاون 
اول رئیس جمهور با اشــاره به نقش احزاب، رسانه ها و گروه 
های مســتقل در توسعه کشور گفت: توســعه کشور ارتباط 
تنگاتنگی با روابط بین الملل دارد و نمی توان مسائل داخلی 
را با دیوار کشیدن به دور کشور حل کرد؛ هیچ کشوری نمی 
تواند با انزوا مســائل داخلی خود را برطــرف کند.وی افزود: 
باید مسئوالن و نخبگان درباره راهکارهای پیش روی عبور از 
این چالش ها به مفاهمه و درک مشــترک برسند؛ دولت در 
چهار سال و نیم گذشته تاش کرد تا با شناسایی اولویت ها 
و تمرکز روی آن ها از چالش های پیش رو عبور کند. معاون 
اول رئیس جمهور گفت: در مسئله هسته ای دولت به بهترین 
نحو قضایا را سامان داد؛ البته آمریکایی ها بعد از آمدن رئیس 

جمهور جدید بدعهدی کردند و تاش دارند تا با مواضع خود 
فضای مثبت برجام برای ایــران را از بین ببرند.جهانگیری با 
اشــاره به شاخص های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، کنترل 
تورم و اشتغالزایی افزود: کارهای بزرگی در بخش اقتصاد انجام 
شده است که نشان می دهد این بخش روی ریل درست قرار 
گرفته اســت، البته ممکن اســت برخی کاستی ها و افزایش 
قیمت برخی اقام وجود داشــته باشد. وی با اشاره به حوزه 
بهداشــت و درمان و اولویت های دولت برای دسترسی مردم 
به خدمات ارزان، بهداشــتی و درمانی و ارتقای این خدمات 
گفت: نظرسنجی ها نشان می دهد مردم از تحوالت در حوزه 
سامت راضی هستند، البته نارسایی هایی نظیر مسائل مالی 
پیش برد طرح ســامت وجود دارد که حتما برای آن راهکار 
خواهیم یافت.معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نقد 
منصفانه منجر به تصحیح حرکت دولت می شود، افزود: تنها 
میدان سیاست نیســت که نیاز به دموکراسی و دخالت موثر 

مــردم دارد بلکه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع نیز بدون آزادی و 
عدالت به شکوفایی نخواهند رسید. وی گفت: مردم باید باور 
داشته باشند که در ساختن کشور سهم دارند و این باور باید 
در سیاســت های دولت متبلور شــود، این سیاست ها وقتی 
شــکل خواهد گرفت که احزاب و نهادهــای مدنی به عنوان 
فرصت تلقی شــوند در این صورت شــاهد مشارکت مردم و 
تشکل ها خواهیم بود.جهانگیری تاکید کرد: دولت از احزاب 
رســمی و شناسنامه دار کشور حمایت می کند و این امر در 

جهت مصلحت، نظام و حاکمیت است.



شنبه 9 دی 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 33658
اخبار

برگزاری مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی ماه 
امروز در سراسر کشور 

شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی در آستانه هشتمین سالگرد حماسۀ 
یوم اهلل 9 دی با صدور اطاعیه ای از عموم مردم برای حضور در مراســم 
بزرگداشت این حماسه دعوت کرد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، شورای 
هماهنگی تبلیغات اسامی در آستانه هشتمین سالگرد حماسۀ یوم اهلل 9 
دی با صدور اطاعیه ای از عموم مردم برای حضور در مراسم بزرگداشت 
این حماســه دعوت کرد. شــورای هماهنگی طی فراخوان عمومی اعام 
کرد: مراسم بـزرگداشـت »حماسـۀ نهم دی ماه« امروز در تمامی مراکز 
اســتان ها و شهرستان ها و شهرهای سراسر کشــور و در بیش از 1200 
نقطه کشور با حضور پرشــور و آگاهانه ملت فهیم و بصیر ایران اسامی 
برگزار می شود. در این اطاعیه آمده است: ملت بزرگ و بصیر و آگاه ایران 
اسامی بار دیگر در سالگرد حماسه ماندگار، تاریخی و تاریخ ساز نهم دی 
ماه ســال 13۸۸ »روز بصیرت و تجدید میثاق امت با والیت«، با حضور 
پرشــور، گسترده و آگاهانه خود در مراســم نهم دی در جای جای ایران 
اســامی، در میعادگاه ها و مصلی های سراسر کشور، میادین اصلی مراکز 
استان ها، شهرستان ها، شهرها، بخش ها و در بیش از 1200 نقطه کشور، 
بار دیگر ضمن  به نمایش  گذاشــتن وحدت و اقتدار و اتحاد ملی خود، 
حول محور والیت و اســام و عاشــورا و دفاع از ارزش ها و مبانی انقاب 
اســامی، دیگر بار با بنیانگذار و معمار کبیر انقاب اسامی حضرت امام 
خمینی »رحمت اهلل علیه« و مقام معظم رهبری امام المسلمین حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای »مدظله العالــی«   و آرمان های واالی انقاب 

اسامی تجدید میثاق می کنند.

 ICT درآمد ۲/5 برابری صنعت 
نسبت به درآمدهای نفتی

 رئیس ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشــور با تاکیــد بر نقش بنیادین 
ارتباطات و فناوری اطاعات در توســعه اقتصــادی از افزایش 2.5 برابری 
درآمدهای صنعت ICT نســبت به نفت در دنیا خبر داد.به گزارش زمان 
به نقل ازایســنا، ناصرعلی سعادت به تشریح ارتباط حوزه صنعت فناوری 
اطاعات و ارتباطات با فضای اقتصادی کشــور با عنوان اقتصاد دیجیتال 
پرداخــت و اظهار کرد: تنها صنعتی که در کشــور قابلیت این را دارد که 
بتواند جایگزین صنعت نفت بشــود، صنعت فناوری اطاعات و ارتباطات 
اســت، چراکه در حال حاضر دنیا به سمت اســتفاده گسترده از فناوری 
اطاعات در همــه حوزه های مربوط به اقتصاد می رود. ما نیز در کشــور 
چاره ای جز حرکت در این مسیر نداریم.وی با اشاره به مباحث مطرح شده 
در مورد کاهش وابســتگی کشــور به درآمدهای نفتی، اظهار کرد: زمانی 
سیاســت گذاران ما به سمت برجسته تر کردن کشــاورزی و حتی صنایع 
خودروسازی در اقتصاد رفتند، اما موفقیت چندانی حاصل نشد. در عوض 
اگر بتوانیم صنعتی را در کشور معرفی کنیم که از نظر استعدادی و حجم 
نیروی جوان و فارغ التحصیان بتواند در کشور رشد پیدا کند و جایگزینی 
بــرای درآمدهای نفتی ایجــاد کند آن حوزه، حــوزه ارتباطات و فناوری 

اطاعات خواهد بود.

عبرت های 88 ضامن خنثی سازی 
فتنه های آینده

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح حماسه 9 دی 
را نمایش بصیرت و هوشــمندی ایرانیان دانست و 
تأکید کرد: عبرت های فتنه ۸۸ ضامن خنثی سازی 
فتنه های آینده و ناکامی دشــمن در دســتیابی به 

اهداف شیطانی است.
به گزارش زمان، ســردار سرلشکر پاسدار محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور پیامی ضمن 
گرامیداشت حماســه 9 دی تصریح کرد: این حماسه 
بزرگ معنادار بســاط فتنه خطرناک پس از انتخابات 
ســال ۸۸ و هتاکان به عاشــورای حســینی را در هم 
پیچید و بصیرت و هوشمندی مثال زدنی ایرانیان را به 
رخ جهانیان کشــاند. متن این پیام به شرح زیر است: 
فرا رســیدن سالروز حماســه 9 دی ماه سال 13۸۸ و 
حضور عاشــورایی، فراگیر و تاریخ ساز مردم والیتمدار 
ایران اسامی در صحنه دفاع از انقاب ارزش های دینی 
و والیــت فقیه در برابر فتنه گــران آمریکایی را گرامی 
می دارم؛ حماســه بزرگ و معناداری که بســاط فتنه 
خطرنــاک پس از انتخابات دهم ریاســت جمهوری و 
هتاکان به ســاحت مقدس حضرت اباعبداهلل الحسین 
)ع( در عاشورای حســینی را در هم پیچید و بصیرت 
و هوشــمندی مثال زدنی ملت ایران را به رخ جهانیان 
کشــاند.فتنه ۸۸ که در حقیقت تهاجم همه جانبه به 
اصل نظام و انقاب اسامی با حمایت سردمداران نظام 
سلطه و صهیونیسم و خیانت و حماقت سران فتنه به 
شمار می رود، درس ها و عبرت های خود را برای همیشه 
فراروی ملت عظیم الشان ایران به ویژه جوانان فهیم و 
غیرتمند قرار داده است تا در گذرگاه های سخت تهدید 
و خطر و فتنه های محتمل در آینده تاریخ این کشور، 
دشــمنان قســم خورده و خبیث جمهوری اسامی را 
منکوب و آنان را در دست یابی به اهداف شیطانی خود 
مایوس سازد.در این رهگذر، نیروهای مسلح جمهوری 
اســامی ایران به اقتضای فلســفه وجودی و رسالت 
ذاتی خود با تاسی به منویات و رهنمودهای حکیمانه 
مقام معظم رهبــری و فرماندهی کل قوا حضرت امام 
خامنه ای عزیــز )مدظله العالی(، رصد و پایش دائمی و 
همه جانبه تحرکات جبهه دشمن و روش های مختلف 
آن از جمله نفوذ، شبهه سازی و تردید آفرینی در جامعه 
برای هدف قــرار دادن اعتماد مردم به نظام را در یک 
هماهنگی، هم افزایی و هم راســتایی هوشمندانه، در 
دســتور کار قرار داده و به فضــل الهی با به کارگیری 
ظرفیت هــا و آمادگی های خدشــه ناپذیر خــو، اجازه 
نخواهد داد رویای شوم و شیطانی تضعیف و براندازی 

نظام و انقاب اسامی تعبیر شود.

خبرخبر

خطیب نماز جمعه تهران گفت: این دامن به گناه 
آلودن ها و بی توجهی بــه محرومان و این رواج 
ربا در بانک هاست که زمین را می لرزاند. به مردم 
رحم کنیم، گناه نکنیم، لرزه زمین تمام می شود.

به گزارش زمــان، آیــت اهلل محمدعلی موحدی 
کرمانی امام جمعه موقــت تهران، در خطبه های 
نماز جمعه با اشــاره به موضوع »معاد« در معارف 
اسامی و حسابرسی اعمال انسان ها اظهار داشت: 
ســخت ترین مســئله برای قیامت، ظلم است و 
خداوند به عزت و جالش قسم خورده که از حق 
مظلوم و ظلم ظالم نگذرد.وی افزود: ظلم و اینکه 
خداونــد از آن نمی گذرد، دو بخــش دارد؛ یکی 
اینکه خداوند ظالم را به اشــد مجازات می رساند 
و دیگر اینکه، حق مظلــوم را از ظالم می گیرد و 
به او می دهد.امام جمعه موقت تهران با اشــاره به 
ابعاد ظلم گفت: یکی از ظلم ها، ظلم به جان افراد 
است که باعث کشتن و ضرب و جرح آنها می شود. 
ظلم دیگر، به آبروی افراد اســت که ممکن است 
در حضــور یا غیاب افراد باشــد و نوع دیگر ظلم، 
ظلم به مال افراد است که شامل اموال شخصی و 

بیت المال می شود.
آیــت اهلل موحدی کرمانی تاکیــد کرد: بیت المال 
صاحب دارد؛ هر درهم بیت المال صاحبش حدود 
۸0 میلیون انســان هستند که اگر به ناحق از آن 
استفاده شود، ظلم به ۸0 میلیون  نفر شده است.

وی افزود: مبادا کارهای خیر و خوبمان را با ظلم 
به جان و مال و آبــروی افراد از بین ببریم؛ اینها 
در نظام آفرینش محاسبه می شود و قطعی است.

خطیب نماز جمعه تهران اظهار داشــت: آنهایی 
که از بیت المال ســوء استفاده می کنند، پول های 
کان مثــل هزار میلیارد تومان از بانک می گیرند 
و در مقابل چیزی دســت بانک نمی دهند و بعد 
فرار می کنند یا مخفی می شوند، بدانند اینها پول 
مردم اســت! باید جواب این مــردم بیچاره ای را 
که پولشــان را از بانک می خواهند و دارند فریاد 
می زنند بدهند، باید در قیامت جواب بدهند.امام 
جمعه موقت تهران در ادامه و در خطبه های دوم 
نماز، با اشــاره به مناسبت پنجم دیماه روز ایمنی 
در برابر زلزله و کاهش اثرات بایای طبیعی گفت: 
ایــن نامگذاری با وضع امروز ما خیلی متناســب 
اســت؛ مردم ما روزهای تلخی را به خاطر زلزله و 

هوای آلوده پشت سر گذاشته اند.
آیت اهلل موحدی کرمانی ادامه داد: این زلزله های 
متعــدد و پــی در پــی واقعا فاجعه اســت؛ فرد 
ظاهربین می گویــد که این یکی از عوارض زمین 
و خألهــای داخل آن و خروج گازهاســت که ما 
هــم آن را قبول داریم، اما تمــام اینها یک علت 
اصلی معنوی هم دارد. ایــن گناهان روی زمین 
اســت که زمین را می لرزاند، وگرنه خداوند جز 
خیر برای بندگانش نمی خواهد.وی افزود: دامن به 
گناه آلودن، خوردن به ناحق بیت المال و تصرفات 
غلط در امــوال عمومی و دروغ هــا و اهانت ها و 
غفلت ها و بی توجهی  به محرومان که بار مسئولین 
در این زمینه بســیار سنگین است و این رواج ربا 
در بانک هاســت که زمیــن را می لرزاند. به مردم 
رحم کنیم، گناه نکنیم، لرزه زمین تمام می شود.

خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: خداوند 
می فرمایــد اگر تغییــری در وضع مــردم ایجاد 

شــود، بدلیل آن اســت که در خودشان تغییری 
ایجاد شده اســت؛ اگر پاک باشیم و تقوی داشته 
باشــیم، برکات خداوند از زمین و آسمان گشوده 
می شود.آیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به تجربه 
کشــورهای جهان برای مقابله با زلزله گفت: در 
خیلی از کشورها مشــکل زلزله را حل کرده اند، 
ژاپن مرتب می لرزد اما آسیبی به مردم نمی رسد. 

چرا این فناوری را نمی گیریم؟
 اگر داریم استفاده کنیم، اگر نداریم، به هر قیمتی 
شــده این فناوری را بدست بیاوریم، ولو به قیمت 
اینکه حقوق های چنین و چنان برخی ها کم شود، 
اما مردم حفظ شــوند. حقوق  17 میلیونی بشود 
12 میلیون، چه می شــود؟ وی همچنین با اشاره 
به بحران آلودگی هوا اظهار داشــت: هوای آلوده 
عده ای را بیمار کرده و عده ای را به مرگ کشانده، 
اینکه عده ای می گویند در دهلی و پکن هم وضع 

مثل ماست، نه افتخار است و نه عذر موجه!
امام جمعه موقت تهــران تصریح کرد: در همین 
پکن که اسم می برند، طبق اطاعات موثق در هر 
محله ای برج های تصفیه هوا گذاشته  اند که هوای 
آلوده را می گیرد و هوای ســالم را پس می دهد؛ 
این چین است که یک کشور الحادی است که در 
هر ساعت 30 هزارمتر مکعب هوا تصفیه می کنند. 

چرا این ها را یاد نمی گیریم؟
آیت اهلل موحدی کرمانی افزود: در ســالی که قرار 
بود المپیک در چین برگزار شــود، از اول ســال 
هفته ای یکبار باران مصنوعــی ایجاد می کردند، 
نزدیک به برج هشتم سال که موعد المپیک بود، 
یک روز در میان ایــن باران را ایجاد می کردند تا 
مردم هوای ســالم داشته باشند.وی با بیان اینکه 
درست اســت ما بخاطر ظلم ساطین مخصوصا 
پهلــوی  پدر و پســر در صنعت عقب هســتیم، 
گفت: اما 40 ســال اســت که انقــاب کرده ایم، 

40 ســال وقت کمی نیســت؛ قرآن می گوید که 
ما می خواهیم شــما الگو باشید، حاال طوری شده 
اســت که کفار برای ما الگو شــوند.خطیب نماز 
جمعه تهران اظهار داشــت: در چین نه تنها برای 
فضای آلــوده، بلکه برای فضای مجازی آلوده هم 
فکــر کرده  و فیلتر قرار داده اند که هیچ فکری که 
مخالف نظام آنهاست وارد مغز مردمشان نشود و 
آن چیزی را که در فرهنگ خودشان می پسندند، 
به مردمشــان می دهند.آیت اهلل موحدی کرمانی 
خاطرنشــان کرد: مقام معظــم رهبری چند روز 
قبل فرمودند کــه امروز در فضای مجازی هزاران 
توپخانــه در حال شــلیک به ســمت ملت ایران 
است؛ حاال این حرف شد که بگوییم که باید آزاد 
بگذاریم؟ این چه تفکری اســت؟ خدا ان شاءاهلل 
مســئوالن ما را از خواب بیــدار کند.امام جمعه 
موقت تهران در ادامه همچنین با اشاره به اقدامات 
اخیر رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد: به نظر من، 
ترامپ در حال سقوط است؛ این فرد تعادل روانی 
ندارد و مخصوصا با اقــدام اخیر و مفتضحانه اش 
درباره قدس شــریف که فریاد سازمان ملل را هم 
بلند کرد، عاوه بر آنکــه متحدانش در اروپا هم 
اعتــراض کردند و حاال هم به جنــگ خانه خدا 
آمده اســت.آیت اهلل موحدی تصریح کرد: ترامپ 
به حماقت مســئوالن قبلی آمریکا اعتراف کرد و 
گفت که احمقانه 7 تریلیــون دالر در خاورمیانه 
هزینه کردیــم؛ این رقم کمی نیســت که خرج 
کردند تا به بشریت، اسام و ایران و آزادیخواهان 
ضربه بزنند، اما هیچ غلطی نتوانستند بکنند.وی 
افــزود: به ترامپ هم می گوییم بد نیســت بدانی 
که خودت هــم احمقی و مرتب کارهای احمقانه 
می کنی! قدس شــریف صاحب دارد و صاحب آن 
خداست. این ها همگی نابود می شوند.خطیب نماز 
جمعه تهران همچنین با اشــاره به اوضاع بحرانی 
در کشــور یمن بدلیل تشدید جنایات سعودی ها 
گفت: صلیب سرخ هشدار داده و می گوید یمن از 
گرسنگی در حال مرگ اســت و از هر 10 نفر 6 
نفر به سختی می توانند چیزی برای خوردن پیدا 
کنند. عربستان ســعودی که دم از اسام و قرآن 

می زند حیا کند و دست از آدم کشی بردارد.

