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روزانهم صبح اریان

بحران بیکاری 
از مهمترین 

چالش های کشور

مرگ ساالنه 
40هزار ایرانی

 در حوادث

جدیدترین 
تغییر کنکور۹۸ 

اعالم شد
753

 وزیر دفاع:
توان دفاعی ایران در خدمت امنیت مردم 

منطقه خواهد بود 

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران :

هم شرایط  ین  بدتر برای  را  خودمان 
کرده ایم آماده   
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رشد 13/5 درصدی شهریه 

مدارس غیر دولتی 

 توقف طرح »جریمه ریالی سربازی« 

در سال 98 

تثبیت حق قانونی ایران در 

غنی سازی اورانیوم
به گزارش زمان ، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی درباره 
میانگین افزایش شهریه مدارس غیردولتی در سال تحصیلی 98-
97  بیان کرد:برای سال تحصیلی آینده، میانگین افزایش شهریه 

در تمامی پایه ها در مدارس غیردولتی 13/5 درصد است.

به گزارش زمان ، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از 
توقف طرح »جریمه ریالی مشموالن غایب سربازی« در سال 98 
خبر داد.از زمان اجرای این طرح تا کنون بیش از 300 هزار نفر با 

پرداخت جریمه ریالی از انجام خدمت سربازی معاف شده اند. 

خصوص  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   ، زمان  گزارش  به 
اورانیوم  نباید غنی سازی  ایران  سخنان پمپئو که گفته است 
داشته باشد و باید مواد آن را وارد کند، تاکید کرد: هم حق قانونی 

جمهوری اسالمی ایران درغنی سازی اورانیوم تثبیت شده. 231
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سرمقاله
چشم انداز خروج آمریکا

 از برجام

نگاه روز
گره بحران صندوق های 

بازنشستگی چگونه باز می شود؟  

 تورم اردیبهشت ماه
 9/1 درصد اعالم شد

خــروج آمریکا از برجــام و بازگرداندن 
تحریم ها، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی 
بر اقتصاد ایران خواهد گذاشــت که در 
علیه  افزایــش محدودیت  باعث  نهایت 

اقتصاد ایران خواهد شد.
 بنابرایــن بــه منظــور پیشــگیری از 
وقایع ناخوشــایند اقتصادی پیشــروی 
کشــور، ابتــدا می بایســت تصویری از 
آنچــه در انتظــار ایران بــدون برجام 
است، متصور شــد تا بتوان برای مقابله 
راهکارهای  آینــده  بــا محدودیت های 

مناسب را پیش بینی کرد.
به جرات می توان گفت فاز اول بازگشت 
تحریم هــا که از خیلی پیــش تر آغاز 
شده، شــکل گیري جو رواني منفی در 

کل اقتصاد کشور است. 
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2 بهرام شکوری 

7مجید سلیمی بروجنی

نفت سبک ایران 
رکورددار افزایش قیمت شد

به گزارش زمانحجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، گفت: همکاری نزدیکتر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم می تواند 
سرعت دست یابی ما به اهداف رشد کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند.وی تشکیل این جلسات که با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفته است را اقدامی مناسب درتقویت 

بیشترانسجام ملی و افزایش توان مدیریتی کشور برای تصمیم گیری های سریع و هماهنگ دانست.

  صادرات نفت ایران طبق روال ادامه دارد

روحانی به افزایش همکاری سه قوه در رسیدن به اهداف رشد کشور تاکید کرد:

  تالش  سران قوا برای حل چالش های اقتصاد کشور

فراخوان عمومی یک مرحله ای

امور  فعالیتهای  دارد  نظر  در  لرستان  ای  منطقه  آب  شرکت 
خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی خود را به شرح ذیل به 

شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
- موضوع مناقصه : فعالیتهای امور خدماتی ،پشتیبانی و حفاظت فیزیکی 

شرکت آب منطقه ای لرستان 
مبلغ برآورد : 19/608/270/472 ریال 

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 980/413/524 ریال بر اساس بخشنامه 
شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/9/22 

تاریخ  از  شرایط  واجد  های  شرکت   : اسناد  دریافت  محل  و  مهلت   -
97/3/7لغایت 97/3/12 جهت دریافت اسناد به سامانه الکترونیکی دولت 
)ستاد (و یا به نشانی شرکت آب منطقه ای لرستان - خرم آباد میدان 22 

بهمن انتهای بلوار ولیعصر )عج( مراجعه نمایند
 شماره تماس : 066-33240009 

- ارائه گواهی صالحیت مورد تایید اداره کار و امور اجتماعی استان و مجوز 
تغییرات  آخرین  ذیصالح،  مراجع  از   ) فیزیکی  )حفاظت  نگهبانی  خدمات 

روزنامه و اساسنامه و ...الزامی می باشد .
- شرکت های واجد شرایط می بایست پاکات خود را تا پایان وقت اداری مورخ 
97/3/28 تحویل دفتر حراست و امور محرمانه شرکت نمایند و بازگشایی 
پاکات در مورخ 97/3/29 راس ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات شرکت 

خواهد بود 
ارائه  همچنین  و  ستاد  سامانه  در  الکترونیکی  بصورت  پیشنهادات  ارائه   -

فیزیکی پیشنهادات الزامی است 
دفتر امور قراردادهای شرکت آب منطقه ای لرستان 

 نوبت اول

شرکت آب منطقه ای لرستان

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: هم حق 
سازی  درغنی  ایران  اسالمی  جمهوری  قانونی 
در  آن  بومی  دانش  هم  و  شده  تثبیت  اورانیوم 

کشور وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز دیپلماسی عمومی 
و رسانه ای وزارت امور خارجه »بهرام قاسمی« در 
خصوص سخنان جدید وزیر امور خارجه آمریکا 
اورانیوم  سازی  غنی  نباید  ایران  است  گفته  که 
افزود:  کند،  وارد  را  آن  مواد  باید  و  باشد  داشته 
ورود آقای پمپئو را به دنیای سیاست خارجی و 
دیپلماسی خوشامد می گوئیم؛ اما به نظرم ایشان 
با قدری تاخیر وعدم بررسی الزم و کافی وارد این 
واقعیات،  از  و  اند  موضوع خاص شده  و  مباحث 

تحوالت جهانی و بین المللی بسیار دور هستند.
وی اضافه کرد: جهت اطالع ایشان باید یادآوری 
کرد که هم حق قانونی جمهوری اسالمی ایران 
در غنی سازی اورانیوم تثبیت شده و هم دانش 

بومی آن در کشور وجود دارد. 
تحوالت  از  قدری  ایشان  کنم  می  فکر  بنابراین 
عقب هستند و حرف های اسالف شکست خورده 
و  ما  برای  نه  البته  که  کنند  می  تکرار  را  خود 
دستگاه  سخنگوی  نیست.  مسموع  جهانیان  نه 
دیپلماسی به وزیر امور خارجه آمریکا توصیه کرد 
مجددا این موضوع را مورد مطالعه و مداقه الزم 
قرار دهد. »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا 
اخیرا بار دیگر در ادامه ادعاهای مداخله جویانه 

خود و در گفت و گو با صدای آمریکا گفته است 
که به عقیده او »برخورداری ایران از قابلیت تولید 
مواد شکافت پذیر، غنی سازی اورانیوم و تاسیسات 

پلوتونیوم درست نیست«. 

تثبیت حق قانونی ایران در غنی سازی اورانیوم 
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چشم انداز خروج آمریکا از برجام

بهرام شکوری 
خــروج آمریکا از برجــام و بازگرداندن تحریم ها، اثرات مســتقیم و 
غیرمستقیمی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت که در نهایت باعث افزایش 
محدودیت علیه اقتصاد ایران خواهد شد. بنابراین به منظور پیشگیری 
از وقایع ناخوشایند اقتصادی پیشروی کشور، ابتدا می بایست تصویری 
از آنچه در انتظار ایران بدون برجام اســت، متصور شد تا بتوان برای 
مقابله با محدودیت های آینده راهکارهای مناسب را پیش بینی کرد.

به جرات می توان گفت فاز اول بازگشت تحریم ها که از خیلی پیش 
تر آغاز شده، شکل گیري جو رواني منفی در کل اقتصاد کشور است. 
برای مثال، حتی با وجود آنکه هنوز تحریم ها برنگشته است و وزارت 
دارایی آمریکا مهلت هــای ٩٠ و ١٨٠ روزه برای بازگرداندن تحریم ها 
اعالم کرده است، اما حتی پیش از اعالم رسمی رییس جمهور آمریکا 
نیز شاهد بی ثباتی در بازار ارز، تعلل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در انجــام هر تصمیمی و به طور کلی انجمــاد در بازار بودیم در واقع 
همه بخش هــای جامعه از مدت ها قبل از اعالم تصمیم نهایی ترامپ 
به نوعی منتظر بودند تا ببینند چه خواهد شــد. یکی از تاثیرات جو 
روانی منفی به واسطه بازگشت تحریم ها، کاهش 4٠ درصدی ارزش 
ریال از اســفند ماه تا خروج ترامپ از برجــام بود.همچنین با وجود 
آنکه اتحادیه اروپا از برجام حمایت سیاسی کرده است، شاهد نگرانی 
سرمایه گذاران اروپایی از ادامه فعالیت در ایران هستیم؛ به طوری که 
نگرانی از کم رنگ شدن حضور سرمایه گذاران آلمانی در کشور پس از 
هشدار سفیر آمریکا در آلمان جهت متوقف کردن فعالیت  شرکت های 
آلمانی در ایران، بیش تر نیز می شود. توافق هسته ای برجام این اجازه 
 SMS، Danieli، را به تولیدکنندگان تجهیزات اروپایــی، از جمله
Sarralle، Outotec و Voestalpine داده بود تا در بخش فوالد 
ایران سرمایه گذاری کنند یا سرمایه خود را افزایش دهند. درحالیکه 
بیم آن می رود با تصمیم جدید ایاالت متحده آمریکا، این شرکت ها در 
معرض ریســک قرار بگیرند. برای مثال گروه اس ام اس که یک گروه 
خصوصی آلمانی در زمینه ساخت کارخانه های فوالد، آلومینیوم و مس 
می باشــد، قراردادی را در ماه فوریه به ارزش 4٠٠ میلیون دالر برای 
اضافه کــردن 3.5 میلیون تن به ظرفیت تولید فعلی فوالد مبارکه با 
امکان ارتقای این ظرفیت به 5 میلیون تن امضا کرد که حال این پروژه 
با مشکل یافتن تامین منابع مالی با راه ها و روش هایی که با تحریم های 
آمریکا برخوردی نداشته باشد، مواجه شده است.در واقع شرکت های 
خصوصی اروپایی به دنبال تامین منافع اقتصادی شــرکت خود چه 
در ایران و چه در آمریکا هســتند، بنابراین چنانچه حمایت اتحادیه 
اروپا از برجام، قابلیت پوشــش ریسک جریمه های احتمالی آمریکا و 
از دست دادن بازار بزرگ این کشور را نداشته باشد، در حقیقت هیچ 
گشایشی در ورود ســرمایه گذاران خارجی به ایران روی نخواهد داد 
و حمایت هــای لفظی اتحادیه اروپا اعتباری نــه برای ایران و نه برای 
شرکت های اروپایی مایل به سرمایه گذاری در ایران نخواهد داشت. در 
نتیجه با توجه به نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در معادالت جهانی 
و ارجحیت اکثر شرکت های بین المللی در از دست ندادن معامالت با 
اقتصادی مانند آمریکا در مقایســه با ایران و همچنین اجتناب آنها از 
ریسک جریمه های سنگین مالی آمریکا در صورت معامله با ایران، به 
نظر می رسد اقتصاد ایران شاهد خروج سرمایه گذاران خارجی خود و 
به تبع آن افزایش مشکالت تامین مالی پروژه های خود گردد. تولید و 
صادرات نفت از دیگر متغیر مهم و در تیررس مستقیم تحریم ها است 
که به دلیل اقتصاد نفتی ایران، این متغیر قابلیت نفوذ و اثرگذاری بر 
سایر متغیر های اقتصادی را دارد. در سال های بین ۲٠١۲ تا ۲٠١5 که 
ایران در معرض تحریم های غرب قرار گرفته بود، به طور متوســط در 
هر روز حدود ۲/ ١ میلیون بشــکه از صادرات نفت ایران کاسته شد. 
بر اســاس پیش بینی های »موسسه مالی بین المللی« کاهش تولید و 
صادرات نفتی ایران به حدی نخواهد بود که که نرخ رشــد اقتصادی 
را به مرز صفر درصد برســاند کــه البته این مهم جز با تقویت بخش 
غیرنفتی اقتصاد کشور و افزایش سهم صادرات غیرنفتی محقق نخواهد 
شد. از طرفی با کاهش درآمدهای نفتی، در آینده شاهد افزایش کسری 
بودجه دولت خواهیم بود که به واســطه آن می توان انتظار داشت تا 
دولت جهت پوشش هزینه های خود، نسخه سیاست های مالی انقباضی 
ماننــد کاهش هزینه های دولت یا افزایش نرخ مالیات را برای اقتصاد 
کشــور تجویز نماید و از آنجا که دولت به عنوان مصرف کننده بخش 
بزرگی از کاال و خدمات جامعه محسوب می شود، کاهش هزینه های 
دولت یا به عبارتی کاهش مصرف دولت به معنای کاهش سهم فروش 
بخش مولد جامعه بوده و از طرف دیگر افزایش نرخ مالیات نیز فضای 
کســب و کار را برای فعالین اقتصادی سخت تر خواهد کرد. بنابراین 
در این مرحله دولت بایــد در فکر راهکارهایی در برابر کاهش درآمد 
و بودجــه آتی خود بوده و تدابیر الزم را به نحوی بیاندیشــد که هم 
قادر به پوشــش هزینه های خود باشد و هم فشار مالیاتی به گونه ای 
نباشــد تا در کنار از دست رفتن سرمایه گذاران خارجی، شاهد خروج 
سرمایه های داخلی نیز شــویم. همچنین به منظور گذار از وابستگی 
به تولید و صادرات نفتی به ســمت تولید و صادرات غیرنفتی باید تا 
فرصت باقی اســت و تحریم های جدید هنوز بر اقتصاد کشــور سایه 
نیافکنــده، اقدامات الزم صورت گیرد و زمینه و ایجاد اشــتیاق برای 
ورود ســرمایه گذاران داخلی فراهم گردد.در مجموع باید خاطرنشان 
ســاخت که آثار مســتقیم و جانبی تحریم ها زمانی اقتصاد ایران را 
فلج می کند که نیروهــای اقتصادی داخلی توان مقابله با جریان های 
بازدارنده خارجی را نداشــته باشند. در حال حاضر حوزه اقتصاد ایران 
با چالش هایی رو به روســت که در صورت عدم رسیدگی به موقع به 
آن ها به بحران های اساسی کشور تبدیل خواهند شد. چالش هایی که 
هریک همانند یک بمب ساعتی می توانند ساختار اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی کشور را به خطر اندازند. بحران صندوق های بازنشستگی، 
ناکارایی بودجه دولت، بحران نظام بانکی و بیکاری گسترده و ناکارایی 
اشــتغال از جمله این چالش ها هســتند. برای مثال در سال ١3٩5 
سازمان تامین اجتماعی بیش از ٩ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی 
داشته که از شبکه بانکی استقراض نموده است و پیش بینی می شود 
این عدد در ســال ١4٠٠ به 4٠ هزار میلیارد تومان و در سال ١4٠4 
به ١۲٠ هزار میلیارد تومان برسد. از طرفی جمع بدهی های دولت به 
این سازمان تا پایان سال ١3٩5، به ١۲٠ هزار میلیارد تومان )معادل ٨ 
درصد GDP( رسیده است و همچنین در بودجه سال ١3٩7 تقریبا 
۲۲ درصد از بودجه، به صندوق های بازنشســتگی تزریق می شود این 
درحالیست که با وجود این حمایت ها، بحران ورشکستگی صندوق های 
بیمه و بازنشستگی بسیار قریب الوقوع است و آمریکا و برجام در هیچ 
جای معادله ورشکستگی صندوق های بازنشستگی جای ندارند.چالش 
بحران های داخلی تا حدی جدی است که صندوق بین المللی پول و 
بانک جهانی در پی بررســی وضعیت اقتصادی ایران، انجام اصالحات 
اساســی در بخش هایی مانند شفاف سازی مقررات و برخورد با فساد، 
انجام اصالحات اساسی در سیستم بانکی کشور، اصالح ساختاری در 
بانک مرکزی و استقالل آن در سیاست گذاری پولی، عدم مداخله در 
بازارها به ویژه ارز و خصوصی سازی واقعی صنایع دولتی و شبه دولتی 
را از توافقی مانند برجام برای اقتصاد ایران واجب تر و مهم تر دانسته اند 
و عــدم توجه به حل این ابرچالش ها را موجب بروز بحران هایی حتی 

شدیدتر از بحرا ن های ناشی از تحریم های بین المللی تلقی کرده اند.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

چهره های آکادمیک جهان خواستار 
تعهد اروپا به حفظ برجام 

 بیش از ۲٠٠ کارشناس و چهره آکادمیک از سراسر 
جهان در نامه ای سرگشاده از اتحادیه اروپا خواستند 
که تضمین کند ایران از ســود سیاسی و اقتصادی 
برجام بهره مند خواهد شــد. به گــزارش زمان به 
نقل ازمهر، جمعی بالغ بر ۲٠٠ نفر از کارشناســان 
علوم سیاسی، اســاتید دانشــگاهی و چهره های 
آکادمیک جهــان که در میان آنها اســامی چون 
»افشین شاهی« استاد دانشگاه بردفورد انگلستان 
و »آرشین ادیب مقدم« رئیس مرکز مطالعات ایرانی 
مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن و 
»نوآم چامسکی« نیز به چشم می خورد؛ در نامه ای 
سرگشــاده به فدریکا موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، ضمن استقبال از بیانیه ٨ می 
درحمایت از برجام، خواســتار تالش هرچه بیشتر 
اتحادیه اروپا در حفظ این توافق تاریخی شدند.در 
بخشی از این نامه می خوانیم: از صمیم قلب از تعهد 
اروپا در قبال برجام استقبال می کنیم اما توانایی اروپا 
به انجام وظایف بین المللی و تضمین اینکه علیرغم 
تحریم های آمریکا، ایران و مردمش مطابق با متن و 
روح برجام از تمامی ســود سیاسی و اقتصادی این 
توافق بهره مند می شوند؛ بســیار مهم است.امضا 
کنندگان نامه در بخش دیگری می افزایند: در جهانی 
به شدت بی ثبات و در عصری که بیش ازپیش شاهد 
افراط  گرایی هســتیم، حفظ یکی از موفقیت های 
دیپلماتیک قرن ۲١ ضروری است. باتوجه به پشت پا 
زدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به توافق 
هســته ای، درحالی که برجام امکان دیپلماسی را 
اثبات کرد، نباید این پیام به جهان ارسال شود که 
صلح امری موقت و کوتاه مدت اســت.در پایان این 
نامه می خوانیم: مردم ایران از صلح و دیپلماســی 
حمایت کردند. اکنون وظیفه جامعه جهانی است 
که درستی تصمیم خود را اثبات کرده و نشان دهد 
وعده هایش عملی خواهد شــد. راه جایگزین برای 
برجام، نه تنها برای نسل حاضر که برای نسل های 

بعد نیز بسیار گران تمام می شود.

»این« و »اون« بار دیگر دیدار کردند
 رهبران دو کره دیروز شــنبه برای دومین بار طی 
چند ســال اخیر با یکدیگر دیدار کردند.به گزارش 
زمــان به نقل ازمهر، مقامات کــره جنوبی با تائید 
دیدار »مون جائه این« رئیس جمهور کره جنوبی، 
و »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی، اعالم کردند 
که دو طرف درباره دیدار احتمالی کیم جونگ اون 
با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا رایزنی کرده 
اند.دیدار دیروز رهبران دو کره در حالی انجام شد که 
در هفته گذشته پیونگ یانگ در اعتراض به رزمایش 
مشترک کره جنوبی و آمریکا، دیدار کیم جونگ اون 

و مون جائه این را لغو کرده بود.

اقتدار نظامی کشور را با هیچ 
مذاکره ای عوض نمی کنیم

 فرمانده قرارگاه پدافنــد هوایی خاتم االنبیا گفت: 
جغرافیای ایران اسالمی مملو از آشیانه عقاب های 
پدافند است و پاســخ دندان شکنی به دشمنان در 
صورت هرگونه تعدی به خاک ایران را خواهیم داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر فرزاد اسماعیلی 
گفت: پیروزی ها و رشــد کنونی جمهوری اسالمی 
مرهون خون شــهدای هشت ســال دفاع مقدس 
است و باید آزادســازی خرمشهر برای نسل جوان 
تبیین شود.وی با تأکید بر اینکه سربازان این کشور 
گوششان به زبان رهبر معظم انقالب دوخته شده 
است، افزود: معیارهایی را که معظم له ترسیم کردند 
باید برای همه الگو و سرمشق باشد و در این مسیر 
چشــمان بیدار پدافند هوایی به صورت شبانه روز 
از حریم آســمان والیت دفاع خواهد کرد.فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( با اشــاره به 
موضوع برجام گفت: تحریم هــا مانند فوالد، ایران 
را آبدیــده می کند و ما هیــچ نگرانی  درباره خروج 
آمریکایی ها از برجام نداریم.امیر اسماعیلی با بیان 
اینکه آمریکا از آغاز برجــام تاکنون هم، در برجام 
حضور نداشته خاطرنشان کرد: تحریم های آمریکا 
علیه ایران نه تنها هیچ تأثیری بر کشور نداشته بلکه 
عزم و اراده ملت ما را مصمم تر از گذشته کرده است.

وی با بیان اینکه جغرافیای ایران اســالمی مملو از 
آشیانه عقاب های پدافند است و پاسخ دندان شکنی 
به دشمنان در صورت هرگونه تعدی به خاک ایران 
را خواهیم داد تصریح کرد: ســه هزار و 7٠٠ نقطه 
کشور تحت پوشش قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا 
)ص( قرار دارد و هیچ گونه پرنده مزاحمی نمی تواند 
از آسمان ایران با تعارض عبور کند.فرمانده قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیا با اشاره به عالقه ملت ایران 
به مقام والیت فقیه بیان کرد: رمز پیروزی بر دشمن 
اطاعت از والیت فقیه اســت و این روحیه در ایران 
روزبه روز در حال تقویت است.امیراسماعیلی با بیان 
اینکه ایران در حوزه دفاعی جزو برترین  کشورهای 
جهان است خاطرنشان کرد: اقتدار نظامی کشور را با 
هیچ مذاکره ای عوض نمی کنیم و اگر انگشت دشمن 
بر روی ماشه برود آن چنان آن ها را ادب خواهیم کرد 

که از کرده خود پشیمان شوند.

اخبار

سرمقاله

حق بگویید تا به حق معروف 
شوید،حق را به کار ببندید

 تا از اهل حق باشید

کالمامیر

رییس جمهوری گفت: همکاری نزدیکتر سه قوه در 
حل مسائل اقتصادی مردم می تواند سرعت دست 
یابی ما به اهداف رشد کشور را افزایش دهد و امید 

مردم را به آینده بهتر تقویت کند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی 

دکتر  ریاست  به  دیروز  گانه،   سه  قوای  اقتصادی 
روحانی رییس جمهوری و با حضور روسای مجلس 
و قوه قضاییه تشکیل شد. در این جلسه که معاون 
اول و اعضای ستاد اقتصادی دولت، معاون اول قوه 
قضاییه، دادستان کل کشور، روسای کمیسیون های 
و رییس مرکز  اقتصادی مجلس  و  بودجه  و  برنامه 

پژوهش های مجلس نیز حضور داشتند، گزارشی از 
آخرین وضعیت اقتصادی کشور به جلسه ارائه شد.

لوایح  تصویب  کار  پیشرفت  از  گزارشی  همچنین 
و  بانکی  امور  شفافیت  جهت  در  دولت  چهارگانه 
مالی و مبارزه با پولشویی و تخلفات مالی ارایه شد و 
ضرورت تسریع در ادامه کار رسیدگی به این لوایح 

مورد تاکید قرار گرفت. در این جلسه حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری با اشاره 
به ضرورت همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی 
کشور و حل مشکالت مردم، تشکیل این جلسات را 
که با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفته است، 
و  ملی  انسجام  بیشتر  تقویت  برای  مناسب  اقدامی 
گیری  تصمیم  برای  کشور  مدیریتی  توان  افزایش 
همکاری  گفت:  و  دانست  هماهنگ  و  سریع  های 
مردم  اقتصادی  مسائل  در حل  قوه  سه  تر  نزدیک 
می تواند سرعت دست یابی ما به اهداف رشد کشور 
را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت 
ماموریت  شورا  دبیرخانه  به  جمهوری  کند.رییس 
داد پیشنهادهای مشخص در زمینه های همکاری 
سه قوه در چالش های اصلی و دراز مدت اقتصادی 
مدیریت  برای  الزم  تصمیمات  همچنین  و  کشور 
شرایط جدید اقتصادی را در دستور جلسات آینده 

شورا قرار دهد.
سخنانی  طی  نیز  الریجانی  علی  و  آملی  اهلل  آیت 
از  حمایت  برای  را  مجلس  و  قضاییه  قوه  آمادگی 
اساسی  های  چالش  حل  برای  دولت  های  تالش 
و  اشتغال  و  تولید  زمینه  در  ویژه  به  اقتصاد کشور 
امنیت سرمایه گذاری اعالم کردند و ساماندهی ساز 
در  قوه  سه  بیشتر  هماهنگی  برای  مناسبی  کار  و 
استان ها و تصمیم گیری سریع در مسائل اقتصادی 

را ضروری دانستند.