آیت الله موحدی کرمانی:              

ترامپ در حال سقوط است

دادنامه 

پرونده کاسه93099۸1966200۸40 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان نور 
101 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9609971964۸011۸6

شکات آقای مرتضی للهی حاجی دالئی  فرزند مهدی به نشانی آمل جنب بانک 
ملت مرکزی فروشگاه مهرگان آقای امید ذبیح اللهی فرزند نعمت با وکالت آقای 
محمدرضا نوروزی فیروز فرزند یوسف به نشانی مازندران نور خ امام خ پاسداران 
پاساژ حقیقی طبقه اول و خانم فهیمه دیوساالر فرزند علی به نشانی مازندران نور 
پاسداران طبقه فوقانی چاپ و نشر ونوشه  متهم آقای امیرعلی و دودی فرزند علی 
به نشانی نور رستمرود پامچال 11 بعد از پل منزل استیجاری اتهام خیانت در امانت 
نسبت به یک دستگاه اتومبیل ام وی ام متعلق به شاکی آقای امید ذبیح اللهی رای 
دادگاه در خصوص اتهام آقای امیر علی و دودی طباطبایی فرزند علی دایر بر خیانت 
در امانت نسبت به یک دستگاه اتومبیل ام وی ام متعلق به آقای امید ذبیح اللهی به 
شرح کیفرخواست صادره دادگاه با امعان نظر از مجموعه اوراق و محتویات پرونده 
شکایت آقای محمدرضا نوروزی فیروز و خانم فهیمه دیوساالر به وکالت از شاکی 
آقای امید ذبیح  اللهی قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو ابرازی از سوی شاکی 
گواهی گواهان صورتجلسه کشف اتومبیل در جاده هراز و کشف مدارک شخصی 
متهم به تاریخ 93/7/30تنظیمی از سوی ماموران انتظامی و نظر به اینکه متهم 
با وصف  دعوت به جلسه رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر 
اتهام وارده دفاعی به عمل  نگردید و الیحه ای  ارسال ننموده است و نسبت به 
نیاورده است بزه انتسابی را محرز دانسته به استناد ماده 674 قانون مجازات اسامی 
مصوب سال 1375 متهم را به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید این رای 
غیابی ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 
مهلت 20 روزه قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان مازندران ساری 

می باشدم. الف 96/6۸6
 رضا علی محمدی فیروزجایی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان نور

آگهی 960471

خواهان میر اردشیر سید یونسی با وکالت سید کمال الدین حسینی و احمد پورنجار 
دادخواستی به طرفیت فریبا فرهنگی و نیلوفر غفاری و شهریار ابراهیمیان هر سه 
با وکالت سعید اسحاقی نیا و بنیاد مستضعفان و خانم ایله منقح فرزند اودا و حسن 
منقح فرزند امیر نصرت و محمد بهنام فرزند محمود  و حسن محمد هاشمی فرزند 
از سبق تصرف و  اعم  اعیانی  اثبات حقوق  به  به خواسته صدور حکم  عبدالخالق 
اولویت در دریافت سند مالکیت و جواز و هرگونه حقوق متصوره ناشی از معامات 
مورخه 92/3/20با  عادی  از سند  آن  آثار  و  فضولی  معامله  ابطال  عرفی  و  عادی 
در  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  92/3/21و  4۸952مورخه  محضری  وکالتنامه 
اداره ثبت اسناد شهرستان نور و جواز ساخت اعاده  وضع به حالت سابق و رفع 
قطعه 190  ملک  از  سه  و  دو  ردیف  خواندگان  وسیله  بدین  تصرف  آثار  هرگونه 
منجمله خسارت  وارده  کلیه خسارات  جبران  و  اصلی   1 از  ثبتی 209  پاک  از 
به  نموده که جهت رسیدگی  نور  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  دادرسی 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران شهرستان 
نور ارجاع و کاسه96099۸1964200457 ثبت گردیده که وقت رسیدگی  آن 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  11:30تعیین  ساعت  96/11/14شنبه 
خواندگان ردیف های 5 و 6 و 7 و ۸ فوق الذکر و به درخواست وکیل خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده عبدالمجید دهقان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف 96/6۸4
مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

آگهی960471 

خواهان میر اردشیر سید یونسی با وکالت سید کمال الدین حسینی و احمد پورنجار 
دادخواستی به طرفیت فریبا فرهنگی و عفت  کیان حسین عباداللهی هر سه با 
وکالت سعید اسحاقی نیا و به طرفیت بنیاد مستضعفان و و خانم ایله منقح فرزند 
اودا و حسن منقح فرزند امیر نصرت و محمد بهنام فرزند محمود  و حسن محمد 
از  اعم  اعیانی  اثبات حقوق  به  به خواسته صدور حکم  عبدالخالق  فرزند  هاشمی 
سبق تصرف و اولویت در دریافت سند مالکیت و جواز و هرگونه حقوق متصوره 
عادی  سند  از  آن  آثار  و  فضولی  معامله  ابطال  عرفی  و  عادی  معامات  از  ناشی 
مورخه 92/3/25و سند عادی بدون تاریخ بعدی  وکالتنامه محضری 4۸964مورخه 
92/3/25و تقاضای صدور سند مالکیت در اداره ثبت اسناد شهرستان نور و جواز 
ساخت اعاده  وضع به حالت سابق و رفع هرگونه آثار تصرف بدین وسیله خواندگان 
ردیف دو و سه از ملک قطعه 1۸9 از پاک ثبتی 209 از 1 اصلی و جبران کلیه 
خسارات وارده منجمله خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در 
استان مازندران شهرستان نور ارجاع و کاسه96099۸1964200456 ثبت گردیده 
به علت  که وقت رسیدگی  آن 96/11/14شنبه ساعت 10:30تعیین شده است 
مجهول المکان بودن خواندگان ردیف های 5 و 6 و 7 و ۸ فوق الذکر و به درخواست 
وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده عبدالمجید دهقان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف 96/6۸3
مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

آگهی فقدان سند مالکيت 

 96/9/23 مورخ  درخواست  مصداق  محلی  استشهاد  ارائه  با  مقدم  حسنی  اکبر  
تقاضای صدور سند المثنی دو سهم مشاع از 10 سهم پنج دانگ  مشاع از ششدانگ 
به انضمام یک سهم مشاع از 7سهم  یک دانگ مشاع از ششدانگ به استثناء ثمنیه 
اعیانی تحت پاک 2540/1-اصلی واقع در بخش دو غرب به حوزه ثبتی شهرستان 
بابل که در صفحه 113 جلد 6۸2 ذیل شماره69644 ثبت گردیده در اثر جابجایی 
مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصاحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نسبت نزد خود می باشد ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نکرده و یا در صورت اعتراض اصل 
به صدور  اقدام  اداره مطابق مقررات  این  ارائه نشود  یا سند معامله  مالکیت  سند 
تاریخ  الف 96/100/397      نمودم.   مالک خواهد  نام  به  المثنی  مالکیت  سند 

انتشار96/10/9
 خسروی رئیس ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی فقدان سند مالکيت 

خانم ربابه حسنی مقدم با ارائه استشهاد محلی مصداق درخواست مورخ 96/9/23 
تقاضای صدور سند المثنی یک سهم مشاع از 10 سهم پنج دانگ  مشاع از ششدانگ 
به انضمام یک سهم مشاع از 7سهم  یک دانگ مشاع از ششدانگ به استثناء ثمنیه 
اعیانی تحت پاک 2540/1-اصلی واقع در بخش دو غرب به حوزه ثبتی شهرستان 
بابل که در صفحه 125 جلد 6۸2 ذیل شماره69644 ثبت گردیده در اثر جابجایی 
مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصاحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نسبت نزد خود می باشد ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نکرده و یا در صورت اعتراض اصل 
به صدور  اقدام  اداره مطابق مقررات  این  ارائه نشود  یا سند معامله  مالکیت  سند 
تاریخ  الف 96/100/397      نمودم.   مالک خواهد  نام  به  المثنی  مالکیت  سند 

انتشار96/10/9
 خسروی رئیس ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی فقدان سند مالکيت 

استشهاد محلی مصداق درخواست مورخ 96/9/23  ارائه  با  مجید  حسنی مقدم 
تقاضای صدور سند المثنی دو سهم مشاع از 10 سهم پنج دانگ  مشاع از ششدانگ 
به انضمام یک سهم مشاع از 7سهم  یک دانگ مشاع از ششدانگ به استثناء ثمنیه 
اعیانی تحت پاک 2540/1-اصلی واقع در بخش دو غرب به حوزه ثبتی شهرستان 
بابل که در صفحه 119 جلد 6۸2 ذیل شماره69644 ثبت گردیده در اثر جابجایی 
مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصاحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نسبت نزد خود می باشد ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نکرده و یا در صورت اعتراض اصل 
به صدور  اقدام  اداره مطابق مقررات  این  ارائه نشود  یا سند معامله  مالکیت  سند 
تاریخ  الف 96/100/397      نمودم.   مالک خواهد  نام  به  المثنی  مالکیت  سند 

انتشار96/10/9
 خسروی رئیس ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی فقدان سند مالکيت 

رقیه   اصغر تبار ملکشاه  با ارائه استشهاد محلی مصداق درخواست مورخ 96/9/23 
تقاضای صدور سند المثنی ثمنیه اعیانی بانضمام یک سهم مشاع از از 7سهم  یک 
دانگ مشاع  تحت پاک 2540/1-اصلی واقع در بخش دو غرب به حوزه ثبتی 
شهرستان بابل که در صفحه 12۸جلد 6۸2 ذیل شماره69644 ثبت گردیده در اثر 
جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصاحی آیین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نسبت نزد خود می باشد ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت 
نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نکرده و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمودم.  الف 96/100/397
 تاریخ انتشار96/10/9

 خسروی رئیس ثبت اسناد و امالک بابل

ابالغ 960654

در خصوص دعوی اداره کل اموال و اماک بنیاد مستضعفان استان مازندران به 
طرفیت شقایق عازم  به خواسته اعتراض به اصل تقاضای ثبت خوانده ابطال رای 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند نسبت به اعیان 
 1964 پاک  طرح  مترمربع   407/61 مساحت  به  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
فرعی از 1 اصلی قریه رویان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان 
96099۸1964200635ثبت  کاس های  به  و  ارجاع  نور  شهرستان  مازندران 
گردیده و رسیدگی آن 96/11/17ساعت 9:30تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده فوق الذکر و به درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گرددم.

 الف 96/6۸۸ 

مدیر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور صادقی

آگهی مزایده 

محمدتقی  آقای  علیه  محکوم  متمرکز  مدنی  9602۸4اجرای  کاسه  پرونده  در 
حکیمی به پرداخت 723/000/000ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن 
خسارت تاخیر تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در 
آقای محمد رضا هاشمی و علی شاکری محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به 
درخواست محکوم علیه اموال و جهت تامین آن توقیف از طریق مزایده به حضور 
نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار در شرایط زیر 
به فروش می رساند مال مورد مزایده سه سالن مغداری  به مساحت 3200 متر مربع 
یک ساختمان یک ساختمان یک طبقه  همکف یک اتاقی دود و اتاق موتور برق 
به آدرس جویبار روستای آستانه سر عبور بین مزارعی دامداری حکیمی قیمت 
کارشناسی شده 13/000/000/000ریال سیزده  میلیارد ریال و 66شش میلیون و 
پانصد هزار ریال می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می گردد موعد و زمان فروش روز 
سه شنبه 96/10/26ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار 
میباشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد 

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

توافق محرمانه آمریکا و رژیم 
صهیونیستی برای مقابله با ایران

یک رسانه صهیونیســتی در گزارشی از دستیابی محرمانه آمریکا 
و اســرائیل به یک توافق همکاری در ارتباط با چگونگی برخورد 
با ایــران خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بنا بر گزارش 
کانال 10 تلویزیون اسرائیل، مقامات آمریکایی و صهیونیستی به 
صورت غیر علنی توانســتند در ارتباط با چگونگی مقابله با ایران 

به یک توافق همکاری دســت پیدا کنند.هــدف از این توافق که 
گفته می شود روز دوازدهم دسامبر در کاخ سفید امضا شده، مقابله 
با برنامه های موشــکی و هســته ای ایران است و بر اساس آن، دو 
طرف توافق کرده اند که تیم های مشترکی را برای مواجهه با ایران 
در منطقه ایجاد کنند.این توافق در راســتای اقدام دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در روز 13 اکتبر برای تائید نکردن پایبندی 
ایران به توافق هسته ای اش با گروه 1+5 حاصل شده است.یکی از 
این تیم های مشــترک قرار است با روابط تهران و حزب اهلل لبنان 
و همچنین فعالیت های ایران در سوریه مقابله کند.هدف تیم دوم 
نیز مقابله با اهداف هســته ای ایران است و این در حالی است که 

تیمی دیگر متخصص در مقابله با برنامه های موشــکی این کشور 
اســت.یک تیم چهارم هم برای کنترل کسب آمادگی ها در برابر 
هر گونه تشــدید تنش ها از سوی حزب اهلل یا تهران طراحی شده 
است.کانال 10 رژیم صهیونیستی همچنین گزارش داد: یک مقام 
بلندپایه اســرائیلی گفته است که واشنگتن و تل آویو در ارتباط با 
فرآیندها و روال های مرتبط با منطقه به طور کامل با یکدیگر توافق 
دارند.ژنرال مک مستر، مشاور امنیت ملی آمریکا و میر بن شابات، 
همتای اســرائیلی اش هدایت این مذاکرات را بر عهده داشته اند.

نشــریه هیل با مقامات کاخ سفید برای اظهار نظر درباره این خبر 
تماس گرفته است.
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هيات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره 139660331057003550هیات 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 بامعارض متقاضی آقای 
تحت  از  صادره   4 شناسنامه  بشماره  قربانعلی  فرزند  پور  داودی  ابراهیم  محمد 
 70 پاک  مترمربع   105/41 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در  جلگه 
فرعی از 362 اصلی واقع در کرج- محمدشهر – حجت آباد – خ شهید محمود 
رضایی – روبروی گلخانه پاک 433 خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی 
خاکی اوف محرز گردیده است. لذا  به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.  493 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه

پرونده کاسه 96099۸۸71310014۸ شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان 
سنندج )103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 960997۸711501390 

شکات: 1- خانم سیده الهام احمدی فرزند سید وفا به نشانی کردستان – سنندج 
اسام آباد کوچه نکروز 21 

2- دادستان سنندج به نشانی کردستان سنندج 
متهم: آقای ولی غامی فرزند علی به نشانی کامیاران شهرک بعثت فاز 3 کدپستی 

 6631۸96۸۸5
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر 

دادگاه ختم جلسه را اعام و به شرح ذیل و با استعانت از خداوند متعال اقدام به 
صدور رای می نماید.

رای دادگاه- در خصوص کیفرخواست شماره: 961043۸12903479 صادره از 
دادسرای عمومی و انقاب سنندج در خصوص اتهام آقای ولی غامی فرزند علی 
فاقد سایر مشخصات و قرار تامین به لحاظ عدم دسترسی به متهم دایر بر سرقت 
تعزیری یکدستگاه گوشی تلفن همراه سامسونگ جی 1 در روز بدین شرح که 
شاکی خانم سیده الهام احمدی بیان می دارد گوشی این جانب در داخل کوله 
پشتی بوده است که در خیابان در حال عبور بودم متوجه سرقت گوشی تلفن 
همراه شدم و برابر استعام از شرکت مخابرات سیم کارت متعلق به آقای ولی 
غامی در داخل گوشی فعال میباشد و متهم علی رغم اباغات مکرر در هیچ کدام 
از جلسات تحقیق دادسرا و رسیدگی دادگاه حاضر نشده است لذا دادگاه در نهایت 
نظریه شکات شاکی و نتیجه استعام از شرکت مخابرات بزهکاری متهم را محرز و 
مسلم تشخیص داده و متهم عاوه بر استرداد گوشی به شرح صدر رای مستندا به 
ماده 661 از قانون تعزیات 75 به تحمل یکسال حبس تعزیری و 74 ضربه شاق 
تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ 
قابل اعتراض در این شعبه و ظرف مهلت 20 روز دیگر قابل اعتراض در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان کردستان می باشد.م الف: 2939           
دادرس شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج

دادنامه
پرونده کاسه 95099۸۸7130002۸0 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان 

سنندج )103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 960997۸711501354 
شاکی: آقای بهرام حشمتی فرزند عزیز علی به نشانی کردستان – سنندج اول 

خیابان اردالن- روبروی قصابی – تلفن 0935509561۸ 
متهم: آقای صادق دانایی فرزند توفیق به نشانی کردستان- سنندج- خ اردالن – 

جنب آکواریوم فروشی – پاک 116 
اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع 

در تاریخ یکم آبان یکهزار و سیصد و نود و شش در وقت مقرر جلسه شعبه یکصد 
و سوم دادگاه کیفری دو سنندج بتصدی اینجانب امضاکننده ی ذیل تشکیل است 
ماحظه می گردد و شاکی و متهم علیرغم اباغ قانونی احضاریه و پس از انتظار 
اعام ختم جلسه ختم  دادگاه ضمن  اند  نفرستاده  و الیحه  نیافته  کافی حضور 
دادرسی را اعام نموده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان 

خویش و به شرح زیر انشای رای می کند.
رای دادگاه- در خصوص اتهام آقای صادق دانایی فرزند توفیق به شماره شناسنامه 
بر  دایر  ایشان  به  لحاظ دسترسی  به  آزاد  متولد 1354 ساکن سنندج   27199
SII-Samsong- مدل  موبایل  گوشی  دستگاه  یک  مسروقه  مال  تحصیل 

حشمتی  بهرام  آقای  شکایت  موضوع   )2 اس  گلکسی  )سامسونگ   Galaxy
 1395/۸/16 مورخ  شماره 951043۸7129043۸7  کیفرخواست  و  علی  فرزند 
دادسرای عمومی و انقاب شهرستان سنندج با عنایت به شکایت شاکی استعام 
بعمل آمده از شرکت مخابرات استان کردستان تصویر مربوط به کارتن گوشی به 
عنوان مدارک مالکیت شاکی به تحقیقات صورت گرفته در دادسرای عدم حضور 
متهم در مرحله ی تحقیق دادسرا و نیز جلسه رسیدگی دادگاه علی رغم اباغ 
احضاریه از طریق آگهی در روزنامه کثیراالنتشار این دادگاه به اتهام انتسابی را 
متوجه دانسته و مستندا به مواد 2-3-10-12-13-14-1۸-19-160-161و16
2و211 قانون مجازات اسامی )مصوب 1392( و ماده 662 قانون بخش تعزیرات 
و مجازات های بازدارنده )مصوب 1375( متهم موصوف را به تحمل یکسال حبس 
تعزیری و سه ضربه شاق تعزیری محکوم می نماید. این رای مستندا به ماده 406 
قابل واخواهی ظرف  آیین دادرسی کیفری)مصوب 1392( غیابی است و  قانون 
مهلت بیست روز از تاریخ اباغ واقعی در این شعبه دادگاه و پس از انقضاء این 

مهلت قابل تجدیدنظر استان کردستان ظرف بیست روز می باشد.
دادرس شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج

دادنامه 

اختاف مجتمع  پرونده کاسه 96099۸6656500150 شعبه 15 شورای حل 
 9609976656500243 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  خانواده 
خواهان : آقای منصور حسینی فرزند رحمان به نشانی لرستان –خرم آباد چهارراه 
اسد آبادی روبروی بانک ملی کوچه ضرغام پاک 6۸16633317 – خوانده: آقای 
مهدی افشاری فرزند حمیدرضا به نشانی مجهول المکان –خواسته : 1-مطالبه 

وجه 
طرفیت  به  رحمان  فرزند  حسینی  منصور  دادخواست  خصوص  :در  قاضی  رای 
مهدی افشاری فرزند حمیدرضا به تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشتصد هزار تومان و کلیه خسارات قانونی بدین 
شرح که خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 96/9/11اظهار داشته مجموعا در سه 
بود  قرار  ام که  نموده  واریز  به شماره کارت شخص خوانده  را  فوق  مبلغ  مرتبه 
بابت پرداخت این مبالغ برای داروخانه ما دارو و کاالی پزشکی خریداری نماید 
ایشان  با  تلفنی مرتبی که  از طریق تماس  الی سه ماه  از دو  بعد  بفرستد که  و 
داشته ام متوجه شدم از محل کارش اخراج شده است خوانده علیرغم اباغ قانونی 
حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال نداشته با توجه به پرینت های موجودکه شماره 
کارت دریافت کننده شخص خوانده است و خوانده نیز دفاعی بر برائت خود ارائه 
ننموده دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به ماده 552-519-19۸ 
مبلغ  به  خوانده  محکومیت  به  حکم   1379 مصوب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
هفت میلیون و هشتصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت دویست و هفتاد 
و نه هزار تومان هزینه دادرسی )از باب قاعده تسبیب ( خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست )96/6/22(وفق تورم بانک مرکزی لغایت وصول و اجرای 
محکوم به را در حق خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی ظرف 20 
روز پس از اباغ واقعی قابل اعتراض در همین شورا و ظرف 20 روز دیگر قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی )حقوقی ( شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه ۱5 شورای حل اختالف خرم آباد – قوام آذر همایون . 

دادنامه 
خانواده  دادگاه   2 شعبه   96099۸6610900۸75 کاسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  حقوقی  )نهم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
9609976610901650 خواهان : خانم آذر ویسی فرزند میرزا به نشانی استان 
لرستان –شهرستان خرم آبادگلدشت شرقی گل سرخ 6 6خر گیقر شتشدلگ – 
خوانده :آقای عربعلی قایجو فرزند احمد به نشانی تهران –شهرک مسعودیه 15 
متری اول کوچه فلسطین شرقی پاک 6۸ طبقه 3 عربعلی قایجو )منزل عباس 

خوبخت ( –خواسته : 1-مطالبه مهریه 2-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خانم آذر ویسی فرزند میرزا بطرفیت آقای 
عربعلی قایجو فرزند احمد به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه با 
بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه خانه دار 
است و اینکه خوانده دلیل معارضی در این خصوص به دادگاه ارائه ننموده است 
دعوای اعسار وی مورد پذیرش این دادگاه بوده لذا به استناد ماده 19۸ -504-
506 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 5 قانون حمایت از خانواده حکم به اعسار 
وی از پرداخت هزینه دادرسی به صورت موقت صادر و در خصوص دعوای خواهان 
به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه 
مندرج در سند نکاحیه به میزان سه میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز به انضمام 
محتویات  و  اوراق  جامع  به  عنایت  با  دادگاه  قانونی  و  دادرسی  خسارات  جمیع 
پرونده نظر به رونوشت سند نکاحیه شماره 3361 که در دفتر ثبت ازدواج شماره 
وقوع  دادگاه  اظهارات خواهان در محضر  و  ثبت گردیده  آباد  6 شهرستان خرم 
رابطه زوجیت دائم فی مابین محرز و مسلم است و اینکه زن به مجرد وقوع عقد 
مالکیت تمام مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و عدم حضور 
خوانده علی رغم اباغ قانونی و دلیلی که حکایت از برائت ذمه خود باشد به دادگاه 
ارائه ننموده است دادگاه بنا به مراتب فوق و نظریه مشورتی قاضی مشاور خواسته 
خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 19۸-519 قانون آیین دادرسی مدنی و 
ماده 10۸2 از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون 
ریال وجه نقد حسب شاخص بهای کاال و خدمات اعامی از ناحیه بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران که جمعا در یوم االداء در اجرای احکام محاسبه خواهد 
گردید بابت مهریه و پرداخت مبلغ 14۸0997 ریال بابت هزینه دادرسی فعلی در 
حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز 
پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ۲ دادگاه خانواده شهرستان خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی . 

متن آگهی 

و   9610096610101254 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
شماره دادنامه مربوطه 96099766110100792 محکوم علیه بنام بهمن مومن 
زاده فرزند کاظم محکوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان وجه سه فقره 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ هشتصد و چهل هزار تومان به عنوان حق الوکاله 
هزینه  عنوان  به  تومان  چهارصد  و  هزار  چهار  و  بیست  و  یکصد  مبلغ  و  وکیل 
اجرای حکم  زمان  لغایت  دادخواست  تقدیم  زمان  از  تاخیر  و خسارات  دادرسی 
که بر اساس شاخص بهاء کاال و خدمات مصرفی از سوی بانک مرکزی و توسط 
واحد اجرایی احکام مدنی محاسبه خواهد شد محکوم می نماید که کسری هزینه 
دادرسی در زمان اجرای حکم توسط واحد اجرایی احکام مدنی از محل محکوم به 

اخذ خواهد شد و هزینه نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد . 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا 
هاشمی . 

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آیین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات   1396603010600069۸1
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفانه مالکانه بامعارض متقاضی / خانم اکرم غامی نسب فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 43 صادره از ری در ششدانگ یک باب خانه / به مساحت 
7۸/57 متر مربع پاک 631فرعی از 7اصلی واقع در ..... قریه کاظم آباد ورامین 
...... خریداری از مالک رسمی آقای /....علیرضا شیر کوند احد از ورثه محمود شیر 
کوند ... محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   15
انتشار اولین آگهی به مدت  از تاریخ  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/10/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/23

م.الف 697ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

هيات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده 13  آگهي موضوع ماده 3 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیات    1396/09/21 مورخه     139660331011002254 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
بامعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
متقاضي خانم سیما سپاسگذار خشکنودهانی بشناسنامه شماره 2725 صادره از 
فومن فرزند عسگر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مساحت 123/15 مترمربع مفروز از پاک شماره 39۸ فرعی از 169 
اصلی واقع در البرز با خریداری از آقای فضل اله کابلی و با مالکیت مالک اولیه 
آقای علی اکبر کریم تایید مینماید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 96/9994/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/10/09  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/24

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

آگهی مفقودی

  Z2۸ND  -   2۸00  cc تیپ   زامیاد  سیستم  وانت  سواری  خودرو  سبز  برگ 
و   NAZDL104TjK006201 و شماره شاسی موتور ۸000۸655  به شماره 

شماره پاک ایران 72- 377ق54 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی حصروراثت
بغداد  کنسولی  از  صادره  پدراحمدبشناسنامه52253  پورنام  عظیم  جال  آقای 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم 
اقامتگاه  درتاریخ96/9/19دراصفهان  مهران  پوربشناسنامه337صادره  احمدعظیم 
غیردائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر2-برزوعظیم 
پوربشناسنامه424خرمشهر3-حیدرعظیم پوربه شناسنامه2۸093خرمشهر)پسران 
تپانچه  بغداد5-بشری  شناسنامه47619کنسولی  به  تپانچه  متوفی(4-فردوس 
شناسنامه502616  به  تپانچه  بغداد6-ماجده  شناسنامه47620کنسولی  به 
زهرا  بغداد۸-  بشناسنامه53319کنسولی  پور  عظیم  بغداد7-سمیره  کنسولی 
پوربه  متوفی(9-نعیمه عظیم  بغداد)دختران  بشناسنامه 306کنسولی  پور  عظیم 
تشریفات  انجام  با  اینک  بغداد)همسرمتوفی(والغیر.  شناسنامه4761۸0کنسولی 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت 
نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و 
اال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:)9/1027(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

مفقودی
 سند کمپانی سواری کار سیستم هیوندا  تیپ توسان  مدل 2014 رنگ سفید 
 g4kedu219664موتور شماره  ۸2با  261ص72ایران  پاک  شماره  با  روغنی 
شماره شاسی kmHJU۸1C2EU۸3۸5۸۸به نام ترالن رضائی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
شاسی  شماره  به  آی  ایکس  ال  جی  تیپ  پراید  سواری  خودرو  مالکیت  سند 
-72 ایران  پاک  شماره  و   1۸37666 موتور  شماره  و   S14122۸6042022
534ق29 متعلق به اینجانب یعقوب میرزائی رودبارکی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مدیرکل تعاون و کار گلستان تاکید کرد: 

استفاده از ظرفیت پرورش 
میگوی گمیشان در اشتغالزایی

رفاه  و  کار  تعاون  مدیرکل  گلستان؛  سلیمانی- 
ویژگیهای  از  یکی  گفت:  گلستان  اجتماعی 
و  میگو  شیات،  بحث  در  گمیشان  شهرستان 
گردشگری بوده که تعاونی های مرز نشین ما که 
در این زمینه فعال هستند می توانند طرح های 

خوبی ارائه کنند.
اداری  شورای  جلسه  در  مازندرانی  سعید 
میگوی  مزرعه  کرد:  اظهار  شهرستان گمیشان 
گمیشان در کشور شناخته شده و ظرفیت بزرگی 
تشکیل  با  و  شود  گرفته  کار  به  باید  که  است 
های  رشته  التحصیان  فارغ  توسط  تعاونی 
شیاتی می توان این ظرفیت را فعال کرد.وی 
افزود: یکی از ویژگیهای شهرستان گمیشان در 
بحث شیات، میگو و گردشگری بوده که تعاونی 
های مرز نشین ما که در این زمینه فعال هستند 
می توانند طرح های خوبی ارائه کنند.مازندرانی 
با اشاره به توسعه روستایی و عشایری اظهار کرد: 
دولت در این زمینه 12 هزار میلیارد تومان را در 
بانک ها و دستگاه ها قرار داده است و  اختیار 
سهم استان حدود 400میلیارد تومان تسهیات 
4 تا 6 درصدی است.وی توسعه مشاغل خانگی 
ایجاد  جهت  در  دولت  دیگر  های  برنامه  از  را 
اشتغال برشمرد و اضافه کرد: در سال جاری برای 
توسعه و راه اندازی مشاغل خانگی ۸ میلیاردو 
600 میلیون ریال برای شهرستان گمیشان در 
نظر گرفته شده است و این فرصتی برای ایجاد 
اشتغال پایدار در بین خانواده ها است.مازندرانی 
ارائه آموزش برای تسهیل در ایجاد اشتغال را امری 
مهم و ضروری دانست و خاطر نشان کرد: آموزش 
ها باید متناسب با ساختارها و نیازهای منطقه و 
فضای کسب و کار باشد تا ضمن ارائه تسهیات 
در این مسیر به نتایج خوبی منجر شود.وی اضافه 
کرد: با توجه به اینکه شهرستان گمیشان جزو 
مناطق مرزی، روستایی ومحروم استان است اکثر 
تسهیاتی که به این شهرستان داده می شود 4 
درصدی است.مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
گلستان با اشاره به تسهیات بخش تعاون تاکید 
کرد: 20 درصد تسهیات بخش روستایی مربوط 
به تعاون روستایی است.وی تصریح کرد: در بحث 
کارورزی اگر بنگاه های اقتصادی یکی از فارغ 
التحصیان دانشگاهی را جذب کنند 6 ماه حقوق 
اولیه کارورز توسط دولت پرداخت می شود و بعد 
از6 ماه دوسال حق بیمه آن راپرداخت می کند.

خبر

وحیدی فر- اهواز: استاندار خوزستان گفت: 
امیدواریم در طول 4 یا 5 سال آینده مشکل 
پروژه های  با  استان  فاضاب  و  شرب  آب 
بزرگی که توسط دولت در حال اجرا است 
حاشیه  در  شریعتی  غامرضا  شود.  حل 
و  جمع آوری  پروژه  اجرایی  عملیات  آغاز 
انشعابات فاضاب خانگی منطقه کوی آل 
صافی در اهواز در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: آغاز عملیات اجرایی 6 پروژه به طور 
بود که در طول 35 کیلومتر در  همزمان 
نقاط مختلف منطقه اجرایی می شود تا همه 
و  کند  متصل  اصلی  خط  به  را  نقاط  این 
فاضاب به تصفیه خانه فاضاب شرق اهواز 
امیدواریم  این که  بیان  با  منتقل شود. وی 
تصفیه خانه فاضاب شرق اهواز را تا پایان 
سال افتتاح کنیم، افزود: این 35 کیلومتر 
فاضاب  انشعابات  و  آوری  جمع  شبکه 
حال  در  مختلف  مناطق  در  که  خانگی 
سال  یک  مدت  در  امیدواریم  است  اجرا 
استاندار خوزستان تصریح  برسد.  اتمام  به 
کرد: پس از دستور رییس جمهور و مصوبه 
دولت در خصوص مشکات فاضاب و آب 

این  حل  برای  دولت  اراده  استان،  شرب 
مشکات  رغم  علی  است.  قوی  مشکات 
مالی شدیدی که دولت امسال و سال آینده 
با آن مواجه است، اما اعتبار الزم برای حل 
مشکل آب شرب و فاضاب خوزستان در 
نظر گرفته شده است. شریعتی بیان کرد: 
در این زمینه دولت امسال اعتبار مورد نیاز 

جهت حل مشکات فاضاب و آب شرب 
مورد  اعتبارات  و  داده  اختصاص  را  استان 
بینی  پیش  نیز  را  آینده  سال  برای  نیاز 
با  امیدواریم  داد:  ادامه  وی  است.    کرده 
سرعت و جدیت، کار موردنظر در خصوص 
حل مشکات استان پیگیری و دنبال شود. 
پیش بینی و برنامه ریزی در خصوص حل 

مشکات برای سه سال است اما چون کار، 
یک کار بزرگ است، امیدواریم در طول 4 
یا 5 سال آینده مساله آب شرب و فاضاب 
استان با پروژه های بزرگی که توسط دولت 
استاندار  شود.    حل  است  اجرا  حال  در 
اصاح  برای  امسال  کرد:  اظهار  خوزستان 
تومان  استان، 300میلیارد  آب  شبکه های 
از  استان اختصاص دادیم که  برای کل  را 
آن  تومان  میلیارد   55 حدود  میزان  این 
برای شهرستان اهواز است. همچنین حدود 
شبکه های  برای  نیز  تومان  300میلیارد 
که  شده  داده  اختصاص  استان  فاضاب 
در این زمینه نیز 60میلیارد تومان آن به 
است.    کرده  پیدا  اختصاص  اهواز  فاضاب 
شریعتی خاطرنشان کرد: تفاهم نامه ای نیز 
ارزش  به  اهواز  در خصوص بحث فاضاب 
منعقد  نفت  وزارت  با  تومان  میلیارد   54
فاضاب  و  آب  زمینه  این  در  که  کرده ایم 
و  است  مساله  این  پیگیر  جد  به  اهواز 
اساسی  کارهای  زمینه  این  در  امیدواریم 
برای حل مشکات اهواز، کارون، حمیدیه و 

باوی انجام شود.

مراسم کلنگ زنی پروژه فاضالب کوی آل صافی با حضور استاندار خوزستان

 تولید»بیم بالنک و شمش گرد«  توسط ذوب آهن اصفهان
 برای اولین بار در ایران

اصفهان-  ذوب آهن اصفهان برای راه اندازی کوره بلند 
شماره یک برنامه ویژه دارد.هیاتی متشکل از مسئولین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ، انجمن تولید کنندگان 
آهن و فوالد و شرکت فوالد تکنیک با حضور در ذوب 
آهن اصفهان ، ضمن بازدید از خط تولید، با مهندس 
افضلی معاون بهره برداری شرکت دیدار و گفتگو کردند.
دیدار،  این  در  آهن  ذوب  برداری  بهره  معاون  افضلی 
برخی  محصوالت جدید این شرکت را معرفی و گفت : 
بیم بانک و شمش گرد اخیراً توسط این شرکت برای 
اولین بار در ایران تولید شد که امکان صادرات آنها نیز 
وجود دارد.وی با اشاره به اینکه هم اکنون در ذوب آهن 
تیرآهن های H تا سایز 20 تولید می شود،  افزود: بیم 
بانک امکان تولید تیرآهن های بال پهن با سایزهای 
را فراهم می کند که در صنعت ساختمان  تر  بزرگ 
جایگزین تیرورق می گردد . شمش گرد نیز کاربردهای 
خاص دارد که از جمله آن لوله های بدون درز در سایز 
های بزرگ است و در صنعت نفت و دیگر صنایع استفاده 
می شود.وی از دیگر مزایای تولید بیم بانک به افزایش 
بهره وری و کیفیت محصوالت اشاره کرد و یادآور شد 
که این محصول با استفاده از دانش وتوان متخصصین 
ذوب آهنی ساخته شد.معاون بهره برداری ذوب آهن 

به پروژه های این شرکت از جمله PCI ) تزریق پودر 
زغال به کوره بلند( نیز اشاره نمود و افزود: ذوب آهن 
برنامه ویژه ای برایراهاندازیکورهبلند شماره یکدارد و با 
این مجموع اقدامات، سال آینده شرایط بهتری را تجربه 
می کند. محمد تکیار، معاون دفتر صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت  در حاشیه این بازدید هم گفت: 
ذوب آهن اصفهان تولید محصوالتی را مد نظر دارد که 
هم امکان فروش داخلی و هم صادرات را دارند که در 
شرایط کنونی صنعت فوالد،  بسیار امری ضروری و مهم 
است .وی دریافت گواهینامه کرز برای صادرات میلگرد 
را نیز یک موفقیت برزگ دانست و ابراز امیدواری نمود 
که شاهد اوج گیری دوباره مادر صنعت فوالد کشور 
باشیم.مهران محبوب نژاد معاون برنامه ریزی شرکت 
مهندس فوالد تکنیک نیز گفت: شرکت فوالد تکنیک 
تمام دست  و  برآمده است  اصفهان  از دل ذوب آهن 
اندرکاران صنعت فوالد کشور معتقدند که مبانی فوالد 
ایران در ذوب آهن اصفهان شکل گرفته است. وی افزود 
: محصوالت جدید ذوب آهن مانند ریل، بیم بانک و 
شمش گرد نه تنها برای این شرکت بلکه برای کشور از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و قطعاً در بهبود شرایط 

ذوب آهن تاثیر گذار خواهد بود.

فرسودگی یک هزار و 300 کیلومتر از شبکه 
آبرسانی روستایی استان مرکزی

استان  اراک؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی  داودی- 
آبرسانی  از طول شبکه  مرکزی گفت: یک هزار و 300 کیلومتر 
روستایی استان مرکزی فرسوده است و نیاز به مرمت و بهسازی 
دارد.یوسف عرفانی نسب افزود: 30 درصد از مجموع چهارهزار و 

100 کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی استان فرسوده است.
وی، قدمت شبکه آبرسانی روستایی استان را 20 سال عنوان کرد 
و اظهار کرد: حدود 5۸5 میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و بهسازی 
روستایی  آبرسانی  فرسوده  تاسیسات  کیلومتر   300 و  هزار  یک 
استان اعتبار نیاز است.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی 
استان مرکزی گفت: در سال جاری 47 میلیارد ریال اعتبار برای 
بازسازی 105 کیلومتر از طول شبکه فاضاب روستایی هزینه شده 
است.عرفانی نسب افزود: 43 درصد از 6۸6 مخزن ذخیره آب شبکه 
این مخازن فرسوده در  روستایی استان فرسوده است که بیشتر 

آشتیان و کمترین آن در شازند واقع شده است.
وی اظهار کرد: عواملی مانند انشعاب های غیرمجاز، فرسودگی و 
 عمر باالی تاسیسات شبکه توزیع منجر به هدررفت آب آشامیدنی

 می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی استان مرکزی 
گفت: اصاح و توسعه شبکه با هدف مدیریت مصرف آب، کاهش 
اجرا  مشترکان  مصرفی  آب  فشار  کردن  متعادل  و  رفت   هدر 
می شود.146 هزار و 139 مشترک آب روستایی و 794 مشترک 
آب و فاضاب در روستاهای ابراهیم آباد اراک و راونج دلیجان از 

خدمات آب و فاضاب روستایی بهره مند می شوند.

تمدید اجرای نمایش کودک و نوجوان
 »گرگیم و گله می بریم«

 نمایش صحنه ای »گرگیم و گله می بریم« که توسط انجمن هنرهای 
نمایشی و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسامی اسامشهر ویژه 
کودک و نوجوان از 25 آذر ماه در فرهنگسرای شهید صارمی به روی 
صحنه رفته بود به دلیل استقبال مردم به مدت  9 روز تمدید شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسامی اسامشهر؛ 
نمایش »گرگیم و گله می بریم« به کارگردانی امیر حسین کاظمی 
و میاد نصیری ویژه کودکان با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ اصیل 
دوستی و یاری رساندن به همدیگر، آشکار کردن جلوه های  ناپسند 
بدی و فریبکاری که در نهایت منجر به تنهایی انسان می باشد به 
دلیل استقبال گروههای دانش آموزی در مقاطع مختلف تحصیلی 
تمدید شد. یادآور می شود: کلیه عاقمندانی که موفق به تماشای 
نمایش فوق  نگردیدند می توانند از96/10/5  لغایت 96/10/14 به 
مدت 9  روز )بجز ایام تعطیل ( در 4 سانس از ساعت  30 : ۸ ، 30 
: 9 ، 30 : 10 ، 30 : 11 در فرهنگسرای شهید صارمی به نشانی: 
قائمیه– فلکه دوم- جنب مجتمع مسکونی جوانان  به تماشای این 

نمایش بنشینند.

خبر

پرداخت معوقات کارگران فضای سبز و خدمات 
شهر شهرداری کرج

ارائه  اینکه  بیان  با  کرج  شهردار 
خدمات در شهر با زحمات شبانه 
فضای  حوزه  کارگران  روزی 
صورت  شهری  خدمات  و  سبز 
پس  این  از  گفت:  پذیرد،  می 
این  هیچ معوقه ای در پرداختی 
قشر تاشگر قابل قبول نیست و 
 باید تا 30 ام هر ماه حقوق آنها 

واریز شود.
به گزارش زمان و به نقل از پایگاه 
کرج،  شهری  مدیریت  خبری 
دکتر اصغر نصیری عنوان کرد: با 
توجه به اینکه برخی از کارگران 
فضای  و  شهر  خدمات  حوزه 
پیمانکار  لطفی  کم  مورد  سبز، 
قرار  حقوق  پرداخت  در  مربوطه 
ویژه  العمل  دستور  گرفتند  می 
این قشر  تا حقوق  ای صادر شد 
مدیران   از  پیش  کش  زحمت 
به  ماه  هر  ام   30 تا  نهایت   و 

حساب آنها واریز شود.

شهردار کرج افزود: پیش از این، 
کارگران  حقوق  پرداخت  نحوه 
حوزه خدمات شهر و فضای سبز 
که  بود  شکل  این  به  مجموعه 
داشتند،  معوقه  ماه  چهار  تا  آنها 
اما در حال حاضر و تا پایان آذر 
ای  معوقه  ماه سال جاری هیچ  
در پرداختی کارگران و نیروهای 
پیمانی وجود ندارد و این روند با 
جدیت تمام ادامه خواهد داشت.

برای  شد:  یادآور  نصیری   
سال  ماه  دی  در  و  بار  نخستین 
حوزه  کارگران  حقوق  جاری، 
فضای  و  شهر  خدمات  های 
از  پیش  کرج  شهرداری  سبز 
کارکنان ستاد مرکزی و مدیران 
توان  نمی  که  چرا  شد؛  پرداخت 
شد،  ملموس  حقیقت  این  منکر 
با  شهر  در  شده  ارائه  خدمات 
 زحمات شبانه روزی این عزیزان 

محقق می شود.
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حذف ارم ترافیك از فروردین سال آینده

محمد علی نجفی با اشاره به فرصت کم باقی مانده تا پایان سال، ابراز 
امیدواری کرد که طرح شهرداری تهران در زمینه حذف آرم طرح 
ترافیک مورد تصویب شورای عالی ترافیک و شورای شهر قرار گرفته و 

از اول فروردین ماه سال آینده اجرایی شود.
شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت اجرای طرح ترافیک 
در سال آینده، عنوان کرد: نظر ما این است که تغییراتی را در طرح 
ترافیک اعمال کنیم اما این نظر اول باید در شورای حمل و نقل و 
ترافیک به تصویب برسد که ما یک جلسه در شورا داشتیم و به جمع 
بندی نرسیدیم. بعد باید در شورای شهر به تصویب برسد و در ادامه در 
دولت مطرح شود تا دولت در جریان قرار گرفته و نظارت خود را به ما 
منتقل کند. وی به ذکر جزئیاتی از طرح شهرداری تهران در این زمینه 
پرداخت و گفت: در این طرح صدور آرم طرح ترافیک را به کلی منتفی 
می کنیم چرا که هر ساله 100 هزار آرم طرح ترافیک به شکل های 
مختلف در کنار 20 هزار کارت شناور توزیع می شود و این بدان معنی 
است که روزانه 120 هزار خودرو اجازه ورود به طرح ترافیک را دارند؛ 
این در حالی است که ضابطه خیلی دقیقی بر نحوه توزیع آرم های طرح 
ترافیک حاکم نیست و مفاسد و مسایلی هم در گذشته درباره توزیع 

این آرم ها وجود داشته است.
شهردار تهران ادامه داد: به جای اینکه برای ورود به مناطق زوج و فرد 
و طرح ترافیک آرم بفروشیم، اعام می کنیم که هر خودرویی به هر 

دلیلی وارد این مناطق شود، باید عوارض خاص آن منطقه را بپردازد.

آزمایشگاههای خصوصی و دولتی در آستانه 
ورشکستگی قرار دارند

 5 فعالیت  به  اشاره  با  ایران  آسیب شناسی  انجمن  رئیس  نایب   
هزارآزمایشگاه دولتی و خصوصی در کشور، گفت: حدود۸0 درصد 
آزمایشگاه های خصوصی و 100 درصد آزمایشگاه های دولتی در آستانه 

ورشکستگی قرار دارند.
مراکز  تجمیع  مورد  در  کرمی  فرید  دکتر   ، زمان  پیام  گزارش  به 
آزمایشگاهی کوچک و تبدیل آنها به مراکز بزرگ، افزود: برخی افراد 
از پشت رایانه و با اتصال به وب، ساختار آزمایشگاه های کشورهایی 
همچون استرالیا را بررسی می کنند و تاش کرده که سیاست های 
آزمایشگاهی این کشورها را برای ایران اجرا کنند و این در حالی است 
که ساختار آزمایشگاهی در کشور ما کاما متفاوت از چنین  کشورهایی 
است. نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران ادامه داد: در ایران طبق 
آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه ها برای تاسیس آزمایشگاه 
تفاوتی بین مناطق مختلف کشور وجود ندارد و برای مثال ضوابط 
تاسیس آزمایشگاه در تهران با برازجان فرقی ندارد و این در حالی 
است که باید در شهرهای کوچک ضوابط سهل تر و در شهرهای بزرگ 
سخت تر باشد تا فارغ التحصیان به این مناطق  هدایت شوند. کرمی 
اضافه کرد: در طول 30 سال همه به سمت تاسیس انفرادی آزمایشگاه 
ها پیش رفته ایم و در واقع در حال حاضر 3200 آزمایشگاه خصوصی 
و حدود 2200 آزمایشگاه دولتی در سراسر کشور فعالیت می کنند لذا 
به طور کلی می توان گفت اکنون بیش از 5000 آزمایشگاه کوچک و 

متوسط در ایران وجود دارد.