:روحانی به افزایش همکاری سه قوه در رسیدن به اهداف رشد کشور تاکید کرد

تالش  سران قوا برای حل چالش های اقتصاد کشور

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از آمادگی ایران برای 
لزوم  بر  و  گفت  سخن  ممکن  شرایط  بدترین  با  رویارویی 

پایبندی عملی اروپا به ادعای حفظ برجام تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهروز کمالوندی، سخنگوی 
و  برجام  از  آمریکا  در خصوص خروج  اتمی  انرژی  سازمان 
تمهیدات سازمان انرژی اتمی برای مقابله با این اقدام عنوان 
کرد: ما در همان ابتدا سعی کردیم تا تمامی دستاوردها و 
همچنین زیرساختهای صنایع هستهای کشور را حفظ کنیم 
تا بتوانیم در زمان مورد نیاز، فعالیت های خود را از سر بگیریم. 
به عبارتی دیگر، ما حتی خود را برای بدترین و بدبینانه ترین 
شرایط آماده کرده بودیم و از این رو، اگر بخواهیم به عقب 
برگردیم و فعالیت های هسته ای خود را باری دیگر آغاز کنیم، 
هیچ مشکلی سد راه ما وجود نخواهد داشت.وی تصمیم اخیر 
رئیس جمهور آمریکا را نقض آشکار قوانین بین المللی دانست 
و در رابطه با ادعاهای ترامپ در خصوص عدم پایبندی این 
کشور به مفاد برجام، گفت: قضاوت در مورد پایبندی ایران 
به معاهده هسته ای بر عهده آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از مراکز هسته ای  آژانس  این  بازدیدی که  است و در ١٠ 
داشته، صراحتا بر پایبندی ایران نسبت به تعهداتش تاکید 
اقدامات  توجیه  دنبال  به  آمریکا  اعتقاد من،  به  است.  شده 
اشتباه خود است و این کشور در جایگاهی نیست که بخواهد 
در خصوص مسائلی که تحت کنترل و مدیریت آژانس است، 
دخالت کند. خوشبختانه آژانس نیز در این زمینه بسیار موفق 
منتشر  های  گزارش  به  نگاهی  با  و  کرده  عمل  حرفه ای  و 
شده از سوی این سازمان، می توان به پایبندی کامل ایران 
به تعهداتش پی برد.کمالوندی  در ادامه گفت وگو با پرس 
تی وی، در پاسخ به سوالی در خصوص تصمیم ایران برای 
پایبندی به برجام در صورت از بین رفتن برجام، خاطرنشان 
کرد: پاسخ این سوال بسیار ساده است؛ اگر توافق خاتمه یابد 
و شاهد وضع تحریم های جدید از سوی آمریکا و کشورهای 
اروپایی باشیم، دلیلی بر ماندن بر سر تعهداتمان نمی بینیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در خصوص کاربردهای دیگر 
انرژی هسته ای عنوان کرد: در طی چند سال اخیر شاهد 
معرفی دستاوردهای متعددی در زمینه های مختلف بودیم. ما 
همچنان به تحقیق وتوسعه به منظور طراحی و ساخت نسل 
جدید سانتریفیوژهای خود ادامه خواهیم داد و خوشبختانه 
توانستیم سانتریفیوژهای آی آر ٨، آی آر 4 و آی آر 6 را که از 
جمله نمونه های جدید سانتریفویوژ ها هستند، تولید کنیم. 
همچنین، در زمینه های دیگری همچون پزشکی، کشاورزی 
و صنعت نیز شاهد پیشرفت هایی بودیم که در طی دو سال 
و نیم اخیر طراحی و معرفی شدند.وی در پاسخ به سوالی در 
خصوص تمایل ایران برای ماندن در معاهده منع گسترش 
از بین رفتن برجام  سالح های هسته ای)NPT( در صورت 
که  زمانی  تا  و  بودیم   NPT عضو  سال ١٩74  از  ما  گفت: 
ماندن ما در NPT برای کشور فایده داشته باشد، از آن خارج 

نخواهیم شد.با این حال، در صورت از بین رفتن برجام، تمامی 
تعامالت ما در خصوص مسایل هسته ای، مورد بازنگری قرار 
این  در  که  هستند  کشور  مسئوالن  این  و  گرفت  خواهند 
خصوص تصمیم گیری خواهند کرد.وی از تمایل کشورهای 
اروپایی برای حفظ برجام و پایبندی به تعهدات سخن گفت و 
افزود: کمیسیسون اروپا به اتفاق آرا تصمیم گرفت تا اقداماتی 
را در این زمینه انجام دهد که یکی از این موارد، حفاظت از 
شرکت های اروپایی در برابر تحریم ها و جرایمی است که در 
صورت همکاری با ایران، از سوی آمریکا متوجه آن ها خواهد 
شد. از دیگر اقدامات اروپا در این زمینه می توان به حمایت از 
کسب وکارهای های کوچک و متوسط، سیستم بانکی، حفظ 
و افزایش حجم تجارت انرژی اشاره کرد. اما مسئله مهم این 
است که می بایست این اقدامات در سریع ترین زمان ممکن 
به تصویب برسد. با این حال، اروپا تمایل زیادی را برای حفظ 
برجامی که به گفته خودشان یک معاهده تاریخی است، نشان 
داده است. برجامی که به نفع جامعه بین المللی است و تنها به 
نفع چند کشور اروپایی و یا ایران نخواهد بود.بهروز کمالوندی 
اروپایی  هایی  طرف  از  ایران  که  ضمانت هایی  خصوص  در 
خود در خصوص مسائل مالی و اقتصادی درخواست کرده، 
عنوان کرد:ضمانت هایی که از سوی اروپایی ها داده می شود، 
تغییری را در متن برجام به جود نخواهند آورد. اروپا باید به 
ما این تضمین را بدهد که محدودیت ها و تحریم های جدید، 
تهدیدی را برای اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد. اروپایی ها 
باید راهکارها و یا مجموعه قوانینی را تصویب کنند که عملی 
باشد و در حقیقت، بتواند تحریم ها را بردارد و تا حد امکان، 
خسارت های ناشی از محدودیت هایی را که بواسطه تحریم 
های آمریکا بوجود خواهند آمد، به حداقل برساند.وی ادامه 
داد: در حال حاضر سیستم بانکداری، سرمایه گذاری و انرژی 
جزو مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند سازوکارهای 
ویژه ای از سوی اروپایی ها هستند تا بتوان همچنان ارتباط 
تجاری ایران با دیگر کشورهای جهان حفظ شود و خطری 
ناشی از تحریم های جدید متوجه شرکت های حاضر در بازار 
ایران نشود. اگرچه ممکن است این کار بسیار سخت و شاید 
هم کمی زمان بر باشد، اما نکته مهم در اینجا، اراده سیاسی 
است که اروپایی ها در همان ساعات نخست خروج آمریکا از 
برجام، اراده سیاسی و همچنین اقداماتی را که قصد انجام 
آن ها را دارند، اعالم کردند. اکنون اروپا باید زمینه های الزم 
را برای پیاده سازی این اقدامات فراهم کند تا از این طریق، 

مالی میان  بانکی و همکاری  امور  فرآیند تجارت،  برای  راه 
شرکت های اروپایی و ایرانی فراهم شود.سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی به همکاری های مثبت ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در طی سال های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: 
اگر توافق هسته ای به پایان برسد، ما رویه ای را که قبل از 
معاهده برجام انجام می دادیم، در پیش خواهیم گرفت. ما 
برنامه های صلح آمیز هسته ای خود را افزایش خواهد داد که 
شامل توسعه در ابعاد، سطح، درصد غنی سازی و غیره می 
شوند.وی همچنین از تمایل ایران برای همکاری با کشورهای 
اروپایی خبر داد و افزود: روابط و همکاری های هسته ای ما 
با کشورهای اروپایی می بایست بیش از پیش افزایش یابد. 
خوشبختانه کشورهای اروپایی همکاری خوبی را با ما داشته 
اند و توانستیم تبادالت سازنده ای را با یکدیگر داشته باشیم 
که شامل استفاده از دانش و تخصص دانشمندان و بازدید از 
مراکز هسته ای می شود.پیشنهادهای زیای از سوی اروپایی 
ها برای ما ارسال می شود چرا که از دانش و تخصص باالی 
نیروی انسانی و دانشمندان ما مطلع اند بویژه در زمینه فیوژن. 
در حال حاضر، فیوژن در مرحله نظریه و آزمایش قرار داد و 
از این جهت، نیازمند همکاری تمامی دانشمندان است.اقدام 
مثبت دیگری که میان ما و طرف های اروپایی انجام شد، 
شرکت در پروژه بین المللی گداخت هسته ای »ایتر« بود که 
در واقع، پروژه ای برای ارتقای کیفیت زندگی بشریت است و 
بالغ بر صدها میلیارد دالر سرمایه برای آن در نظر گرفته شده 
که احتماال اولین نتایج آن در سال ۲٠۲5 نمایان خواهد شد.

بهروز کمالوندی در پایان از عواقب عواقب خروج توامپ از 
برجام در بعد بین المللی سخن گفت و افزود: به نظر من، 
اعتبار آمریکا با تصمیم ترامپ برای خروج از برجام خدشه دار 
شد. این اتفاق در حالی افتاد که آمریکا خود یکی از کشورهای 
امضاکننده این معاهده بود؛ معاهده ای که به تایید شورای 
دولتی  هر  واقع،  در  است.  رسیده  نیز  ملل  سازمان  امنیت 
مسئول است تا به تعهدات دولت قبل پایبند باشد و مسئولیت 
های یک دولت زمانی که دولت قبلی برکنار می شود، از آن 
سلب نمی شود. همچنین، اگر دولتی از تعهدات دولت های 
قبلی شانه خالی کند، قطعا اعتبار خود را زیر سوال خواهد برد. 
ترامپ نیز با این کار، به شدت اعتبار آمریکا را خدشه دار کرد. 
بنابراین، زمانی که این کشور به تعهداتی که خود پای آن ها را 
امضا کرده، پایبند نیست چگونه می توان مطمئن بود که این 

رویه در قبال دیگر قرادادها نیز در پیش گرفته نشود.

کمالوندی:

ین  بدتر برای  را  خودمان   
کرده ایم آماده  هم  شرایط 

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش 
آینده،  تحصیلی  سال  برای  گفت:  پرورش  و 
در  پایه ها  تمامی  در  شهریه  افزایش  میانگین 
مدارس غیردولتی ١3.5 درصد است.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، نشست خبری مجتبی زینی 
وند معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز 
با  غیردولتی و توسعه مشارکت ها ی مردمی  
موضوع »تبیین الگوی شهریه سال تحصیلی ٩6-

٩7 مدارس غیر دولتی«، برگزار شد.رئیس سازمان 
مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به اینکه رسالت 
تعلیم و تربیت بسیار سنگین و چندوجهی است، 
گفت: نظام خانواده، گروه های اجتماعی و تمامی 
دستگاه ها در امر تعلیم و تربیت مؤثر هستند و 
شوراهای آموزش و پرورش امکانات محلی را برای 
پیشبرد اهداف آموزش و پرورش بسیج می کند.  
در شوراهای آموزش و پرورش در 6 ماهه دوم 
سال ٩6 بیش از 4٩6 مصوبه داشتیم که تا امروز 
این مصوبه ها یا محقق شده اند یا در حال پیگیری 
هستند. خوشبختانه شاهد حساسیت خوبی در 
زمینه شوراهای آموزش و پرورش بین استانداران 
برای رصد تعلیم و تربیت هستیم.زینی وند در 
این نشست بیان کرد: ما بر ضرورت اطالع رسانی 
شفاف با استفاده از فن آوری نوین تاکید داریم. 
١٠ سامانه در این سازمان فعال است. در بحث 
ساماندهی مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی 
سامانه ای را فعال کردیم ١۲ هزار مرکز در این 
سامانه ورود اطالعات داشتند. وی ادامه داد: در 

به خصوص  و  خدمات  خرید  مدارس  خصوص 
حقوق و بیمه پوششی بود که سامانه ای را در 
این خصوص فعال کردیم. در این سامانه کلیه 
اطالعات وارد می شوند. با راه اندازی این سامانه 
مسائل مربوط به حقوق معلمان حل شده است.

زینی وند در خصوص الگوی شهریه نیز اظهار 
کرد: الگوی شهریه مدارس غیر دولتی بر اساس 
هزینه تمام شده و برنامه ارایه شده مدارس تعیین 
شده که شامل بررسی وضعیت  فضای فیزیکی 
و تجهیزات و برنامه های هفتگی و برنامه های 
پرورشی می شود. وی ادامه داد: امسال شفافیت 
در تمامی هزینه ها لحاظ شده  است. ما یک 
شهریه مصوب داریم و اولیا در پرداخت شهریه 
مصوب اجبار دارند. اما یکسری فعالیت جانبی 
وجود دارد مثل فعالیت تابستانی و فوق برنامه غیر 
درسی که اختیاری است. ما هم میزان این برنامه 
ها و تعداد ساعاتش و هم نوع فعالیت را مشخص 
کردیم و در عین حال هزینه را مشخص کردیم.

به گفته وی امسال هیچ مدرسه ای مجاز نیست 
بخشی از درس سال تحصیلی آینده را در برنامه 
تابستانی بگنجاند. وی درباره الگوی شهریه مدارس 
غیردولتی در بخش فوق برنامه تابستان اعالم کرد: 
برای دوره ابتدایی ٩٠ ساعت، برای دوره متوسطه 
اول ١٠٨ ساعت و برای دوره متوسطه دوم ١44 
ساعت برای یا تقویت بنیه علمی یا مهارت آموزی 
و یا برنامه های پرورشی زمان در نظر گرفته شده 
است. هزینه تمام شده شهریه بر مبنای شهریه 

ثابت و شهریه برنامه های متفرقه تعیین می شود 
کاماًل  برنامه موضوع  فوق   برنامه های  درباره  که 
همچنین  است.زینی وند  اختیاری  والدین  برای 
گفت: کلیه قراردادهای مالی به صورت الکترونیکی 
در سامانه مربوطه تعریف شده است و برای هر 
دانش آموز بارکد ویژه تعریف شده و بر این اساس 
ما دیگر قرارداد دستی بین والدین و مدارس برای 
پرداخت شهریه نداریم.رئیس سازمان مدارس و 
مراکز غیردولتی درباره میانگین افزایش شهریه 
 ٩7-٩٨ تحصیلی  سال  در  غیردولتی  مدارس 
نیز بیان کرد: آیتم های الگوی شهریه متناسب 
با برنامه ها و عملکرد هر مدرسه در هر منطقه 
گفت  می توان  کلی  طور  به  اما  است،  متفاوت 
افزایش  درصدی   ١5 میانگین  ابتدایی  مدارس 
شهریه را دارند و متوسطه اول ١3 درصد افزایش و 
متوسطه دوم حدود ١١ درصد افزایش را خواهند 
داشت و در مجموع می توان گفت میانگین افزایش 
غیردولتی  مدارس  در  پایه ها  تمامی  در  شهریه 
١3.5 درصد است.وی در پاسخ به این سؤال که 
برخی مدارس برای پرداخت شهریه، وثیقه دریافت 
می کنند و یا در صورت انصراف دانش آموز، مبلغی 
از شهریه پرداخت شده کم می کنند، گفت:  را 
اخذ وثیقه وجاهت قانونی ندارد، اما برای انصراف 
مدارس طبق مصوبه عمل می کنند؛ به این معنا 
که اگر دانش آموزی قبل از شروع سال تحصیلی 
انصراف خود را اعالم کند، پنج درصد، اگر قبل از 
امتحانات دی ماه انصراف خود را اعالم کند، 5٠ 

درصد و اگر قبل از پایان امتحانات خرداد ماه این 
انصراف اعالم شود، کل شهریه از دانش آموز کسر 
می شود.زینی وند همچنین در بخش دیگری از 
سخنان خود حداقل شهریه دوره ابتدایی در سال 
گذشته را دو میلیون و 7٠ هزار تومان اعالم کرد 
که امسال به دو میلیون و 65۲ هزار تومان رسیده 
است و حداقل شهریه در دوره متوسطه اول در 
سال گذشته را سه میلیون و ۲٠٠ هزار تومان 
اعالم کرد که امسال این شهریه به سه میلیون 
و 6۲٨ هزار تومان رسیده است.به گفته رئیس 
سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، حداقل شهریه 
در متوسطه دوم سه میلیون و 7٩5 هزار تومان 
بوده است که امسال به چهار میلیون و ١٨۲ هزار 

تومان رسیده است.
وی همچنین سقف و حداکثر شهریه ثابت مصوب 
در دوره ابتدایی را برای سال تحصیلی جدید، هفت 
میلیون و ١٠٠ هزار تومان، برای متوسطه اول 
هشت میلیون و ۲67 هزار تومان و برای متوسطه 
دوم ١٠ میلیون و ١34 هزار تومان عنوان کرد 
که به این اعداد در صورت خواست والدین هزینه 
برنامه های جانبی نیز اضافه می شود.زینی وند در 
این جلسه علی رغم پرسش مکرر خبرنگاران درباره 
دریافت  در  غیردولتی  مدارس  از  برخی  تخلف 
شهریه ها و ذکر مبالغ باالتر از حداکثری که این 
سازمان تعیین کرده است، این موارد را موردی 
دانست و اعالم کرد: در صورت مشاهده تخلف این 

موارد با مرکز در میان گذاشته شود.

رشد 13/5 درصدی شهریه مدارس غیر دولتی 
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برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس »9 خرداد«  
 انتخابات هیات رئیســه مجلس شورای اســالمی در اجالسیه سوم، روز 
چهارشــنبه )٩ خرداد ماه( برگزار می شــود.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
انتخابات اجالسیه سوم هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی چهارشنبه هفته 
جاری برگزار می شود. پس از انتخابات هیات رئیسه، مجلس شورای اسالمی به 
مدت یک هفته تعطیل است تا نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود سرکشی 
کنند.در انتخابات اجالسیه سوم مجلس شورای اسالمی محمدرضا عارف از 
فراکسیون امید، حمیدرضا حاجی بابایی از فراکسیون نمایندگان والیی و علی 

الریجانی از فراکسیون مستقالن نامزد ریاست مجلس خواهند شد.

تهیه طرح »شروط مذاکره با اروپا« در مجلس کلید خورد
 عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تهیه طرحی 
برای تبدیل شــروط رهبر انقالب برای مذاکره با اروپا به قانون خبر داد.به 
گزارش زمان به نقل ازمهر، ابوالفضل حسن بیگی از تهیه طرحی برای تبدیل 
شــروط مقام معظم رهبری در خصوص مذاکرات برجامی با اروپا به قانون 
خبر داد.نماینده مردم دامغان گفت: مواد این طرح را ُمّر شروط رهبرانقالب 
نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، تشکیل می دهند و در حال جمع 
آوری امضا برای این طرح جهت ارائه به هیئت رئیسه مجلس هستیم.عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در این طرح قصد 
داریم شروط و تضامینی که رهبری انقالب برای مذاکره برجامی با اروپا مطرح 
کردند را به قانون تبدیل کنیم تا هم دست دولت برای مذاکرات باز باشد هم 
دستگاه دیپلماسی دست باال را در مذاکرات داشته باشد.وی تصریح کرد: در 
صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسالمی شروط رهبری انقالب 

برای مذاکره با اروپا غیر قابل ترجمه و تفسیر خواهد بود.   

توقف طرح »جریمه ریالی سربازی« در سال 98
 جانشــین رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا از توقف طرح »جریمه 
ریالی مشــموالن غایب سربازی« در سال ٩٨ خبر داد.به گزارش زمان به 
نقل ازایســنا، سردار ابراهیم کریمی با اشاره به اجرای طرح جریمه ریالی 
مشموالن دارای هشت سال یا بیشتر غیبت از سربازی اظهار کرد: از زمان 
اجرای این طرح تا کنون بیش از 3٠٠ هزار نفر با پرداخت جریمه ریالی از 
انجام خدمت سربازی معاف شده اند. وی با بیان اینکه اجرای این طرح تا 
پایان سال ٩7 ادامه خواهد داشت، گفت: با تصمیمات اتخاذ شده از ابتدای 
سال ٩٨ طرح جریمه ریالی مشموالن غایب سربازی قطعا متوقف شده و 
دیگر اجرا نخواهد شد. بنابراین آن دسته از مشموالنی که تا پایان سال ٩7 
، هشــت سال غیبت یا بیشتر از آن داشته باشند می توانند با مراجعه به 
دفاتر پلیس+١٠ ثبت نام کرده و نسبت به بهره مندی این طرح اقدام کنند. 
در غیر اینصورت از سال آینده می بایست به سربازی اعزام شوند. جانشین 
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره اینکه ثبت نام از متقاضیان تا چه 
زمانی ادامه خواهد داشت؟ گفت: شرط بهره مندی از این معافیت این است 
که حتما تا پایان سال ٩7 یعنی امسال مبلغ جریمه به طور کامل پرداخت 
شــده و تسویه صورت بگیرد. بنابراین آن دسته از افرادی که می خواهند 
از این طرح بهره مند شــوند بهتر است هر چه زودتر به دفاتر پلیس+١٠ 
مراجعه کرده و وضعیت خود را مشخص کنند، چرا که موکول کردن آن 
به روزهای پایانی سال ممکن است باعث شود که موفق به بهره مندی از 

این نوع معافیت نشود

جدیدترین تغییر
 کنکور98 اعالم شد

 رئیس ســازمان سنجش گفت: با توجه به تغییر 
نظام آموزشی، برای کنکور سال ٩٨ دو نوع و سری 
سئوال برای داوطلبان نظام قدیم پیش دانشگاهی 
و نظام جدید )3،3،6( طراحی می شود.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، دکتر ابراهیم خدایی افزود: نظام 
آموزشی تحصیلی دانش آموزان تغییر کرده است 
و ما از سال ٩٨ با داوطلبانی که در نظام آموزشی 
جدید تحصیل کرده اند مواجه می شویم.وی افزود: 
به همین منظور در کنکور ٩٨ دو نوع سئوال و دو 
ســری سئوال طراحی می شود. یک سری سئوال 
از کتاب ها و دروس نظام قدیم پیش دانشــگاهی 
خواهد بود و یک ســری سئوال هم از کتاب ها و 
دروس نظام جدید )3،3،6( طراحی خواهد شــد 
که هر دو گروه داوطلبان در آزمون به ســئواالت 
پاسخ دهند. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
یادآور شد: منابع امتحانی، درصد دروس و تمامی 
مواردی که به سئواالت کنکور ٩٨ مربوط باشد در 
زمان مناسب به داوطلبان اطالع رسانی می شود 
و داوطلبان در این زمینه نگرانی نداشته باشند.وی 
گفت: با توجه به اینکه 5٠ درصد داوطلبان هر سال 
کنکور را پشت کنکوری ها تشکیل می دهند برای 
سال ٩٨ دو سری سئوال طراحی می شود.خدایی 
خاطرنشــان کرد: البته این موضوع برای سال ٩٩ 
ادامه نمی یابد و در سال ٩٩ همان سئواالت نظام 

جدید )3،3،6( طراحی خواهد شد.

 هشدار پوتین نسبت به بحران ویرانگر 
در اقتصاد جهانی

 رئیس جمهوری روســیه در دومیــن روز مجمع 
اقتصاد بین المللی در سن پترزبورگ گفت، اقتصاد 
جهانی با تهدیــد فعالیت های پیچیده محافظتی 
)طرفدار حمایت از مصنوعات داخلی( روبروســت 
که می تواند به بحرانی ویرانگر ختم  شود و کشورها 
باید راهی برای جلوگیری از آن بیابند و قانون هایی 
درباره چگونگی عملکــرد اقتصادی تدوین کنند. 
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه علیه رشد اســتفاده از 
محدودیت های یکجانبه برای دستیابی به مزایای 
اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: دیگر نمی توان 
اجازه تخریب این سیستم همکاری چند جانبه را 
داد که ساخت آن سال ها زمان برده است. این رویه 
به شکل بدی متزلزل شده است. شکستن قوانین 

خود به قوانین جدید تبدیل شده است.

خبرخبر

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: اگر 
آن روزی که آمریکایی ها هواپیمای ایران را بر روی 
خلیج فارس مورد اصابت قرار دادند ، توان دفاعی 
فرمانده  نمی دادیم  اجازه  هرگز  داشتیم  را  امروز 
جنایتکار آن ناو جنگی را تشویق کنند و حتما آن 

ناو را به قعر خلیج فارس می فرستادیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر سرتیپ حاتمی 
با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس آموختیم که 
به لطف  داد:  ادامه  بایستیم،  پای خود  باید روی 
درس  همین  با  دشمنان  چشم  کوری  و  الهی 
آموخته ها، تمام نیازمندی های نیروهای مسلح در 
همه عرصه های رزم از جمله موشکی، پدافندی، 
زمینی، دریایی، هوایی، جنگ الکترونیک، سایبر و 
...را خودمان به بهترین نحو و از نوع خوب تامین 
می کنیم و چشم مان به کسی نیست و از کسی 
یاد  را در جنگ  راه  این  و  نخواهیم گرفت  اجازه 
گرفته ایم و محکم ادامه خواهیم داد.حاتمی تاکید 
کرد: به همین دلیل است که امروز دشمنان ملت 
ایران و در صدر آنها آمریکای جنایتکار فریادشان 
بلند است که باید قدرت دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران را محدود و با آن مقابله کرد، و از روز اول هم 
هر چه توانسته در این مسیر فرو گذار نکرده است.

وی با بیان اینکه آمریکا با محدودیت و تحریم به 
دنبال جلوگیری از اقتدار دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران بود، اضافه کرد: در آن روزی هم عهدی بست 
به آن پایبند نبود و تمام عهدها را شکست و هر چه 
می توانست محدودیت ایجاد می کرد و در آخر هم 

یک عهدشکنی به این آشکاری و واضحی انجام داد 
و در برابر چشمان جهانیان مفتضح شد.حاتمی با 
برشمردن دیگر علتهای جنجال آمریکایی ها برای 
ایران گفت: آمریکایی  اقتدار دفاعی  از  جلوگیری 
دفاعی  قدرت  بر  تکیه  با  دانند  می  خوبی  به  ها 
عزتمان را حفظ خواهیم کرد و اگر آن روزی که 
هواپیمای ایران را بر روی خلیج فارس مورد اصابت 
قرار دادند و جنازهای مردان و زنان و کودکان روی 
آب پرپر کردند، توان دفاعی امروز را داشتیم هرگز 
اجازه نمی دادیم فرمانده جنایتکار آن ناو جنگی 
قعر خلیج  به  را  ناو  آن  و حتما  کنند  تشویق  را 
کسی  امروز  داد:  ادامه  فرستادیم.وی  می  فارس 
جرات نگاه نامناسب به جمهوری اسالمی ایران را 
ندارد و برای همین است که فریاد آمریکایی ها 

بلند است و تالش دارند قدرت دفاعی و مولفه های 
قدرت دفاعی ایران را محدود کنند، اما با تکیه بر 
دانش بومی خودمان مولفه های قدرت جمهوری 
اسالمی ایران را تقویت کرده ایم.حاتمی یکی از 
مولفه های مهم قدرت جمهوری اسالمی ایران را 
با حضورمان  افزود:  و  برشمرد  منطقه  در  حضور 
امنیت منطقه کمک می کنیم چون  و  ثبات  به 
دشمن ایران،آمریکا و رژیم اشغالگر قدس است و 
بقیه کشورها دوستان ما هستند به غیر از برخی 
سرانی که با آنها همراهی می کنند و حتما توان 
دفاعی جمهوری اسالمی در خدمت امنیت مردم 
منطقه خواهد بود و اگر دشمن بخواهد تجاوزی 
توان دفاعی، کاربرد خودش  این  در منطقه کند 
را نشان خواهد داد.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح در بخش دیگری از سخنان خود به برخی 
یاوه گویی های اخیر دشمنان اشاره کرد و اظهار 
آنها  یاوه ها در شان خودشان است،  این  داشت: 
باید مجددا تاریخ را بخوانند و هر گروهی در آن 
کشور بر سرکار می آیند باید درس تاریخ به آنها 
را  راه  این  قبلی هایشان  بدانند که  و  بدهیم  یاد 
درس  و  مند  عزت  ایران  ملت  چون  اند  پیموده 
الشهدا)ع(امام )ره(  آموخته مکتب حضرت سیدا 
امام خامنه ای  و فرمانده معظم کل قوا حضرت 

)مدظله العالی( است.
وزیر دفاع خطاب به دشمنان ملت ایران اسالمی 
تاکید کرد: شعار اصلی ملت ایران در این 4 دهه 
اول شعار »مرگ بر آمریکا« بوده است چون مردم 
ایران دشمن شناساند و به خوبی به عمق کینه و 
عداوت آنها با خود پی برده اند.وی ادامه داد: از ملت 
ایران در مقابل حرکت جدید شما جز یکپارچکی، 
انسجام و وحدت چیز دیگری نخواهید دید و راه 
و  راه شهدا  اسالمی،  انقالب  الهی  راه  و  مستقیم 
جانبازان را به لطف الهی با قدرت ادامه خواهیم 
سربلند  باید  همه  کرد:  تاکید  پایان  در  داد.وی 
باشیم که دشمن و توطئه های آنها را شناختیم و 
به وظیفه خود عمل کردیم و فرزندان برومند ملت 
ایران اسالمی در وزارت دفاع برای تقویت لحظه 
به لحظه قدرت دفاعی با دعای شهدا، جانبازان و 
مردم عزیزمان لحظه ای از پای ننشسته و دشمن 
اسالمی  جمهوری  خاک  به  دستش  دیگر  بداند 

ایران نخواهد رسید.

وزیر دفاع: توان دفاعی ایران در خدمت امنیت مردم منطقه خواهد بود 

 حوزه موشکی رابا سرعت بیشتر ادامه می دهیم 

آگهی مناقصه عمومی
مدیریت اجرایی طرح ساماندهی تپه مرادآب در نظر دارد اجرای عملیات تخریب، تسطیح، پاکسازی و حمل نخاله مازاد امالک در بخشی از مناطق 
بافت فرسوده اسالم آباد را از طریق مناقصه عمومی به شرح جدول ذیل به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از پیمانکاران ذیصالح و دارای 
سابقه در این زمینه که دارای رتبه حداقل 5 در رشته ابنیه یا راه و باند می باشند و تمایل به همکاری دارند دعوت می گردد، حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز شنبه مورخ 97/03/19 جهت خرید و دریافت اوراق مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به دبیرخانه طرح ساماندهی واقع در کرج، میدان آزادگان، بلوار بسیج 
)45 متری کاج(، رو به روی مجتمع آموزشی شهید چمران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 7-32518385-026 تماس حاصل نمایند. 

ضمناً این مدیریت در رد یا قبول تمام و یا یکی از پیشنهادات مختار می باشد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی طرح ساماندهی تپه مرادآب

ردیف

1

شرح عملیات

اجرای عملیات تخریب، تسطیح، 
پاکسازی و حمل نخاله مازاد امالک 

تملک شده

مبلغ )به ریال(

2.500.000.000

توضیحات

پروژه مذکور مطابق اسناد و مدارک تحویلی اجرا خواهد شد و محل 
اجرای پروژه کرج )مناطق شش گانه اسالم آباد( می باشد و نحوه 

پرداخت کارکرد پیمانکار به صورت 100 درصد تهاتر خواهد بود.

اگهی مفقودی 
شماره  به  چخماقی  پر  ته  تکلول  مدل  زنی  ساچمه  کالیبر  سالح  حمل  مجوز 
سالح٠٩٠654 A ساخت ترکیه  به شماره دفترچه ١56٠۲۲4 به نام یداله سیمائی 

فرزند محمد مفقود گردیده است .
ایالم

اگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو وانت پیکان تیپ i١6٠٠ به شماره پالک ایران 6۲/ 5٩٩ ج ١4 و شماره 
موتور ١١4٩٠٠4675٨ و شماره شاسی BC ۲5۲6١٩ ٠ NAAA 36 AA مفقود 

وفاقد اعتبار است.
بهشهر 

مفقودی
 برگ سبز پژو آردی تاکسی مدل ٩٠ با شماره پالک 53٨ت5۲ ایران 6۲ با شماره 
موتور ١١٨٩٠٠١٩65۲و شماره شاسی NAAB4١TM6BH36٩3٠٩بنام سعید 

گلی کریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
موتور  شماره  با   55 ۲3ایران  7١7ه  پالک  شماره  با   ٨6 مدل  پراید  سبز  برگ   
١٩6٩٨٠٨و شماره شاسی S١4١۲۲٨6١٠١5٠٠بنام ابراهیم حیدری شاملو مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ١3آیین  ماده  و   
اول/ هیات   ١3٩76٠3٠١٠6٠٠٠٠3٩3 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های 

موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی 
از تهران  /خانم مژگان شماعی فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه ۲7٠5 صادره 
در ششدانگ یک باب خانه / به مساحت 5٠/٩٠ متر مربع پالک ١٨4 فرعی از ١۲ 
اصلی واقع در .... قریه خیر اباد ورامین .... خریداری از مالک رسمی / خانم ....فاطمه 
حسن زاده  ..... محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله ١5 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:١3٩7/3/6 تاریخ انتشار نوبت دوم:١3٩7/3/۲٠

م.الف 100ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی
شماره پرونده:۲/٩6-۲7١ح –وقت رسیدگی:روزچهارشنبه٩7/4/١3-خواهان: بانک 
وقت  ١6۲/٠٠٠/٠٠٠ریال،آگهی  افشار-خواسته:مطالبه  اقتصاد-خوانده:کهزاد  مهر 
ماهشهرنمودکه  اختالف  حل  شورای  قاضی  تسلیم  دادخواستی  خواهان  دادرسی: 
به درخواست  و  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  تعیین شده  وقت رسیدگی 
خواهان به تجویز ماده37  قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت درروزنامه 
خوانده  تا  شود  می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  یکی  ویا  اسالمی  رسمی جمهوری 
کهزاد افشارازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به شورای حل اختالف مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل و نسخه ی دوم دادخواست و ضمایم را دریافت ودروقت 

مقررباال جهت رسیدگی حضوربه هم رساند.شماره م الف:١5٨/١6
مدیردفترقاضی شورای حل اختالف ماهشهر

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

حوزه ثبتی بابل
نظر به دستور مواد ١ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
متقاضیانی که در هیات موضوع  امالک   ،١3٩٠/٩/۲٠
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی بابل مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و 
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد :
اصلی  پالک  بابل  اراضی  در  واقع  متقاضیان  امالک 

۲5٨4 بخش ١
به  نسبت  ولوکالئی  باقری  اله  سیف  میر  فرعی:   7٨
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
موسی  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   ١45.١٠

کردی مالک.
اصلی  پالک  بابل  اراضی  در  واقع  متقاضیان  امالک 

۲5٨7 بخش ١
به  نسبت  ولوکالئی  باقری  اله  سیف  میر  فرعی:   73
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
76.5٠ متر مربع خریداری بدون واسطه از حسینجان 

ذلفعلی زاده مالک.
اصلی  پالک  کال  تراجی  در  واقع  متقاضیان  امالک 

۲٨١٠ بخش ١
به ششدانگ  نسبت  نخی  پور  علی  علیرضا  فرعی:   43
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٩٠۲ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از قربان تقوی مالک.

اصلی  و کتی پالک  علمدار  در  واقع  متقاضیان  امالک 
۲٨١5 بخش ١

٨73٠ فرعی: امید نجف زاده لداری نسبت به ششدانگ 
بنای احداثی به مساحت ١١3.۲۲  با  یک قطعه زمین 
قنبرپور  رمضان  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در کمانگرکال پالک اصلی ۲٨۲٠ 

بخش ١
۲7١6 فرعی: ام کلثوم حسنعلی زاده چاری نسبت به 
آن که  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
5.5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به 
مساحت ١١٠.5٩ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

علی روشن مالک.
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی ۲3۲6 

بخش ۲
١٠55٠فرعی مفروز و مجزی شده از ١١٠فرعی: علی 
یک  ششدانگ  به  نسبت  درونکالئی  ابوالحسنی  اکبر 
به مساحت ١١3.73 متر  احداثی  بنای  با  قطعه زمین 

مربع خریداری بدون واسطه از هادی عبادتیان مالک.
فرعی:   566 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   ١٠55١
سیده معصومه حسینی درازکالئی نسبت به ششدانگ 
بنای احداثی به مساحت ۲٠5.4۲  با  یک قطعه زمین 
کریمی  پنجعلی  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

مالک.
اصلی 36۲4  پالک  اوشیب  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ۲
۲6٩4 فرعی مفروز و مجزی شده از 3٠ فرعی: حمید 

با  زمین  قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  پور  نیک  رضا 
بنای احداثی به مساحت ١34 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از ناهید نیک پور و غیره مالک.
امالک متقاضیان واقع در بندارکال پالک اصلی 4٨65 

بخش ۲
فرعی:   ١/١٨3 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   3377
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  آرائی  عابدی  جمشید 
مربع  متر   ٨7٨.33 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از ابوالقاسم رمضانی مالک.
فرعی:   ١/١٨3 از  شده  مجزی  و  مفروز  337٨فرعی 
فاطمه بشرا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ٨7٨.75 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از رضا شفیع زاده مالک.
نسبت  شاهکالئی  پور  اسمعیل  منوچهر  فرعی:   337٩
بانضمام ١3 سیر و ١١  اعیانی یکبابخانه  به ششدانگ 
معادل  عرصه  باقیمانده  که  عرصه  نخود   ٩ و  مثقال 
5دانگ و ١ سیر و ٨مثقال و 6 نخود وقف هالل احمر و 
۲3 سیر و ٨ مثقال و ١١ نخود وقف عام و ١ سیر و 3 
مثقال و ۲۲ نخود ثلث باقی است به مساحت ۲٠٠ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از یحیی قاسم پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در حیدرکال پالک اصلی 4٨6٩ 

بخش ۲
به  نسبت  عزیزی  شیخی  رجبعلی  فرعی:   ۲٨١6
متر   33.١٩ مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 

مربع خریداری بدون واسطه از ربابه مددی مالک.
به  نسبت  بزرگی  رضا  محمد  سید  فرعی:   ۲٨١7
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۲۲٠ متر مربع خریداری بدون واسطه از نیلوفر مظلوم 
نژاد مالک.

اصلی  پالک  آباد  محمود  در  واقع  متقاضیان  امالک 
4٨7٠ بخش ۲

ششدانگ  به  نسبت  صفری  حسین  سید  فرعی:   ۲3١
متر  مساحت ٨5  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مربع خریداری بدون واسطه از علیرضا عباس پور بیژن 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در ولوکال پالک اصلی ۲3 بخش 

6
به  نسبت  ولوکالئی  حبیبی  سمانه  سیده  فرعی:   644
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
١۲4١ متر مربع خریداری بدون واسطه از سید مرتضی 

حبیبی مالک.
اصلی ١٨  پالک  کال  گاوان  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ٨
٨6٠ فرعی: فریده شکری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر   ۲١6.35 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از جواد لطیفی مالک.
تاالر پالک  امالک متقاضیان واقع در سیدکال - قرآن 

اصلی 35 بخش ٨
ششدانگ  به  نسبت  کاشی  احمدی  عباس  فرعی:   ٨7
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 57١ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از رحیمه احمدی مالک.
 ١٠٨ اصلی  پالک  درازکال  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ٨
به ششدانگ  پور نسبت  ١١76 فرعی: مصطفی عباس 

بنای احداثی به مساحت ٠5.١43  با  یک قطعه زمین 
فرجی  احتشام  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در چهره پالک اصلی ١3۲ بخش 

٨
3١ فرعی: جیران سیفی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر   753.٨٠ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از صفدر سیفی مالک.
امالک متقاضیان واقع در پایین بازیار پالک اصلی ١7 

بخش ١٠
به  نسبت  وسطی  زاده  حسن  خدیجه  فرعی:   76۲
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
باباعلی  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   63٠.7١

یعقوبی مالک.
امالک متقاضیان واقع در کمانگر پالک اصلی 3٩ بخش 

١٠
یک  ششدانگ  به  نسبت  گلچین  سعید  فرعی:   ۲٩4
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ١٨۲٠.7١ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از منور محمدنیا مالک.
لنگور پالک اصلی 5 بخش  امالک متقاضیان واقع در 

١3
به  نسبت  لنگوری  غالمرضاپور  اصغر  فرعی:   ١١۲
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
١٩3.65 متر مربع خریداری بدون واسطه از علی اکبر 

غالمرضاپور مالک.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ١3 آئین 

نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ١5 روز 
از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها 

منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات 
اعالم  آرای  به  ذینفع  اشخاص  صورتیکه  در  تا  الصاق 
اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  اعتراض داشته  شده 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
نکند  ارائه  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  صدور سند 
مذکور  نامه  آئین   ١3 ماده  برابر  است  بدیهی  نیست. 
ثبتی  نامه  اظهار  قبال  که  امالکی  از  قسمتی  مورد  در 
پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم 
فاقد  و  ثبت  جریان  در  امالک  به  نسبت  و  رساند  می 
سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ١3٩7/۲/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ١3٩7/3/6
شهرام خسروی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

م.الف١٠٠/٩6/34۲

آگهی  ابالغ اجراییه
محکوم  له :ابوطالب پورحمیدی نام پدر : فتح اله نشانی : تهران خ جمهوری  شرقی  

اول خیابان  ملت  ساختمان  ملک پور پ ١73 واحد ۲
محکوم علیه: ١- امیر احمدی مجهول المکان

مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه   محکوم   ٩۲٠٩٩7١3۲6٠٠٠73٨
5٠/٠٠٠/٠٠٠  ریال بابت اصل خواسته بانضمام هزینه دادرسی به مبلغ ١٠٠/٠٠٠  
الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چکها لغایت اجرای  ریال حق 

حکم درحق محکوم له .
جنانچه محکوم علیه در فرجه قانونی مدلول حکم را اجرا ننماید وفق مقررات هزینه 

اجرای حکم)نیم عشردولتی( از وی اخذ می گردد.
  محکوم علیه  مکلف است  از تاریخ  اجراییه

 ١-  ظرف  ده  روز  مفاد  آنرا  بموقع  اجرا گذارد )ماده 34  قانون  اجرای  احکام مدنی 
( ۲- ترتیبی  برای  پرداخت  محکوم  به بدهد 3-  مالی معرفی  کند  که  اجرا  حکم  و 
استیفا  محکوم  به از  آن میسر  باشد. چنانچه خود  را قادر  به اجرای  مفاد اجراییه  نداند  
باید ظرف  سی  روز  کلیه  اموال  خود را شامل تعداد یا مقدار  و قیمت  همه اموال  منقول  
و غیر منقول  به  طور  مشروح  مشتمل بر  میزان  وجوه نقدی  که  به هر  عنوان  نزد  بانکها  
وموسسات  مالی  و اعتباری  ایرانی  یا خارجی  دارد به همراه  مشخصات  دقیق  حسابهای  
مذکور  و کلیه  اموالی  که او  به هر  نحو  نزد اشخاص  ثالث  دارد و کلیه  مطالبات  او از  
اشخاص  ثالث  ونیز  فهرست  نقل  و انتقاالت  و هر نوع  تغییر  دیگر  در اموال  مذکور  از 
زمان  یک سال  قبل  از طرح  دعوای  اعسار  به  ضمیمه دادخواست  اعسار  به مقام  قضائی  
ارائه  نماید واال  به درخواست  محکوم  له بازداشت  می شود  ) مواد ٨ و 3 قانون  نحوه  
اجرای  محکومیت  مالی ١3٩4( 4-  خودداری  محکوم  علیه  از اعالم  کامل  صورت  اموال  
به منظور فرار از اجرای  حکم  حبس  تعزیری  درجه هفت  را در پی دارد )ماده 34  قانون  
اجرای  احکام  مدنی  وماده  ۲٠  ق. م. ا و ماده ١6  قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  مالی 
١3٩4( 5-  انتقال  مال دیگری  به  هر  نحو  با انگیزه  فرار از ادای  دین  به  نحوی  که  
باقیمانده  اموال  برای  پرداخت دیون  کافی نباشد  موجب  مجازات  تعزیر  درجه  شش  
یا جزای  نقدی معادل  نصف  محکوم  به  یا  هر دو  مجازات  میشود ) ماده ۲١  قانون  
نحوه اجرای محکومیت  مالی ١3٩4(  6-  چنانچه  صورت  اموال  پس از  مهلت  سی  روز 
ارائه شود  آزادی  محکوم علیه  از زندان  منوط  به موافقت  محکوم له  یا  تودیع  وثیقه  یا 
معرفی  کفیل  توسط  محکوم  علیه  خواهد بود . ) تبصره ١  ماده 3  قانون  نحوه  اجرای  

محکومیت  مالی ١3٩4(.
م الف:833 - مدیردفترشعبه6شورای حل اختالف مجتمع قضایی شماره2)شهید بهشتی(

رشت - بهاره عباس پور

مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
با  مقابله  کنوانسیون  به  الحاق  الیحه  بخواهیم  اگر  گفت: 
تامین ملی تروریسم را تصویب کنیم، حتماً آن را مشروط 
عالءالدین  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  کرد.به  خواهیم 
بروجردی در حاشیه نشست دیروز کمیسیون امنیت ملی 
با موضوع بررسی الیحه »الحاق دولت ایران به کنوانسیون 

مقابله با تأمین مالی تروریسم )CFT(« اظهار داشت: ما 
مقابله  عنوان  همین  تحت  مجلس  در  هم  قبل  سال  دو 
این  و  کردیم  تصویب  را  قانونی  تروریسم،  مالی  تأمین  با 
قبل از جدی شدن بحث پیوستن به این کنوانسیون بوده 
حاکم  ویژه ای  شرایط  اینکه  به  توجه  با  امروز  اما  است؛ 
است و مجموعه تعامل ما با بانک های دنیا مترتب بر این 
مسئله است، در ساختار FATF در یک تعلیق محدود به 
است. نمانده  باقی  آن  از  هم  زیادی  زمان  و  می بریم  سر 

بروجردی تصریح کرد: آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان 
سعودی و بسیاری از کشورهای دیگر دنبال این هستند تا 
از این طریق محدودیت های بیشتری برای ما ایجاد کنند؛ 
در عین حال ما کشوری هستیم که بر اساس قانون اساسی 
از نهضت های آزادیبخش دنیا حمایت می کنیم و معتقدیم 

مانند  تروریستی  گروه های  میان  ماهوی  تفاوت  حتماً  که 
داعش که آمریکا آنها را ایجاد کرده و از حمایت های مالی 
با  هستند،  برخوردار  نیز  هم پیمانانش  و  آمریکا  گسترده 
تشکل های سیاسی نظامی که از تمامیت ارضی خودشان 
دفاع می کنند، وجود دارد.وی گفت: این اختالف نظرها در 
می پیوندد،  کنوانسیون  این  به  که  کشوری  شرایط  قالب 
قابل بررسی است و ما نیز اگر در کمیسیون و در صحن 
مجلس بخواهیم این الیحه را تصویب کنیم، حتماً آن را 
این شرایط خواهیم کرد.وی خاطرنشان کرد:  به  مشروط 
البته برخی نمایندگان معتقدند که این شرایط قابل اعمال 
نیست، اما علی رغم اختالف نظر حقوقدان ها، نظر غالب این 
است که این شرایط می تواند تکلیف ما را نسبت به نکاتی 

که درباره آنها حساس هستیم، مشخص کند.

CFT مشروط تصویب می شود الیحه الحاق به 
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تجلیل از منتخبین مسابقه معماری بیستمین 
جشنواره خّیرین مدرسه ساز گیالن

آغاز ثبت نام سیزدهمین دوره مسابقات سراسري قرآن 
کریم ویژه جامعه کار وتالش استان البرز

تجلیل  مراسم  رشت:  منکویی- 
معماری   مسابقه  منتخبین  از 
خّیرین  جشنواره  بیستمین 
در  گیالن   استان  ساز  مدرسه 
مدارس  نوسازی  کل  اداره  محل 

گیالن برگزار شد.
جلسه   این  در  مقدم  مهندس 
حماسه  گرامیداشت  ضمن 
سازی  آزاد  سالروز  خرداد  سوم 
خرمشهر گفت: ایثار، مقاومت و از 

خودگذشتگی مردم در آزاد سازی خرمشهر 
ستودنی است. وی هدف از برگزاری مسابقه 
معماری را خاطر نشان و تصریح نمود: اداره 
کل نوسازی مدارس استان در راستای ایجاد 
سطح  ارتقاء  و  مدارس  معماری  در  پویایی 
کیفی و کمی آن و طراحی مدارس با رویکرد 
نوین، اقدام به برگزاری مسابقه ای با همین 

عنوان نموده است.
با  باید  اینکه هرکس  با بیان  مهندس مقدم 
عشق و عالقه کار خود را انجام دهد ،افزود: 

معماری که با عشق و عالقه  طرحی را خلق 
نماید قطعا اثرش ماندگار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه فضاهای ما باید جاذبه 
داشته باشند،تصریح کرد:باید از احداث سازه 
های بی روح بپرهیزیم وسازه های ما باید با 
روح لطیف دانش آموز همخوانی داشته باشد.

بیان  با  استان  مدارس  نوسازی  کل  مدیر 
نیروی  دارای  باید  مدارس  نوسازی  اینکه 
انسانی خالق باشد،تاکید کرد:باید از خالقیت 
نیروهای جوان برای آینده سازان این مرز وبوم 

استفاده کنیم.

نام  ثبت  زمان:  خبرنگار  کرج- 
سیزدهمین دوره مسابقات سراسري قرآن 
کریم ویژه جامعه کار وتالش استان البرز 
ازسوي اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعي 
 ٩7 ماه  خرداد  امروز5  از  البرز  استان 

آغازوتا۲4 خرداد ادامه خواهد داشت .
اجتماعي  امور  مدیر  نژاد  فالح  حسین 
تعاون،کارورفاه  کل  اداره  وفرهنگي 
خصوص  این  در  البرز  استان  اجتماعي 
دوره  سیزدهمین  ثبت نام  داشت:  اظهار 
و  کارگران  ویژه  قرآن کریم  مسابقات 
جامعه کار و تالش در رشته های مختلف 
آغازوتا۲4  ماه ٩7  از 5 خرداد  استان  در 

خرداد ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه مسابقات قرآن کریم 
با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و ارج نهادن 
کاروتالش  جامعه  فرهنگي  تالش های  به 
می شود،  برگزار  آن ها  خانواده های  و 
قرآن  مسابقات  دوره  سیزدهمین  گفت: 
رشته های  در  کارگری  جامعه  ویژه  کریم 

قران   مفاهیم  و  ترتیل  قرائت،  حفظ، 
و  تعاونگران  کارفرمایان،  کارگران،  برای 
افراد تحت پوشش  آنان ونیز  خانواده های 
بهزیستی و تأمین اجتماعی برگزار می شود 
باال  به  سال   ١5 سن  داشتن  همچنین  و 
برای حضور در این مسابقات در دوبخش 
خواهران وبرادران از شرایط شرکت دراین 

دوره از مسابقات مي باشد.
مدیرامور اجتماعي وفرهنگي این اداره کل 
نیز با بیان اینکه توسعه برنامه های قرآنی و 
فرهنگی وترویج کارشایسته در بین جامعه 
این  اولویت های  از مهم ترین  و تالش  کار 
اداره کل در استان است، خاطرنشان کرد: 
سیزدهمین  در  شرکت  جهت  متقاضیان 
البرز  از مسابقات قرآن کریم استان  دوره 
می توانند در مهلت اعالم شده با اداره کل 
تعاون،کارورفاه اجتماعي استان به شماره 
(واحد   35٠ )داخلي  تلفن3۲١۲٨٠٠٠ 
امور فرهنگي تماس حاصل نموده ودر این 

مسابقه ثبت نام نمایند.  

خدمتی دیگر از سوی شهرداری وشورای اسالمی شهر چهاردانگه

واگذاری یک واحد آپارتمان به مادر 
شهید

در  الزم  مجوزهای  تصویب  با  چهاردانگه:  نوری- 
واحد  یک  چهاردانگه،  شهر  اسالمی  شورای  مصوبه 
عالیقدر  شهید  بزرگوار  مادر  اختیار  در  آپارتمان  

»عبدالرضا حیدری » قرار گرفت.
چهاردانگه  شهر  پرور  شهید  اهالی  که  همانطور 
پاک شهید  پیکر  ماه سال ٩6،  بهمن  مستحضرند، 
عبدالرضا حیدری پس از ۲٩ سال چشم انتظاری به 

آغوش مادر و خانواده گرامی اش بازگردانده شد. 
بزرگوار در حضور جمع  پیکر شهید  مراسم تشییع 
بزرگی از مردم شهید پرور و مسئولین بزرگوارشهر، 
شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  بخشدار،  فرماندار، 
شهردار، فرماندهای نیروی انتظامی، بسیجیان، اهالی 
گرامی شهر و خانواده معزز شهدا از درب منزل مادر 
)ع(  عباس  امامزاده  گلزار شهدای  تا  عالیقدر  شهید 
برگزار شد .  در آن روز کمتر کسی متوجه منزل محقر 
پارکینگ استیجاری  مادر فداکار شهید حیدری در 
شد. از این رو اعضاء و هیئت رئیسه محترم  شورای 
اسالمی شهر و شهردار چهاردانگه از همان روز به فکر 
تامین یک واحد آپارتمان مجهز و مناسب در خور شأن 
مادر بزرگوار شهید حیدری افتاد و اقدامات الزم جهت 
اسکان در خور شأن این خانواده عزیز را در دستور کار 
خود قرار داد.  این امر پس از گذراندن مراحل قانونی 
و صدور مجوزهای الزم در مصوبه شورای شهر و ابالغ 
به شهرداری جهت رنگ آمیزی، تجهیز و نصب کابینت 
و شیر آالت و لوازم مورد نیاز آپارتمان شماره 6٠4 
مجتمع مسکونی فراز، سرانجام صبح روز سه شنبه یکم 

خرداد ماه محقق گردید. 
کلید آپارتمان مذکور با حضور جمعی از مسئوالن، 
بخشدار ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اعضاء و 
هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر، شهردار، جمعی از 
معتمدین محل و خانواده معظم شهدا در منزل فعلی 
خانواده بزرگوار شهید حیدری تحویل مادر گرانقدر 
این حرکت خداپسندانه که مسلما،  ایشان گردید.  
وظیفه ای است بر دوش همه ی مسئولین و مردم تا 
ذره ای از فداکاری های خانواده معظم شهدا را جبران 

نمایند ،مورد تقدیر مسئولین و حضار قرار گرفت. 