خبر

۴1 میلیون و ۴۳۰ هزار نفر 
تحت پوشش تامین اجتماعی

عمومی  روابط  مدیرکل  و  مدیرعامل  مشاور 
سازمان تامین اجتماعی گفت: پاسخگویی یکی 
از مهمترین مسائل مورد توجه در سازمان تأمین 
اجتماعی است و این موضوع به عنوان استراتژی 
مدیریتی از سوی مدیرعامل سازمان اعام شده 

است.
به گزارش زمان، امیرعباس تقی پور در هفتمین 
نشست اعضای هیات مدیره کانون های کارگری 
افزود:بر   ، مازندران  اجتماعی  تامین  بازنشسته 
اساس آخرین آمار استخراج شده تا پایان سال 
95 تعداد 41 میلیون و 430 هزار نفر در کشور 

تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.
تقی پور افزود: بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین 
اجتماعی  13 میلیون و 770 هزار نفر هستند که با 
اعضای خانواده به  35 میلیون و 713 هزار نفر می 
رسند. مستمری بگیران اصلی نیز 3 میلیون و 230 
هزار نفر هستند و با اعضای خانواده به  5 میلیون 
و 720 هزار نفر می رسند. تعداد پرونده مستمری 
بگیران تأمین اجتماعی نیز 2 میلیون و 526 هزار 
پرونده است. مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین 
اجتماعی تصریح کرد : سیاست سازمان تامین 
اجتماعی و شخص مدیرعامل سازمان این است که 
عاوه بر بیان واقعیت های سازمان با هدف کاهش 
بازنشستگان  برای  اضطراب  ایجاد  از  مشکات، 
تامین اجتماعی پرهیز شود. تقی پور تصریح کرد: 
در سازمان تامین اجتماعی در کنار توجه و تاش 
برای حل مسائل جاری باید موضوع آینده نگری 
را لحاظ کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. تیم 
مدیریتی سازمان تمام تاش شان را می کنند تا 
وضعیت جاری سازمان بهبود یابد. مدیرکل روابط 
عمومی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تاش 
هایی که به توسعه فناوری اطاعات و ارائه خدمات 
غیرحضوری به مستمری بگیران و کارگران شده 
است ، افزود: بحث ارتقا هتلینگ بیمارستان های 
تامین اجتماعی کشور یکی دیگر اقدامات خوبی 
بوده که در سال های اخیر انجام شده است. از 
تامین  کارشناسان  مستمر  حضور  با  سال 92 
اجتماعی در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر، 
از تصویب تعهدات بدون منبع برای این سازمان 
جلوگیری شده است. وی ادامه داد: تشریح علمی 
و کارشناسی مسائل سازمان با حضور مستمر 
نهادهای  در  سازمان  مدیران  و  کارشناسان 
تصمیم گیری مثل مجلس شورای اسامی مورد 
توجه قرار گرفته و در این مدت هیچ قانونی بدون 
پیش بینی منابع و مصارف درباره سازمان تأمین 

اجتماعی تصویب نشده است.

خبر

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: هنوز 
و  زنان  باسوادی  بین  درصدی   6،۸ شکاف 
با رویکرد  مردان وجود دارد و تاش کردیم 
کم  را  فاصله  این  بانوان،  باسوادی  به  توجه 

کنیم.
در  برای حضور  بانوان  آمادگی  باقرزاده  علی 
را  سوادآموزی  نهضت  آموزش  های  کاس 
البته بانوان  بیشتر از مردان دانست و افزود: 
جامعه هدف بیشتری را نسبت به خودشان 
 690 و  میلیون  دو  از  و  اند  داده  اختصاص 
تا 49 سال  گروه سنی 10  در  بیسواد  هزار 
در کشور، یک میلیون و 6۸0 هزار نفر آنها 
از میان بانوان است و وی اظهار داشت: ۸0 
درصد فعالیت های سازمان نهضت به زنان و 
دختران اختصاص پیدا کرده است و عاوه بر 
آن طرح آموزش اولیای بیسواد دانش آموزان 
را داریم که اغلب این افراد را بانوان تشکیل 

می دهند.
وی ادامه داد: طرح آموزش کودکان 10 تا 19 
سال به عنوان گروه های مولد و موثر جامعه 
از دیگر برنامه های ماست و آموزش آنها می 

تواند ارزش افزوده باالتری را ایجاد کند.
باقرزاده با بیان اینکه تمرکز ما روی مناطق 
روستایی و عشایری است، اضافه کرد: تقریبا 
45 درصد فعالیت های ما در این مناطق است 
و طرح های ویژه ای برای آموزش عشایر داریم 

و تمرکز روی بانوان و دختران است.
بار  رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: 
اصلی کار سوادآموزی هم روی دوش آموزش 
که  است  سوادآموزی  نهضت  در  دهندگان 
جامعه  که  چرا  هستند  زن  آنها  درصد   7۸
حاضر  حال  در  سوادآموزی  نهضت  هدف 
بیشتر بانوان است. وی معتقد است، خانواده 
ستونی دارد و آن ستون مادر خانواده است، 
میزان صاحیت، شایستگی، قابلیت، دانش و 
اطاعات مادر خانواده به شکل بسیار موثری 
به اعضای خانواده منتقل می شود و اگر مادری 
مطلع باشد یک رژیم غذایی سالم درست می 
کند و اگر باسواد باشد فرزندانش در درس ها 

پیشرفت بیشتری دارند.
خانواده  اعضای  روابط  بهبود  داد:  ادامه  وی 
باسواد  پس  گیرد،  می  مادرصورت  توسط 
کردن یک مادر مانند باسواد کردن یک نفر 
در جامعه نیست بلکه سرشاخه ای است که 
باسواد شدنش مانند چشمه جوشانی است که 
دائما از آن همه استفاده می کنند، به همین 
خاطر ما مساله آموزش زنان را با اعتقاد و باور 

دنبال می کنیم.
باقرزاده با بیان اینکه هرچند مردان از کاس 
های نهضت سوادآموزی استقبال نمی کنند، 
اظهار داشت: به نظر می آید رفتن ما به سوی 
این  وجود  با  و  است  ناپذیر  اجتناب  بانوان 

موضوع با اشتیاق این بخش را می پذیریم.وی  
در این گزارش به ایرنا گغت: اخیرا کتابی را 
ویژه بانوان تهیه کرده ایم که تمام گفت و گو و 
متن ها و تصاویر مبتنی بر زندگی زنان جامعه 
هدف ماست و این را یک موفقیت می دانیم و 
فکر می کنیم بانوان با این کتاب ارتباط بهتری 
برقرار کنند تا کتابی که نیمی از آن درباره 

رفتار و مشاغل مردان باشد.
وی با بیان اینکه کتاب در مرحله آزمایشی 
است، تصریح کرد: امسال پنج هزار نفر تحت 
پوشش این کتاب ها رفته اند و باید ارزشیابی 
کنیم که در یادگیری و انگیزه بانوان تفاوتی 

ایجاد می کند یانه؟
مورد  در  خاص  صورت  به  افزود:  باقرزاده 
کودکان خارج از مدرسه طرح 10 تا 19 سال 
تقریبا 30 درصد  این طرح  برای  و  داریم  را 
هزینه های اضافی انجام می دهیم و مشوق 
هایی برای آنها یا مربیان پیش بینی کرده ایم.

وی با بیان اینکه در ارتباط با گروه های سنی 
و افرادی که خودشان در سرشماری بیسوادی 
شان را اعام کرده اند آمار داریم، اظهار داشت: 
از افراد زیر 10 سال بیسواد در کشور اطاعات 
سال  تا 19  گروه 10  در  اما  نداریم،  دقیقی 
آمار  مرکز  اعام  براساس  بیسواد  هزار   190
ایران ثبت شده است و 60 درصد این افراد را 

دختران تشکیل می دهند.

شکاف شش درصدي بين باسوادي زنان و مردان

دادنامه
پرونده کاسه 96099۸1110600415 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

بابل تصمیم نهایی شماره 9609971110601054 
فرزند سید  مریم ساداتیان جویباری  وکالت خانم سیده  با  انصار  باتک  خواهان: 
علی به نشانی استان مازندران – شهرستان جویبار – شهر جویبار – خیابان امام 
خواندگان: 1- آقای احمد واثقی امیری فرزند ابوالقاسم به نشانی مازندران – بابل 

جنب شیرینی سرای الدن پاک 1003 
2- آقای اسماعیل پورمحمود فرزند رجبعلی 3- آقای محمد پور محمود فرزند 
اسماعیل همگی به نشانی مازندارن – بابل امیر کا خ امام کوچه شهید منعمی 
4- آقای محمد حسین یوسف نژاد فرزند نبی اله به نشانی مازندران – بابل امیر 

کا بلوار شهید مهدی امامی مقابل مسجد
خواسته: مطالبه وجه بابت

انصار  بانک  از  بوکالت  ساداتیان  مریم  سید  دعوی  خصوص  در   – دادگاه  رای 
 -4 محمود  پور  محمد   -3 محمود  پور  اسماعیل   -2 واثقی  احمد   -1 بطرفیت 
شماره  چک  وجه  ریال   250/000/000 خواسته  به  نژاد  یوسف  حسین  محمد 
و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  دادگاه   96/5/29  –  121121/۸1۸250/49
مستندات تقدیمی و مستندات ابرازی و بقاء اصول مستندات در ید خواهان که 
اشتغال و استدامه ذمه خواندگان را مستصحب می نماید و خواندگان نیز نسبت به 
دعوی خواهان و مدارک ابرازی دفاع و تعرضی ننمودند لذا دادگاه دعوی خواهان را 
صحیح و وارد تلقی مستندا به مواد 19۸و519 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره 
پرداخت 220/000/000  به  متضامنا  را  را  قانون صدور چک خواندگان   2 ماده 
ریال مطابق آخرین مبلغ بدهی در تاریخ 96/9/29 ریال بعنوان اصل خواسته و 
۸700/000 ریال هزینه دادرسی و نیز 64۸0/000 ریال حق الوکاله از باب رعایت 
احکام مکلف  اجرای  نماید.  قواعد تسبیب و الضرر در حق خواهان محکوم می 
است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک لغایت وصول محکوم به محاسبه و در 
حق محکوم له ایصال نماید. رای صادره راجع به خواندگان 2 الی آخر غیابی بوده 
و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان مازندارن می باشد راجع 
به خواندگان اول حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

تجدیدنظر مرکز استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل- صادق غالم نتاج 

آگهی

 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20و برابر رای شماره 139660310020000625 
مورخ 1396/0۸/13 هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان گلوگاه تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی خانم صیدانلو فرزند حیدر 
نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به  مساحت 9۸/1۸مترمربع 
به شماره پاک 1417 فرعی از 4- اصلی  واقع در اراضی گلوگاه - گلباد بخش 
قانون مذکور و ماده 13  لذا بموجب ماده 3  19ثبت گلوگاه محرزگردیده است 
روزنامه  طریق  از  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه  نامه  آئین 
های محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات  الصاق تا 
درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام 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 دادخواست 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 ودر صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورو سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 

     96/10/1241:
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/10/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/23

 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک گلوگاه

دادنامه

کاسه پرونده: 12/655/96      شماره دادنامه:96/9/12-1235 
خواهان: فاطمه کریمائی ف عسگری – بادرس: بابل سنگ پل ایثار 24 پ 35 

منزل پدری 
خوانده: قاسم طهماسبی مجهول المکان    خواسته: مطالبه وجه

قاسم  آقای  بطرفیت  فاطمه کریمائی  قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم  رای 
هزینه  بانضمام  ریال   36/000/000 مبلغ  به  وجه  مطالبه  بخواسته  طهماسبی 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل خواهان بیان می دارد مبلغ 
صدر االشاره را در صندوق قلکی واریز نموده که از استرداد آن استنکاف می رود 
در قبال دعوی خواهان خوانده با وصف اباغ قانونی در جلسه شورا حضور ندارد 
و الیحه ای ارائه نداده است فلذا با عنایت به محتویات پرونده رای کیفری شعبه 
105 جزایی بابل قاضی شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد 
مواد 515و519و522و19۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به مبلغ 36/000/000 ریال بانضمام مبلغ ۸30/000 ریال و مبلغ 2/400/000 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  کیفری  شعبه  الوکاله  حق  هزینه  ریال 
لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان صادر و  دادخواست مورخه 96/4/2۸ 
اعام می گردد رای صادره غیابی می باشد و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در همین شعبه میباشد و پس از انقضاء تاریخ اعام شده ظرف بیست 

روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی بابل میباشد.
قاضی شعبه ۱۲ شورای حل اختالف بابل- حسین مهاجری

حصر وراثت

کاسه  به  دادخواست  شرح  به   40 شماره  شناسنامه  دارای  کرمی  عطیه  خانم 
96-60۸1از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عزیز مرادی  بشناسنامه 6 در تاریخ 1396،9،4  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-عطیه کرمی ش ش 40 صادره از سرپل ذهاب )همسر متوفی(

2-توفیق مرادی ش ش 9۸ صادره از سرپل ذهاب 
3-علی جان مرادی ش ش 99 صادره از سرپل ذهاب

4-جال مرادی ش ش ۸-010659-336  صادره از سرپل ذهاب
5-ستار مرادی ش ش 1-010661-336  صادره از سرپل ذهاب
6-غفار مرادی ش ش ۸-010662-336  صادره از سرپل ذهاب

7-رحمن مرادی ش ش 6-022621-336  صادره از سرپل ذهاب
۸-رسول مرادی ش ش 4-029۸59-336  صادره از سرپل ذهاب)فرزندان ذکور 

متوفی(
9-مریم مرادی ش ش 1 صادره از سرپل ذهاب

10-پروین مرادی ش ش 100صادره از سرپل ذهاب
11-راضیه مرادی ش ش 1-01065۸-336  صادره از سرپل ذهاب
12-ظریفه مرادی ش ش 6-010663-336  صادره از سرپل ذهاب

13-آسیه مرادی ش ش 1-010660-336  صادره از سرپل ذهاب)فرزندان اناث 
متوفی(

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

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

آگهی ابالغ  وقت دادرسی
مطالبه      فردی    خواسته:  گلستان  زهرا  ارنگ      خوانده:فاطمه  خواهان:ایرج 

تاریخ: 1396،10،6     شعبه:سوم     پرونده: 466،96
اختاف  حل  شورای  سوم   شعبه   466-96 کاسه  پرونده  دادرسی  وقت 
مورخ   روزدوشنبه   سرپلذهاب  شهرستان  دادگستری  بهشتی  شهید  مجتمع 
با این توضیح که: خواهان آقای ایرج  1396،11،16ساعت 10 صبح  می باشد. 
بار-دهنه یکم بطرفیت  –میدان  اله   به آدرس سرپل ذهاب  ارنگ فرزند سیف 
خوانده خانم فاطمه زهرا گلستان فردی به آدرس )مجهول المکان( دادخواستی 
بخواسته مطالبه به این مرجع تسلیم، که حسب دستور رئیس شورای حل اختاف 
بودن  المکان  به علت مجهول  تعیین گردید  حال  به شرح فوق  وقت رسیدگی 
خوانده با تجویز ماده 73 قانون آین دادرسی در امور مدنی، مراتب اباغ یک نوبت  
تاریخ  از  مذکور  خوانده  میگردد،  آگهی  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  از  یکی  در 
نشر آگهی به دفتر شورا مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود و اخذ برگ ثانی 
دادخواست و ضمائم در وقت مقرر حاظر شوند و الی این مرجع تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود چنانچه مجدد نیاز به نشر آگهی باشد فقط یک نوبت به مدت 

10 روز از تاریخ نشر آگهی خواهد بود
شعبه سوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپلذهاب

هيات موضوع

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

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660331057003530هیات 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 بامعارض متقاضی آقای 
آرش مرادیان فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 1076 کد ملی 007119۸067  
صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 515/79 
مالک  از  خریداری  ماهدشت  در  واقع  اصلی   9 از  فرعی   1770 پاک  مترمربع 
رسمی آقای یوسف صادقی نیایش محرز گردیده است. لذا  به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.  500 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر رای شماره 13966033105700352۸هیات 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 بامعارض متقاضی آقای 
زین العابدین بختیاری فرزند غام بشماره شناسنامه 12 کدملی 4929۸54970 
صادره از ماکو در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 10۸/91 مترمربع پاک 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  محمدشهر  در  واقع  اصلی   362 از  فرعی   112
منصور عسگری محرز گردیده است. لذا  به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 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.  499 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

هيات موضوع
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده 13  آگهي موضوع ماده 3 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیات    1396/09/21 مورخ     139660331011002253 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
بامعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
متقاضي آقای نقی جمال  بشناسنامه شماره 5 صادره از فومن فرزند یحیی در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
123/15 مترمربع مفروز از پاک شماره 39۸ فرعی از 169 اصلی واقع در البرز 
با خریداری از آقای فضل اله کابلی و با مالکیت مالک اولیه آقای علی اکبر کریم 
فاصله 15 روز  به  نوبت  به منظور اطاع عموم مراتب در دو  لذا  تایید مینماید. 
متقاضي  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتي  آگهي مي شود 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 96/1002/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/10/09  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/24

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

احضار متهم
به  پرونده کاسه 960۸62  در  فرزند رحت  کریمی  بیستون  اقای  اینکه  به  نظر 
اتهام جعل و استفاده از سند مجعول طرف این بازپرسی تحت تعقیب است و اباغ 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل وی ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان 
سنندج جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 
از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف: 2934                  
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب سنندج

آگهی ابالغ

دادخواست و وقت رسیدگی و ضمائم  به آقای میرآقا فاطمی فرزند
فاطمی  اقا  میر  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  محبی  یارمراد  آقای  خواهان 
پرونده کاسه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  به  خواسته مطالبه مطرح که 
شهرستان  اختاف  حل  شورای  11حقوقی  شعبه   96099۸۸609100447
تعیین   15:30 ساعت   1396،11،16 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  کرمانشاه 
علت  به  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  شورا  دستور  حسب  که 
یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
تاریخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف یک  آگهی می شود  کثیراالنتشار  از جراید 
انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شعبه 

حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه ۱۱ حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه-پرستو ملکی 

آگهی فقدان سند مالکيت
وارده شماره ۸004 مورخ  برابر درخواست  فرزند علیمراد  آقای نظراکبری  چون 
96،9،27 مالک ششدانگ پاک باقیمانده 212 فرعی 12 فرعی از 2  اصلی واقع 
فقدان  استشهادیه  دوبرگ  ارائه  با  که  کرمانشاه  بخش شش  آبادغرب  اسام  در 
مدعی  آبادغرب  اسام   122 رسمی  اسناد  دفترخانه  شده  مصدق  مالکیت  سند 
است یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 3۸7194 ذیل ثبت 1357 صفحه 
112 دفتر اماک 9 سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که در اثر سهل 
انگاری مفقود شده است لذا به دستور تبصره یک ماده 120آیین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ می گردد تا هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که در سند مالکیت قید نگردیده 
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند 
معامله تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم اعتراض و یا چنانچه در صورت 
المثنی  به صدور سند مالکیت  اداره ثبت نسبت  نگردد  ارائه  اعتراض اصل سند 
طبق مقررات اقدام و تسلیم متقاضی خواهد نمود. ضمنا پاک ذکور برابر اسناد 
رهنی 7247 مورخ 59،9،13 و2۸371 مورخ 6۸،12،۸ تنظیمی دفتر 26 اسام 

آبادغرب ودر رهن شرکت ملی نفت ایران قرار دارد. تاریخ انتشار: 1396،10،9
محمد عباسی رئیس اداره ثبت اسناد اسالم آباد غرب

آگهی ابالغ
به موجب پرونده کاسه 961232 شعبه 101 دادگاه کیفری دو سنندج و حسب 
ارکان  در  غیرمجاز  تغییر  اتهام  به  که  دستگذار  فریدون  آقای  انتظامی  گزارش 
اند  نشده  شناخته  اعامی  آدرس  در  نامبرده  و  میباشد  تعقیب  تحت  و  خودرو 
میگردد  اباغ  مشارالیه  به  مصوب 137۸  ماده 1۸0ق.آ.د.ک  استناد  به  بنابراین 
که به منظور رسیدگی به اتهامات وارده در روز دوشنبه مورخه 1396/11/23 در 
ساعت 10:00 صبح در جلسه این دادگاه حضور یابند. انتشار این آگهی بمنزله 
اباغ وقت دادرسی محسوب می شود در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی 

رای مقتضی را صادر خواهد نمود.
م الف: ۲933                   دفتر شعبه ۱۰۱ جزایی کیفری دو سنندج 

سرهنگ محمد بخشنده با اشاره به مواد مخدر جدید گفت: 
متاسفانه گرایش قشر جوان به مواد مخدر جدید زیاد است و 
بخش قابل توجهی از کشفیات پلیس، مواد صنعتی و جدید 
مواد مخدر است. وی افزود: جوان ها به دنبال تجربه های 
جدید هستند و اگر آموزش مناسب و نظارت به ویژه از سوی 
خانواده ها نباشد، این مواد جدید با تبلیغاتی که درباره آن ها 

وجود دارد می تواند جوانان را به خود جذب کند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران ادامه داد: امروزه یکی 
از مواد مخدری که مورد توجه جوانان قرار گرفته، »گل« 
است؛ این ماده مخدر در مزارع کشت و به صورت سیگارت 
مصرف می شود. بخشنده افزود: بذر این ماده مخدر از هلند 
وارد کشور می شود و قابلیت کشت در اکثر مزارع کشور را 
دارد؛ به همین دلیل ما به فرمانداری ها و استانداری ها تاکید 

کرده ایم نسبت به کشت این مواد حساس باشند.
کشور  های  فرودگاه  در  افرادی  نیز  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
دستگیر شده اند که بذر این گیاه را با خود وارد کشور می 

کردند.