خبر

 آغاز عملیات اجرایی سه راه روستایی
 در خوزستان

وحیدی فر-اهواز: مدیر راه های روستایی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از 
آغاز عملیات اجرایی سه راه روستایی در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، پویا دشتی زاده 
اظهار کرد:راه روستایی امام زاده احمد اندیمشک به طول 5 کیلومتر با اعتباری 

بالغ بر 45 میلیارد ریال در حال انجام است.
وی افزود: این راه روستایی عالوه بر تسهیل در ارتباط روستاییان منطقه تردد 
زوار به مکان زیارتی و گردشگران به مکانهای سیاحتی را نیز سهولت می بخشد.

دشتی زاده ادامه داد: با بهره برداری از این مسیر بیش از ١١٠٠ خانوار از راه 
روستایی ایمن برخوردار خواهند شد. مدیر راه های روستایی اداره کل راه و 
شهرسازی خوزستان با اشاره جاده گرگر – گمبزون ماهشهر اظهار داشت: این 
محور یکی از محورهای پر تردد روستایی شهرستان ماهشهر و استان می باشد 
که عملیات اصالح، بهسازی و روکش آسفالت آن آغاز شده است. وی طول 
مسیر این جاده روستایی را ۲4 کیلومتر اعالم کرد و گفت: با تکمیالین پروژه 
عالوه بر مسیر دسترسی شادگان به رامشیر بیش از 7٨٠ خانوار روستایی از 
راه مناسب برخوردار خواهند شد. دشتی زاده اظهار داشت: عملیات بهسازی 
روکش آسفالت فاز سوم این مسیر با طول ٩ کیلومتر و اعتبار بالغ بر 3٠ میلیارد 
ریال آغاز شده و هم اکنون در حال انجام روکش آسفالت می باشد. وی ادامه 
داد: عملیات اجرایی پروژه بهسازی و آسفالت آنتنی های بخش غزانیه اهواز 
نیز آغاز شده است. مدیر راه های روستایی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 
گفت: این راه روستایی 4٠ کیلومتر طول دارد که در قالب 5 پروژه با اعتباری 
بالغ بر ١5٠ میلیارد ریال در روستاهای بخش غزانیه کالنشهر اهواز انجام می 

شود.

 پزشکان البرزی مادر و نوزاد را 
از مرگ نجات دادند

 تیم پزشکی بیمارستان فوق تخصصی البرزکرج در اقدامی کم سابقه، یک مادر 
باردار با بیماری خاص به همراه نوزادش را از مرگ نجات دادند.

دکتر فرشته رحیمی متخصص زنان و زایمان بیمارستان فوق تخصصی البرز 
کرج گفت: این مادر باردار با عالئم مسمومیت حاملگی شامل درد شکم، تهوع و 

افزایش فشار خون شب گذشته به این بیمارستان انتقال داده شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیمار درهفته سی و پنجم بارداری بود احتمال 

اینکه نوزادش نارس باشد وجود داشت.
رحیمی خاطرنشان کرد: آزمایش های قبل از زایمان نشان داد، بیمار با مشکل 
کاهش شدید پالکت خون و آنزیم های باالی کبدی مواجه است و زایمان 
سزارین نیز برای وی ریسک محسوب می شود. وی اظهار داشت: براین اساس 
کمیته بحران برای این مادر باردار شامل پزشکان داخلی، زنان و زایمان تشکیل 
شد . رحیمی ببان داشت: از آنجا که مسمومیت حاملگی می تواند عوارضی 
مانند خونریزی مغزی، خونریزی و پارگی کبد، کوری و مرگ و میر مادر را به 
دنبال داشته باشد، براین اساس زایمان این مادر به صورت طبیعی انجام گرفت.

وی گفت: هرچند این مادر در وضعیت جسمی مناسبی قرار نداشت اما با تالش 
پزشکان از مرگ وی و نوزادش جلوگیری شد ضمن آنکه وضعیت عمومی نوزاد 
خوب است و مادر روند بهبودی خود را در بخش مراقبت های پزشکی سپری 
می کند. ۲ ماه پیش نیز تیم پزشکی بیمارستان فوق تخصصی البرز کرج یک 

مادر ونوزاد را با شرایط خاص بیماری حین زایمان از مرگ نجات دادند.

خبر

از  مدیرعامل آب منطقه ای مازندران گفت: یکی 
راه کارهای اساسی برای رفع بحران آب در اراضی 

کشاورزی نوبت بندی است. 
به نقل از ایسنا؛ ابراهیم یخکشی اظهارکرد: امسال در 
مازندران با کاهش بارش برف و باران، رودخانه های 
استان نیز با حدود 5٠ درصد  کاهش میزان منابع 

آب در مقایسه با سال گذشته مواجه شد. 
نامطلوب  جوی  نزوالت  که  این  به  اشاره  با  وی 
باعث کاهش ذخیره سازی آب پشت سدها شد 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سدها با حدود 
7٨ میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته با 
کاهش منابع آب مواجه هستیم؛ بیشترین کاهش 
منابع آب در سد شهید رجایی با حدود 46 درصد 
یا 44 میلیون مترمکعب در مقایسه با سال گذشته 

است. 
تاثیر  عمده  مازندران  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
کاهش منابع آب را در حوزه کشاورزی دانست و 
به بخش  برای کاهش میزان خسارت  یادآورشد: 
کشاورزی سعی در اطالع رسانی درست به مردم 

برای مواجه شدن با کمترین تنش آبی شد. 
وی در زمینه اقدامات الزم برای کاهش خسارت، 

خاطرنشان کرد: امسال بازگشایی زود هنگام سدها 
و نیز نوبت بندی آب سدها و رودخانه ها و همچنین 
تا  شد  انجام  بندان ها  آب  و  رودخانه ها  الیروبی 

خسارت های جانبی کاهش یابد. 
* آبیاری تناوبی روشی موثر در مدیریت مصرف 

آب در مزارع برنج 
ابراهیم قربان نژاد رئیس اداره برنج سازمان جهاد 

ایسنا  با  گو  و  گفت  مازندران  استان  کشاورزی 
مرحله حساس  سه  جز  به  کرد:  اظهار  مازندران 
گیاه یعنی مرحله رشد پس از نشاکاری، مرحله 
پنجه دهی و در نهایت مرحله به خوشه رفتن و دانه 
بندی گیاه برنج که حتما باید پای بوته ها آب باشد، 
در بقیه موارد می توان از آبیاری تناوبی استفاده کرد. 
وی  با اشاره به این که در آبیاری تناوبی، باید مزرعه 

به طور کامل پر از آب شود تصریح کرد: پس از 
غرق آب کردن زمین، منتظر می مانیم تا با توجه 
به درجه حرارت هوا از 4٨ ساعت تا 7۲ ساعت این 

آب فرونشست کند.
برنج سازمان جهاد کشاورزی استان  اداره  رئیس 
مازندران تصریح کرد :زمانی که زمین به مرحله 
ترک مویی رسید بار دیگرباید آبیاری انجام شود؛ 
وعملکرد  پنجه دهی  افزایش  موجب  روش  این 

می شود. 
قربان نژاد با اشاره به این که کشاورزان می توانند 
از کودهای سیلیس و پتاس مقاومت  با استفاده 
گیاه را در مقابل تنش ها افزایش دهند گفت: برای 
انهدام علف های هرز از حاشیه مزرعه، می توان آب 

را مدیریت کرد.
وی افزود: برای آن که آب سریع تر به مزرعه برسد 
می توان با الیروبی کانال ها و از بین بردن علف های 
هرز سرعت حرکت آب به سمت مزرعه را افزایش 
داد. رئیس اداره برنج سازمان جهاد کشاورزی استان 
مزرعه  مرزهای  کشی  نایلون  با  گفت:  مازندران، 
نیز می توان از هدر رفت آب به کناره های زمین 

جلوگیری کرد. 

نوبت بندی، راهکاری در رفع بحران آب اراضی کشاورزی مازندران

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن صنف موسسات اتومبیل کرایه کرج

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند باتوجه به انجام اصالحات 
به عمل آمده درقانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

این شرکت راس ساعت 13 روزیکشنبه مورخ 1397/03/20 درنشانی محل پروژه - محمدشهر- 
روبروی حوزه علمیه جواداالئمه برگزار می کند.ازکلیه اعضاءمحترم دعوت می گردد تادرجلسه 

مذکورحضوربه هم رسانید.
یادآوری می شود: 1- درصورتیکه هریک ازاعضای تعاونی نتواند درمجمع عمومی فوق حضور 
یابد می تواند استفاده ازحق رای خود را برای حضور اعمال رای درمجمع عمومی به یک نماینده 
تام االختیار واگذار نماید . تعداد آراء وکالتی هرعضورحداکثرسه رای وهرشخص غیرعضوتنها 
یک رای خواهد داشت ودراین صورت تایید نمایندگی تام االختیار با دونفر ازاعضای هیات 
مدیره )آقایان :عبدی،صدوق شهرمیرزادی(معتبرخواهد بود ،بدین منظور عضومتقاضی اعطای 
نمایندگی باید حداکثر ازتاریخ انتشار آگهی دعوت تا دو روزه مانده به برگزاری مجمع عمومی 
به همراه نماینده خود وبادردست داشتن مدرک موید عضویت درتعاونی وکارت شناسایی 
معتبردرمحل دفترشرکت تعاونی حاضرتاپس ازاحرازهویت طرفین ،عضویت متقاضی واهلیت 
نماینده ،برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تائیدوبرای نمایندگی صادرگرددویانمایندگان 
تام االختیار خود رابه صورت مکتوب معرفی نمایند.ضمناً یادآوری می شود هریک ازاعضاء می 
توانند وکالت سه نفرازسایراعضاء را به همراه داشته باشند  وهرفرد غیرعضووکالت یک نفرازاعضاء 

رابپذیرند و وکالتنامه به امضاء دونفراز اعضای هیات مدیره ویک نفرازبازرسان معتبرخواهد بود.
2- این مجمع باحضوردوسوم کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد وتصمیماتی که دراین 

مجمع اتخاذ میشود برای کلیه اعضاء)اعم ازغایب ومخالف( نافذ ومعتبرخواهد بود.
دستورجلسه

1-طرح وتصویب تمدیدمدت فعالیت شرکت 
رئیس هیات مدیره 2-اصالح ماده )6(آدرس دفترتعاونی

مفقودی
رنگ   ١۲5 رادیسون  کبیر  سیکلت  موتور  مالکیت  شناسنامه  کمپانی  سند   
موتور N3C١٠٩٩۲۲ ٠١۲5 ش شاسی پالک ٨١١73یران 5٨٨ش   مشکی ش 
 ١۲5R٩5٠33٠٠ ***  N3C مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل

مفقودی
 برگ سبز پژو پارس مدل ٩5 با شماره پالک 674م43ایران ٨۲ با شماره موتور 
حمید  NAAN١١FE١GH7٠5١٠١بنام  شاسی  ١64B٠٠656١٨شماره 

بابلخداداد هتکه پشت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی  ابالغ اجراییه
محکوم  له :ابوطالب پورحمیدی نام پدر : فتح اله نشانی : تهران خ جمهوری  شرقی  اول 

خیابان  ملت  ساختمان  ملک پور پ ١73 واحد ۲
محکوم علیه: ١- امیر احمدی مجهول المکان

مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
٩۲٠٩٩7١3۲6٠٠٠74۲ محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ 45/7٠٠/٠٠٠  ریال 
وکیل  الوکاله  حق  ریال    ١٠٠/٠٠٠ مبلغ  به  دادرسی  هزینه  بانضمام  خواسته  اصل  بابت 

وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چکها لغایت اجرای حکم درحق محکوم له .
جنانچه محکوم علیه در فرجه قانونی مدلول حکم را اجرا ننماید وفق مقررات هزینه اجرای 

حکم)نیم عشردولتی( از وی اخذ می گردد.
  محکوم علیه  مکلف است  از تاریخ  اجراییه

 ١-  ظرف  ده  روز  مفاد  آنرا  بموقع  اجرا گذارد )ماده 34  قانون  اجرای  احکام مدنی ( 
۲- ترتیبی  برای  پرداخت  محکوم  به بدهد 3-  مالی معرفی  کند  که  اجرا  حکم  و استیفا  
محکوم  به از  آن میسر  باشد. چنانچه خود  را قادر  به اجرای  مفاد اجراییه  نداند  باید ظرف  
سی  روز  کلیه  اموال  خود را شامل تعداد یا مقدار  و قیمت  همه اموال  منقول  و غیر منقول  
به  طور  مشروح  مشتمل بر  میزان  وجوه نقدی  که  به هر  عنوان  نزد  بانکها  وموسسات  
مالی  و اعتباری  ایرانی  یا خارجی  دارد به همراه  مشخصات  دقیق  حسابهای  مذکور  و کلیه  
اموالی  که او  به هر  نحو  نزد اشخاص  ثالث  دارد و کلیه  مطالبات  او از  اشخاص  ثالث  ونیز  
فهرست  نقل  و انتقاالت  و هر نوع  تغییر  دیگر  در اموال  مذکور  از زمان  یک سال  قبل  
از طرح  دعوای  اعسار  به  ضمیمه دادخواست  اعسار  به مقام  قضائی  ارائه  نماید واال  به 
درخواست  محکوم  له بازداشت  می شود  ) مواد ٨ و 3 قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  مالی 
١3٩4( 4-  خودداری  محکوم  علیه  از اعالم  کامل  صورت  اموال  به منظور فرار از اجرای  
حکم  حبس  تعزیری  درجه هفت  را در پی دارد )ماده 34  قانون  اجرای  احکام  مدنی  وماده  
۲٠  ق. م. ا و ماده ١6  قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  مالی ١3٩4( 5-  انتقال  مال دیگری  
به  هر  نحو  با انگیزه  فرار از ادای  دین  به  نحوی  که  باقیمانده  اموال  برای  پرداخت دیون  
کافی نباشد  موجب  مجازات  تعزیر  درجه  شش  یا جزای  نقدی معادل  نصف  محکوم  به  یا  
هر دو  مجازات  میشود ) ماده ۲١  قانون  نحوه اجرای محکومیت  مالی ١3٩4(  6-  چنانچه  
صورت  اموال  پس از  مهلت  سی  روز ارائه شود  آزادی  محکوم علیه  از زندان  منوط  به 
موافقت  محکوم له  یا  تودیع  وثیقه  یا معرفی  کفیل  توسط  محکوم  علیه  خواهد بود . ) 

تبصره ١  ماده 3  قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  مالی ١3٩4(.
م الف:834 - مدیردفترشعبه6شورای حل اختالف مجتمع قضایی شماره2)شهید بهشتی(رشت - بهاره عباس پور

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ١3٩46٠3۲5٠٠3٠٠١636 مورخ ١3٩6/١۲/٠7هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد 
کریمی نژاد در ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت ٩3/33متر مربع قسمتی از پالک 
١54 اصلی واقع در بخش ١۲ استان لرستان شهرستان دلفان نورآبادعلی میرزایی 
خریداری از مالک رسمی آقای منصور منصوری و مستعلی زارعیان و حاجیعلی زارعی  
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١5 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند 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 وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف55
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول١3٩7/٠3/٠6 تاریخ انتشار نوبت دوم٠3/۲١/١3٩7

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

و ماده ١3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ١3٩76٠3٠١٠6٠٠٠٠574 هیات اول/موضوع قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی /آقای بابا علی یوسف پور 
فرزند جلیل بشماره شناسنامه 4 صادره از اردبیل در ششدانگ /یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن / به مساحت 66 متر مربع پالک 5٩٩ فرعی از ١٠٠ اصلی واقع در ....قریه 
عمر اباد ورامین .... خریداری از مالک رسمی آقای /..... محمد تقی شیر کوند .... محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ١5 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:١3٩7/3/6 تاریخ انتشار نوبت دوم:١3٩7/3/۲٠

م.الف 99ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی  ابالغ اجراییه
محکوم  له :ابوطالب پورحمیدی نام پدر : فتح اله نشانی : تهران خ جمهوری  شرقی  اول خیابان  ملت  

ساختمان  ملک پور پ ١73 واحد ۲
محکوم علیه: ١- امیر احمدی مجهول المکان

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه ٩۲٠٩٩7١3۲6٠٠٠737 
محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ 5٠/٠٠٠/٠٠٠  ریال بابت اصل خواسته بانضمام هزینه 
دادرسی به مبلغ ١٠٠/٠٠٠  ریال حق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چکها لغایت 

اجرای حکم درحق محکوم له .
جنانچه محکوم علیه در فرجه قانونی مدلول حکم را اجرا ننماید وفق مقررات هزینه اجرای حکم)نیم 

عشردولتی( از وی اخذ می گردد.
  محکوم علیه  مکلف است  از تاریخ  اجراییه

 ١-  ظرف  ده  روز  مفاد  آنرا  بموقع  اجرا گذارد )ماده 34  قانون  اجرای  احکام مدنی ( ۲- ترتیبی  
برای  پرداخت  محکوم  به بدهد 3-  مالی معرفی  کند  که  اجرا  حکم  و استیفا  محکوم  به از  آن 
میسر  باشد. چنانچه خود  را قادر  به اجرای  مفاد اجراییه  نداند  باید ظرف  سی  روز  کلیه  اموال  
خود را شامل تعداد یا مقدار  و قیمت  همه اموال  منقول  و غیر منقول  به  طور  مشروح  مشتمل بر  
میزان  وجوه نقدی  که  به هر  عنوان  نزد  بانکها  وموسسات  مالی  و اعتباری  ایرانی  یا خارجی  دارد 
به همراه  مشخصات  دقیق  حسابهای  مذکور  و کلیه  اموالی  که او  به هر  نحو  نزد اشخاص  ثالث  
دارد و کلیه  مطالبات  او از  اشخاص  ثالث  ونیز  فهرست  نقل  و انتقاالت  و هر نوع  تغییر  دیگر  در 
اموال  مذکور  از زمان  یک سال  قبل  از طرح  دعوای  اعسار  به  ضمیمه دادخواست  اعسار  به مقام  
قضائی  ارائه  نماید واال  به درخواست  محکوم  له بازداشت  می شود  ) مواد ٨ و 3 قانون  نحوه  اجرای  
محکومیت  مالی ١3٩4( 4-  خودداری  محکوم  علیه  از اعالم  کامل  صورت  اموال  به منظور فرار 
از اجرای  حکم  حبس  تعزیری  درجه هفت  را در پی دارد )ماده 34  قانون  اجرای  احکام  مدنی  
وماده  ۲٠  ق. م. ا و ماده ١6  قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  مالی ١3٩4( 5-  انتقال  مال دیگری  
به  هر  نحو  با انگیزه  فرار از ادای  دین  به  نحوی  که  باقیمانده  اموال  برای  پرداخت دیون  کافی 
نباشد  موجب  مجازات  تعزیر  درجه  شش  یا جزای  نقدی معادل  نصف  محکوم  به  یا  هر دو  
مجازات  میشود ) ماده ۲١  قانون  نحوه اجرای محکومیت  مالی ١3٩4(  6-  چنانچه  صورت  اموال  
پس از  مهلت  سی  روز ارائه شود  آزادی  محکوم علیه  از زندان  منوط  به موافقت  محکوم له  یا  
تودیع  وثیقه  یا معرفی  کفیل  توسط  محکوم  علیه  خواهد بود . ) تبصره ١  ماده 3  قانون  نحوه  

اجرای  محکومیت  مالی ١3٩4(.
م الف:832 - مدیردفترشعبه6شورای حل اختالف مجتمع قضایی شماره2)شهید بهشتی(رشت - بهاره عباس پور

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
به موجب دادنامه شماره ١١٠6 مورخ ٩6/١۲/١٠محکوم علیه به پرداخت مبلغ ١ اجور معوقه  محکوم 
است به پرداخت مبلغ .... به عنوان اصل خواسته و مبلغ ١/٠٨3/٠6۲به عنوان هزینه دادرسی و اوراق 
تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ 
١٠۲/٠٠٠ ریال از بابت نیم عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در 
مادتین ١١٩و١١٨ قانون اجرای احکام مدنی آگهی میگردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته 
می شود و بر اساس ماده ٩ قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه 

نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید .
مفاد اجرائیه :از تاریخ ٩6/3/3 لغایت ٩4/5/١3 جمعا به مبلغ 3٠٠/٠٠٠ ریال۲- اجور معوقه از تاریخ 
٩4/5/١3 لغایت ٩4/6/۲١ )ماهیانه به مبلغ ١5٠/٠٠٠ ریال(3-اجور معوقه از تاریخ ٩4/6/۲١ لغایت 
٩5/3/3 جمعا به مبلغ ١٩/35٠/٠٠٠ ریال 4- اجرت المثل ایام تصرف از مورخ ٩5/3/4 )پایان قرار 
داد اجاره لغایت ٩6/٨/۲5 )تاریخ صورتخلیه(از قرار روزانه ۲٠٠/٠٠٠ ریال طبق قرار داد اجاره جمعا 
به مبلغ ٨٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت ١7 ماه و ۲١ روز به عالوه ٩ روز اضافه ی 6 ماه اول سال  3 روز 
بابت سال ٩5و 6 روز بابت سال ٩6 (و پرداخت هزینه مصرفی آب و برق و گاز و طبق قرار داد اجاره و 
پرداخت مبلغ ١/٠٨3/٠6۲ ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له است . مبلغ ١٠۲/٠٠٠ ریال 

بابت نیم عشر دولتی محکوم است 
م الف 349 خ – رئیس حوزه 6 شورای حل اختالف ورامین 

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

خانم جمین احمدی فرزند محمود درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از پالک 
١47  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ١3کرمانشاه معروف به چاله گوره که از 
آقایان وراث رمضان عبدالرحمن خریداری درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز 
تحت کالسه  ٩5-43  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رأی شماره ١3٩66٠3١6٠٠7٠٠٠٩١٨  مورخ ١٠ / ٨/  ٩6  حکم به 
صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 76/7١ متر مربع به نام خانم جمین 
احمدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای احمدمیراحمدی می باشد 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ١5روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت 
برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم جمین احمدی صادر خواهد نمود. صدور 

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

تاریخ انتشار اول  ۲۲ / ۲ /   ١3٩7 تاریخ انتشار دوم 6  / 3 /   ١3٩7

آگهی مفقودی 
ملی  شماره  به  محمود  فرزند  دربندی  رضا  محمد  اینجانب  دانشجویی  کارت 
از دانشگاه  34٩٠3٨57 و شماره دانشجویی ٩6١۲7۲55 رشته مهندسی شیمی 

علم و فن آوری مازندران )بهشهر(مفقود گردیده وفاقد اعتبار است .
بهشهر 

تجدید آگهی مناقصه محدود

شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد بند 
10 مصوبه نشست شماره 6 شورای محترم 
پیمانکار  انتخاب  به  نسبت  شهر  اسالمی 
نصب  سنگین،  االت  ماشین  اجاره  جهت 
های  پروژه  جهت  جدول   واجرای  کفپوش 
عمرانی ازطریق مناقصه محدود اقدام نماید. 
مناقصه  برگه  دریافت  جهت  لذامتقاضیان 
عمران  واحد  بیشتربه  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 2/500/000/000

پایان تحویل مدارک :1397/3/29
محمدعلی کریمی شهردارصفادشت

مفقودی
 برگ سبز وانت زامیاد مدل ٩5 با شماره پالک 677ج٩5 ایران ٨۲ با شماره موتور 
اکبر حسینی درزی مفقود  ٨٠١۲74و شماره شاسی G٠444٠٠6بنام سید علی 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 نوبت اول

تجدید آگهی مشارکت 

باستناد  درنظردارد  صفادشت  شهرداری 
اسالمی  محترم  شورای   8 جلسه   8 بند 
گذارازطریق  سرمایه  جذب  به  شهرنسبت 
اجرای  جهت  خصوصی  بابخش  مشارکت 
نور)زمین  واداری  تجاری  مجتمع  پروژه 

حمام(ازطریق مزایده کتبی اقدام نماید.
شرایط  برگه  دریافت  جهت  لذامتقاضیان 
واحدعمران  بیشتربه  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک : 1397/3/29 

محمدعلی کریمی شهردارصفادشت

 نوبت اول
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فضای کلی کشور به سمت کاهش مصرف 
موادمخدر است

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش تمایل و کاهش نرخ مصرف 
مواد مخدر »گل« در بین دانشجویان از انتهای سال ١3٩5 تاکنون خبر داد 
و گفت: فضای کلی کشور به سمت کاهش قابل مالحظه گرایش به مصرف 

مواد مخدر است.
 به گزارش  ستاد مبارزه با مواد مخدر، پرویز افشار درخصوص عملکرد این ستاد 
و دستگاه های عضو در سال گذشته اظهار داشت: اقدامات کارشناسی، دقیق، 
مبتنی بر برنامه و ایجاد حساسیت و دغدغه در ارکان نظام، دستگاه های اجرایی 

و همچنین مردم شریف ایران منجر به نتایج درخشانی در کشور شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که اعتیاد در سراسر دنیا رو به فزونی است، کشور 
ما نه تنها با افزایش تعداد معتادان روبه رو نبوده است بلکه ضمن مهار رشد 
اعتیاد، شاهد کاهش ١5 درصدی تعداد مصرف کنندگان مستمر مواد در سال 

١3٩4 نسبت به سال ١3٩٠ بوده ایم.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
اظهار داشت: مواد محرک جدید صناعی )NPS( با تنوع زیاد و بیش از 7٠٠ 
گونه شناخته شده است و با هوشیاری و دقت مسئوالن و آگاهی مردم، تاکنون 

این مواد وارد کشور نشده است.
افشار گفت: در ماه گذشته با اقدامات اساسی و علمی دستگاه های عضو ستاد 
مبارزه با مواد مخدر شاهد افزایش بی سابقه قیمت ماده محرک »شیشه« در 
کشور بودیم به طوری که این ماده خطرناک نوسان قیمت قابل توجهی داشت. 
وی ادامه داد: برخورد موثر با مواد محرک و ورودی به کشور، ضربه زنی به بنیان 
ها و کارگاه های تولید »شیشه« و همچنین کنترل اساسی پیش سازهای تولید 

شیشه مانند افدرین و پسوافندرین از دالیل اصلی افزایش قیمت است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: افزایش بی سابقه قیمت 
»شیشه« در سال های گذشته به علت کنترل پیش ساز این ماده در کشور 
باعث شد که این ماده به عنوان ماده محرک خطرناک و مخرب که دومین ماده 
مصرفی در سال ١3٩٠ در بین معتادان بود، افت اساسی یابد و در حال حاضر 

نیز بعد از تریاک، گل و هروئین مقام چهارم را به خود اختصاص دهد.
وی یادآور شد: اقدامات برجسته و بزرگی مانند پاکی فضای اطراف دانشگاه 
دانه درشت  با  برخورد  نیز  و  ها  پارک  مکان های عمومی، سینماها،  ها، 
های مواد مخدر و ضربه زنی به بنیان ها و شریان های مالی قاچاقچیان 
از افتخارات نظام جمهوری اسالمی است. افشار افزود: تمام اقدامات مثبت 
سازنده و ارزنده نظام تحت تاثیر حضور تعداد اندکی از معتادان متجاهر، 
متکدیان و افراد بی خانمان قرار گرفته است که حداکثر تعداد آنها بین 3٠ تا 
5٠ هزار نفر است و این در حالی است که جمهوری اسالمی ایران با دارابودن 
یکی از بزرگترین شبکه های درمان اعتیاد در دنیا، ساالنه صدها هزار نفر را 
تحت پوشش خدمات درمانی قرار می دهد. وی تصریح کرد: باید این واقعیت 
انکارناپذیر را قبول کنیم که اعتیاد به مواد، ریشه در تاریخ دارد و ریشه کنی 
آن از دستورکار تمام کشورهای دنیا خارج شده است. افشار تاکید کرد: 
باید با همدلی، همراهی و هم افزایی تمام نهادهای دولتی مسئول و بخش 
غیردولتی نسبت به مهار و کنترل اعتیاد و کاهش آسیب و درمان و بازتوانی 

و اجتماعی شدن معتادان اقدام کنیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اولویت اصلی حوزه پیشگیری اولیه 
از اعتیاد، آموزش و جلوگیری از گرایش جوانان به مصرف مواد و ایجاد مهارت 
و قدرت در آنان است تا تجربه مصرف را حتی برای بار اول هم نداشته باشند. 