دلیل گرایش جوانان به مخدر جدید
رییس کمسیون محیط زیست و سامت شورای شهر تهران، 
ری و تجریش خودروهای فرسوده را منشاء عمده آلودگی ها 
دانست و گفت: مادامی که خودروهای فرسوده در تهران تردد 

می کنند وضعیت هوای تهران بهبود پیدا نمی کند.
زهرا صدر اعظم نوری ، درباره منابع آالینده هوای شهر تهران و 
میزان تاثیر استاندارد سوخت در هوای این کان شهر به ایسنا 
ارائه کردند در حال  به گزارشی که وزیر نفت  باتوجه  گفت: 
حاضر بنزین عرضه شده در سطح شهر تهران استاندارد است و 
این آلودگی که تهران از آن رنج می برد مربوط به ذرات معلق 

زیر 2.5 میکرون است. لذا ارتباطی با بنزین ندارد.
 وی افزود: در حال حاضر در سطح شهر تهران بنزین با استاندارد 
یورو چهار عرضه می شود و این بنزین ایجاد آلودگی نمی کند. 
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: آلودگی امروز تهران بیشتر 
به خودروها و نوع احتراقی که درآنها انجام می شود ارتباط پیدا 
می کند اگر بهترین بنزین یعنی با باالترین استاندارد موجود را 
در داخل خودروی فرسوده بریزیم  عمل احتراق به خوبی انجام 

نمی گیرد و طبیعتا ایجاد آلودگی می کند.

خودروهای فرسوده منشاء عمده آلودگی هوا
وزیر رفاه گفت: طی شش ماهه نخست امسال نیز 6 درصد 

رشد صادرات غیرنفتی را در کشور داشتیم.
علی ربیعی  در شورای اداری شهرستان بانه گفت: بانه تفاوت 
های زیادی کرده است اما آرزوی ما این است که بانه روز به 

روز توسعه یابد.
وی تصریح کرد: از سال 93 از رکود بیرون آمدیم و سال 94 
شاهد فراز و نشیب هایی به دلیل نوسانات نفتی بودیم اما 
خوشبختانه برای چهارمین سال متوالی شاهد ارتقای رشد 

اقتصادی هستیم.
وزیر رفاه گفت:طی شش ماهه نخست امسال نیز 6 درصد 

رشد صادرات غیرنفتی را در کشور داشتیم.
وی ادامه داد: هنر ما این است که استان هایی که زیرساخت 
الزم ندارند را با میزان رشد کشور پیوند دهیم و در همین 
راستا در برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی نوعی 
نگاه ویژه به استان های مرزی و محروم همچون کردستان 
خواهیم داشت و نوعی تبعیض مثبت نسبت به این استان ها 

قائل خواهیم بود.

رشد6 درصدی صادرات غیرنفتی
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تأمین اعتبار پاالیشگاه اصفهان از فاینانس کره جنوبی

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی، از تأمین اعتبار یک میلیارد و 900 میلیون یورویی طرح بهبود 

فرآیند و بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، علیرضا آرمان مقدم با اعام 
این خبر گفت: قرارداد طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی پاالیشگاه 
اصفهان اسفندماه پارسال امضا شد که بر اساس آن، مقرر شد از محل 
خط اعتباری کره جنوبی اعتبار موردنیاز این طرح تأمین شود. وی با 
تأکید بر این که بانک ملت امروز موافقت خود را برای تأمین مالی این 
قرارداد اعام کرد، گفت: انتخاب بانک ملت به عنوان بانک عامل گام 
بزرگی برای استفاده از خط اعتباری کره جنوبی است که برای اجرای 
بهبود کیفیت و بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان در زمینه کاهش تولید 
نفت کوره و تبدیل آن به فرآورده های سبک و با ارزش اختصاص می یابد 

و در آینده نزدیک طرح عملیات اجرایی این قرارداد آغاز خواهد شد. 

توانایی اتصال به شبکه های برق کشورهای غیرهمسایه

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که اکنون قیمت برق واقعی نیست 
و فاصله قیمت تمام شده و قیمت دریافتی از مصرف کنندگان زیاد 
است گفت:بهبود اقتصاد صنعت برق به اصاح قیمت برق بستگی دارد.

به گزارش زمان به نقل از فارس، آرش کردی بر لزوم واقعی سازی 
قیمت برق تاکید کرد و گفت:با نهادینه سازی الگوی مصرف درست می 
توان در رفتار مصرفی مشترکان اصاح قیمت برق قدم برداشت. وی با 
بیان این که اکنون قیمت برق واقعی نیست و فاصله قیمت تمام شده 
و قیمت دریافتی از مصرف کنندگان زیاد است، خاطرنشان کرد: بهبود 
اقتصاد صنعت برق به اصاح قیمت برق بستگی دارد. کردی همچنین 
با تاکید بر اصاح الگوی مصرف برق، اظهارداشت: در این خصوص 
پتانسیل های فراوانی وجود دارد. وی با اشاره به پتانسیل صنعت برق 
ایران برای صادرات برق به کشورهای همسایه گفت: صنعت برق ایران 
اکنون به حدی از توانمندی، پایداری و کیفیت دست یافته است که 

می تواند به شبکه های برق کشورهای غیرهمسایه نیز متصل شود.

خیز هند برای تبدیل به بزرگترین واردکننده ال پی جی 

هند در ماه جاری میادی جایگاه چین را به عنوان بزرگترین واردکننده 
ال پی جی در جهان به چالش می کشد. تاش دولت هند برای کنار 
گذاشتن چوب و سوخت های غیر بهداشتی در تهیه خوراک سبب شد 
این کشور در ماه دسامبر امسال، در آستانه تبدیل شدن به بزرگترین 
واردکننده ال پی جی جهان قرار گیرد. اطاعات کشتی رانی نشان 
می دهد واردات ال پی جی هند در ماه دسامبر امسال به دو میلیون و 
400 هزار تن می رسد که برای نخستین بار، حجم واردات این کشور را 
باالتر از چین قرار می دهد. با این همه، میانگین واردات ماهانه هند در 
سال 2017 میادی یک میلیون و 700 هزار تن و همچنان کمتر از 
میانگین واردات ماهانه دو میلیون و 200 هزار تن از سوی چین است. 
چین، هند و ژاپن در مجموع 45 درصد از کل واردات ال پی جی در 

جهان را به خود اختصاص داده اند.

کوتاه از انرژی

 فروش نفت ایران به آسیا
 ۲۹ درصد کم شد 

آمارهای دولتی و داده های رهگیری کشتی 
 4 نفت  واردات  میزان  دهد  می  نشان  ها 
مشتری عمده آسیایی از ایران در ماه نوامبر 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29 درصد 
از آوریل  پایین ترین رقم  به  یافته و  کاهش 

2016 تاکنون رسیده است.
نفت  خرید  مجموع  گزارش،  این  اساس  بر 
چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از ایران در ماه 
در  بشکه  میلیون   1.36 به  میادی  گذشته 
روز رسیده است. این کاهش خرید در حالی 
 4 این  به  ایران  نفت  فروش  میزان  که  است 
ارقام قابل توجهی  به  اوایل امسال  کشور در 
غیرمنتظره  چندان  کاهش  این  بود.  رسیده 
بارگیری  برنامه  از  آگاه  منبع  یک  زیرا  نبود 
تانکرهای ایران پیشتر گفته بود که بارگیری 
نفت این کشور به مقصد آسیا در ماه اکتبر به 
زیر 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده است. 
قیمت  کاهش  با  تا  است  تاش  در  تهران 
را  اش  آسیایی  عمده  مشتریان  پیشنهادی، 
چین  نماید.  ترغیب  بیشتر  نفت  خرید  به 
نوامبر  ماه  در  ایران  نفت  خریدار  بزرگترین 
خرید خود از تهران را نسبت به مدت مشابه 
به  و  داده  کاهش  درصد   ۸.۸ گذشته  سال 
557 هزار و 900 بشکه در روز رسانده است. 
نیز  هندی  های  پاالیشگاه  حال،  همین  در 
بیش  نوامبر  ماه  در  را  ایران  از  نفت  خرید 
ترین  پایین  به  و  داده  کاهش  درصد   50 از 
رقم در 21 ماه گذشته رسانده اند. این اقدام 
بر  مبنی  ایران  تصمیم  به  اعتراض  در  ظاهرا 
فرزاد ب  میدان  توسعه  امتیاز  واگذاری  عدم 
بر  است.  شده  اتخاذ  هندی  های  شرکت  به 
اساس آمارهای وزارت اقتصاد ژاپن، صادرات 
 19 نوامبر  ماه  در  نیز  ژاپن  به  ایران  نفت 
کاهش  نوامبر سال گذشته  به  نسبت  درصد 
داشته و به 193 هزار و 141 بشکه در روز 
رسیده است. میزان خرید نفت کره جنوبی از 
ایران نیز با کاهشی 26.۸ درصدی نسبت به 
نوامبر 2016 به رقم 345 هزار و 700 بشکه 
نفت  صادرات  میزان  است.  رسیده  روز  در 
ژانویه  زمانی  بازه  در  کشور   4 این  به  ایران 
نخست  ماهه   11 به  نسبت   2017 نوامبر  تا 
افزایش  درصد   4.6 با  میادی  گذشته  سال 
روز  در  بشکه  هزار   679 و  میلیون  یک  به 

رسیده است.

خبر

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
از خودکفایی کشور در طراحی ، مهندسی و 
تولید توربوکمپرسورهای انتقال گاز خبر داد. 
در حال حاضر با دستیابی به این دانش فنی، 
استراتژیک در  این تجهیزات مهم و  واردات 

صنعت گاز متوقف شده است.
حسن  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
منتظر تربتی- مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران اظهار داشت: یکی از مصداق 
اقتصاد  کلی  های  اجرای سیاست  بارز  های 
 ، مهم  تجهیزات  سازی  داخلی   ، مقاومتی 

پرکاربرد و استراتژیک در کشور است.
وی ادامه داد: در بخش احداث خطوط لوله و 
ایستگاه های تقویت فشار می توانیم بگوییم 
گاز  صنعت  در  را  بخش  ترین  داخلی  که 
ها  تمامی بخش  به طوری که  داریم  کشور 
و تجهیزات مورد استفاده در ساخت خطوط 
لوله سراسری انتقال گاز و ایستگاه های آن در 

داخل کشور تولید می شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
با بیان اینکه » توربوکمپرسور یکی از پیچیده 
داخلی  به  موفق  که  است  تجهیزاتی  ترین 
سازی آن شده ایم »، گفت: با قراردادی که در 
سال های گذشته با دو شرکت صاحب برند و 
توانمند ایرانی یعنی شرکت های گروه مپنا 
و توربوکمپرسور نفت OTC امضا شده بود 
و همچنین با تعامل مستمر و تاش شبانه 
روزی در این بخش، توانستیم به داخلی سازی 
توربوکمپرسورهای مورد استفاده در ایستگاه 

های انتقال گاز برسیم.
قرارداد  ابتدا  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
تولیدکننده  های  شرکت  با  شده  امضا 
ساخت  سپس  و  تأمین  برای  داخلی 
سراسری  انتقال  خطوط  توربوکمپرسورهای 
گاز 4 و ۸ بود، اما پس از آن با رسیدن سطح 
طراحی،  در  داخلی  های  شرکت  توانمندی 
مهندسی و تولید توربوکمپرسورها، در دیگر 
خطوط انتقال گاز در نقاط مختلف کشور نیز 
از توربوکمپرسورهای ساخت داخل استفاده 
در  داخلی  توانمند  شرکت  دو  اکنون  و  شد 
طراحی ، مهندسی و تولید توربوکمپرسورهای 
مورد استفاده در خطوط انتقال گاز داریم و 
دیگر در تولید توربوکمپرسور هیچ نیازی به 

تولیدات شرکت های خارجی نداریم.

تأمین  در  داشت:  اذعان  تربتی  منتظر 
توربوکمپرسورهای مورد نیاز خطوط جدید و 
ایستگاه های آن نیز از توانمندی و سفارش 
دهی به شرکت های داخلی استفاده می کنیم 
و تأمین خارجی این تجهیز مهم متوقف شده 

است.
گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
ایران خاطرنشان کرد: در مهندسی و اجرای 
پروژه های انتقال گاز نیز هیچ نیازی به توان و 
تکنولوژی شرکت های مطرح خارجی نداریم ؛ 
بلکه پیمانکاران ایرانی به توان فنی و تکنولوژی 
های روز دنیا در این صنعت مجهز شده اند و 
به طور کامل با استفاده از توان داخلی ، پروژه 

ها را در این بخش اجرایی می کنیم.
وی ادامه داد: شرکت های ایرانی گروه مپنا 

و توربوکمپرسور نفت OTC در دستیابی به 
توان فنی و تکنولوژی ساخت توربوکمپرسورها 
برای  خوبی  کمک  و  اند  کرده  عمل  موفق 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بودند ؛ 
اینکه با تعامل موثر بخش دولتی و بخش های 
خصوصی ، ما امروز در بحث احداث خطوط 
لوله های گاز و ایستگاههای تقویت فشار به 
خارج از کشور وابسته نیستیم، مصداق بارز 
اقتصاد  کلی  های  سیاست  اهداف  تحقق 

مقاومتی است.
مدیرعامل  آبادی،  علی  عباس  همچنین 
شرکت گروه مپنا در این خصوص گفت: مپنا 
الگوی توسعه خود را بر مبنای خلق ارزش 
قرار داده است و بخش نفت و گاز ما نیز در 

همین چهارچوب قرار دارد.
این  در  اساسی  اقدامات  ما  داد:  ادامه  وی 
تولید تجهیزات کلیدی و  صنعت در جهت 
گلوگاهی مورد نیاز انجام داده ایم که مثال آن، 
تولید توربوکمپرسورهای انتقال گاز مورد نیاز 
خطوط لوله سراسری است که یک ماشین 
بسیار پیچیده است و تولیدکنندگان معدودی 

در دنیا دارد.
کرد:  تصریح  مپنا  گروه  شرکت  مدیرعامل 
به  منجر  زمینه  این  در  ما  جدی  گامهای 
بخش  احداث  و  الزم  زیرساختهای  ایجاد 
این  تولید  برای  مپنا  کارخانجات  در  ویژه 
فناوری  کسب  و  انتقال  طریق  از  ماشین 
ساخت آن ، بخش مهمی از نیاز کشور به این 

تجهیزگلوگاهی را می تواند مرتفع کند.

ایران در تولید توربوکمپرسورهای انتقال گاز خودکفا شد 

آگهی مزایده 

در  پرونده کاسه 950607اجرای مدنی متمرکز محکوم علیه آقای میثم ابراهیمی 
بدون در نظر گرفتن خسارت  بابت اصل خواسته  پرداخت 70/000/000ریال  به 
تاخیر تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در حق آقای 
محسن اکبری محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه اموال 
وی را جهت تامین آن توقیف از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر 
اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند 
مال مورد مزایده در ساختمان با روکش فایبر گاس با عرض حدود 0.9بلندی 2 
متر به تعداد 92 عدد عرض 0.7 متر و بلندی دو متر به تعداد 5 عدد به آدرس 
جویبار روستای علی آباد خیابان شهید دابوئی  منزل آقای عبدالعلی دابوئی  قیمت 
کارشناسی شده به مبلغ 36/500/000ریال سی و شش  میلیون و پانصد هزار ریال 
می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده محسوب و مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی به فی المجلس  از 
برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول می گردد در غیر 
این صورت مبلغ 10 درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد موعد و زمان فروش روز 
چهارشنبه 96/11/4ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار 
می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد

 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی فقدان سند مالکيت 

خانم مریم حسنی مقدم با ارائه استشهاد محلی مصداق درخواست مورخ 96/9/23 
تقاضای صدور سند المثنی یک سهم مشاع از 10 سهم پنج دانگ  مشاع از ششدانگ 
به انضمام یک سهم مشاع از 7سهم  یک دانگ مشاع از ششدانگ به استثناء ثمنیه 
اعیانی تحت پاک 2540/1-اصلی واقع در بخش دو غرب به حوزه ثبتی شهرستان 
بابل که در صفحه 122 جلد 6۸2 ذیل شماره69644 ثبت گردیده در اثر جابجایی 
مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصاحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نسبت نزد خود می باشد ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نکرده و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمودم.  الف 96/100/397
 تاریخ انتشار96/10/9

 خسروی رئیس ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم آرزو مفیدی فرزند اکبر به شرح  درخواستی که به شماره 96/939این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داشته که اکبر مفیدی 
فرزند هادی به شماره شناسنامه 3۸9 صادره از نور در تاریخ 96/9/1۸در اقامتگاه دایمی 

خود شهرستان نور فوت نموده و وراث حین الفوت و عبارتند از
1-هادی مفیدی فرزند احمد به شماره شناسنامه 135 صادره از نور پدر متوفی

2- رقیه قاسمی فرزند کاظم شماره شناسنامه 6 صادره از نور همسر متوفی 
3-آرزو مفیدی فرزند اکبر شماره ملی 6250001239 صادره از چمستان دختر متوفی
4-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 96/679
 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان نور

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم آقای حسینعلی فعلی و علی مدانلو خواهان 
دادخواستی  دلیلی  حدیثه  خانم  وکالت  و  رضا  فرزند  کردی  اسماعیل  محمد 
پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  مدانلو  علی  و  فعلی  حسینعلی  خوانده  طرفیت  به 
هزینه تجدیدنظرخواهی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  94099۸1293201006-941036شعبه 
جویبار ثبت و رسیدگی استماع گواهی گواهان مورخ 96/11/16 ساعت۸:30 تعیین 
که حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان  بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی جویبار

آگهی فقدان سند مالکيت 
محسن   حسنی مقدم با ارائه استشهاد محلی مصداق درخواست مورخ 96/9/23 
از  مشاع  دانگ   پنج  سهم   10 از  مشاع  سهم  دو  المثنی  سند  صدور  تقاضای 
ششدانگ به انضمام یک سهم مشاع از 7سهم  یک دانگ مشاع از ششدانگ به 
استثناء ثمنیه اعیانی تحت پاک 2540/1-اصلی واقع در بخش دو غرب به حوزه 
ثبتی شهرستان بابل که در صفحه 116جلد 6۸2 ذیل شماره69644 ثبت گردیده 
در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصاحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نسبت نزد خود می باشد ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نکرده و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق 
الف  نمودم.   خواهد  مالک  نام  به  المثنی  مالکیت  سند  به صدور  اقدام  مقررات 

96/100/397     تاریخ انتشار96/10/9
 خسروی رئیس ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی فقدان 
سند مالکیت آقای عبدالحمید صادقیان دهاقانی با ارائه استشهادی محلی مصداق 
به درخواست مورخ 96/6/13 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی به مقدار304.9۸ 
سهم مشاع از 36۸0 سهم ششدانگ تحت  پاک 1190فرعی  از 5 اصلی واقع در 
قریه پسنده سفلی بخش دو حوزه ثبتی شهرستان عباس آباد که به شماره چاپ 
425741در صفحه 300 جلد 330 ذیل شماره55620 ثبت گردیده و در اثر حمل 
و نقل اسباب منزل مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصاحی آیین 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نسبت نزد خود می باشد ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و 
رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نکرده و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد تاریخ انتشار96/10/9
حمید رضا قنبری رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان عباس آباد 

ابالغ  آگهی 
دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان خوانده پدرام یحی 
سعید  خواهان  گردد  می  اباغ  الذکر  فوق  المکان  مجهول  به  بدینوسیله  نتاج 
مطرح  این شورا  در  به طرفیت شما  وجه  مطالبه  بر  دائر  دادخواستی  طاهری 
کرد و ارجاع وپس از ثبت به کاسه 1450/96جهت رسیدگی به روز دوشنبه 
عدم  دلیل  به  لیکن  گردیده  وقت  تعیین  صبح   9 ساعت  96/11/9و  تاریخ 
و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  اباغ  مراتب  شما  نشانی  به  دسترسی 
تا  صادر  کثیراالنتشار  روزنامه های  از  یکی  در  بار  یک  خواهان  تقاضای  حذف 
پس از اطاع قبل از حلول دسترسی دادرسی جهت اعام نشانی خود دریافت 
غیابا  شورا  اینصورت  غیر  در  شوید  حاضر  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمن چنانچه منبعد  نیازی 

به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز میباشد 
 شعبه ۱3 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ

 ماده 1۸ آئین نامه اجرای اسناد رسمی
بدینوسیله به آقای علی ربیعی نام پدر: محمد جعفر، تاریخ تولد:  1342/05/01، 
شماره ملی: 0036575275، شماره شناسنامه: 10672  ساکن: شهرک واوان خ 
میاد کوچه اول درب چهارم و آقای سعید عباسی نام پدر: علی یار، تاریخ تولد:  
ساکن:  شناسنامه: 1353    شماره  ملی: 0066920124،  شماره   ،1356/03/11
شهرک واوان خ بهشتی بازارچه خاتم اماک احسان و آقای منوچهر قربانی  نام 
پدر: اسمعیل ، تاریخ تولد:  134۸/05/01، شماره ملی: 0041۸90۸92 ، شماره 
شناسنامه: 7۸1  ساکن: تهران اتوبان آهنگ خیابان قوامی کوچه سپیدار بن بست 
اول پاک 17 اباغ می شود که بانک ملی به استناد قرارداد بانکی شماره 5575۸ 
مبلغ  و  اصل  بابت  ریال  مبلغ 100/000/000  مورخ 13۸3/02/06 جهت وصول 
تادیه  تاخیر  خسارت  ریال   455/۸37/900 مبلغ  و  سود  بابت  ریال   126/713
1396/0۸/21 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9600379 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ 1396/09/09 و 1396/09/05 مامور پست، محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 1۸ آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می 
گردد،  نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایند، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. م/الف 1799 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر-سید محسن سادات حسینی

آگهی ابالغ
 ماده 1۸ آئین نامه اجرای اسناد رسمی

بدینوسیله به آقای علی ربیعی نام پدر: محمد جعفر، تاریخ تولد:  1342/05/01، 
شماره ملی: 0036575275، شماره شناسنامه: 10672  ساکن: شهرک واوان خ میاد 
کوچه اول درب چهارم دست راست و آقای سعید عباسی نام پدر: علی یار، تاریخ تولد:  
1356/03/11، شماره ملی: 0066920124، شماره شناسنامه: 1353   ساکن: شهرک 
واوان خ بهشتی بازارچه خاتم اماک احسان و آقای منوچهر قربانی  نام پدر: اسمعیل 
، تاریخ تولد:  134۸/05/01، شماره ملی: 0041۸90۸92 ، شماره شناسنامه: 7۸1  
ساکن: تهران اتوبان آهنگ خیابان قوامی کوچه سپیدار بن بست اول پاک 17 اباغ 
می شود که بانک ملی به استناد قرارداد بانکی شماره 557۸0 مورخ 13۸3/02/24 
جهت وصول مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ 6/335/700  ریال بابت سود 
و مبلغ 227/561/400 ریال خسارت تاخیر تادیه 1396/0۸/21 و از تاریخ مذکور تا 
روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کاسه 96003۸0 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/09/09 
و 1396/09/05 مامور پست، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 1۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد،  نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایند، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م/الف 179۸ 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر-سید محسن سادات حسینی 

دادنامه 

شعبه   95099۸2۸۸4۸00565 کاسه  پرونده  در 
اسامشهر شاکی  102 دادگاه کیفری 2 شهرستان 
عزیزاله  فرزند  آبادی  نصر  بوچانی  مرضیه  خانم 
شهرک  فارس-  خلیج   2 شماره  تهران-  نشانی  به 
کوچه  سوم-  گایل  شمالی-  توحید  خیابان  مفید- 
نیلوفر- پاک 10 شکایتی علیه آقای محمد بایسته 
بر  مبنی  المکان  مجهول  نشانی  به  خانمراد  فرزند 
یا  مسکن  به  ورود   .2 عادی  اشخاص  به  توهین   .1
منزل دیگری به عنف و تهدید 3. تهدید در دادسرای 
عمومی و انقاب شهرستان اسامشهر طرح که پس 
از تحقیقات انجام شده و احضار متهم از طریق نشر 
به دادرسی و کیفر خواست صادر  قرار جلب  آگهی 
شده است. با تعیین وقت رسیدگی، شاکی در شعبه 
به  توجه  با  است.  پیدانکرده  متهم حضور  اما  حاضر 
دریافت شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده، ختم 
رسیدگی اعام و با یاری خداوند بزرگ به شرح زیر 

رای صادر میگردد.
رای دادگاه

شماره  به  شده  صادر  خواست  کیفر  پیرو 
شعبه   1396/07/15  -9610432۸۸000337۸

انقاب شهرستان   دهم دادیاری دادسرای عمومی و 
با  خانمراد  فرزند  بایسته  محمد  آقای  اسامشهر 
ایران بدون سابقه کیفری متواری  تبعه  سواد شیعه 
و بدون قرار تامین کیفری متهم به ورود به عنف ، 
شاکی  که  شرح  این  به  باشد.  می  تهدید  و  توهین 
گفته است متهم همسر سابق وی بوده که در تاریخ 
آباد  احمد  در  وی  منزل  درب  به   1395/0۸/04
از  رفتن  باال  با  و  رفته  خالصه  آباد  مستوفی، حسن 
دیوار وارد حیاط خانه شده و او را تهدید به قتل کرده 
و مورد توهین قرار داده است. در پی ادعای شاکی، 
شهود وی نیز در دادسرا حاضر و ادعای وی را تایید 
کرده اند. با توجه به دالیل زیر و مستند به مواد 60۸ 
و 669 و 694 قانون مجازات اسامی مصوب 1375 
نامبرده محکوم به ارتکاب جرم توهین، تهدید و ورود 

به عنف میشود: 
نیز در مرجع  و  انتظامی  1. شهود شاکی در مرجع 
قضایی حاضر و به روشنی شهادت داده اند که متهم 
از روی دیوار به داخل حیاط آمده و شاکی را تهدید 
قرار  توهین  مورد  را  او  الفاظ زشت  با  و  است  کرده 

داده است.
از سوی  انجام شده  2. صورتجلسه تحقیقات محلی 
که  میدهد  نشان   1396/02/2۸ در  انتظامی  مرجع 

با  اند که متهم  همسایگان حاضر در محل دیده 
حضور در محل و پریدن از روی دیوار، وارد خانه شده 

و اورا تهدید کرده و توهین کرده است.
سابقه  و  شاکی  شکایت  مفاد  و  موجود  قرائن   .3
تایید  را  ادعای وی  زوجیت وی قرینه ای است که 
نشان  شهود  و  ها  همسایه  شهادت  مفاد  و  میکند 
میدهد که شاکی در محل تصرف قانونی داشته است.

بنابراین، با توجه به میزان مجازات جرایم یاد شده و 
مستند به ماده 134 قانون مجازات اسامی مصوب 
مستند  عنف  به  ورود  جرم  ارتکاب  بابت  از   1392
به ماده 694 قانون مجازات اسامی مصوب 1375 
و  شاکی  اجازه  بدون  محل  به  ورود  که  آنجا  از  و 
همسایگان و یا متصرفان قانونی بوده، متهم به تحمل 
سه سال حبس محکوم میشود، از بابت ارتکاب جرم 
توهین به تحمل 74 ضربه شاق و یک میلیون ریال 
ارتکاب جرم  بابت  از  جزای نقدی محکوم میشود و 
تهدید به تحمل دو سال حبس محکوم میشود. رای 
صادر شده غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس 
از اباغ قابل واخواهی در این شعبه وپس از آن ظرف 
نظر  تجدید  دادگاه  در  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست 

مرکزاستان تهران می باشد.م/الف 1767
رسول عابد – دادرس دادگاه شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو 

شهرستان اسالمشهر ) ۱۰۲ جزایی سابق(

آگهی احضارمتهم 
بدینوسیله طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
ناصر ثقفی  که به اتهام جعل و کاهبرداری  در پرونده کاسه 960044/ب 4 در شعبه 
چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اسامشهر تحت تعقیب می باشد مراتب 
طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی اباغ می گردد تا ظرف مهلت 
یکماه از تاریخ نشر آگهی دراین شعبه دادیاری حاضر شوید و از خود دفاع نمایدو 
درصورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه به 
صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نمایید بدیهی است 

تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نباید کمتر ازیکماه باشد. م/الف 1765
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- احمدیه

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی خانم سمیه حداد فرزند حسن 

شاکی آقای سید عباس حسینی شکایتی به طرفیت متهم آقای جمال آهنگریان 
دایر بر افترا توهین و نشر اکاذیب تهدید مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 96099۸19۸۸300۸01شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چمستان 
102 کیفری 2 سابق ثبت و وقت رسیدگی 96/12/7 ساعت ۸:30تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ نشر آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد
 منشی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش چمستان محمدرضا رضوانی گیل کالیی

آگهی احضارمتهم

بدینوسیله طبق ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای ابوالفضل موالیی به اتهام سرقت در پرونده کاسه  960134/ ب 5 شعبه دادسرای 
عمومی و انقاب اسامشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی اباغ می گردد تا ظرف مهلت یکماه در شعبه جهت رسیدگی 
حاضر در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و 

قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف 1764
شعبه 5 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر- محمد نجف فریدان 

معدنی  و  صنعتی  محصوالت  صادرات  توسعه  دفتر  مدیر 
سازمان توسعه تجارت از صدور 6 میلیارد و 630 میلیون دالر 
محصوالت پتروشیمی در هشت ماهه امسال خبر داد که چین 

بزرگ ترین واردکننده این محصوالت بود.
به گزارش زمان به نقل از تارنمای سازمان توسعه تجارت ایران، 
»مسعود کمالی اردکانی« گفت: در هشت ماهه امسال پنج 
به سه کشور  از گروه محصوالت پتروشیمی  محصول عمده 
و 2  رشد  محصول  پارسال سه  با  مقایسه  در  که  صادر شد 

محصول کاهش میزان صادرات را تجربه کردند.
کمالی اردکانی افزود: در هشت ماهه امسال ارزش صادرات مواد 
اولیه پلیمری 2 میلیارد و 456 میلیون دالر بود که از لحاظ 

ارزشی نسبت به مدت مشابه پارسال 9 درصد رشد کرد.
به گفته وی، چین رتبه نخست واردکننده مواد اولیه پلیمری 
از ایران را به خود اختصاص داده است و ترکیه و هند در رده 

های بعد قرار دارند.
اردکانی با اشاره به این که در این مدت، صادرات پروپان و بوتان 
از رشد 16 درصدی برخوردار بوده است، گفت: در مدت یاد 
شده یک میلیارد و 476 میلیون دالر از این محصول صادر شد 
که عمده بازارهای صادراتی ایران در این محصول شامل چین، 

اندونزی و کنیا بود.
وی با بیان اینکه متانول با صادرات 722 میلیون دالری از لحاظ 
ارزشی 21 درصد رشد داشت، گفت: پارازیلین با 52 میلیون 

دالر و کود با 456 میلیون دالر صادرات، از لحاظ ارزشی کاهش 
را تجربه کردند.

به گفته مدیر دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی 
این کاهش به دلیل تامین تقاضای داخلی و کاهش قیمت های 

جهانی و کاهش تقاضا در بازارهای اصلی هدف بوده است.
تجارت  و  توسعه  سازمان  آمار  طبق  گزارش،  این  اساس  بر 
در هشت ماهه امسال چین با اختصاص 20.2 درصد از کل 

صادرات کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
بر پایه آمار اعام شده ارزش صادرات به این کشور پنج میلیارد 
و 74۸ میلیون دالر بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 14 

درصد رشد داشت.

صدور 6.6 میلیارد دالر محصوالت پتروشیمی در هشت ماهه امسال
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بحران در انتظار صنایع فرسوده

تاکنون هیچ آماری مبنی بر پرداخت تسهیات برای نوسازی صنایع 
قدیمی اعام نشده که وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد اگر به 
نوسازی صنعتی تحت عنوان موضوعی حاد نگاه نشود صنایع ایران با 
بحران عمیقی روبرو می شوند.به گزارش ایسنا، طرح 20 هزار میلیارد 
تومانی رونق تولید به منظور بهبود وضعیت فعلی 15 هزار واحد تولیدی، 
طرح 10 هزار میلیارد تومانی برای نوسازی و بهسازی 5000 واحد 
صنعتی و نیز طرح 10 هزار میلیارد تومانی به منظور حمایت از تولید و 
اشتغال 10 هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی 6000 واحد نیمه تمام با 
پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد، سه بسته حمایتی از تولید کشور 
در سال 1396 بود.در این بین تاکنون تنها آمار دقیقی از پرداخت 
تسهیات بانکی به واحدهای تولیدی در طرح 20 هزار میلیارد تومانی 
رونق تولید ارائه شده، اما هیچ آمار منتشر شده ای در ارتباط با پرداخت 
یا اختصاص تسهیات مربوطه در طرح نوسازی و بهسازی صنایع و 
نیز طرح پرداخت تسهیات به منظور حمایت از تولید و اشتغال 10 
هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی 6000 واحد نیمه تمام مربوطه نیست 
و به نظر می رسد که رقمی از تسهیات مربوط به طرح نوسازی و 
بهسازی صنایع و نیز طرح پرداخت تسهیات به منظور حمایت از 
تولید و اشتغال پرداخت نشده است.محمد شریعتمداری اخیرا با تاکید 
بر اینکه باید نوسازی صنایع به عنوان مسئله ای جدی مدنظر قرار گیرد، 
بیان کرد که در تقسیم بندی مشکات واحدهای صنعتی نبود سرمایه 
در گردش واحد های تولیدی دراولویت اول است و از بین بیش از 
1200 واحد از مجموعه 40 هزار واحدی که برای دریافت سرمایه در 
گردش در بهین یاب ثبت نام کردند واحدهای شناسایی شده دارای 
مشکل سرمایه در گردش در گزارش ارائه شده می توانند در اولویت 

اول قرار بگیرند و در استان ها در دستور کار پرداختی ها منظور شوند.

ادامه واردات و ارزانی تخم مرغ در بازار

واردات تخم مرغ طی روزهای گذشته آغاز شده و قیمت این محصول 
نیز تا حدی در بازار کاهش یافته است به نظر می رسد همچنان واردات 
و ارزانی آن ادامه پیدا کند.به گزارش ایسنا، طی ماه های اخیر تخم مرغ 
همواره جزو محصوالتی بود که بیشترین افزایش قیمت را در میان دیگر 
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی در سبد خانوار داشت به گونه ای که 
طی هفته های اخیر گرانی آن شدت بیشتری گرفت تا جایی که به حدود 
20 هزار تومان رسید. البته وزارت کشاورزی در اواخر آذرماه اجازه واردات 
این محصول را برای تنظیم بازار آن صادر کرده بود تا به گفته حسن رکنی 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام در صورت کاهش نیافتن قیمت، 
تخم مرغ وارد شود.البته پیش از این علی اکبر مهرفرد معاون توسعه 
بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا 
گفت: مجوز واردات تخم مرغ از کشورهای مختلف به غیر از آن هایی که 
با بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان درگیر هستند، صادر شده است و 
این مجوز تنها به اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار داده نشده و هر کسی 
می تواند این محصول را با تعرفه پنج درصد وارد کند.وی با بیان اینکه 
تخم مرغ وارداتی باید مشابه نرخ مصوب محصول داخلی آن عرضه شود، 
افزود: دولت در آخرین مصوبه خود زمان ثبت سفارش تخم مرغ را تا پایان 
امسال و زمان واردات آن را تا پایان فروردین ماه سال آینده تمدید کرده 
است. البته واردکنندگان برای توزیع تخم مرغ باید با اتحادیه مرغداران مرغ 

تخم گذار هماهنگی های الزم را انجام دهند.

 ،1397 سال  بودجه  الیحه  در  اقتصاد:  گروه 
پیش بینی شده است که حدود 35 درصد منابع 
عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین 
شود که بالغ بر 129 هزار میلیارد تومان است.
شده  مقرر  سال 1397  بودجه  الیحه  براساس 
مالیاتها )حدود  است که حدود 46 درصد کل 
مالیات های  طریق  از  تومان(  میلیارد  هزار   59
مستقیم و 54 درصد مابقی آن )حدود 70 هزار 
میلیارد تومان( از محل مالیات های غیرمستقیم 
مستقیم،  مالیات های  میان  از  شود.  جمع آوری 
میلیارد  هزار   36 حدود  شرکت ها  بر  مالیات 
تومان پیش بینی شده که حدود 2۸ درصد کل 
درآمدهای مالیاتی است. سرانه پرداخت مالیات 
در بودجه سال آینده به ازای هر ایرانی نزدیک به 
یک میلیون و ششصد هزار تومان در سال است. 
بررسی ها نشان می دهد سرانه پرداخت مالیات 
برای هر ایرانی برابر با 133 هزار تومان در ماه یا 
به عبارت دیگر یک میلیون و 59۸ هزار تومان در 
سال است.بر اساس برآوردهای صورت گرفته به 
طور متوسط نزدیک به 50 درصد تولید ناخالص 

داخلی مالیات پرداخت نمی کند.
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران در 
مقایسه با استانداردهای بین المللی بسیار اندک 
است. بر اساس مفاد پیش بینی شده در الیحه 
بودجه سال 1397 ، 35 درصد از منابع عمومی 
دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین می شود.
این سهم برابر با 129 هزار میلیارد تومان است. 
با احتساب جمعیت ۸0 میلیون نفری این سرانه 
برای پرداخت مالیات محاسبه شده است. مالیات 
ها در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته مالیات 
های مستقیم نظیر مالیات بر شرکت ها، مالیات بر 
حقوق و دستزمد و مالیات بر نقل و انتقال اماک 
و ... و همچنین مالیات های غیر مستقیم مانند 
 ... و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  واردات،  بر  مالیات 

تقسیم می شوند.
بیش از دو دهه، متوسط تاش مالیاتی )به معنای 
قابل  میزان  به  شده  جمع آوری  مالیات  نسبت 
جمع آوری( تنها حدود 54 درصد بوده و حجم 
باالیی از اقتصاد زیرزمینی برای ماموران مالیاتی 

مخفی مانده است.
سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی 
در راستای مبارزه با فرار مالیاتی گفته بود که 
این سازمان برای مبارزه با این پدیده و شناسایی 
تا طرح جامع  بوده  آن  مودیان جدید، درصدد 
مالیاتی، ایجاد پایگاه اطاعات مودیان مالیاتی، 
ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و 
رصد فعالیت های شرکت های صوری)کاغذی( 
را ایجاد کند. بر همین اساس، شناسایی فرارهای 
مالیاتی نهایتا منجر به واریز پنج هزار میلیارد 
سال  در  کشور  خزانه  به  مالیاتی  درآمد  تومان 
گذشته شد. در حوزه مالیات بر ارزش افزوده که 

مالیاتی غیرمستقیم برپایه مصرف و عرضه کاال و 
خدمات است، پارسال مبلغی در حدود 35 هزار 
میلیارد تومان به همراه 16 هزار میلیارد تومان 
عوارض ارزش افزوده )در مجموع 51 هزار میلیارد 
تومان( وصول شده که نیمی از درآمدهای نظام 
با  است.  در سال 95  بودجه کشور  در  مالیاتی 
تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در 
سال گذشته، با رضایت مندی مودیان و به دلیل 
شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرارمالیاتی، در 
عمل سازمان امور مالیاتی کشور توانست کارنامه 
موفقی از خود در زمینه عمل و اقدام در راستای 
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را به ثبت 
برساند و فقط با بررسی 77 پرونده مالیاتی در 
6 ماهه دوم پارسال، سازمان امور مالیاتی کشور 
990 میلیارد تومان درآمد مالیات تعیین و وصول 

کرد.
معافیت های مالیاتی و فرارها

محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف 
ایران در گفت وگو با آنا درخصوص معافیت های 
مالیاتی گفت: یکی از راه های کسب درآمدهای 
برخی  اما  است  مالیات  از  بهره مندی  دولت، 
معافیت های مالیاتی موجود در قانون کاما مخل 

اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: اعمال معافیت های مالیاتی از سوی 
کرده  کمرنگ  را  اقتصادی  شفافیت  سازمان ها، 
ضمن آنکه دلیلی ندارد یک گروهی مادام العمر 

در دایره پرداخت مالیات قرار نگیرند
ایران  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  جعفریان 
بیش ازپیش نیازمد شفافیت است، تصریح کرد: 
دولت و مجلس شورای اسامی در بودجه سال 
آینده باید شفافیت را به قوانین مالیاتی کشور 
بر  مبتنی  و  آزاد  اقتصاد  در  چراکه  بازگردانند 
رقابت پذیری، معافیت های مالیاتی برای افراد یا 

شرکت های خاص جایی ندارد.

از  انتقاد  با  ایران  اصناف  اتاق  مالیاتی  مشاور 
کشور  مالیاتی  معافیت های  گسترده  حجم 
کشور  اقتصادی  40درصد  باالی  امروز  افزود: 
افراد  و  بوده  بهره مند  مالیاتی  معافیت های  از 
بسیاری هم کسب وکار خود را مخفی کرده و فرار 
مالیاتی دارند؛ بنابراین سنگینی پرداخت مالیاتی 
و تحقق درآمدهای مالیاتی دولت تنها بر دوش 
تولیدکنندگان و فروشندگان واقعی دارای کارنامه 

شفاف می افتد.
معافیت ها  ساماندهی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تمامی  کرد:  تاکید  بوده  ناپذیر  انکار  ضرورتی 
گذاشتن  نمایش  به  و  رقابت  انتظار  مسئولین 
جدید  فضای  در  بخش خصوصی  توان 
اقتصادی هستند، اما بسیاری از نهادهای رقیب 
بخش خصوصی حتی مالیاتی پرداخت نمی کنند، 
چگونه می توان انتظار رقابتی صحیح و سالمی 
تمامی  کرد:  خاطرنشان  جعفریان  داشت.  را 
حوزه های اقتصادی از جمله کشاورزی، باغبانی 
و ... باید بر اساس راندمان آنها مقداری معافیت 
مالیاتی تعلق بگیرد نه اینکه تمامی حوزه های 
کشاورزی و دیگر بخش های اقتصادی از صفر تا 

100 دارای بخشودگی و معافیت مالیاتی باشند.
 پیش بینی میزان مالیات شرکت ها 

در سال ۱397
در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
آمده است که شرکت های غیردولتی، 23 هزار 
میلیاردتومان، شرکت ها و مؤسسات دولتی،13 
هزار میلیارد تومان،سازمان های اداره کننده نهادها 
و بنیادها ، 10 میلیارد تومان و شرکت های آستان 
قدس رضوی، 30 میلیارد تومان در سال 1397 

به دولت مالیات بدهند.
پیش بینی مالیات بر درآمد افراد و مشاغل 

در سال ۱397
در سال 1397 مالیات بر درآمد افراد و مشاغل، 

تومان پیش بینی شده  میلیارد  حدود 19 هزار 
مالیاتی  درآمدهای  کل  از  درصد  که 15  است 

عمومی را شامل می شود. 
که بر اساس آن کارمندان دولت، 6/1 هزار میلیارد 
تومان ،کارکنان بخش خصوصی،5/7 هزار میلیارد 
تومان، اصناف و مشاغل، 6/1 هزار میلیارد تومان 
مالیات  تومان  میلیارد  هزار  و  مستغات، 1/3 

خواهند پرداخت .
 کارمندان چند برابر کسبه مالیات 

می پردازند؟!
کارمندان  که  است  آن  توجه  قابل  نکته 
دوبرابر  تقریباً  خصوصی  و  دولتی  بخش های 
میزان کسبه و اصناف مالیات پرداخت می کنند.