خبر

 دانش آموز باید نسبت به مسائل روز 
جامعه دارای بصیرت انقالبی باشد

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با 
اشاره به تربیت سیاسی، اجتماعی دانش آموزان گفت 
که دانش آموز پیشتاز انقالب اسالمی  باید نسبت به 

مسائل روز جامعه دارای بصیرت انقالبی باشد.
بین  امور  و  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان، دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان گفت: یکی از موضوعات مهمی است که باید 
بدان بپردازیم تربیت سیاسی، اجتماعی دانش آموزان 
است. وی گفت: دانش آموز پیشتاز انقالب اسالمی 
باید نسبت به مسائل روز جامعه دارای بصیرت انقالبی 
باشد و بدون آنکه بازیچه گروه ها و احزاب سیاسی 
باشد، درک عمیق سیاسی پیدا کند و بتواند مسیر 
حرکت کشتی انقالب اسالمی، اهداف و آرمان های 
آن،مخاطرات و بزنگاههای مختلف، فرصت ها و تهدید 
های آن را بشناسد و در مقاطع حساس و سرنوشت 
ساز، وظیفه دینی و انقالبی خودش را بشناسد و با 

روحیه جهادی بدان عمل کند
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
بیان کرد: اگر نظام فکری و خروجی تربیتی ما به گونه 
ای نباشد که دانش آموزان عضو ما ، عناصری حساس 
نسبت به وقایع پیرامون و کنشگر نسبت به وظایف 
انقالبی خود نباشند ، بایستی به فکر تجدید نظر در 

فرایند های کار تشکیالتی دانش آموزان باشیم
عالمتی خاطرنشان کرد: در این روز ها جند موضوع 
متحده  ایاالت  است:  مطرح  اسالمی  انقالب  با  مهم 
آمریکا در اقدامی غیر قانونی سفارت خود را به قدس 
اشغالی انتقال داده است ،آمریکا در ادامه به بد عهدی 
های خود از برجام خارج شده است و گستاخانه ١۲ 

شرط برای جمهوری اسالمی ایران تعیین کرده است
وی بیان کرد: دانش آموز عضو تشکل ما بایستی از 
قبل عضویت در تشکل ،تحلیل پیدا کند و قدرت فهم 
اتفاقات جزئی سیاسی را در پازل کلی معادالت جهانی 
پیدا کند و به عبارتی بفهمد که مجموع این اقدامات 
از دراز کردن دست چدنی با دستکش در دوره اوباما 
تا خروج آمریکا از برجام در دوره ترامپ همه در یک 
سیاست اصولی از سوی استکبار جهانی تحلیل می 
شود وآن تالش برای براندازی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی است اما بحمدهلل کشتی انقالب اسالمی علی 
رقم همه این سنگ اندازی ها و مانع تراشی ها حرکت 
خود را به سرعت ادامه می دهد و همه این ها مرهون 
رهبری حکیم و فرزانه است که با قوت و قدرت و با بهره 

مندی از بصیرتی قرآنی این انقالب را رهبری می کند

خبر

دبیر اجرایی طرح پاد در خصوص شیوع مصرف دخانیات جویدنی مانند 
»ناس« و »بی تی« در بین دانش آموزان گفت: دانش آموزان بعد از 
مقطع هفتم به دلیل شرایط محیط و حس بزرگ شدن کشش بیشتری 

به سمت استعمال دخانیات پیدا می کنند.
حمیدرضا شاهسوند دبیر اجرایی طرح پاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
طرح پاد در راستای پیشگیری از استعمال دخانیات در بین دانش آموزان 
است و این طرح از ١۲ سال پیش بوسیله وزیر وقت آموزش و پرورش 
مطرح ولی در سیکل اداری و در مراحل کارشناسی باقی ماند. وی ادامه 
داد: طی تفاهم نامه ای که با وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید 
طرح پاد در سال ٩5 به صورت پایلوت در دو مدرسه پسرانه و دخترانه 
در مقطع متوسطه اول اجرایی شد که در قالب این طرح دانش آموزان 
آموزش های الزم در خصوص آسیب های استعمال دخانیات می بینند.

وی افزود: دانش آموزان بعد از مقطع هفتم به دلیل شرایط محیط و 
حس بزرگ شدن کشش بیشتری به سمت استعمال دخانیات پیدا می 
کنند به همین دلیل ما باید به آنها در مقطع هفتم آموزش های الزم را 

درخصوص آسیب های استعمال دخانیات بدهیم.
شاهسوند در خصوص شیوع استعمال دخانیات و محصول جویدنی 
»ناس« و »بی تی« در بین دانش آموزان گفت: بر اساس قانون جامع 
کنترل دخانیات تبلیغ سیگار و قلیان از رسانه های عمومی ممنوع است. 
دبیر اجرایی طرح پاد ادامه داد: محصول جویدنی »ناس« و »بی تی« 
در دکه های روزنامه فروشی رو به روی مدارس با قیمت کامال ارزان 
در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد و هیچ منع قانونی در زمینه فروش 

آن وجود ندارد.

مدیرکل اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و 
دارو نحوه نظارت این سازمان بر عطاری ها را تشریح کرد و گفت: 
عطاری ها تنها می توانند در زمینه فروش گیاه دارویی اقدام کند 
و فروش داروی گیاهی یا هرگونه مخلوط پودرشده فرآورده های 

گیاهی در عطاری ها ممنوع است.
دکتر مهناز خانوی درباره بحث ساماندهی عطاری ها و نظارت 
بر آنها جهت پیشگیری از تخلف، به ایسنا گفت: نظارت بر 
واحدهای عطاری به طور مستقیم بر عهده سازمان غذا و دارو 
نیست، بلکه سازمان غذا و دارو با همکاری صنف عطاری ها این 

اقدام را انجام می دهد.
وی از تدوین آیین نامه ای در زمینه طب سنتی ایرانی از سوی 
وزارت بهداشت خبر داد و افزود: این آیین نامه ای توسط دکتر 
ایمانیه، مشاور وزیر بهداشت در طب ایرانی و با حضور سازمان 
غذا و دارو و سایر نهادها مانند معاونت درمان در حال تدوین 
است. یکی از بندهای این آیین نامه درباره نظارت بر عطاری ها 
از طریق فرآیندهای قانونی است و در صورتی که تصویب شود.

خانوی تاکید کرد: باید توجه کرد عطاری ها تنها می توانند در 
زمینه فروش گیاه دارویی اقدام کند. البته اگر می خواهند در 
زمینه های دیگری غیر از دارو فعالیت کنند، مربوط به صنف شان 
است و در آنجا باید تصمیم گیری شود، اما فروش داروی گیاهی 
گونه  و هر  گیاهی  فرآورده های  پودرشده  یا هرگونه مخلوط 
فرآورده ای که ادعای درمانی داشته باشد در عطاری ها ممنوع 

است.

کشور  عزیز  هنرمندان  از  تعدادی  سوی  از  مطالبی  طرح  پی  در 
درخصوص کسر حق بیمه از قراردادهای هنری، معاون بیمه ای سازمان 
تامین اجتماعی ضمن تأکید بر توجه به سخنان این عزیزان به عنوان 

یکی از گروههای مرجع جامعه، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش پیام زمان از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، 
اجتماعی  تأمین  افتخارات سازمان  از  محمد حسن زدا گفت: یکی 
خدمت رسانی به جامعه بزرگ هنرمندان است. برای توسعه خدمات 
به این عزیزان نیز همکاری های سازنده ای با سایر ارگانها انجام می 
شود و در سازمان تأمین اجتماعی دغدغه خدمت رسانی مناسب به 
تمامی فعاالن این حوزه ارزشمند وجود دارد. زدا با بیان اینکه تمامی 
قراردادهای پیمانکاری در تمامی حوزه ها و فعالیت های مختلفی که 
در کشور انجام می شود، مشمول کسر حق بیمه هستند، افزود: بر 
اساس ماده 3٨ قانون تامین اجتماعی؛ در مواردی که انجام کار به طور 
مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در 
قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد کند که کارکنان خود 
و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی 
بیمه کند. وی افزود: کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی، 
شورای اصناف، موسسات غیردولتی، موسسات خیریه و عام المنفعه 
مشمول مقررات این ماده هستند. همچنین معاون بیمه ای سازمان 
تامین اجتماعی تصریح کرد: چنانچه کار موضوع قرارداد و مندرجات 
قرارداد داللت بر انجام کار توسط شخص پیمانکار به تنهایی داشته باشد 
و کارفرما نیز موضوع را گواهی کند، نیازی به محاسبه و مطالبه حق 

بیمه بابت آن قرارداد نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان 
اینکه ساالنه 4٠ هزار ایرانی در حوادث مختلف جان 
خود را از دست می دهند، گفت: امروز شاهد رونمایی 
از شش بالگرد امدادی هستیم که با وجود مشکالت 
زیاد از جمله اعمال تحریم ها موفق به خریداری آنها 
شده ایم. این بالگردها دست دوم بوده و از کشورهای 
اروپایی خریداری شده اند. دکتر علی صدرالسادات 
که  کشور  هوایی  اورژانس  مرکز  افتتاح  مراسم  در 
پیام  فرودگاه هوایی  روز شنبه - پنجم خرداد در 
کرج برگزار شد، اظهار کرد: ساالنه 4٠ هزار ایرانی 
ناشی  حوادث  آن  عمده  که  مختلف  حوادث  در 
از دست  را  رانندگی است، جان خود  از تصادفات 
صورت  اقدامات  وجود  با  داد:  ادامه  وی  می دهند. 
گرفته برای اصالح جاده ها، ایمن سازی خودروها و 
ترویج فرهنگ رانندگی هنوز هم آمار مرگ و میر 
هموطنان در حوادث باال است.  ایران جزو ۲٠ کشور 

بزرگ دنیاست که پهنه آن بیابان، کوه، دشت، ساحل 
و... را شامل می شود که همین ویژگی های جغرافیایی، 
ارائه خدمات امداد زمینی را با دشواری هایی مواجه 
می کند. به همین دلیل شرایط اقتضا می کند که 

امکانات اورژانس هوایی کشور افزایش یابد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، افزود: 
امداد هوایی در کشور در راستای  توسعه خدمات 
اجرای طرح تحول سالمت انجام می شود.  امروز نیز 

شاهد رونمایی از شش هلی کوپتر امدادی هستیم 
که علی رغم مشکالت زیاد از جمله اعمال تحریم ها 
موفق به خریداری آنها شده ایم.  این بالگردها دست 

دوم بوده و از کشورهای اروپایی خریداری شده اند.
معاون وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر ٩٠ درصد 
امداد  در  بالگردها  نوع  این  از  دنیا  هوایی  اورژانس 
هوایی استفاده می کنند.  شاید این بالگردها به اندازه 
بالگردهای امدادی برخی کشورها به روز نباشند اما 
نیاز کشور در این حوزه را رفع می کنند.  بدون شک 
شش بالگرد جوابگوی نیاز کشور در بحث امداد هوایی 
زودی  به  بالگردها  این  تعداد  امیدواریم  اما  نیست 
افزایش یابد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برای افتتاح یک مرکز اورژانس هوایی کشور صبح 
امروز شنبه پنجم خرداد وارد البرز شد. وی در این 
مراسم از سه فروند بالگرد پیشرفته اورژانس هوایی 

رونمایی خواهد کرد.

مرگ ساالنه 40 هزار ایرانی در حوادث 

 فروش دارو گياهي 
در عطاري ها منع شد

توضیحات  اتمین اجمتاعی 

درخصوص بیمه هرنمندان
شیوع مرصف مواد جویدین 
مخدر در بین دانش آموزان

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ١3٩46٠3۲5٠٠3٠٠٠١67 مورخ ١3٩7/٠۲/١7هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پری قدیمی گالم بحری 
در ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت ۲۲4/٨6متر مربع قسمتی از پالک ١54 اصلی 
واقع در بخش ١۲ استان لرستان شهرستان دلفان نورآباددم آویزه خریداری از مالک رسمی 
آقای منصور منصوری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ١5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف١١١
 امیرحسین خلیلی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

آگهی اصالحی 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ١3 ماده  و   
  ٩۲ /  ١۲ / برابر رای شماره ١3٩۲6٠3١6٠٠7٠٠4٨۲7  مورخ ۲١  سند رسمی 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای کاوه سلیمانی به شماره شناسنامه 5٩6٠٠٠٩7۲۲ صادره از روانسر کدملی 
5٩6٠٠٠٩7۲۲ فرزند محمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود 
تشکیل   ٩١/553 کالسه  تحت  نیز  پرونده  که  است  نموده  مالکیت  سند  وصدور 
وبه هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیئت پس از رسیدگی برابر رای فوق 
مستندا به ماده 3 قانون وماده ١3 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت 
ششدانگ یک دستگاه ساختمان را به مساحت -/١۲٩،١3 مترمربع به نام آقای کاوه 
سلیمانی از پالک 53 اصلی روانسر بخش ١۲ کرمانشاه واقع در روانسر خیابان بهار 
کوچه شش 6 خریداری از محمد سلیمانی مع الواسطه از آقای سلطانعلی اردالن 
مالک صادر نموده ، و در آگهی قبلی نام مالک اولیه از قلم افتاده است لذا مراتب در 
یک نوبت به فاصله یک ماه آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت صدور سند 
مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه اعتراض 
خود را کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد، لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضاء مدت مذکوروعدم  
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . تاریخ انتشار   6   /  3 /  ١3٩7  
 یداله کاظمی  -  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

آگهی
خواهان خاتون ملک محمدی دادخواستی به طرفیت داوود توکلی به خواسته صدور 
گواهی عدم امکان سازش از سوی زوجه به شعبه اول دادگاه عمومی کجور  تقدیم که 
به کالسه پرونده ٩6٠١٩۲ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن به تاریخ ٩7/4/٩ساعت 
المکان بودن خوانده و درخواست  ١۲ صبح تعیین گردیده است به علت مجهول  
خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردند ضمناً در صورت عدم حضور دادگاه غیابی اتخاذ تصمیم خواهد نمود
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی بخش کجور علی فیروز نژاد

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 شماره١3٩66٠33١٠١٠٠٠6٠7٠ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم انسیه کندری فرزند امراله  
به شماره شناسنامه ٨5١  کد ملی 4٩١٠3٩١٩3۲ صادره از شهریار در ششدانگ یک 
باب ساختمان  به مساحت ۲۲٨/7۲ مترمربع ۲٨١ پالک فرعی از ١63 اصلی واقع در 
جاده مالرد- روبروی مرغ مادر - کوچه میالد - پالک ١5 خریداری از مالکین رسمی 
آقای ابراهیم بیات و مسلم نوین علی آباد محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ١5 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 3١۲6
تاریخ انتشار نوبت اول: ٩7/۲/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٩7/3/6

محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ١3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ١36 مورخ ١3٩7/۲/١7 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ماشاء اله 
تقی نیا فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ٩6٠  صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب واحد تجاری به مساحت  ٩4 متر مربع پالک ١فرعی از ١١6 اصلی واقع 
درکاوکالی پلدختر  بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای حسن رضا شریف 
زاده محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١5 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ١3٩7/٠3/٠6 تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠3/۲١/١3٩7 
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی حصروراثت
بشناسنامه١٩٩٠5٩٩354صادره  اهلل  پدرعزیز  نام  درقایدی  سعید  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی  دزفول  از 
ازمسجد  بشناسنامه١3٠65صادره  درقایدی  عزیزاله  مرحوم  که  داده 
اش  ورثه  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  دزفول  درتاریخ١3٩7/۲/٩در  سلیمان 
بشناسنامه١٩٩٠٩5735٨صادره  قایدی  دره  ۲-فرزاد  عبارتنداز١-متقاضی 
دزفول)پسران  از  بشناسنامه١٩٩١١773۲١صادره  درقایدی  دزفول3-فرید  از 
١٩٩٠5۲7١٨3صادره  بشناسنامه  بشناسنامه  درقایدی  متوفی(4-فاطمه 
بشناسنامه١٩٩٠6٩36٨7دزفول6- قایدی  در  دزفول5-مریم  از 
متوفی(7- ١٩٩٠7٨٨١٨١دزفول)دختران  بشناسنامه  درقایدی  زینب 

طال   بی  متوفی(٨-بی  ١۲٠5۲دزفول)پدر  درقایدباقربشناسنامه  مراد 
قایدی  دره  بشناسنامه١37١دزفول)مادرمتوفی(٩-شوکت  درقایدی 
قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  متوفی(والغیر  بشناسنامه١374۲دزفول)همسر 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه8-تقدسی فر

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه٩6٠٩٩٨6١4١3٠٠5٩6شعبه3دادگاه  پرونده 
خرمشهر تصمیم نهایی شماره٩6٠٩٩76١4١3٠١6٠7-خواهان:خانم جماهیرتعاب 
نشانی  به  طه  فرزند  صاکی  فتلی  سیامک  آقای  وکالت  عبداالمیربا  فرزند  نژاد 
خرمشهرخیابان4٠متری روبروی خیابان مبارزپارک شقایق طبقه فوقانی رستوران 
ستاره طالیی-خواندگان:١-آقای علی بازیارفرزندشنبه با وکالت خانم ساره نیکو نژاد 
فرزند محمدحسن به نشانی خرمشهر-میدان مطهری روبروی بازارروزطبقه فوقانی 
مجهول  نشانی  به  فرزندماشاءاله  مظاهری  مهدی  ۲-آقای  دکترمریدی  داروخانه 
جماهیرتعاب  خانم  دعوای  دادگاه:درخصوص  بیع-رای  عقد  المکان،خواسته:ابطال 
به  دادگستری  صاکی،وکیل  فتلی  سیامک  آقای  وکالت  عبداالمیربا  نژادفرزند 
نژاد،وکیل  نیکو  ساره  خانم  وکالت   با  شنبه  بازیارفرزند  آقایان١-علی  طرفیت 
دادگستری۲-مهدی مظاهری فرزندماشاءاهلل مبنی برصدورحکم به ابطال عقد بیع 
بودن  اللغیر  مستحق  لحاظ  به  اول  ردیف  خوانده  و  خواهان  بین  ما  فی  منعقده 
بودن مبیع مقوم به سه میلیون و یکصد هزاریال و محکومیت تضامنی خواندگان 
پانصدهزارریال  و  میلیون  و شش  سیصدوشصت  مبلغ   به  معامله  استردادثمن  به 
و  اوراق  به  ازتاریخ١3٩5/١۲/۲3،باتوجه  وتاخیرتادیه  دادرسی  احتساب خسارت  با 
محتویات پرونده ودادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بدین شرح اعالم کرده است 
خوانده ردیف اول به موجب مبایعه نامه مورخ١3٩5/١۲/۲3یک واحد آپارتمان واقع 
درخرمشهرخیابان کمربندی بلوک٨طبقه5واحدشماره١٩تحت پالک ثبتی قسمتی 
از یک اصلی ناحیه١۲و١3بخش7خرمشهر به نمایندگی خوانده ردیف دوم با خواهان 
معامله کرده است.حاال کاشف به عمل آمده خواندگان مالک نبوده وملک دیگری را 
فروخته اند و تقاضای صدورحکم به شرح خواسته نموده است .وضعیت ثبتی پالک 
موصوف ازاداره ثبت اسنادو امالک خرمشهر استعالم شده که به موجب نامه شماره 
6٠4/٩6/١۲٠١٨-١3٩6/٨/۲3اعالم شده است))شش  دانگ پالک یک اصلی واقع 
درناحیه ١۲و١3بخش 7خرمشهر ذیل ثبت شماره یک ازدفتر یک صفحه یک وبه 
سازمان  نمایندگی  به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  نام  چاپی١٠343۲به  شماره 
ملی زمین و مسکن سابقه ثبت دارد که برابر صورتمجلس تفکیک متعددبه فروعات 
افراد  به  شهری  زمین  درقوانین  مندرج  قانونی  وازطریق  گردیده  تفکیک  مختلف 
تطیق  است.((موضوع جهت  گردیده  رسمی  اسناد  انتقال  به  واگذارومنجر  مختلف 
اسناد ومدارک خواهان با محل و چگونگی نقل و انتقال واحد موصوف به کارشناس 
ارجاع شده وکارشناس منتخب اعالم کرده است واحدی که خواهان مدعی ابطال 
فرزند  عبدالمحمدبوالی  نام  به  شخصی  به  متعلق  است  بوده  آن  انتقال  و  نقل 
٩4۲-٨٨/٨/۲٠تنظیمی  شماره  نامه  وکالت  موجب  به  نامبرده  و  بوده  عبدالکریم 
دفترخانه ۲٨6خرمشهربه آقای فرهادغالمی فرزند همت واگذار کرده است. خوانده 
نفره  سه  هیئت  الزحمه  حق  ولی  نموده  اعتراض  کارشناس  نظر  به  اول  ردیف 
کارشناسان را پرداخت ننموده است ونظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق ومعلوم 
مورد کارشناسی مطابقت داشته است. وکیل خوانده ردیف اول درجلسه دادرسی 
حاضر شده ودرخصوص دعوای خواهان دفاع موثری به عمل نیاورده است.خوانده 
بدین  خواهان  دعوای  این  بنابر  است  شده  دعوت  نشرآگهی  طریق  از  دوم  ردیف 
وصف وارد است و به استناد مواد 5۲۲،5١٩،5١5،١٩٨قانون آیین دادرسی مدنی 
بیع مورخه  به بطالن عقد  مصوب ١37٩و مواد 3٩۲،3٩١،3٩٠قانون مدنی حکم 
و  مبلغ سیصد  پرداخت  به  تضامنی  نحو  به  خواندگان  محکومیت  ١3٩5/١۲/۲3و 
شصت و شش میلیون وپانصد هزارریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ یازده 
میلیون و هشتصد و بیست هزارریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و مبلغ پنج میلیون ریال حق الزحمه کارشناس و خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ ١3٩5/١۲/۲3تازمان اجرای حکم با رعایت تغییر شاخص ساالنه نرخ تورم 
که محاسبه آن پس از پرداخت هزینه دادرسی به عهده اجرای احکام است درحق 
خواهان صادر واعالم می شود.رای صادرشده نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و 
نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روزقابل واخواهی دراین دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظردرمحاکم تجدید نظراستان خوزستان است.

ضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری خرمشهر

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ٩46/٩4 و رای شمار١۲۲3٠ مورخه 
٩6/١۲/١٩ به تقاضای رضا نجفی نیا فرزند ولی خان نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ١٩١١35/۲4 متر مربع مجزی شده از پالک ١4 اصلی باقیمانده 
واقع در بخش 5 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی(علی 
چقل وند و مهدی چغلوند )هر دو نجفی نیا ( رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ١5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4١54٩7٩
تاریخ انتشار نوبت اول : ١3٩7/3/6 تاریخ انتشار نوبت دوم : ١3٩7/3/۲١ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسداللهی 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

١-تاج الدین قوامی نصر  فرزند احمد به نشانی استان شهرستان خرم آباد روستای 
سهیل بیگی 5٠ متر باالتر از تابلو جلوی خیابان اصلی مبل دینا 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
١-حسین سهرابی  فرزند .... به نشانی ..........

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه : 
طبقه  شرقی  شهدای  آباد  –خرم  لرستان  نشانی  به  حیدر  فرزند  زینوندیان  کاظم 

فوقانی ساختمان بانک ملی وکیل تاج الدین قوامی نصر 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ٩7١٠٠٩66556٠٠١3١ 
به  دادنامه مربوطه ٩6٠٩٩766556٠٠456  محکوم علیه محکوم است  و شماره 
پرداخت مبلغ 33/5٠٠/٠٠٠ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ٩37/5٠٠ ریال بابت 
الوکاله وکیل برای مرحله  هزینه دادرسی ومبلغ ۲/٠١٠/٠٠٠ ریال به عنوان حق 
بدوی خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سررسید چک مورخه ١3٩6/٠١/3٠ لغایت یوم 

صدور در حق محکوم له اعالم و صادر می گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 

شهرستان خرم آباد –سمیه دلفانی . 

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

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره ١3٩56٠33١٠57٠٠٠4٩5 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
جواهرکشاورزفیض  آسا فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 3٨4 صادره از الهیجان 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ٨۲/5٠ مترمربع پالک ۲7 فرعی از 365 
محرز  مرادی  علی  مراد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  محمدشهر  در  واقع  اصلی 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١5 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.66٠ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ٩7/٠۲/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠6/٠3/٩7

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره١3٩66٠33١٠57٠٠47٩٠هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سیدمجیدمیرعشقی فرزند رضا بشماره شناسنامه ١7١ صادره از اراک درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ١١١٨/5۲ مترمربع 
از مالک رسمی خانم  از ٩ اصلی واقع در ماهدشت خریداری  پالک 5343 فرعی 
به منظور اطالع عموم مراتب در  لذا  زینب طایفی نصرآبادی محرز گردیده است. 
دو نوبت به فاصله ١5 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. 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.66۲ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ٩7/٠۲/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠6/٠3/٩7

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک
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نفت سبک ایران رکورددار افزایش قیمت شد 

نفت سبک ایران در هفته منتهی به ١٨ مه با افزایش ۲ دالر و ٨١ 
سنت، بیشترین افزایش قیمت را در میان شاخص های نفت خام  به 

خود اختصاص داد و بیش از 76 دالر برای هر بشکه معامله شد.
در  ایران  نفت خام سبک  قیمت  میانگین  گزارش،  این  اساس  بر 
و  دالر   ۲ با  اردیبهشت ماه(   ۲٨ )جمعه،  مه   ١٨ به  منتهی  هفته 
افزایش به 76 دالر و 6٠ سنت برای هر بشکه رسید.  ٨١ سنت 
میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون 66 دالر 
و ٩١ سنت برای هر بشکه بوده است. میانگین قیمت نفت خام 
برای  و 3 سنت  بررسی ۲ دالر  مورد  دوره  در  ایران هم  سنگین 
هر بشکه افزایش یافت و به 73 دالر و 5٨ سنت رسید. میانگین 
قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( نیز 
در هفته منتهی به ١٨ مه، به 75 دالر و6١ سنت برای هر بشکه 
رسید که نسبت به هفته پیش از آن، ۲ دالر و ١5سنت برای هر 

بشکه افزایش یافته است.
بازه  این  در  هم  تی آی  دبلیو  شاخص  خام  نفت  قیمت  میانگین 
زمانی، 7١ سنت برای هر بشکه افزایش یافت و به 7١ دالر و 3١ 
سنت رسید. در هفته مورد بررسی، قیمت نفت خام شاخص برنت 
با ۲ دالر و 5٩ سنت افزایش، 7٨ دالر و ٨٠ سنت برای هر بشکه 
معامله شد. میانگین قیمت نفت خام شاخص های دوبی و عمان 
نیز در دوره مورد بررسی یک دالر و ٩4 سنت افزایش یافت و به 
ترتیب هر بشکه 75 دالر و 5۲ سنت و 75 دالر و 63 سنت برای 

هر بشکه معامله شد.

تصمیم گیری ژاپنی ها در مورد کاهش خرید نفت 
ایران چند ماه طول می کشد 

رئیس اتحادیه نفت ژاپن گفت، چند ماه طول می کشد تا پاالیشگاه 
های ژاپنی در مورد سیاست خود در قبال خرید نفت از ایران پس 

از تحریم های جدید آمریکا تصمیم گیری کنند.
رئیس  تسوکیوکا،  تاکاشی  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پاالیشگاه  تا  کشد  می  طول  ماه  چند  گفت،  ژاپن  نفت  اتحادیه 
های ژاپنی در مورد سیاست خود در قبال خرید نفت از ایران پس 
از تحریم های جدید آمریکا تصمیم گیری کنند. وی که ریاست 
دومین شرکت بزرگ پاالیشگاهی ژاپن یعنی ایدمیتسو کوسان را 
نیز بر عهده دارد گفت، پاالیشگاه های ژاپنی در حال جمع آوری 
اطالعات هستند و هنوز گفت وگویی با دولت ژاپن یا دولت آمریکا 
انجام نداده اند. وی افزود، سیاست پاالیشگاه ها در مورد کاهش 
از مدنظر  ایران احتماال طی چند ماه آینده و پس  از  خرید نفت 
قرار دادن واکنش های دیگر مشتریان نفت ایران از جمله چین، 
هند، کره جنوبی، فرانسه و ایتالیا اتخاذ خواهد شد. این مقام ژاپنی 
اظهار داشت، با توجه به مهلت ١٨٠ روزه ای که برای کاهش خرید 
نفت از ایران تعیین شده، پاالیشگاه های ژاپنی احتماال باید تا ماه 
اوت در مورد کاهش خرید خود از ایران تصمیم گیری کنند. ماه 
خریدهای  میزان  تعیین  مورد  در  خریداران  که  است  زمانی  اوت 

خود از ایران برای بارگیری در ماه اکتبر تصمیم گیری می کنند.

کوتاه از انرژی

 آذربایجان به همکاری خود با ایران
 ادامه می دهد

مدیر کل اروپا، امریکا و کشورهای همسایه خزر معاونت 
امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت درباره احتمال 
قرارداد  این  تدوام  بر  ایران  تحریم های  گذاری  تاثیر 
گفت: ما با آذربایجان روابط دیرینه ای داریم و قطعا 
این کشور به تمام این موارد فکر کرده و قرارداد را 
امضا کرده است. به گزارش زمان به نقل از ایلنا، حسین 
اسماعیلی درباره برنامه توسعه بلوک های اکتشافی خزر 
اظهار داشت: در مالقاتی که فروردین ماه سال جاری 
بین روسای جمهور دو کشور ایران و آذربایجان صورت 
امضا شده  و سند همکاری  انجام  مذاکراتی  گرفت، 
تحریم های  گذاری  تاثیر  احتمال  درباره  وی  است. 
ایران بر تدوام اجرای این قرارداد گفت: ما با آذربایجان 
روابط دیرینه ای داریم و قطعا این کشور به تمام این 
موارد فکر کرده و قرارداد را امضا کرده، تصور نمی کنم 
مشکل خاصی در رابطه با توسعه این بلوک داشته 
باشیم. مدیر کل اروپا، امریکا و کشورهای همسایه خزر 
معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت تصریح 
زمینه  در  خاصی  محدودیت  حاضر  حال  در  کرد: 
توسعه این بلوک نداریم، بخشی از امکانات را داریم 
و سکوی منحصر به فرد شناور امیر کبیر را نیز در 
آبهای خزر داریم و برخی امکانات را هم طرف آذری 
دارد، بنابراین مشکلی وجود ندارد. وی همچنین بیان 
کرد: ما با چند شرکت بین المللی که در آبهای عمیق 
فعالیت می کنند در حال مذاکره هستیم و مذاکرات 
بعدی هم توسط هیات مشترک دو کشور ادامه پیدا 
می کند. اسماعیلی یادآور شد: سهم هر دو کشور از هر 
دو بلوک بطور مساوی است، در مورد مدل مشارکت 
نیز در حال مذاکره هستیم، اینکه به صورت مشترک 

و یا مدل های دیگر رایج در دنیا  توسعه صورت گیرد.
حوزه  سه  به  خزر  دریای  گزارش،  این  اساس  بر 
رسوبی شمالی، جنوبی و میانی تقسیم می شود که 
پس از اجرای 3٠ هزار کیلومتر لرزه نگاری دوبعدی 
در بخش میانی آن و بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، 
ادامه  این بخش مشخص شد و در  46 ساختار در 
پس از بلوک بندی این 46 ساختار، هشت بلوک جزو 
اولویت های شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت خزر 
قرار گرفت. میدان سردارجنگل در بلوک 6 و با فاصله 
۲5٠ کیلومتری از پایگاه پشتیبانی نکا واقع شده است. 
این میدان در سال ١3٩١ کشف شد و حفاری چاه 
نخست آن تا عمق حدود ۲ هزار و 5٠٠ متری پیش 
رفت. چاه دوم میدان سردارجنگل نیز در ١4۲3 متری 
غرب چاه نخست این میدان و تا عمق حدود سه هزار و 
5٠٠ متری با هدف فعالیت اکتشافی/توصیفی حفاری 

و در ابتدای سال ۲٠١5 آزمایش و بهره برداری شد. 

نفت در جهان

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در تشریح روند 
صادرات نفت پس از خروج آمریکا از برجام گفت: 
گذشته  همانند  ایران  نفت  صادرات  خوشبختانه 
ادامه دارد و هم اکنون روزانه حدود ۲ میلیون و 

5٠٠ هزار بشکه نفت خام صادر می شود. 
به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، علی کاردر 
اظهار کرد: آمریکا نقشی در صادرات نفت ایران 
الزم  ضمانت های  اروپایی ها  اگر  و  است  نداشته 
)برجام(  اقدام مشترک  برنامه جامع  و  بدهند  را 
حفظ شود، می توان در همین سقف نفت صادر 
کرد؛ البته به استثنای تغییر مسائل تجاری دنیا 
مثل تاثیرپذیری تقاضای نفت از رشد اقتصادی 

که ربطی به تحریم ندارد.

و  اجزا  همه  به  اروپایی ها  اگر  وی،  گفته  به 
کشتیرانی،  یعنی  نفت  صادرات  نیاز  مورد  لوازم 
متعهد  بیمه  و  پول  انتقال  و  نقل  حمل ونقل، 
وجود  به  نفت  صادرات  در  مشکلی  بمانند، 

نمی آید.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره آخرین 
وضع حضور توتال در طرح توسعه فاز ١١ پارس 
می کند  تالش  توتال  هم اکنون  گفت:  جنوبی 
استثنایی از دولت آمریکا بگیرد و اگر این موضوع 
محقق نشود، طرح فاز ١١ پارس جنوبی را ترک 
و به شریک چینی خود واگذار می  کند؛ در این 
فعال  شرکت  این  هزینه های  بازپرداخت  صورت 

انجام نمی شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

صادرات نفت ایران طبق روال ادامه دارد 

آگهی مناقصه و مزایده  عمومی
شهرداری چهاردانگه در نظر دارد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت به برگزاری مناقصه و مزایده عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید.

 نوبت اول

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه و مزایده و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز پس از درج آگهی نوبت دوم به آدرس بزرگراه آیت اله 
سعیدی، چهاردانگه، پالک 519 ساختمان مرکزی شهرداری- واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 5- 55279294
توضیح : 1- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه و مزایده می باشد. 

روابط عمومی شهرداری چهاردانگه 2- هزینه خرید اسناد مبلغ 500/000 ریال می باشد.

ردیف

1

2

نوع مناقصه / مزایده

مناقصه عمومی

مزایده عمومی

عنوان
طراحی و نظارت بر اجرای پروژه مشارکتی مجتمع تجاری،اداری و 

ورزشی جنب ساختمان شورا

بهره برداری از سالن های ورزشی امام علی )ع(  و حسین آباد مفرح

مبلغ ) به ریال(

1/500/000/000

-----

سپرده )به ریال(

75/000/000

50/000/000

آگهی فقدان
١3٩6/5/١دفتر  مورخ   ١6٨7١7 شماره  های   وکالتنامه  با  کریمی  مریم  خانم 
7٠644مورخ  و  ٩کرج  خانه  ١3٩6/5/3دفتر  و١٠١٠١7مورخ  ۲٩قزوین  خانه 
١۲٨کرج  ١3٩4/١۲/١٩دفترخانه  و٨67۲مورخ  ١4کرج  خانه  ١3٩4/٩/۲6دفتر 
جانب  از  ١٠٠کرج  ١3٩4/٩/3دفترخانه  ١3٩6/3/6و١٩١4۲مورخ  و۲١474مورخ 
وراث مرحوم پرویز کریمی که عبارتنداز )میترا ومینا ومهین وفاطمه ومهدی همگی 
کریمی (  ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
به مساحت ٨٨/٨٠متر  ان   بنای احداثی در  مالکیت ششدانگ یک قطعه زمینبا 
مربع تحت پالک ثبتی ١63/۲١٨67مفروز از پالک ۲5۲فرعی از ١63اصلی مورد 
ثبت ذیل صفحه ١٩5ودردفتر ١75١به شماره ثبت 6٨6٠77به نام پرویز کریمی 
بعلت  سند  فلذا  شد  ٠٩۲6٩4صادر  المثنی  سند  اداری  تشریفات  از  وپس  ثبت 
المثنی  مالکیت  سند  صدور  درخواست  مالک  وکیل  سپس  مفقودگردیده  سرقت 
قانون  نامه  ماده ١۲٠آیین  تبصره یک اصالحی  استناد  به  لذا مراتب  نموده است 
ثبت دریک نوبت آگهی می شودتاچنانچه کسی مدعی وجودسند مالکیت نزدخود 
ویاانجام معامله نسبت به ملک مذکورمی باشد ازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت ده 
اداره تسلیم نماید بدیهی  ارائه اصل سندمالکیت به این  روزاعتراض خود راضمن 
اعتراض اصل  ویا درصورت  اعتراضی واصل نشود  است چنانچه ظرف مدت مقرر 
به متقاضی تسلیم خواهدشد.م/ برابرمقررات  المثنی  سندارائه نگردد سندمالکیت 

الف3۲5٩
محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ
 مفاد دادخواست وضمائم

زاده  حمیدبریهی  بطرفیت  دادخواست  وحیدحقیقی  آقای  مهراقتصادباوکالت  بانک 
فرزندقاسم وطاهر بریهی زاده فرزندسعیدبخواسته مطالبه مبلغ١3٠/٠٠٠/٠٠٠بابت 
وجه یکفقره چک بعالوه خسارات تاخیرتادیه وکلیه خسارات دادرسی تقدیم کرده 
است که به این شعبه ارجاع به شماره٩6١٠١٨حقوقی به ثبت رسیده است حسب 
تقاضای نامبرده واجازه محکمه مستندابه ماده73قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت 
دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج وازنشرآگهی درروزشنبه مورخ٩7/4/١6ساعت 
٩:3٠درجهت دادرسی درشعبه شورای حل اختالف مجتمع شماره دوحضوریابدویاقبل 
ازموعدمقرربه دفترشعبه مراجعه ویادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم هرگونه 
است  نمایدبدیهی  اعالم  دادرسی  ازجلسه  واردقبل  مطروحه  بدعوی  وپاسخی  دفاع 

درصورت عدم حضورویاعدم ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهدگرفت.   
شعبه35شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم ١. حسن دهقان زاده مریم آباد 

۲. رضا ترک دهنو 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی   اشتیجه  گنجی  عباسغلی  /خانم  آقای  خواهان 
الزام  خواسته  به  دهنو  ترک  رضا   .۲ آباد  مریم  زاده  دهقان  حسن   .١ آقای/خانم 
پرونده کالسه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  تنظیم سند رسمی  مطرح که  به 
٩7٠٩٩٨۲٩۲٩4٠٠١76  شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت 
دادگاه  دستور  که حسب  تعیین   ٠٩:٠٠ ساعت   ١3٩7/٠4/١6 مورخ  به  رسیدگی 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف 4۲۲
اسماعیل حاجی وند  - منشی دادگاه  بخش شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه ٨١۲ و رای شماره ١١٠١٠ مورخه ١3٩6/١١/١١ به تقاضای خانم 
قمر تاج جوزی فرزندعباس  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ١5/٨۲6 
متر مربع مجزی شده از پالک فرعی از ۲٠٩١ اصلی واقع در بخش یک  شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی(محمد حسین والیزاده  رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ١5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ١3٩7/3/6 تاریخ انتشار نوبت دوم : ١3٩7/3/۲١ 
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اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :  ١-غالمرضا زید علی بیرانوند  فرزند برارنازار به نشانی استان 

شهرستان خرم آباد کمالوند روستای گیرچان منزل بیرانوند 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم :  ١-محمد باقر فتاحی نیکو  فرزند .... به نشانی ..........

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه : 
کاظم زینوندیان فرزند حیدر به نشانی لرستان –خرم آبادچهارراه بانک پاساژایران طبقه اول 

وکیل غالمرضا زید علی بیرانوند 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ٩7١٠٠٩66556٠٠١۲٩ و 
شماره دادنامه مربوطه ٩6٠٩٩766556٠٠45۲  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
63/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ١/655/٠٠٠ ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 
3/7٨٠/٠٠٠ ریال به عنوان حق الوکاله وکیل برای مرحله بدوی خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ 
سررسید چک مورخه ١3٩6/٠4/٠١ لغایت یوم صدور در حق محکوم له اعالم و صادر می گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان 

خرم آباد –سمیه دلفانی . 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

١-محمد باقر کیمیایی  فرزنددرویش مراد  به نشانی استان لرستان شهرستان خرم 
آباد  میدان کیو فاز یک هنر ششم کفپوش حسنوند  

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
١-مهدی بیرانوند  فرزند جهان بخش  به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد 

خیابان انقالب کوچه شهید بهرامی موبایل ٠٩١6667٩١۲٨ 
انقالب کوچه  آباد خ  لرستان شهرستان خرم  نشانی  .....به  فرزند  بکرانی  ۲-سمیرا 

شهید بهرامی کلینیک اریا 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ٩7١٠٠٩66١٠5٠٠۲٠٨  
و شماره دادنامه مربوطه ٩6٠٩٩766١٠5٠٠٨64  حکم به الزام خوانده خانم سمیرا 
بکرانی به حضور در احراز دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت 
ملک پالک ثبتی ۲٨۲ فرعی از 3 اصلی بخش 4 خرم آباد ذیل ثبت ٨67 صفحه ی 
۲۲5 دفتر جلد ۲۲ ثبت خرم آباد به نام خواهان آقای محمد باقر کیمیایی صادرو 
اعالم می گردد و همچنین حکم به محکومیت خوانده مهدی بیرانوند به پرداخت 
مبلغ ١/۲٩۲/٠٠٠ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 

هزینه اجرا بر عهده محکوم علیهم می باشد . 
 مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد – بهروز همتی کاله کج 

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه ١١5٩و رای شماره ١۲3١4 مورخه ٩6/١۲/۲۲ به تقاضای علی اصغر 
متر  به مساحت ١75/44  عمارت  یکباب  به ششدانگ  نسبت  فوالد  فرزند  بهاروند 
مربع مجزی شده از پالک 4/۲5 فرعی از 5اصلی واقع در بخش4  شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی(شرکت تعاونی مسکن کارگران کارخانه 
پارسیلون  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ١5 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
تقدیم دادخواست  اقدام و گواهی  به مراجع قضایی ذیصالح  تقدیم دادخواست  به 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 4١54٩7٨
تاریخ انتشار نوبت اول : ١3٩7/3/6 تاریخ انتشار نوبت دوم : ١3٩7/3/۲١ 
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه ٩۲٩ و رای شماره ١۲5١5 مورخه ٩6/١۲/۲6 به تقاضای همایون 
ولی خانی فرزند حمید نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ١7٠/۲٩ متر 
مربع مجزی شده از پالک ۲۲٠٩  اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد 
انشاء  و  تائید  و  افتخاری  رسیدگی  اولیه )رسمی(طیبه  مالک  مالکیت  از  خروجی 
گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله ١5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4١54٩76
تاریخ انتشار نوبت اول : ١3٩7/3/6 تاریخ انتشار نوبت دوم : ١3٩7/3/۲١ 
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نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره١3٩66٠33١٠57٠٠47٩١هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی علوی جیردهی فرزند حسین بشماره شناسنامه ٩ صادره از فومن درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ١١١٨/5۲ مترمربع 
از مالک رسمی خانم  از ٩ اصلی واقع در ماهدشت خریداری  پالک 5343 فرعی 
به منظور اطالع عموم مراتب در  لذا  زینب طایفی نصرآبادی محرز گردیده است. 
دو نوبت به فاصله ١5 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. 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.66١ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ٩7/٠۲/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠6/٠3/٩7
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نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره١3٩66٠33١٠57٠٠4٨٠٠هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
پوران فوالدی فرزند فریدون بشماره شناسنامه 7 صادره از کرج درششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 6٠٠٠ مترمربع پالک ١١5 فرعی از 36۲ 
منصوربخت  جواد  حاج  آقای  رسمی  مالک  از  محمدشهرخریداری  در  واقع  اصلی 
فاصله ١5  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
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.65٩ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ٩7/٠۲/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠6/٠3/٩7

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز، درباره 
ملی  تولیدات  از  شرکت  این  حمایت 
گازرسانی  گفت:  ایرانی  پیمانکاران  و 
حفظ  سبب  تنها  نه  کشور  صنایع  به 
از  حمایت  بلکه  می شود،  محیط زیست 

کسب  و کار ایرانی است.
نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امروز  این که  بیان  با  محمدرضا صدیقی 
دسترسی  بدون  کشور  در  صنعتی  هیچ 
گفت:  نمی گیرد،  شکل  طبیعی  گاز  به 
جایی  تا  طبیعی  گاز  به  صنایع  نیاز 
است که همه نیروگاه ها، پتروشیمی ها و 
دیگر صنایع، بخش عمده خوراک مورد 
نیاز خود را از شبکه گاز کشور دریافت 

می کنند.
وی با اشاره به این که شرکت ملی گاز 
ایران در چهار دهه اخیر، بیش از 4٠ برابر 

ظرفیت پاالیش، شبکه انتقال و توزیع گاز 
را افزایش داده است، گفت: شرکت ملی 
گاز به بزرگ ترین تأمین کننده انرژی در 
این در شرایطی  کشور بدل شده است، 
است که همه ساله شاهد ثبت رکوردهای 
جدیدی در حوزه تولید، پاالیش، انتقال 
و توزیع گاز طبیعی در کشور هستیم و 
این روند فزاینده در پنج سال اخیر ادامه 
داشته است. افزون بر این، در سال های 
اخیر، روند تامین گاز نیروگاه های کشور 
سیر صعودی داشته و مصرف بیشتر گاز 
واقع،  در  نیروگاهی،  بخش  در  طبیعی 
با  پاک  انرژی  این  جایگزینی  معنی  به 
سوخت های مایع و انتشار کمتر آالینده 
از  برخورداری  و  کالنشهرها  هوای  در 
محیط زیستی پاک برای همه شهروندان 

است.

ملی  این که شرکت  بر  تاکید  با  صدیقی 
گاز، اتصال همه صنایع کشور به شبکه 
قرار  کار  دستور  در  را  طبیعی  گاز 
سهم  اساس  این  بر  کرد:  اظهار  داده، 
فرآورده های نفتی در سبد سوخت صنایع 
به کمترین میزان می رسد که این اقدام، 
شرکت ملی گاز را به یکی از بزرگ ترین 
شرکت های دولتی حامی محیط زیست 

در سطح ملی تبدیل می کند.
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز، مقدار 
گازرسانی روزانه به نیروگاه ها  و صنایع 
در سال گذشته را به ترتیب ١٨5 و ١٠٠ 
میلیون مترمکعب اعالم کرد و ادامه داد: 
گازرسانی به صنایع سبب رونق کسب وکار 
بزرگ ترین  از  ما همواره  ایرانی می شود. 
حامیان تولیدات و توانمندی های ایرانی 
بوده ایم و در سال جدید که با تدبیر مقام 
کاالی  از  حمایت  سال  رهبری،  معظم 
گاز  ملی  شرکت  شده،  نام گذاری  ایرانی 
ایران همچنان راهبرد خود در حمایت از 
تولیدات و پیمانکاران توانمند داخلی را با 

قوت افزون تر ادامه خواهد داد.
وی از شرکت ملی گاز ایران به عنوان یک 
شرکت توسعه ای یاد کرد که بخش عمده 
با  را  تجهیزات  زمینه  در  خود  نیازهای 
تکیه بر تولید ملی تامین می کند و اجرای 
طرح ها را  با اعتماد بر توان صدها سازنده 

و پیمانکار ایرانی به سرانجام می رساند.

گفت:  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  سخنگوی 
تاثیرگذار خود  کارکردهای  به  توجه  با  ایران  پتروشیمی  صنعت 

می تواند تولید ناخالص ملی را افزایش دهد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، محمدمهدی مفتح، با بیان 
این که یکی از مهم ترین مزیت های ما در بخش اقتصادی، صنعت 
پتروشیمی است، گفت: برای فعال کردن هرچه بیشتر این بخش در 
اقتصاد کشور به جذب و تزریق سرمایه نیاز داریم و باید حمایت های 
الزم را برای تحقق جهش و توسعه در این صنعت با همگرایی بیشتر 

محقق کنیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی افزود: پتروشیمی، صنعتی پرسود برای سرمایه گذاران و 
این بخش بدون شک  باشد.  اشتغال زا  بخشی است که می تواند 
ناخالص داخلی و رشد  تولید  افزایش  به  بیشتر  با توسعه هرچه 

اقتصادی کمک خواهد کرد.
با سیاست های  از خام فروشی همسو  باید  این که  به  با اشاره  وی 
اقتصاد مقاومتی فاصله بگیریم، تصریح کرد: یکی از راه های رهایی 
از خام فروشی در صنعت نفت توسعه پتروشیمی در همه ابعاد است.

مفتح به موضوع سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی نیز اشاره و 
عنوان کرد: سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و همچنین استفاده 

از فناوری های مدرن در این بخش نیازی ضروری به نظر می رسد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی گفت: پتروشیمی در ایران با توجه به حجم تولید و نیز 
و  می رود  شمار  به  کشور  اقتصاد  برای  پرسود  صنعتی  صادرات، 
هرچند برخی موانع برای ورود سرمایه در سال های اخیر وجود 
داشته است، اما باید بر این نکته تاکید کرد که پتروشیمی صنعتی 

جذاب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

رشد تولید ناخالص ملی با تداوم 
روند توسعه صنعت پتروشیمی 

اتصال همه صنایع به شبکه گاز در دستور کار
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گره بحران صندوق های بازنشستگی چگونه باز می شود؟
* مجید سلیمی بروجنی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند با هر روز گذشت زمان و عدم توجه کافی به 
معضالت صندوق های بازنشستگی، حل مشکالت را در آینده نه چندان دور 
که تعداد بازنشسته ها افزایش خواهد یافت، پیچیده تر و پرهزینه تر خواهد کرد.