از میان مالیات های مستقیم، مالیات بر ثروت 
شمار  به  مالیات ها  از  دسته  این  قلم  آخرین 
می رود که حدود 3/5 هزار میلیارد تومان است. 
این رقم کمتر از 3 درصد از درآمدهای مالیاتی 
ناخالص  تولید  از  درصد  صدم   25 حدود  و 
مرکز  که  آنطور  می دهد.  تشکیل  را  داخلی 
آورده  در گزارش خود   پژوهش های مجلس 
پیش بینی دولت این است که  این نوع مالیات 
در  شهرداری ها(  سهم  گرفتن  نظر  در  )بدون 
عاید  تومان  میلیارد  هزار   36 حدود  مجموع 
 6 به  نزدیک  که  کرد  خواهد  کشور  بودجه 
سامت  بخش  برای  آن  تومان  میلیارد  هزار 
است. به طور کلی و از بابت تحقق مالیات های 
سال  در  که  گفت  می توان  شده  پیش بینی 
1397 معادل 129 هزار میلیارد تومان بهعنوان 
رقم  این  است.  شده  مقرر  مالیاتی  درآمدهای 
نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی قانون بودجه 
سال 1396 که حدود 116 هزار میلیارد تومان 
بود، حدود 10 درصد رشد داشته است. اگر نرخ 
تورم سال آینده را حدود 10 در نظر بگیریم، 
این یعنی اینکه مالیات به قیمت ثابت )تورم در 
رفته( عما تغییری نکرده است. اگر پیش بینی 
تورم، بیشتر از این باشد،  یعنی مالیات نسبت به 

قانون سال 1396 کمتر شده است. 
نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی دهند 

نتایج بررسی ها در مورد پتانسیل مالیاتی جالب 
های  پژوهش  مرکز  های  بررسی  است.  توجه 
تقریباً  ایران  اقتصاد  می دهد،  نشان  مجلس 
استفاده  را  خود  مالیاتی  پتانسیل  از  نیمی 
نمی کند.به عبارت دقیق تر،  طی بیش از دو دهه، 
متوسط تاش مالیاتی به معنای نسبت مالیات 
جمع آوری  قابل  میزان  به  شده  جمع آوری 
حدود 54 درصد بوده است. این موضوع دالیل 
بسیاری دارد ازجمله آنکه مثًا بخش کشاورزی 
فعاالن  از  عده ای  است،  مالیات  از  معاف 
اقتصادی حق مردم را نمی دهند )فرار مالیاتی 
نیز  کافی  اطاعاتی  سیستم های  دارد(،  وجود 

برای مالیات ستانی وجود ندارد.

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان داد : 

اقتصاد ایران فقط از نیمی از پتانسیل مالیاتی خود استفاده می کند  آغاز اجرای مرحله دوم
 طرح حاتم بانك انصار

بانک انصار در راســتای  فرمایش مقام معظم رهبری 
مدظله العالی درحمایت ازتولیدملی و ســرمایه های 
ایرانــی و تحقق اهداف اقتصادمقاومتی، به زوج های 
جــوان و عموم مردم برای تهیه جهیزیه و وســایل 
زندگــی در قالب عقدمرابحه، تســهیات می دهد.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات، این 
بانک به منظور اجرای ایــن طرح، در قالب طرحی 
بــه نام حاتم )حمایت از تولید ملی(، اقدام به انعقاد 
قرارداد با شــرکت های تولید لــوازم خانگی داخلی  
با  اعتبــاری به مبلغ ده هزار میلیــارد ریال کرد تا 
به اقشــار کم درآمد مســاعدت و فرهنگ استفاده 
از تولیدات داخلــی را ترویج نماید.این گزارش می 
افزاید که متقاضیان مشــمول این طرح می توانند 
ضمن مراجعه به ســایت بانک انصار و ثبت نام، به 
صورت مســتقیم و از طریق پایانه های فروشگاهی 
شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی داخلی اقدام 
به خرید کاال کنند.شــایان ذکراســت که شــرایط 
بهره مندی، نحوه ثبت نــام، چگونگی دریافت کاال، 
نحوه بازپرداخت اقســاط و اطاعات دیگر مورد نیاز 
  https://hatam.ansarbank.com در ســایت

به طور کامل درج شده است.

کمتر از 1۰ درصد صاحبان مشاغل 
خانگی تحصیل کرده اند

مشاور ارشد کارآفرینی و کسب و کار می گوید: کمتر از 
10 درصد صاحبان مشاغل خانگی فعلی تحصیل کرده 
دانشگاهی هستند و فارغ التحصیان تمایل چندانی 
به کسب و کارهای خانگی ندارند.مسلم خانی به ایسنا، 
اظهار کرد: با وجود آنکه بیشتر فارغ التحصیان تمایل 
انجام کسب و کارهای خانگی ندارند ولی  زیادی به 
ادیتوری  نویسندگی،   هنری،  رشته های  از  می توانیم 
و آی تی در قالب تیم های گروهی برای این منظور 
استفاده کنیم.وی ادامه داد: در حال حاضر رشته آی 
تی جزو رشته های بیکار به شمار می رود چون بازار آی 
تی به شدت اشباع شده و بخش اعظمی از این بازار در 
اختیار کسانی است که عموما غیر تحصیلکرده  و فاقد 
تخصص هستند.مشاور ارشد کارآفرینی و کسب و کار 
تصریح کرد: بعضی رشته ها مثل کامپیوتر بازار خوبی 
دارند، چون کامپیوتر نیاز همه سازمانها، دستگاهها، 
این  از  بازار  متاسفانه  ولی  دانشگاههاست  و  مدارس 
رشته نیز اشباع شده است و باید برای آن راه حلی 

در پیش گرفت.

خبرخبر

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

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

برابر رای شماره 13966033105700354۸هیات 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 بامعارض متقاضی آقای 
در  میانه  از  صادره   3 شناسنامه  بشماره  اله  نعمت  فرزند  ماوی  سلیمی  رستم 
از  فرعی  پاک 653  مترمربع  مساحت 101/44  به  یکباب ساختمان  ششدانگ 
361 اصلی واقع در کرج- محمدشهر – خیابان شهید شعبانی – کوچه کشاورز 
آقای محمدرضا رجبی خضرآباد محرز گردیده است.  مالک رسمی  از  خریداری 
لذا  به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدور سند  اشخاص نسبت  در صورتی که 
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.  

492 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت

آقای امیر رحمانی دارای شناسنامه شماره 3122  به شرح دادخواست به کاسه 
96-627 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه دائمی  تاریخ 13۸9،6،6  که شادروان قدرت رحمانی بشناسنامه 4  در 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-ملوک عزیزی ش ش 4755 صادره از گیان غرب)همسر متوفی(

2-امیر رحمانی ش ش 3122 صادره از اسام آبادغرب
3- هاشم رحمانی ش ش 19946 صادره از اسام آبادغرب

4-بیژن رحمانی ش ش 499 صادره از گیان غرب)پسران متوفی(
5-صبریه رحمانی ش ش 49۸ صادره از گیان غرب

6-بتول رحمانی ش ش 125۸ صادره از اسام آبادغرب
7-شمسی رحمانی ش ش 65۸ صادره از اسام آبادغرب)دختران متوفی(

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

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

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف محلی ولی عصر

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی فوق الذکر می رساند، جلسه مجمع 
مورخ  جمعه  روز   16 ساعت  راس  شده  یاد  تعاونی  شرکت  اول(  )نوبت  العاده  فوق  عمومی 
1396/10/22 در محل تعاونی واقع در جاده جنب انبار نفت مسجد صاحب الزمان تشکیل می 
گردد.لذا از اعضا محترم تعاونی دعوت می شود تا در راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور 
به هم رسانند. ضمنا یادآور می گردد:1-در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می 
تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این 
صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها 
یک رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضا اکثریت هیات مدیره و 
بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 
مدت 3 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید 
عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت 
طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تائید و 

برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
2-تصمیماتی که در مجمع با رعایت ضوابط و مقررات اتخاذ می گردد، برای کلیه اعضا اعم از 

حاضر و غایب و مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.
3-این مجمع در صورت حصول حد نصاب 2/3 رسمیت خواهد یافت.

دستورجلسه:1-طرح و تصویب الحاق یک تبصره به ذیل ماده )21( اساسنامه و اصالح بندهای 
)3 ، 4، 7 و 8( ماده )26( اساسنامه، حذف تبصره ذیل ماده )32( و اصالح بند )3( ماده )46( 
اساسنامه   2-طرح و تصویب و تطبیق اساسنامه جدید شرکت تعاونی با آخرین اصالحات انجام 

شده در قانون بخش تعاون.
شرکت تعاونی مصرف محلی ولیعصر )عج(

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت اول
مجمع عمومی عادی شرکت/ اتحادیه تعاونی مصرف محلی ولیعصر )عج(

 در ساعت 18 روز پنج شنبه مورخ 96/11/5 و در محل تعاونی واقع در جاده مالرد جنب انبار نفت 
مسجد صاحب الزمان )عج( برگزار می شود. لذا از اعضا محترم تعاونی دعوت می شود تا در راس 

ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند. ضمنا یادآور می گردد:
1-در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی 
خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی 
بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می شود 
برگه های نمایندگی مزبور با امضا اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین 
منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ انتشار این آگهی 
به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر 
در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه 
نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

2-تصمیماتی که در مجمع با رعایت ضوابط و مقررات اتخاذ می گردد، برای کلیه اعضا اعم از 
حاضر و غایب و مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.

3-این مجمع در صورت حصول حد نصاب نصف بعالوه یک رسمیت خواهد یافت.
دستور جلسه:

1-گزارش هیات مدیره و بازرس  2-تصویب صورت های مالی سال 95   3-انتخاب اعضای اصلی 
و علی البدل هیات مدیره    4-انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل

شرکت تعاونی مصرف محلی ولیعصر )عج(

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آیین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات   139660301060006912
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفانه مالکانه بامعارض متقاضی / خانم مژگان جعفری فرزند علی 
بشماره شناسنامه 11733 صادره از قروه در جزین  در ششدانگ یک باب خانه / 
به مساحت ۸4/07 متر مربع پاک 631فرعی از 7اصلی واقع در ..... قریه کاظم 
آباد ورامین ...... خریداری از مالک رسمی /خانم ...اقدس شیر کوند ورثه محمود 
... محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت  شیر کوند 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/10/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/10/23

م.الف 696ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

حصر وراثت

خانم فانوس رشیدی دارای شناسنامه شماره 33600۸751۸  به شرح دادخواست 
و چنین  نموده  وراثت  این شورا درخواست گواهی حصر  از  به کاسه 61۸-96 
توضیح داده که شادروان عیسی بهار انگیز بشناسنامه 2۸3  در تاریخ 1394،2،6   

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-متقاضی با مشخصات فوق )همسر متوفی(

2-پارسا بهار انگیز ش ش ۸266 صادره از سرپل ذهاب
3-احسان بهار انگیز ش ش 229 صادره از سرپل ذهاب )پسران متوفی(

4-زهرا بهار اگیز ش ش 350 صادره از سرپل ذهاب 
5-لیلی بهار انگیز ش ش 1۸۸6 صادره از اسام آبادغرب

6-فاطمه بهار انگیز ش ش ۸265 صادره از سرپل ذهاب )دختران متوفی(
متوفی غیر از وارث فوق ورثه دیگری ندارد.

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

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

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

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

برابر رای شماره 139660331057003549هیات 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 بامعارض متقاضی خانم 
معصومه فاحتی فرزند غامعلی بشماره شناسنامه 3 صادره از کرج در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 199 مترمربع پاک 1537 فرعی از 9 اصلی واقع 
در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای ذوقعلی نقدی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدور سند  اشخاص نسبت  در صورتی که 
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.  

49۸ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر رای شماره 139660331057003115هیات 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 بامعارض متقاضی آقای 
عابدین سلطونی فرزند علی اوسط بشماره شناسنامه 573 صادره از انگوران در 
از 9  به مساحت 300 مترمربع پاک 19۸1 فرعی  یکباب ساختمان  ششدانگ 
اله گروسی محرز  آقای فرج  از مالک رسمی  واقع در ماهدشت خریداری  اصلی 
گردیده است. لذا  به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  را به 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

خواهد شد.  497 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

ابالغ 

نظریه کارشناسی به خوانده آقای بهمن کشاورز فرزند غام عباس /مجهول المکان 
بهمن  طرفیت  به  طیبه خسروی چگنی  خواهان  دعوی  در خصوص  بدینوسیله 
کشاورز /مجهول المکان مبنی بر نفقه خود و فرزند مشترک با توجه به وصول 
نظریه کارشناسی در راستای ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده آقای 
بهمن کشاورز فرزند غام عباس مجهول المکان اباغ می گردد ظرف یک هفته 
از تاریخ اباغ )نشر آگهی ( به شعبه 17 شورای حل اختاف مراجعه و با ماحظه 
اثباتا به طور کتبی اظهار  یا  نظریه کارشناسی چنانچه مطلبی داشته باشد نفیا 
نماید الزم به یادآوری است پس از انقضاء مهلت یاد شده در صورت آماده بودن 

پرونده قاضی مربوطه مبادرت به انشاء رای خواهد نمود. 
دبیر شعبه ۱7 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی. 

ابالغ

نظر به اینکه آقای شیرزاد علی رمائی فرزند شریف به کد ملی 6469956777 
به اتهام توهین و فحاشی – تهدید – مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و 
آدم ربایی آقای آزاد حبیبی موضوع شکایت آزاد حبیبی فرزند صدیق از طرف 
محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه  اباغ  و  است  تعقیب  تحت  دادگاه  این 
آیین  قانون  344و174  و  ماده  اجرای  در  وسیله  بدین  نگردیده  ممکن  اقامت 
دادرسی کیفری 1392 مراتب به نامبردگان اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
این اگهی جهت پاسخگویی به اتهامات خویش و اخذ و آخرین دفاع حاضر شوند 

و اال عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی است.
م الف: ۲9۰7                 

  دادرس دادگاه عمومی بخش کالترزان – اسدی

آگهی مزایده 
شرکت  علیه  محکوم  متمرکز  مدنی  احکام  960397اجرای  کاسه  پرونده  در 
آفرینان طبرستان در حق خانم  فاطمه کاظمیان محکوم  موزاییک سازی نقش 
اموال  محکوم له  درخواست  به  بنا  اجرا  این   لذا  ریال  به44071691  اند  گردیده 
محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان 
فروش  به  زیر  شرایط  تحت  جویبار  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  مدیر  و 
می رساند مال مورد مزایده موزاییک به میزان 42۸.40متر مربع هر متر 70000ریال 
جمعا به مبلغ 29/9۸۸/000ریال به آدرس جویبار پایین رودپشت روستای قوشچی 
مبلغ  به  کارشناسی  قیمت کل  قوشچی  آقای سعید  منزل مسکونی  محله جنب 
29/9۸۸/000ریال می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که به 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب خواهد شد موعد و زمان 
فروش روز 96/11/4و ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار 
می باشد زمان بازدید از مال مورد مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار 

می باشد
 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 

خانم حکیمه مهدی پور فرزند احمد به شرح درخواستی که به شماره96/949 این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داشته که 
مرحوم مهر علی علی پور فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 3۸ صادره از نور 
در تاریخ 96/9/25در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و وراث حین 

الفوت و عبارتند از
نور زوجه  از  1-حکیمه مهدی پور فرزند احمد به شماره شناسنامه 277 صادره 

متوفی 
2-محمد علی پور فرزند مهرعلی و شماره ملی 2220104001 صادره از نور پسر 

متوفی
نور دختر  از  فرزند مهرعلی شماره ملی 22201593۸۸صادره  پور  3- زهرا علی 

متوفی 
4- محمد علی علی پور فرزند احمد با شماره شناسنامه 19 صادره از نور پدر متوفی 

5-لطیفه اسامی فرزند نادعلی شماره شناسنامه 21 صادره از نور مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

م.الف 96/6۸2
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نور

مفقودی 

سند کمپانی کامیونت ون مدل ۸4با شماره پاک 7۸۸م7۸ ایران 72 با شماره موتور 
3۸00و شماره شاسی d9۸716بنام ولی اهلل کریمیان کریمی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی

شماره  به  متالیک  ای  پژو405مدل13۸7نقره  سواری  ماشین  سبز  برگه   
بنام   NAAM01CA9۸K9031۸9 شاسی  موتور124۸7091705وشماره 

اسماعیل آقاپورجویباری مفقودازدرجه اعتبارساقط می باشد
جویبار 



وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: تکریم 
نرم یک  قدرت  از  مفاخر یک ملت بخشی 

جامعه است.
در  ، سیدعباس صالحی  به گزارش زمان 
مراسم بزرگداشت آیت اهلل آقانجفی همدانی 
مفاخر  به  ارادت  عرض  همدان، ضمن  در  
همدان و شهدای این دیار با بیان اینکه در 
قدرت  نرم،  و  سخت  قدرت  تقسیم بندی 
سخت از ابزار قهریه و یا ثروت تطمیع مالی 
استفاده می کند، اظهار کرد: مجموعه ای از 
امور در کنار هم به عنوان قدت نرم شناخته 
می شود که یکی از آنها جامعه برخوردار از 

سابقه تمدنی باالست.
از  برخوردار  را  زبان غنی  وی جامعه دارای 
قدرت نرم دانست و اضاله کرد: از سوی دیگر 
ریشه ای  آئین های  و  ارزش ها  که  جامعه ای 

دارد از این نوع قدرت بهره می برد.
هر  در  نرم  قدرت  مولفه های  از  یکی  او 
جامعه ای را به تعداد مفاخر آن به لحاظ کمی 
و کیفی منوط دانست و خاطرنشان کرد: این 
مهم پشتوانه بقا و دوام و اضمحال ناپذیری 

جامعه است.
صالحی با ابراز خرسندی از برگزاری کنگره 
بزرگداشت آیت اهلل آقانجفی همدانی تأکید 
مفاخر  از  اسامی  ایران  خوشبختانه  کرد: 
زیادی برخوردار است که امروز خوشحالیم 
به یاد یکی از بزرگان اسام و همدان در این 

شهر گرد هم آمده ایم.

شخصیتی  را  همدانی  آقانجفی  آیت اهلل  او 
و  کرد  معرفی  مختلف  وجوه  در  کم نظیر 
اجتهاد  اجازه های  بزرگان،  از  اگر  گفت: 
آیت اهلل آقانجفی را بخوانید واژه هایی که به 

کار رفته قابل توجه است.
صالحی با بیان اینکه در سن 29 سالگی و 30 
سالگی اجتهادنامه هایی از بزرگان به او اعطا 
شده و مورد تجلیل این بزرگان قرار  گرفته 
است، گفت: اینکه چنین شخصیتی در این 
منطقه زیست کرده، مایه مباهات شما اهالی 

همدان، ایران و جهان تشیع است.
او با بیان اینکه تربیت و شخصیت خانوادگی 
ایشان  گفت:  بود،  خاص  آقانجفی  آیت اهلل 
توفیق داشت در شاخه های مخالف دانش، 
وجود بزرگانی را درک کند و در همدان با 
دیرینه تاریخی سیر و سلوک معرفتی حضور 

داشته باشد.
عالم  این  هم درسان  از  یک  هر  ارشاد  وزیر 
اخاق  و  علم  و  فضل  ستاره  یک  را  بزرگ 
فضای  این  در  ایشان  کرد:  اظهار  و  دانست 
را  موضوع  چند  فضیلت  و  دانش  کسب 
فراموش نکرد و به چند مطلب وفادار ماند 
به  »وفاداری  به  توان  آنها می  از جمله  که 
دانش«، »وفاداری تا آخر حیات به تدریس« 

و »وفاداری به تحقیق و تالیف« اشاره کرد.
او تأکید کرد: ایشان هیچ گاه بدون کتاب و 
دانش نبود، وقتی دانش پژوهی جزء عناصر 
فرد شود هیچ گاه خود را از مائده علم بی نیاز 
نمی بیند و این نکته ای است که به وضوح در 

وجود آیت اهلل آقانجفی دیده می شد.
دیگر  از  را  مردم  به  وفاداری  صالحی 
ویژگی های آیت اهلل آقانجفی دانست و با بیان 

اینکه این عالم بزرگ تا پایان حیات در کنار 
این مردم زندگی کرد، گفت: ایشان هیچ گاه 
از مردم خود فاصله نگرفت و در یک مسجد، 

پدرانه راه را به آنها نشان می داد.
امام  نهضت  بلند  آرمان های  به  وفاداری  او 
خمینی)ره( را از دیگر خصلت های آیت اهلل 
آقانجفی عنوان کرد و گفت: این عالم ربانی 
این تعبیر زیبا را به کار برد که »ما در طول 
تاریخ نابغه علمی و اخاقی زیاد داشتیم اما 
نابغه زعامت اسامی کم داشتیم و امام)ره( 

نابغه زعامت اسامی بود.«
آقانجفی  آیت اهلل  اینکه  بیان  با  ارشاد  وزیر 
و  اخاقی  و  با وجود سابقه علمی  همدانی 
مباحث مختلف حوزوی، خود را مرید امام 
خمینی)ره( می دانست و واقعا هم مرید بود، 
ادامه داد: ایشان با همین نگاه، مرید مسیر و 

آرمان های امام راحل باقی ماند.
شخصیت هایی  عمر  اینکه  بیان  با  صالحی 
چون آیت اهلل آقانجفی مادی نیست، گفت: 
مستمر  گذاشته اند  ما  برای  آنچه  هر  آنها 
است و تالیفات باقی مانده از ایشان باید ثبت 

و ضبط شود.
در  هنوز  حرف ها  خیلی  اینکه  بیان  با  او 
نوشته های ایشان است و خاطرات بسیاری 
از ایشان داریم که هنوز ثبت و ضبط نشده، 
و  خاص  نظرهای  دقت  بیان  هنوز  گفت: 
حرف هایی که ایشان زده اند، خریداران خاص 

خود را دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

تکریم مفاخر بخشی از قدرت نرم یک جامعه است

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم
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به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن 
یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد. 

)چاردینی(

سخن حکیمانه

عاشقهمهسالمستورسوابادا
دیوانهوشوریدهوشیدابادا

باهوشیاریغصههرچیزخوریم
چونمستشدیمهرچهبادابادا...

 امروز  با موالنا

»آرچر« یك داستان عاشقانه اما متفاوت

از  رمان صدای آرچر، شامل روایتی عاشقانه 
زندگی انسان هایی که مقدر است با یکدیگر 

زندگی کنند منتشر شد.
»صدای  رمان  آموت  نشر  مهر،  گزارش  به 
آرچر« نوشته »میا شریدن« را با ترجمه منا 

اختیاری منتشر کرد.
شریدن که عنوان نویسنده پرفروش نیویورک 
تایمز، یو اس ای تودی و وال استریت ژورنال 
زندگی  از  داستان  این  در  شده  شناخته 
شب  یک  در   کابوسی  که  است  گفته  زنی 
وحشتناک را به خود زنجیر شده می بیند و 
کلید  عشقش  که  می کند  معرفی  را  مردی 

آزادی زن است.
این داستان از نگاه منتقدان روایت رنج، تقدیر، 
شده  معرفی  عشق  دگرگون کننده   قدرت  و 

است.
که  می شود  شروع  زمانی  رمان  این  داستان 
آرام  و  ساحلی  شهر  وارد  پریسکات  بری 
است  امیدوار  وجود  تمام  با  پیاین می شود، 
این شهر همان جایی باشد که باالخره آرامش 
ازدست رفته اش را در آن بیابد. در اولین روز 
مرد  می کند؛  برخورد  هیل  آرچر  با  اقامتش 
منزوی و گوشه گیری که همچون بری، اسیر 
عذابی پنهان است. مردی که هیچ کس دیگری 

حاضر به دیدنش نیست.
رمان »صدای آرچر« نوشته ی »میا شریدن« 
با ترجمه ی »منا اختیاری«   در 3۸4 صفحه و 
به قیمت 27500 تومان توسط »نشر آموت« 

منتشرشده است.

دردنیای کتاب

کاریکاتور

یادداشت

صحنه تئاتر از تالش و تجربه 
سالیانش روشن تر بماند

مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی در 
پی درگذشت علی رامز هنرمند پیشکسوت تئاتر 
در پیامی سفر این هنرمند را به خانواده ارجمند 

تئاتر و بازماندگان محترمش تسلیت گفت
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی اداره کل 
هنرهای نمایشی ، در متناین پیام تسلیت آمده 
است: »علی رامز« هنرمند پیشکسوِت تئاتر، از 
»صحنه ی جهان« به »سرای جاودان« سفر 
کرد. او را که سالیان بسیار با تئاتر زیسته و نقش 
های ماندگاری آفریده بود، به خاطر خواهیم 
سپرد و با احترام بدرقه میکنیم. با تسلیت به 
خانواده ی ارجمند تئاتر و بازماندگان محترمش، 
امیدوارم صحنه ی تئاتر از تاش و تجربه ی 

سالیانش روشن تر بماند.
  مهدی شفیعی .مدیر کل هنرهای نمایشی

و  سینما  تاتر،  پیشکسوت  بازیگر  رامز  علی 
تلویزیون عصر روز هفتم دیماه 96 در منزل 
خود و در سن 90 سالگی دار فانی را وداع گفت.
علي رامز در سال 1306 در تهران متولد شد. 
او پس از گذراندن دوره دبستان به دبیرستان 
صنعتي تهران )ایران و آلمان سابق( وارد شد 
اهلل  عزت  چون  افرادي  با  آشنایي  بواسطه  و 
انتظامي و زنده یاد هوشنگ بهشتي به تئاتر 
تهران آن زمان راه پیدا کرد. در سال 1327 
دوره کاس تئاتر زنده یاد عبدالحسین نوشین را 
گذراند که پس از ۸ ماه به تعطیلي گرائید. پس 
از فارغ التحصیل شدن در رشته برق در سال 
132۸ وارد مدرسه پست و تلگراف و تلفن شد 
و پس از دو سال در سال 1330 وارد خدمت 
وزارت و از آنجا به شرکت مخابرات ایران منتقل 

گردید.

خبر

لغو کنسرت همایون شجریان در پاریس 
که  همایون شجریان  کنسرت 
قرار بود در شهر پاریس فرانسه 
دلیل  شد.به  لغو  شود،  برگزار 
سالن  با  هماهنگی  مشکات 
برنامه گذار  هماهنگی  عدم  و 
سیمرغ  ارکستر  مدیریت  با 
همایون  کنسرت  برگزاری 
زمان  به  پاریس  در  شجریان 
شد.همایون  موکول  دیگری 
پستی  انتشار  با  که  شجریان 
خبر  اینستاگرامش  صفحه  در 
پاریس  در  کنسرتش  لغو  از 

داد، در صفحه اش نوشت: »دوستان و عاقمندان گرامی، متأسفانه باید 
به اطاعتان برسانیم، کنسرت سیمرغ، که قرار بود در سالن یونسکوی 
این  اجرای  و  حضور  برای  گروه  آمادگی  باوجود  بشود،  برگزار  پاریس 
هماهنگی  عدم  و  سالن  این  با  هماهنگی  مشکات  دلیل  به  کنسرت 
و  جدید  سالنی  انتخاب  جهت  سیمرغ،  ارکستر  مدیریت  با  برنامه گذار 

مناسب و در شأن شما عزیزان، برگزار نخواهد شد.«

خبر

فیلم »کسوف« به کارگردانی امیر توکلی کلید می خورد.
امیر  بانی فیلم  فیلم »کسوف« به کارگردانی  به گزارش 
در  هفته  آخر  محمدی  حمید  کنندگی  تهیه  و  توکلی 

لوکیشنی در شهرک غرب کلید می خورد.
این فیلم محصول موسسه فرهنگی هنری شکوفا فیلم مدتی 
باباییان،  تولید شده است. کیمیا  وارد مرحله پیش  است 
فرشاد حسینی و میثم حسینی تاکنون حضورشان در این 
فیلم قطعی شده است و انتخاب بازیگران همچنان ادامه 

دارد.
 سایر عوامل پروژه عبارتند از :  نویسنده و مشاور کارگردان 
قنبر هراتی،  مدیر تولید سید حامد حسینی ،  مدیر تصویر 
برداری یاسر زمانی،  صدابردار محمدرضا مرتضایی،  برنامه ریز 
مهدی جوادی مقدم ،  دستیار برنامه ریز حمید احمدی، 
 دستیار کارگردان نبی ا…مینایی جاوید،  طراح گریم ماحی 
آقابابایی،  طراح صحنه و لباس مهرداد رنجی ،  منشی صحنه 

مهرداد رنجی.
 درخاصه داستان این فیلم آمده است: شاهین که با خانواده 
اش زندگی آرامی را میگذراند با ورود خانمی بنام آذر زندگی 

آنها دچار تحول و درگونی می شود.
 امیر توکلی فیلمهای نگاه ، تنهایی و کریستال را در رزومه 

خود دارد.

»کسوف« قصه مهمان ناخوانده

سریال »هیات مدیره« بازیگر گرفت.
به گزارش رسیده، سریال »هیات مدیره« به کارگردانی مازیار 
تهران در حال تصویربرداری  روزها در غرب  این  میری که 

سریال هستند، این روزها بازیگر جدید گرفت.
پس از حدیث میرامینی، احسان کرمی، امیررضادالوری، رابعه 
مدنی ،الیکا عبدالرزاقی، لیلی رشیدی و زهرا داوود نژاد ، رحیم 
نوروزی بازیگری است که این روزها به گروه پیوسته و مقابل 
دوربین رفته است. »هیات مدیره« به تهیه کنندگی مهران 
به  مکان  نقل  با  پردازدکه  زوج جوانی می  زندگی  به  رسام 

ساختمانی جدید درگیر اتفاقات تازه ای می شوند.
عوامل مجموعه »هیات مدیره« عبارتند از: تهیه کننده مهران 
رسام، کارگردان مازیار میری، نویسنده علی خودسیانی، جانشین 
تهیه کننده مجید پرکار، ناظر کیفی علیرضا دباغ، مشاور پروژه 
علی اصغر آزادان، مدیر تصویربرداری مرتضی غفوری ، تصویربردار 
امین عزیزی طراح گریم مهرداد میرکیانی، صدابرداررضا کشاورز، 
طراح صحنه سارا صفری، طراح لباس منصوره یزدان جو، منشی 
صحنه نوشا عبداهلل زاده، دستیار اول کارگردان نگار جنیدی، 
برنامه ریز ایما استمراری، تدوینگر سودابه سعیدنیا، مدیر تولید 
حسین عباسی، مدیر تدارکات: مهدی تقی پور، عکاس ارمغان 

رسام و مدیر روابط عمومی مهناز رحیمی دانش.

رحیم نوروزی در »هیأت مدیره« 

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه 
ایران، از حذف روادید کاغذی ایران تا پیش از ماه رمضان 

خبر داد.
حسن قشقاوی در گردهمایی تورگردانان ایران گفت: قول 
شرف می دهم روادید کاغذی ایران در سراسر جهان تا پیش 

از ماه مبارک رمضان حذف شود.
او همچنین از راه اندازی روادید On Arrival در فرودگاه 
اهواز خبر داد و در ادامه با انتقاد از ساز و کارهایی که همسو 
با سیاست های وزارت خارجه نیست، اظهار کرد: ما روادید 
فرودگاهی را برقرار کرده ایم، در حالی که برخی از فرودگاه ها 
پرواز بین المللی ندارند. این شرایط را در کرمان شاهد بودیم.

معاون وزیر خارجه افزود: اقتصاد ملی ما به دو بخش 10 و 
90 درصد تقسیم شده است؛ یعنی نهادهای نظارتی فقط 
روی 10 درصد آن متمرکزند و 90 درصد دیگر در اختیار 
نیست. او سپس با انتقاد از بی توجهی هایی که نسبت به 
توزیع اعتبار در بخش گردشگری می شود، اظهار کرد: آمار 
می دهند ارزش ورود هر گردشگر خارجی به ایران حدود 
1300 دالر است. معادل 25 بشکه نفت. خب، چرا برای 
آن هزینه نمی کنند؟ فقط کافی است 20 درصد از سهم 
گردشگری را به خودش اختصاص دهند تا این صنعت در 

ایران متحول شود.

حذف روادید کاغذی ایران

هشتمین روز از اجراهای خیابانی ، مدرسه 
استقبال  با  دیگر  تئاتر  بخش  و  تئاتر 
آخرین  اشتیاق  با  همسو  و  مخاطبان 
داوری در آستانه مراسم اختتامیه همراه 
آخرین  شورایی  و  خیابانی  اجراهای  شد. 
روز از جشنواره، تمامی تاش های خود 
را برای بهتر بودن و رضایت داوران به کار 
تئاتر  که  بتوان گفت  شاید  و  بودند  برده 
خیابانی در روز آخر به گونه ای متفاوت از 

روز های قبل خودنمایی کرده بود.
و  محیطی  آثار  مفرح  و  شاد  اجراهای 
ترس  خاوران،  فرهنگسرای  در  شورایی 
برد و خنده و  با خود  را  زلزله  از  حاصل 
شادی را در ذهن و قلب مردم به یادگار 

گذاشت.
نادید گرفت که؛  را  نکته  این  نباید  البته 
استقبال آثار پایانی جشنواره قابل مقایسه 
با دیگر روزهای جشنواره نبود و همکاری 

شاید  خیابانی  آثار  در  مردم  مشارکت  و 
گیری  شکل  روند  به  جدیدی  شکل 
آثار  در  هم  داوران  داد، حتی  ها  نمایش 
شرکت می کردند و نظراتشان پرسیده و 

مورد بررسی قرار می گرفت.
کام،  دات  مثل؛شهروند،کمپین  آثاری 
آخرالزمان،  پزشکی،  معافیت  یونیسف، 
پرمحتوا،  های  نمایش  و...  پنجمک  یک 
تحلیلی و تاثیرگذاری بودند که به مسائل 
بروز و اساسی کشور پرداختند و با لحن 
اتفاقات را مورد  کمدی و نگاهی منطقی 
بررسی قرار دادند و به وظیفه تئاتری خود 
آگاهی  و  آموزش  رسانی،  اطاع  یعنی، 

عمل کردند.
اضطراب، استرس ناشی از نتیجه اختتامیه 
و رقابت گروه های تئاتر خیابانی در میان 
کاما  تئاتر  اهالی  کار  و  خنده  همه  آن 
مشهود بود و همگی تاش های خود را 

برای نتیجه برد مثبت انجام دادند.
به  نیز  شهر  تئاتر  جشنواره  ششمین 
دبیری شهرام کرمی و همکاری و حمایت 
تهران  فرهنگی هنری شهرداری  سازمان 
با 64 اثر و 1200 هنرمند در فرهنگسرا 

خاوران و پردیس تئاتر تهران ساعت 16  
روز 7 دی ماه سال 96 به کار خود پایان 

می دهد.
خور  در  و  مثبت  آثاری  که؛  است  امید 

تئاتر این مملکت اجرا و حمایت شود.

تئاتر خيابانی ، روح نشاط و اميد را در قلب مردم به یادگار گذاشت

سفر به دنیای بدون مرز
*مهدی عبدی

کســی در دنیا نیست که تا به حال اسم ویزای ِشنگن )شینگن( را نشنیده 
باشد. ولی آیا تا به حال به این فکر کرده اید که شنگن یعنی چه و کجاست؟ 
این ســوال باعث شد تا در طول ســفرهای اروپایی ام به دهکده شنگن در 
لوکزامبورگ هم سفری داشته باشم؛ دهکده ای که در مثلث طایی مرزی 
لوکزامورگ، آلمان و فرانسه است. شنگن در استان رمیش در جنوب شرقی 
کشور لوکزامبورگ و در کنار رود موزل در  37 کیلومتری شهر لوکزامبورگ 
است )پایتخت کشــور لوکزامبورگ شهر لوکزامبورگ است(. جایی که سه 
کشور آلمان، فرانسه و لوکزامبورگ هم مرز هستند. البته تعریفی که از مرز 
دارید فراموش کنید. یک رودخانه و یک پل فقط همین اگر فرمان اتومبیل 
را به راست بچرخانید وارد فرانسه می شوید و اگر فرمان اتومبیل را به چپ 
بچرخانید وارد آلمان. اگر هم روی پل  بایســتید شــاید در آن واحد در سه 
کشور باشید وقتی در روی خط مرزی سه کشور بودم یاد خیلی از ترانه ها و 
نوشته ها که در آن به دنیای بدون مرز اشاره شده بود، افتادم و اینجا جایی 
بود که فکر ایجاد اروپای بدون مرز و شــاید روزی جهانی بدون مرز در آن 
شــکل گرفته بود.توافق نامه ِشنگن در سال 19۸5 از سوی بلژیک، فرانسه، 
آلمان غربی، هلند و لوکزامبورگ به امضا رســید و روز به روز به تعداد این 
کشورها افزوده شد. امروز نام شنگن یعنی مرزهای باز، جایی که محدودیت 
های شــروع سفر برای گرفتن روادید معنایی ندارد . به این فکر میکردم که 
دو همسایه که خانه هایی در یک محدوده دارند آدرس پستی کاما متفاوتی 
دارند آدرس دادن در این منطقه در نوع خود جالب است ، یکی می نویسد 

فرانسه خیابان ... دیگری در خیابان کناری مینویسد آلمان ...
یا اینکه اگر مثا برای خرید از سوپرمارکت دو قدم جابجا شوید در کشوری 
دیگر خرید کرده اید، کما اینکه مردمی که در این شهر های مرزی هستند 
ایــن کار را میکنند مثا مردم لوکزامبورگ برای خرید یک ســری لوازم به 
آلمان می روند چون ارزان تر اســت یا مردم فرانســه و آلمان برای بنزین 
زدن و همچنین خرید تنباکو به لوکزامبورگ می روند چون ارزان تر اســت 
، باورش برای ما ایرانی ها و خیلی از کشورهای دیگر دنیا سخت. مخصوصا 
برای ما که تقریبا تمام همســایگانمان کشورهایی هستند که دائما در حال 
جنگ هستند و حتی تصور اینکه روزی مرزهایمان را برای کشورهایمان باز 
کنیم غیر ممکن به نظر می رســد.دهکده شنگن یک میدان هم داشت که 
برای من جالب بود، پرچم تمام کشورهای اتحادیه شنگن در این میدان قرار 
داشت . بیشتر اروپاییان با پرچم کشورشان در این میدان عکس می گرفتند  
ولی من  با پرچم تمام کشورهایی که به آن ها سفر کرده بودم عکس گرفتم 
تا شاید ســهم کوچکی در اروپای بدون مرز داشته باشم. باز هم وجود یک 
شیی فلزی در کنار پرچم ها که مسافران بر روی آن قفل زده بودند نه دیوار 
بود نه پل و نه پنجره ، یک تکه فلز بود با قفل های که برای برآورده شدن 
آرزوها بر روی آن بسته شده بودند، در آن لحظه احساس کردم که من هم 
باید قفلی به این شیی بزنم برای دیدن جهانی بدون مرز ، برای دیدن روزی 
که بدون کاغذ بازی و تشــریفات با کوله پشــتی ام آزادانه سفر کنم. باز به 
خلوتی رفتم و مطابق معمول به دنبال ضبط صدا و آرامش، دقایقی در این 
حال بودم و لذت بردم و بعد حرکت از روی پل برای رفتن از لوکزامبورگ به 
آلمــان فقط راهنما زدم و فرمان را چرخاندم و خنده ای بر پرنده ای که در 
آسمان پرواز می کرد، امروز که تو در آسمان بدون مرز هستی، من هم روی 

زمین بدون مرز سفر می کنم.
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آغاز مذاکرات حج ایران و عربستان
نخستین دور مذاکرات حج ایران و عربستان بدون مشخص 
شدن جزییات بیشتر از دیدار مقامات دو کشور، انجام شد.به 
گــزارش زمان به نقل ازایســنا، هیأت حج ایــران درحالی 
دومین ســال برگزاری حــج را پس از یک ســال وقفه، با 
تاکید بر افزایش سهیه کشورمان در سال 97، پیگیری می 
کند که روابط دیپلماتیک دو کشــور همچنان قطع است و 
سفارتخانه های ایران و عربستان هنوز فعالیت خود را از سر 
نگرفته اند.ســال گذشته از ایران، پس از یک سال وقفه و با 
وجــود قطع روابط دیپلماتیک، نزدیــک به ۸6 هزار نفر در 
موســم حج شرکت کردند.دیدار حج 97 نیز در جده و بین 
وزیر حج عربستان و رییس سازمان حج ایران صورت گرفت 

که پیرامون تدوین برنامههای حج بحث و قرار شد، جزییات 
بیشتر در نشســتهای کارشناسی به سرانجام برسد.سازمان 
حج و زیارت اعام کرده است؛ در این دور از مذاکرات ضمن 
تاش برای افزایش ســهمیه حج ســال آینده، لزوم فراهم 
شــدن بســتری برای ارائه خدمات مطلوب در کنار تامین 
امنیت و حفظ عزت و کرامت حجاج ایران را پیگیری خواهد 
کرد.محمــدی همچنین پیش از ســفر گفتــه بود؛ حقوق 
شهدای منا و سقوط جرثقیل را پیگیری خواهد کرد.رییس 
ســازمان حج و زیارت پس از نخستین دیداری که با وزیر 
حج عربستان داشت، در صفحه اینستاگرام خود به وضعیت 
شهر مدینه و تاثیر پروژه گسترش این حرم بر افزایش سهیه 

کشــورها اشاره کرد و نوشــت: »با وجود آن که وزارت حج 
عربستان در پی تکمیل طرح توسعه مسجدالحرام قصد دارد 
تعــداد حجاج را افزایش دهد )ما نیــز در مذاکرات افزایش 
سهیمه ایران را به طور جدی مطالبه کردیم(، اما در مدینه 
نه تنها امکانات اقامتی جدیدی ایجاد نشــده، بلکه بواسطه 
تخریب بخش هایی از مناطق شرق، جنوب و تا حدی غرب 
مسجدالنبی، ظرفیت اقامت نسبت به چهار سال قبل کمتر 
نیز شــده است.به این ترتیب دست کم تا بخشی از شهرک 
جدید و مدرن الهجره در 9۸ کیلومتری مسجدالنبی به بهره 
برداری میرسد، ناگزیر باید به دلیل فقدان امکانات مناسب 

مدت اقامت حجاج در مدینه را کاهش داد.«