صندوق های بازنشستگی چند سالی است که حال و روز خوشی ندارند. بر 
طبق آمار و ارقام حدود ١٨ صندوق بازنشستگی کشوری در کشور وجود دارد، 
اما نزدیک به ١٠ درصد بازنشستگان تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی 
کشوری و تامین اجتماعی قرار دارند.به طور معمول صندوق های بازنشستگی 
میان سالگی  دوران  به  تشکیل می شوند،  ابتدا  در  دارند.  سازوکار مشخصی 
می رسند و در نهایت به دوران کهنسالی. اعضای این صندوق ها در ابتدای 
امر بیمه شدگان هستند و در عمل تا دهه دوم و سوم بازنشسته ای وجود 
ندارد، اما مادامی که بخشی از بیمه شدگان بازنشسته می شوند، رشد مصارف 
صندوق رو به افزایش می رود. پس از آن، مصارف و منابع به نقطه سر به سر 
می رسند و در آخر به دلیل غالب شدن تعداد بازنشستگان، رشد مصارف از 
منابع پیشی می گیرد و آرام آرام نیاز به ایجاد اصالحات پررنگ می شود.آنچه 
عموما در این صندوق ها ضرورت اصالحات را دو چندان می کند، سالمندی 
اتفاق حتی در  این  مالی منجر می شود.  تعادل  به عدم  جمعیت است که 
کشورهای توسعه یافته غربی نیز رخ می دهد، ولی در ایران شرایط حادتر بوده 
است.مشکالت پیچیده ای که امروز در صندوق های بازنشستگی شاهد هستیم، 
به نحوه مدیریت آنها در گذشته بازمی گردد. چنان که شاهد وقوع شکاف 
بسیار بزرگی میان منابع و مصارف آنها هستیم. براساس آمار و ارقام، نزدیک 
به ٨٠ درصد مصارف صندوق های بازنشستگی و بیش از 6٠ درصد از مصارف 
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از محل بودجه عمومی دولت تامین 
اعتبار می شود.اگر شرایط فعلی در صندوق های بازنشستگی کشور ادامه یابد 
و سیاست های اصالحی الزم عملیاتی نشود، وضعیت به مراتب پیچیده تر از 
وضع موجود خواهد شد. چنان که پیش بینی می شود هزینه های مربوط به 
صندوق ها طی سال های آتی به سهمی در حدود 4٠ درصد از تولید ناخالص 
داخلی کشور خواهد رسید. کارشناسان معتقدند در صورتی که راهکاری برای 
خروج از مشکالت صندوق های بازنشستگی اندیشیده نشود، یقینا طی دو یا 
سه دهه آینده متولدین پرشمار دهه 6٠ نیز به جمعیت بازنشستگان کشور 
اضافه و شرایط بغرنج تر خواهد شد و شاید الزم شود کل درآمدهای نفتی و 
حتی مالیاتی دولتی صرف هزینه های جاری این صندوق ها شود. در چنین 
شرایطی، عمال منابعی برای بودجه عمرانی و پروژه های دولت باقی نمی ماند. 
به بیان دیگر، نه تنها نمی توان انتظار رشد و توسعه اقتصادی را داشت که چه 
بسا اداره امور کشور نیز با مشکل روبه رو خواهد شد.یکی از مشکالت بزرگ، 
بدهی دولت به تامین اجتماعی است. دولت سال هاست بدهی خود به صندوق ها 
را نداده و این بدهی تا سال ١3٩6 بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان بوده و 
هر روز در حال افزایش است. دولت نیز متوجه این اوضاع وخیم صندوق ها 
شده و حتی در تالش است که بخشی از بدهی خود را بازپرداخت کند و 
برمبنای همین دیدگاه بوده که در بودجه امسال نزدیک به 6٠ هزار میلیارد 
تومان به این امر اختصاص داده است.وضعیت سرمایه گذاری در صندوق ها 
مطلوب نبوده و میانگین بازدهی سرمایه گذاری آنها در یک دهه گذشته منفی 
بوده است. بسیاری از شرکت های زیرمجموعه آنها به واسطه فروش دارایی های 
خود، بازدهی خود را مثبت اعالم کرده اند. نکته مهم صندوق های بازنشستگی 
در راه حل سرمایه گذاری آن است که کوچک بودن و تالطم بازار سرمایه در 
ایران و همچنین ریسک های سیاسی برای سرمایه گذاری خارجی، این گزینه 
را هم برای صندوق ها با سرمایه گذاری کامل و هم برای حساب های انفرادی با 
ذخیره سازی کامل دارای مشکالتی می کند.از سوی دیگر، ورودی صندوق ها به 
شدت کاهش یافته است. دست و دل بازی بیش از حد سیستم بازنشستگی در 
اجرای نظام مزایای معین، ورودی کم حق بیمه به صندوق ها که ناشی از باال 
بودن نرخ بیکاری در کشور است و عملکرد ضعیف اقتصادی در رابطه با رشد 
تولید ملی، وضعیت فعلی صندوق ها را دچار تزلزل کرده است.در صورت عدم 
تغییر اساسی در شرایط صندوق ها نمی توان آینده روشن و امیدوارکننده ای 
برای آنها متصور شد. به خصوص که صندوق ها به واسطه شرایط سیاسی و 
حاکمیتی، نه تنها نتوانسته اند طلب های خود را از دولت ها بگیرند، بلکه بخشی 
از طلب های خود را به اجبار با شرکت های ورشکسته و زیان ده تهاتر کرده اند و 
مجبور شده اند که به جای حضور در یک بازار رقابتی، در یک فضای تاریک و 
غیرشفاف به بنگاه داری بپردازند.صندوق های بازنشستگی ایران به شدت نیازمند 
اصالحات ساختاری هستند. در اغلب کشورهای دنیا نظام بازنشستگی به سمت 
چند الیه بودن حرکت کرده است. در این روش فرد یا صندوق به وکالت از 
فرد، بخشی از پول خود را سرمایه گذاری می کند و متناسب با میزان بازدهی، 
فرد نیز منتفع می شود. با این تفاسیر، ریسک شرایط اقتصادی را خود فرد قبول 
می کند. البته نوآوری در این الیه می تواند به این صورت باشد که در درجه اول 
ورودی های صندوق در یک ساختار تنظیم گری شده به سمت سرمایه گذاری 
مناسب هدایت داده شده و در درجه دوم تعداد صندوق ها کم شده و در 
نهایت یک یا دو صندوق مزایای معین در کشور فعال شود.با کم شدن تعداد 
صندوق ها، هزینه مدیریت و جاری آنها بسیار کاهش یافته و حاشیه سود آنها را 
باال خواهد برد. البته در مسیر اجرای این اصالحات باید مراقب بود که کمترین 
حساسیت و ضرر برای بازنشستگان فعلی و کارمندان قدیمی و در شرف 
بازنشستگی ایجاد شود.تجربه نشان داده که اصالحات پارامتریک اثرات موقتی 
دارند و مجددا ظهور خواهند کرد. در کل به نظر می رسد مقبول ترین راهکار 
اصالحی، نظام چند الیه تامین اجتماعی است. پیش نیاز اجرای این اصالحات، 
شجاعت و جسارت تصمیم گیرندگان و مجریان است و باید تمام هزینه های 
سیاسی و اجتماعی آن را به جان بخرند. طبیعی است که نه کارفرمایان و نه 
کارگران موافق این اصالحات نخواهند بود، چراکه هدف از این گونه اصالحات، 
کاهش خروجی ها و افزایش ورودی ها به صندوق ها است. با این تفاسیر، سن 
بازنشستگی و حق بیمه ها باید افزایش یابد.آنچه دولت تاکنون به صندوق ها 
اختصاص داده، جبران هزینه ها بوده و تاثیری در شرایط نامطلوب و بحرانی 
صندوق ها ایجاد نکرده است. دولت باید هر چه سریع تر و با جدیت اصالحات 
را شروع کرده و حداقل سمت هزینه ها را مدیریت کند.هر روز گذشت زمان و 
عدم توجه کافی به معضالت صندوق ها، حل مشکالت را در آینده نه چندان دور 
که تعداد بازنشسته ها نیز افزایش خواهد یافت، پیچیده تر و پرهزینه تر خواهد 
کرد. این بیمار سرطانی اگر زودتر درمان نشود، روز به روز حالش وخیم تر و با 
گسترش بیماری، مداوایش دشوارتر و پرهزینه تر و حتی غیرممکن خواهد بود.   

نگاه روز

شاخص بورس در کانال 9۵ هزار 
واحد تثبیت شد

آمار بازار سهام در هفته گذشته نشان می دهد شاخص 
کل بورس با 5٠3 واحد افزایش معادل ٠.5 درصد به 

٩5 هزار و 455 واحد رسید.
به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، 
آمار و اطالعات بازار سهام نشان می دهد که در هفته 
گذشته، داد و ستدها در تاالر شیشه ای با رشد اکثر 
شاخص های بورس روزهای سبزی را برای سهامداران 
رقم زد و بر بستر آن شاخص کل بورس با 5٠5 واحد 
افزایش نسبت به هفته پایانی اردیبهشت ماه در کانال 
٩5 هزار واحد تثبیت شد.نگاهی دقیق تر به فرایند 
رفتار معامالتی سهامداران حقیقی و حقوقی در تاالر 
شیشه ای مشخص می کند که در پایان معامالت 
هفته منتهی به دوم خرداد ماه ٩7 شاخص کل بورس 
با ٠.5 درصد افزایش نسبت به هفته آخر اردیبهشت 
ماه، به رقم ٩5.455 واحد رسیده است.بر اساس این 
به  افزایش  واحد  با 357  اول  بازار  گزارش، شاخص 
با ١٠٨3  دوم  بازار  و شاخص  رسید  واحد   67.٩7١
واحد صعود عدد ۲٠۲.33٩ واحد را تجربه کرد و به 
این ترتیب شاخص بازار اول با  ٠.5  درصد افزایش 
با ٠.5  درصد رشد نسبت به  بازار دوم   و شاخص 
هفته قبل  از آن مواجه شدند.همچنین در پنج روز 
کاری هفته گذشته، ارزش کل معامالت اوراق بهادار به 
3٠.٠٩5 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 
از آن 67  درصد افزایش یافته است.در ضمن تعداد 
6.۲٨7 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۲75 هزار 
دفعه مورد معامله قرار گرفت که ١6 درصد افزایش را 
نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.این درحالی است 
که تعداد ٩٩  میلیون واحد از صندوق های سرمایه 
گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش 
از ١٠٠١ میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت که با 
۲7 درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن  همراه 
شد.نگاهی به روند رو به رشد بازار سهام که در چند 
هفته اخیر و از ١7 اردیبهشت ماه ٩7 شکل گرفته 
نشان می دهد این وضعیت به صورت مستمر به تقویت 
خرید و فروش سهام منجر شده و در سویی دیگر 
سهامداران با امید و اعتماد بیشتری در تاالر شیشه 
ای مشغول به سرمایه گذاری هستند.افزون بر این، با 
نزدیک شدن به فصل مجامع شاهد تحرک بیشتری 
از سوی فعاالن بازار در روزهای آینده هستیم که می 
تواند به محرک تازه تری برای عمیق تر شدن معامالت 

منجر شود.

تورم اردیبهشت ماه 9.1 درصد 
اعالم شد

بانک مرکزی، نرخ تورم در ١۲ ماه منتهی به اردیبهشت 
١3٩7 نسبت به ١۲ ماه منتهی به اردیبهشت ١3٩6 

را معادل ٩.١ درصد اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، خالصه نتایج به  
دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ١٠٠=١3٩5 
خدمات  و  کاالها  بهای  است.شاخص  شرح  این  به 
ماه  اردیبهشت  ایران در  مصرفی در مناطق شهری 
امسال به ١١7.5 رسید که نسبت به ماه پیش 6.١ 
اردیبهشت٩7  در  شاخص  یافت.این  افزایش  درصد 
نیز معادل ٩.7 درصد  پارسال  به ماه مشابه  نسبت 
افزایش داشته است.بانک مرکزی، نرخ تورم در ١۲ماه 
منتهی به فروردین ماه امسال نسبت به ١۲ ماه منتهی 
به فروردین پارسال را ٩.۲ درصد و مرکز آمار ایران 
نیز نرخ تورم فروردین ٩7 را ٨.١ درصد اعالم کرد که 

نسبت به اسفند پارسال یک دهم درصد کمتر شد.

 سنگین وزن های خودرویی 
در مسیر رشد تولید

طور  به  کامیون  انواع  تولید  امسال  ماه  فروردین    
میانگین ۲3.7 درصد افزایش یافت.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در این مدت تولید 
انواع کامیون در خودروسازان داخلی از 5١5 دستگاه 
در فروردین  ماه ١3٩6 به 637 دستگاه رسید.تولید 
این محصوالت در ایران خودرو دیزل صعودی بوده و 
از دو دستگاه در فروردین  ماه ١3٩6 به ۲٨ دستگاه 
افزایش یافته است.تولید انواع کامیون در سایپا دیزل 
نیز افزایش یافته و از 75 دستگاه در فروردین  ماه سال 
گذشته به ۲١١ دستگاه رسید.در این مدت تولید انواع 
کامیون در گروه بهمن نیز با افزایش همراه بوده و از 
۲٠٨ دستگاه در فروردین  ماه سال ١3٩6 به ۲53 
دستگاه افزایش یافت.همچنین تولید انواع کامیون در 
فروردین   در  از 45 دستگاه  و  بوده  ماموت صعودی 
ماه سال گذشته به ١٠۲ دستگاه رسید.برخالف این 
شرکت ها اما تولید انواع کامیون در چند خودروساز 

داخلی با کاهش و توقف همراه بوده است.

خبر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه زمین دیمیزار  پالک فرعی ١4٨٨ فرعی 
از ٩۲- اصلی واقع در هرنج طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس 
در پرونده باید به عمل آید اینک بر حسب تقاضای کتبی اختر کیانی ذیل وارده 
تعیین حدود  ثبت عملیات  قانون  مواد ١4و١5  رعایت  با    ٩7/۲/۲6-٩7/5/7۲4
آن در ساعت ٩  صبح و روز  دوشنبه مورخه ٩7/3/۲٨ در محل به عمل خواهد 
آمد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق 
تعیین  به عملیات  دارند و کسانی که  اظهار  نماینده محدد  به  دارند  ارتفاقی آن 
حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده ۲٠ق ث و در اجرای مواد 74و٨6 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت 
به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و  سی روز اعتراض خود را کتباً 
رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض 
به مراجع ذیصالح قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به 

عمل خواهد آمد .// م الف- 467٠
تاریخ انتشار:روزیکشنبه ٩7/3/6

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیر

آگهی اخطاریه ممنوع الخروجی
متولد١364/6/۲5به  فاضل  فرزند  کاوری  زاده  رضا  مهدی  آقای  به  وسیله  بدین 
پالک١4فعال  مقبل  خرمشهرخیابان  نشانی  ١٨٩٩75۲6١7به  ملی  شماره 
مجهول المکان ابالغ می شود به موجب این اخطاریه به شما اخطار می گرددکه 
از  الخروج  ممنوع  اسفه  کاظمی  احسان  آقای  به  بدهی  مورخ١3٩7/۲/3٠بابت 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهرکشورگردیده اید.شماره م الف:۲٠۲/٩

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

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

آقای  مرتضی  طلوعی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت تک برگی  ششدانگ  یک قطعه 
زمین  به مساحت ١5١6.١۲متر مربع  بشماره پالک  ٨٠3 فرعی از 
367 اصلی مفروز و مجزی شده از 76 فرعی قطعه 3٩٩ تفکیکی  جزء 
حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ  به نام نامبرده ثبت و صادر گردیده 
است. به علت سرقت  مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است لذا مراتب به استناد به ماده ١۲٠ ایین نامه قانون 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند  ثبت در یک نوبت اگهی میشود 
از  باشد  مذکور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت 
تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند 
مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف ١٠١ 

١3٩7/3/6
محمد افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

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

رسمی
موضوع  ١3٩6/١۲/١۲هیات  مورخ   ١3٩46٠3۲5٠٠3٠٠١64۲ شماره  رأی  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
دانیار کرم پور تاج امیر در ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت ۲4۲/٠٩متر مربع 
دلفان  شهرستان  لرستان  استان   ١۲ بخش  در  واقع  اصلی  پالک ١54  از  قسمتی 
نورآبادعلیمیرزایی خریداری از مالک رسمی آقای بهرام و امید علی رستمی  محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١5 روز آگهی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  میشود 
اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید،ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.  م الف١١۲
 امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول١3٩7/٠3/٠6 تاریخ انتشار نوبت دوم٠3/۲١/١3٩7

مفقودی 
موتور  شماره  با   7۲ 5١١ج4٨ایران  پالک  شماره  با   ٨۲ مدل  سمند  سبز  برگ 
3۲٩٠٨۲33٠3٨و شماره شاسی ٨۲33۲١55بنام رضا چیتگر چاری مفقود گردیده 

بابل و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
موتور  شماره  با   7۲ 6١۲ج7٩ایران  پالک  شماره  با   ٩3 مدل  پراید  سبز  برگ   
5٠5٩۲١4و شماره شاسی NAS4١١١٠٠D١33٨337عباس کوچک زاده گنجی 

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

شصت،  دهه  متولدین  کار  نیروی  آمار  اساس  بر 
از  افراد یک میلیون و 7٠٠ هزار نفر  از  این گروه 
جمعیت 3 میلیون و ۲٠٠ هزار نفری بیکار را به خود 
اختصاص می دهند که 53 درصد از کل جمعیت 

بیکار کشور است.
متولدین  بیکاری  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
چالش های  مهمترین  از  یکی  امروز  شصت،  دهه 
بازار کار است که به استناد آمارهای رسمی، سهم 
زیادی از کل جمعیت بیکار کشور به افراد متولد 
آخرین  اینکه  به  توجه  دارد.با  اختصاص  دهه  این 
و  انجام شد  سرشماری در کشور در سال ١3٩5 
افراد دهه شصت در آن سال، دارای رنج سنی ۲6 
سرشماری  جمعیتی  اطالعات  بودند،  سال  تا 35 
در سال ١3٩5، مبنای بررسی وضعیت اشتغال و 
بیکاری متولدین دهه شصت قرار گرفته که با توجه 
به آمارهای جمعیت نیروی کار می تواند به وضعیت 
فعلی بازار کار، بسیار نزدیک باشد.بر اساس اطالعات 
خصوص  در  ایران  آمار  مرکز  از  آمده  دست  به 
حدود  دهه شصت  متولدین  کار،  نیروی  وضعیت 
١7 میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل می 
دهند که بالغ بر ٩ میلیون نفر از این افراد »جمعیت 
فعال« هستند؛ به این معنا که در گروه سنی بیکاران 
یا شاغالن قرار دارند؛ به عبارتی مجموع افراد بیکار 
و شاغل، جمعیت فعال را تشکیل می دهد.همچنین 
بالغ بر 7 میلیون و 5٠٠ هزار نفر نیز از جمعیت 
»جمعیت  گروه  در  شصتی ها،  دهه  میلیونی   ١7
غیرفعال« یعنی در خارج از گروه بیکاران و شاغالن 
دارآمدهای  دار،  خانه  محصل،  افراد  دارند.  قرار 
غیرکاری )به عنوان مثال درآمد از محل اجاره ملک( 

از جمله افراد در گروه جمعیت غیرفعال هستند.اما 
در بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری، گروه جمعیتی 
فعال باید مبنای محاسبه قرار گیرد؛ با این توضیح 
بررسی آماری نیروی کار به استناد آمارهای مرکز 
آمار ایران نشان می دهد از مجموع جمعیت فعال 
هزار  و 5٠٠  میلیون  بر 7  بالغ  افراد دهه شصت، 
نفر در گروه شاغالن و حدود یک میلیون و 7٠٠ 
هزار نفر نیز در گروه بیکاران قرار دارند.با توجه به 
اینکه جمعیت بیکار کشور طی سال های ٩5 و ٩6 
در محدوده 3 میلیون و ۲٠٠ هزار نفر اعالم شد، 
بیکاری یک میلیون و 7٠٠ هزار نفری گروه سنی 
۲6 تا 35 سال که متولدین دهه شصت را شامل می 
شود، 53 درصد از جمعیت بیکار کشور را به خود 
اختصاص می دهد. این آمار نشان می دهد بیش از 
نیمی از جمعیت بیکار را افراد متولدین دهه شصت 

تشکیل می دهند و در حال حاضر متولدین دهه 
شصت، در گروه سنی ۲٨ تا 37 سال قرار دارند که 
بیشترین سهم از جمعیت بیکار کشور در این گروه 
سنی قرار دارند.اما چند عامل باعث شد تا بحران 
بیکاری گریبان گیر متولدین دهه شصت شود. بر 
این اساس اگر ۲٠ سالگی را میانگین سن ورود به 
بازار کار در نظر بگیریم، متولدین سال ١36٠ باید 
از سال ٨٠ به تدریج وارد بازار کار می شدند.اوایل 
دهه هشتاد که زمان ورود دهه شصتی ها به بازار 
کار بود، سیاست های نظام آموزش عالی  بدون در 
نظر گرفتن کیفت آموزشی توسعه پیدا کرد. توسعه 
نظام آموزش عالی دو نتیجه نامطلوب در پی داشت؛ 
نخست، جوانی که باید در سن ۲٠ سالگی وارد بازار 
کار می شد، غالبا با انگیزه مدرک گرایی و با تغییر 
شغل«  »انتخاب  به  را  »دانشگاه«  زندگی،  الگوی 

فاز، سن ورود  تاخیر  این  به دلیل  ترجیح داد که 
به بازار کار باال رفت.دومین اثر نامطلوب توسعه نظام 
آموزش عالی، این بود که با تسهیل شرایط ورود به 
تحصیالت عالی، »جوان بیکار« به »جوان بیکار فارغ 
التحصیل« و البته بدون مهارت تبدیل  شد که این 
»سطح تحصیالت«، خود نیز افزایش انتظار جوانان از 
شغل را در پی داشت تا به هر شغلی تن ندهند.عالوه 
بر این، بر اساس آمارهای رسمی در دولت های نهم 
و دهم به تقاضای بالقوه نیروی کار پاسخ داده نشد 
و میانگین نرخ اشتغال در این ٨ سال صفر بود که 
این موضوع به تدریج باعث انباشت نیروی متقاضی 
کار شد و با توجه به اینکه بیشترین تقاضای کار در 
آن دوره مربوط به متولدین دهه شصت بود، به دلیل 
این گروه سنی  بازار کار،  نیاز  به  عدم پاسخگویی 
امروز بیشترین جمعیت بیکار را به خود اختصاص 
می دهند.بنابراین دو عامل توسعه نظام آموزش عالی 
ناکارآمد و عدم پاسخ به تقاضای وقت نیروی کار 
در کنار فقدان برنامه های سیاستی اشتغال باعث 
شد، عالوه بر انباشت نیروی کار از سال های گذشته، 
متقاضیان جدید شغل که دهه هفتادی ها هستند نیز 
وارد بازار کار شوند و این حجم از تقاضای ورود به 
بازار کار امروز بیکاری را به ابرچالش اقتصادی تبدیل 
ایجاد یک میلیون  برای امسال  کرده است. دولت 
بر  را هدفگذاری کرده است که  و 33 هزار شغل 
اساس برآوردهای دولت در سال جاری ٨3٨ هزار 
نفر متقاضی جدید کار خواهند بود. با این حال طبق 
هدفگذاری دولت با فرض ایجاد ٩٨٠ هزار شغل در 
به ۲.١١  امسال  پایان  تا  بیکاری  سال ١3٩7 نرخ 

درصد می رسد.

سهم 53 درصدی دهه شصتی ها ازجمعیت بیکار!

بحران بیکاری از مهمترین چالش های کشور                   

نرخ رسمی دالر ۴۲۰۰ تومان؛ نرخ 
دومی وجود ندارد

افزایش 5/6 درصدی تورم 
کاالهای صادراتی در سال ۹6

واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  مدیرکل 
سازمان توسعه تجارت ضمن تاکید بر اینکه 
معدن  صنعت،  وزارت  در  کاال  ثبت سفارش 
و تجارت انجام می شود و تأمین ارز در بانک 
مرکزی صورت می گیرد، گفت: نرخ رسمی دالر 

4۲٠٠ تومان است و نرخ دومی وجود ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی  علی آبادی 
در پاسخ به سئوالی درباره انتقاد برخی تجار از 
لزوم فروش ارز به قیمت 4۲٠٠ تومان و نبود 
امکان دریافت ارز تک نرخی برای خرید مواد 
اولیه، تاکید کرد: طبق اعالم مسئوالن بانکی 
که  جایی  تا  و  است  تومان  دالر 4۲٠٠  نرخ 
ندارد. وجود  ارز  برای  دومی  نرخ  دارم  اطالع 

وی در ارتباط با نرخ دالر در بازار آزاد گفت: 
واردات با اسناد تجاری صورت می گیرد و آنچه 
ندارد.  وجود  می شود،  مطرح  آزاد  بازار  درباره 
تجار نیز باید مسائل مربوط به ارز خود را از 
منابع بانکی پیگیری کنند. بانک مرکزی اینگونه 
اعالم کرده که نیازهای تجار را تامین می کند.

وی افزود: سئواالت مرتبط با نحوه تأمین ارز باید 
از بانک مرکزی پرسیده شود، زیرا نحوه استفاده 
از سامانه های مربوطه را توضیح خواهند داد.

امور  انجام  برای  از سوی دیگر  ادامه داد:  وی 
تجاری الزم است حتما افراد برای واردات، ثبت 

سفارش کنند و پس از این مرحله، مسائل بانکی 
و تامین ارز خود را دنبال کنند. برای واردات و 
صادرات چنین چرخه ای تعریف شده و در این 
روند نرخ دالر 4۲٠٠ تومان تعریف شده است.

وی با اشاره به فعالیت  سامانه هایی مانند نیما 
اظهار کرد: آنچه مربوط به دفتر ما می شود در 
مرحله ثبت سفارش به پایان می رسد و آنچه 
بانکی و تامین ارز می شود  مربوط به مسائل 
در مراحل پس از ثبت سفارش از سوی بانک 

مرکزی پیگیری می شود.

)ریالی،  صادراتی  کاالهای  قیمت  شاخص 
١٠٠=١3٩٠( در سال ١3٩6 برابر با ١٨١.4 است 
که نسبت به سال ١3٩5، 5.6 درصد افزایش داشته 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز آمار ایران، در نظام 
مقاصد  برای  صادراتی  کاالهای  قیمت،  آمارهای 
متعددی به کار گرفته می شوند. شاخص قیمت 
کاالهای صادراتی،  روند تغییرات قیمت محصوالت 
عرضه شده از داخل به خارج از کشور طی دوره 
زمانی مشخص نشان میدهد.با توجه به اینکه قیمت 

کاالهای صادراتی یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر 
میزان مبادالت خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل 
تعیین کننده رابطه مبادله است، تغییرات آنها از 
در طرح شاخص  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت 
تعرفه  کدهای  کلیه  از  صادراتی  کاالهای  قیمت 
صادراتی کشور در سال ١3٩٠)سال پایه( استفاده 
می شود. روش جمع آوری اطالعات با استفاده از 
آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسالمی ایران ) 
ارزش بصورت ریالی و دالری، کشور مبدأ و مقصد، 
نحوه حمل و نقل و نرخ ارز( صورت گرفته است. 
طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام 
هماهنگ شده توصیف و کدگذاری )HS( است. 
نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای 
تمامی ۲٠ گروه  اصلی طبقه بندی HS  قابل انتشار 
است.الزم است ذکر شود که برای محاسبه شاخص 
قابل  )غیر  مقدماتی  های  داده  از   ١3٩6 سال 
استفاده شده  اسالمی  استناد( گمرک جمهوری 
است و لذا نتایج اعالم شده بصورت مقدماتی است 
و استفاده از آنها باید با مالحظه انجام شود. پس از 
اینکه گمرک جمهوری اسالمی داده های قطعی 
سال ١3٩6 را در مهر ماه سال جاری استخراج و 
ارائه کرد، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار 
بازنگری شده و ارقام واقعی شاخص مربوط به این 

دوره مجدداً بصورت قطعی منتشر خواهد شد.

معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت چهار 
هرچند  قطعی  واردات  علی الحساب  درصد 
گامی امیدوارکننده در راستای رونق واحدهای 
تولیدی است، اما به طور حتم نقطه پایانی 
نیست و باید شاهد لحاظ سایر معافیت های 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  جمله  از  مالیاتی 
عوارض  اخذ  کنار  در  عملکرد  بر  مالیات  و 

گمرکی باشیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اخیرا گمرک 
بخشنامه ای  طی  ایران  اسالمی  جمهوری 
دارای  تولیدی  واحدهای  که  کرد  اعالم 
ماشین آالت  و همچنین  بهره برداری  پروانه 
مجوز  دارای  تولیدی  واحدهای  تولید  خط 
تاسیس از وزارتخانه های ذیربط از پرداخت 
قطعی  واردات  علی الحساب  درصد  چهار 
معاف هستند که بیژن پناهی زاده - معاون 
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت : این 
بخشنامه را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: حذف 
واردات  علی الحساب چهار درصدی  مالیات 
قطعی برای بخش تولید به طور حتم یکی 

از تصمیمات اثرگذار است، اما فقط یکی از 
مواردی به شمار می رود که دولت باید نسبت 
به حذف آن اقدام کند.وی ادامه داد: عالوه بر 
مالیات علی الحساب، حذف مالیات عملکرد، 
مالیات بر ارزش افزوده و اخذ عوارض گمرکی 
از دیگر موارد تاثیرگذار در قیمت تمام شده 
کنندگان  تولید  و  است  تولید  بخش  در 
حذف  به  نسبت  که  است  سال  سالیان 
تمامی  در  چراکه  دارند،  تاکید  موارد  این 
کشورهای دنیا واحدهای تولیدی از پرداخت 
هرگونه مالیات معاف هستند و از این طریق 
در راستای تولید هرچه بیشتر و اشتغالزایی 
تشویق می شوند.معاون خانه صنعت، معدن 
این  طبق  این که  بیان  با  ایران  تجارت  و 
بخشنامه واحدهای تولیدی از پرداخت چهار 
درصد مالیات علی الحساب در بخش واردات 
می شوند،  معاف  ماشین آالت  و  اولیه  مواد 
تمام  قیمت  در  تصمیم  این  گفت: هرچند 
شده کاالهای تولیدی تاثیر چندانی ندارد، 
اما به طور حتم یکی از اقدامات مطلوب به 

ادامه دار بوده و  امیدواریم  شمار می رود که 
شاهد حذف مالیات بر ارزش افزوده، مالیات 
بر عملکرد و اخذ عوارض گمرکی در آینده 
باشیم.پناهی زاده با تاکید بر این که در تمامی 
دستور  در  تولیدی  مشوق های  لحاظ  دنیا 
باید  کار دولت ها قرار می گیرد، اظهار کرد: 
بتوانیم در بازار ارز ثبات قیمت ایجاد کنیم 
و اینگونه شاهد برنامه ریزی تولیدکنندگان و 
واحدهای تولیدی باشیم، چرا که در غیر این 
صورت تولید و صنعت کشور با چالش های 
مختلفی روبرو می شوند و نوسان قیمت ارز 
اثرات بسیار نامطلوبی در این حوزه از خود 
بر  تاکید  با  گذاشت.وی  خواهد  جای  به 
این که باید عوارض گمرکی، مالیات عملکرد 
و مالیات بر ارزش افزوده در بخش تولید نیز 
حذف شود، گفت: حتی اگر واحدهای تولیدی 
سودده  هم باشند نباید مالیات عملکرد از آنها 
اخذ شود، چراکه واحدهای تولیدی به عنوان 
موتور محرک کشور به شمار می روند و در 

اشتغالزایی نقش مستقیمی دارند.

حذف یکی از خوان های مالیاتی برای تولیدکنندگان

و  هوایی  دانش بنیان  صنایع  و  فناوری ها  توسعه  ستاد  دبیر 
هوانوردی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از ایجاد بازار 
ملی محصوالت و خدمات، فناوری ها و نرم افزارهای هوایی در آینده 

خبر داد.
ازایسنا، منوچهر منطقی در خصوص  نقل  به  زمان  به گزارش 
گفت:  هوانوردی،  و  هوایی  دانش بنیان  محصوالت  بازار  توسعه 
ایجاد بازار ملی محصوالت و خدمات، فناوری ها و نرم افزارهای 
هوایی، توسعه کسب وکار برای محصوالت نیازمحور و حمایت از 
تشکل های کارفرمایی و صادراتی شرکت های دانش بنیان از جمله 
اقداماتی است که برای توسعه بازار محصوالت دانش بنیان هوایی 
انجام خواهیم داد. وی افزود: شناسایی سه محصول دارای قابلیت 
تولید و برنامه ریزی در جهت توسعه تولید و هدایت سرمایه بخش 
خصوصی و سرمایه خطرپذیر نیز از دیگر اقدامات ستاد در این 
حوزه خواهد بود.بر اساس اعالم روابط عمومی معاونت علمی، به 
گفته منطقی، شکل دهی زنجیره ارزش، توسعه و تکمیل زنجیره 
تأمین قطعات، تعمیرات، نگهداری، عملیات و ارتقا با اتکا به بخش 
هوایی  دانش بنیان  محصوالت  بازار  توسعه  برای  نیز  خصوصی 

ضروری است و به این بخش نیز توجه ویژه ای خواهیم داشت.

  ایجاد بازار ملی فناوری های
 هوایی در کشور



خدایا دوست گردان بمن در این روز نیکی را 
و نـاپسند بدار در این روز فسق ونافرمانی 
را وحرام کن بر من در آن خشم وسوزندگی 

را به یاریت ای دادرس داد خواهان.

دعای روز یازدهم ماه رمضان

دل سرا پرده ی محبت اوست 
 دیده آیینه دار طلعت اوست

من که سر درنیاورم به دو کون 
 گردنم زیر بار منّت اوست

امروز با حافظ

 دومین رمان رویا دستغیب
 به چاپ رسید

 رمان »تراتوم« نوشته رویا دستغیب توسط نشر افق 
منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش مهر، رمان »تراتوم« نوشته رویا دستغیب 
به تازگی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر 
شده است. این کتاب صد و بیست و هشتمین رمان از 
مجموعه »ادبیات امروز« است که افق چاپ می کند.

»مجمع  عنوان  با  دستغیب،  رویا  رمان  نخستین 
منتشر  افق  نشر  توسط   ٩4 سال  اوریون«  الجزایر 
شد. »تراتوم« دومین رمان این داستان نویس است 
که در آن سعی کرده مسیر اولین رمانش را دنبال 
بردارد.  میان  از  را  و خیال  واقعیت  و مرزهای  کند 
بازیگر، سرباز، خرگوش و مادربزرگ شخصیت های 
این رمان هستند که زمان و مکان متعارف برایشان 
تعریف نشده است؛ یعنی چنین زمان یا مکانی را که 
ما سراغ داریم، گم کرده اند و در جهانی پرآشوب 
در جهت جست و جوی پیوندهای خود با حقیقت 

تالش می کنند.
که  است  جوانی  دختر  زندگی  روایت  »تراتوم« 
میانه   از  حفره ای  مانند،  تراتوم  بیماری  ناگهان  به 
زندگی اش سر بر می آورد و او را با سرعت از »من« ی  
از  فراتر  واقعیتی  به  و  می کند  دور  می شناسد،  که 
واقعیت زندگی روزمره اش پرتاب می کند. بازیگر یا 
همان شخصیت اصلی رمان بیماری اش را همچون 
خشونتی ناشی از شورش سلول های بدنش بر علیه 
خود تجربه می کند و به درون گسستی رانده می شود 
که امروزه بیشتر از هر زمان دیگری، بدن انسان مدرن 

را از ذهنش جدا کرده است.
خواننده کتاب، در طول پیش روی در صفحات رمان 
با جهانی پازل گونه که قطعاتش به هم ریخته روبرو 
می شود و به همین دلیل، روایت رمان مشارکت تام 
و تمام خواننده را برای کنار هم قرار دادن تکه هایش 
در جهان  را می توان سیاهچاله ای  تراتوم  می طلبد. 
امروز دانست که در شبکه  معنایی که انسان مدرن را 
بیش از گذشته در خود محبوس کرده، جا نمی گیرد. 
دستغیب در دومین رمان خود از دختر جوانی نوشته 
که به میانجی بیماری عجیبش گاهی همراه سرباز به 
میدان جنگ پرتاب می شود و در آنی دیگر از برهوتی 
هولناک،  لرزشی  با  تراتوم  بیماری  برمی آورد.  سر 
الیه های بدن و ذهن و جهان او را از هم می گسلد 
و گذشته را نه همچون تاریخی خطی بلکه به صورت 

ترکش هایی به سویش پرتاب می کند.
و ١٠٠  هزار  شمارگان  صفحه،  با ١٩۲  کتاب  این 

نسخه و قیمت ١7 هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

»درساژ« به گرانادا و سیدنی می رود

ساخته  اولین  سینمایی»درساژ«  فیلم 
پویا بادکوبه در ادامه حضورهای موفق 
بین المللی در جشنواره سیدنی استرالیا 

و گرانادا اسپانیا به رقابت می پردازد.
سیمرا  کنندگی  تهیه  به  »درساژ« 
برادری و روح اهلل برادری پس از تقدیر 
برلین  داوران در جشنواره  ویژه هیات 
از  اول  فیلم  بهترین  جایزه  کسب  و 
ترین  تازه  در  فجر،  جهانی  جشنواره 

حضور خارجی خود در یازدهمین دوره جشنواره گرانادا که از تاریخ 3 تا ١٠ 
ژوئن )١3 تا ۲٠ خرداد ماه( در اسپانیا برگزار می شود در بخش مسابقه به 

رقابت می پردازد.
دوره جشنواره  پنجمین  و  در شصت  »درساژ«  همزمان  طور  به  همچنین 
سیدنی استرالیا در بخش جنبی حضور خواهد داشت. این رویداد هم در تاریخ 

6تا ١7 ژوئن )١6 تا ۲7 خرداد ماه( برگزار می شود. 
در این فیلم علی مصفا، شبنم مقدمی، هوشنگ توکلی، علیرضا ثانی فر، علیرضا 
آقاخانی، سیامک ادیب، جالل فاطمی، لویی سیفی، یسنا میرطهماسب، باسط 
رضایی، به آفرید غفاریان، شایان فصیح زاده، رامبد مطلبی و با معرفی نگار 

مقدم به ایفای نقش می پردازند.

»هیچکس« به ۳ جشنواره جهانی می رود

الهام  ساخته  »هیچکس«  انیمیشن 
طرقی به سه جشنواره جهانی می رود.

الهام  ساخته  »هیچکس«  انیمیشن 
به سیزدهمین دوره جشنواره  طرقی 
راه  هرزگوین  و  بوسنی  در   Neum
یافت. این جشنواره از 3٠ ژوئن تا 7 
جوالی برابر با ٩ تا ١6 تیرماه برگزار 

می شود.
به  تازگی  به  انیمیشن  این  همچنین 

یازدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه BUEU اسپانیا راه پیدا کرده است. 
این جشنواره از 7 تا ١5 سپتامبر برابر با ١6 تا ۲4 شهریور برگزار می شود.

چندی پیش نیز »هیچکس« به پانزدهمین جشنواره فیلم کوتاه بلغارستان با 
عنوان »In The Palace« راه یافته بود.

این جشنواره مورد تایید آکادمی اسکار است و از فیلم هایی که در آن به نمایش 
درمی آیند به عنوان فیلم هایی با کیفیت تایید شده اسکار یاد می شود. جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه »In The Palace« از ۲3 تا 3٠ ژوئن ۲٠١٨ برابر با 
۲ تا ٩ تیرماه در کاخ کویین ماری شهر بالچیک که در کنار دریای سیاه واقع 

است، برگزار می شود.

دکتر حسین ساری داوری بخش پویانمایی جشنواره را 
بر عهده گرفت

دکتر حسین ساری مدیر شبکه تلویزیونی 
انیمیشن  بخش  داوری   ، آموزش 
فیلم  ملی  جشنواره  دومین  )پویانمایی( 

ایثار را پذیرفت.
خبری  ستاد  از  زمان  پیام  گزارش  به 
دکتر  ایثار،  فیلم  ملی  جشنواره  دومین 
این  کارشناسان  دیگر  همراه  به  ساری 
بخش  آثار پویانمایی رسیده به جشنواره 

را داوری خواهند کرد.
حسینی  مرتضی  سید  با  دیدار  و  دبیرخانه  از  بازدید  ضمن  ساری  دکتر 
مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: حضور هنرمندان 
صاحب نام در جشنواره و در عرصه ترویج فرهنگ ایثار در جامعه که هدف 
برگزاری این جشنواره است می تواند آموزش و تشویق برای هنرمندان جوان 

را در پی داشته باشد.
وی با بیان این مطلب که آثار سینمایی و تلویزیونی می توانند به صورت 
خانواده  به  اثری  اگر  باشند چنانکه  پرداخته  ایثار  موضوع  به  غیرمستقیم 
ایثارگری پرداخته باشد که فعال در اقتصاد مقاومتی است باید معرفی و 

الگو سازی شود.
وی درباره بخش پویانمایی نیز گفت: آثار بسیار خوبی در پویانمایی ساخته 
شده اند . آثاری که زمان شان تا ۲5 دقیقه هم میرسد در موضوع ایثار و 
از سوی دبیرخانه مورد توجه قرار  تواند  اند که می  شهادت ساخته شده 

گیرند.
دکتر ساری در بخش دیگر صحبت هایش خرید آثار برتر جشنواره و ایجاد 
از هنرمندان جوان  راه های حمایت  از  یکی  را  تلویزیون  از  امکان پخش 
دانست و گفت: در این صورت هنرمندان جوان انگیزه بیشتری برای حضور 
در جشنواره خواهند داشت و در این زمینه فعالیت بیشتر و بهتری خواهند 
کرد. به خصوص در بخش پویانمایی که به لحاظ فنی و نیروهای انسانی در 

تهیه و تولید به مبالغ بیشتری نیاز دارد.
وی در پایان  تاکید کرد که جشنواره ملی تئاتر ایثار باید با تمامی مراکزی 
که با موضوع ایثار و شهادت کار می کنند و تمامی افرادی که دغدغه این 

موضوع را دارند ارتباط صمیمی برقرار کند.
عالوه بر دکتر ساری ، هنرمندان صاحب نام دیگر همچون مصطفی رزاق 
کریمی، مهدی فرجی، سید حسین حق گو، محمد نقی فخیم و مرجان 

ریاحی در جمع داوران جشنواره فیلم ایثار دیده می شوند.
دومین دوره جشنواره که با تاکید بر ایثار اجتماعی و سبک زندگی ایثارگران 
برگزار خواهد شد در بخش پویانمایی پذیرای آثاری است که حداکثر زمان 
آن ١5 دقیقه باشد. اثر برگزیده این بخش عالوه بر لوح تقدیر و تندیس ، 

مبلغ سی میلیون ریال دریافت خواهد کرد.

خبر

کاریکاتور

تهیه کننده سریال »بانوی عمارت« درباره این پروژه و 
مشکالت مالی آن بیان کرد که تعهدات مالی سازمان به 
موقع انجام نمی شود و این مشکل برای بیشتر سریال 

های در حال تولید وجود دارد.
عمارت«  »بانوی  سریال  کننده  تهیه  موالیی  مجید 
بودجه  افتادن  تویعق  به  و  پروژه  این  مشکالت  درباره 
سریال به  مهر گفت: طی چند وقت اخیر بیشتر پروژه 
های نمایشی سازمان صداوسیما مشکالت مالی داشته 
نشده  انجام  داشته،  آنها  به  سازمان  که  تعهداتی  و  اند 

است.
وی ادامه داد: درباره پروژه »بانوی عمارت« نیز همین 
گونه است و چون از طرف سازمان صداوسیما چندین 
از  نتوانستیم بخشی  ما هم  است  نشده  پرداخت  قسط 

دستمزدها را به عوامل بدهیم. 
تهیه کننده »بانوی عمارت« با اشاره به مناسب نبودن 
بودجه پروژه های تاریخی عنوان کرد: متاسفانه بودجه 
بسته می شود درحالیکه در کارهای  پروژه ها یکسان 
تاریخی بخش عمده بودجه صرف پروداکشن، لباس و 
صحنه می شود ما هم اولین بخش از قسط ها را برای 
پروداکشن صرف می کنیم و بعد دستمزدها را پرداخت 

می کنیم.

اغلب رسیال ها اب مشکل 
مایل مواجه شده اند

استاد حیله و تزویر!!!

ساره بیات بازیگر فیلم سینمایی »ایده اصلی« به کارگردانی 
آزیتا موگویی شد.

 ساره بیات به فیلم سینمایی »ایده اصلی« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی آزیتا موگویی پیوست.

شهرهای ماالگا و بارسلون در اسپانیا، جزیره کیش در ایران 
و شهر کلن در آلمان تاکنون به عنوان لوکیشن های اصلی 

»ایده اصلی« انتخاب شده اند.
در فروردین ماه سال جاری نیز بخش هایی از این فیلم با 
بازیگران خارجی در شهر ونکوور کانادا فیلمبرداری شده 

است.

ساره بیات به »ایده اصیل« 
پیوست

به گفته منصور سهراب پور تهیه کننده »حباب زر«، پیش تولید این 
فیلم سینمایی از مدتی قبل آغاز شده و فیلمبرداری کار نیز به زودی 
شروع می شود. منصور سهراب پور تهیه کننده سینما در گفتگو با  
مهر درباره زمان ساخت فیلم سینمایی »حباب زر« به کارگردانی 
و نویسندگی تورج اصالنی که به تازگی پروانه ساخت دریافت کرده 
است، گفت: همه چیز برای تولید این فیلم سینمایی آماده است و از 
آنجا که می دانستیم فیلمنامه مشکلی برای دریافت پروانه ساخت 
نخواهد داشت پیش تولید را از مدت ها قبل آغاز کردیم و به زودی 
فیلم را کلید می زنیم. به گفته وی، بخش عمده ای از این فیلم که 

مضمونی اجتماعی دارد در تهران فیلمبرداری می شود.

»حباب زر« به زودی جلوی 
دوربین یم رود

سریال »اغما« به کارگردانی سیروس مقدم که 
رمضان سال ٨7 با مضامین معنوی و معرفتی 
از شبکه یک سیما پخش شد، به صورت فیلم 
سینمایی رمضان امسال از شبکه چهار سیما 

راهی آنتن می شود.
نمایشی  مجموعه  دومین  »اغما«  سریال 
تلویزیون پس از سریال »او یک فرشته بود« 
محسوب می شود که »شیطان« را در کالبد 
یک انسان و به عنوان یکی از کارکترهای اصلی 
قصه به تصویر کشیده است؛ و از آنجا که این 
برای مخاطب  دوره  آن  در  ساختار همچنان 
جذاب بود، توانست مخاطبان زیادی را جذب 
کند و تبدیل به گفتمان عمومی جامعه شود.  
به گزارش ایسنا،یکی از مهمترین تفاوت های 
حضور شیطان در دو سریال »اغما« و »او یک 
شیطان  مذهبی  نمود  می تواند  بود«  فرشته 
در دنیای واقعی محسوب شود؛ که البته این 
نیز  را  زیادی  واکنش های  و  انتقادها  موضوع 
»اغما«،  سریال  داستان  در  داشت.  دنبال  به 
قالب  در  کمیلی  حامد  بازی  با  شیطان 
شخصیت های مختلف با هر یک از کاراکترهای 
قصه وارد چالش می شود؛ به عنوان مثال در 
با  مومن  فردی  عنوان  به  داستان  از  بخشی 
ظاهری مذهبی که پیشینه ای مثبت در ذهن 
قصد  به  و  دارد  تاریخ(  امین  بازی  )با  دکتر 
او شده و در جایی دیگر در  فریب، همجوار 
تالش  که  قیافه  و خوش  مردی جوان  قالب 

می کند دختر جوانی را گول بزند.  
از  بخشی  سریال  این  داستان  اصلی  خط 
زندگی دکتر »طه پژوهان«، متخصص و جراح 
او که دلیل  مغز و اعصاب را روایت می کند. 
جبهه های  در  موفقیت آمیزش  جراحی های 
ایران و عراق به پنجه طالیی مشهور  جنگ 
است، حاال برای بیماری همسرش بر سر دو 
راهی مهمی قرار گرفته است. از طرفی عرف 
توسط خود  مانع جراحی همسرش  پزشکی 
از سوی دیگر دخترش مخالف  او می شود و 
این کار است، اما با همه این اوصاف باز هم 
عمل  این  خودش  که  دارد  اصرار  همسرش 
این  کنار  در  البته  دهد؛   انجام  را  جراحی 
داستان اصلی، قصه های دیگری نیز به صورت 

از  یک  هر  در  که  می شود  روایت  همزمان 
آنها شیطان به نوعی روی روند داستان تاثیر 

می گذارد.
سریال  کارگردانی  از  پیش  مقدم  سیروس 
جدیدی  سبک  تجربه  نوعی  به  که  »اغما« 
برای او محسوب می شد، ساخت مجموعه های 
دیگری همچون »نرگس«، »ریحانه«، »مزرعه 
»دریایی ها«،  جوان«،  »پلیس  کوچک«، 
»مسافر« و ... را در کارنامه داشت. اما مقدم 
و  شد  پرکارتر  »اغما«،  مجموعه  از  پس 
مجموعه های دیگری ساخت که از این میان 
دیار  از  »پیامک  حسرت«،  »روز  به  می توان 
مجموعه  »زیرهست«،  »رستگاران«،  باقی«، 

سریال »پایتخت«، »تا ثریا« و ... اشاره کرد.

امین تارخ، حامد کمیلی، لعیا زنگنه، اسماعیل 
عبدالرضا  نوذری،  ایرج  ممدوح،  ناصر  خلج، 
شیوا  بینا،  شیرین  روشن،  نفیسه  اکبری، 
خنیاگر، تورج فرامرزیان، صدرالدین حجازی  
این  بازیگران  از جمله  افشین سنگ چاپ  و 

مجموعه تلویزیونی هستند.
در  »اغما«  مجموعه  از  پیش  نیز  تارخ  امین 
»معصومیت  همچون  دیگری  سریال های 
»سربداران«،  سبز«،  »سفر  رفته«،  دست  از 
»شیخ مفید« و ... ایفای نقش کرده بود و پس 
از آن نیز در مجموعه های »جراحت«، »گاهی 
به پشت سر نگاه کن«، »سایه بان« و ... حضور 
داشت. تارخ همچنین در ماه رمضان امسال 
در سریال تلویزیونی »رهایم نکن« ایفای نقش 

می کند.
حامد کمیلی نیز که می توان گفت با مجموعه 
»اغما« و نقش »الیاس« دیده شد، پیش از آن 
در دو سریال »به دنیا بگویید بایستد« و »پرواز 
در حباب« نیز ایفای نقش کرده بود. کمیلی در 
سال های بعد در مجموعه های »پیامک از دیار 
باقی«، »پروانه«، »پرده نشین«، »نفس گرم« و 

... ایفای نقش کرد.
سریال  سینمایی  نسخه  ایسنا،  گزارش  به 
در  ماه(  )5 خرداد  امروز  »اغما«، ساعت ١7 
تهیه کنندگی  به  سریال«  »سی  برنامه  قالب 
حسین مروی از شبکه چهار سیما راهی آنتن 

می شود.

روایت تلویزیون از یک شیطان مذهبی 

ناصر ملک مطیعی بازیگر پیشکسوت سینمای 
ایران در اولین ساعات پنجم خرداد ٩7 پس از 
مدتها تحمل رنج نارسایی کلیه و تنگی نفس 
دارفانی را وداع گفت. وی متولد ١3٠٩ بود و 
در ٩٨ فیلم پیش از انقالب اسالمی نقش ایفا 
کرده بود ولی پس از انقالب در ایران ماند و 
تنها یک فیلم با حضور او در سال ٩۲ روی 
پرده نقره ای رفت.ناصر ملک مطیعی بازیگر 
پیشکسوت سینمای ایران ساعتی پیش پس 
و  هشتاد  در  بیماری  رنج  تحمل  مدتها  از 

هشت سالگی دارفانی را وداع گفت.
گذشته  هفته  طی  و  مطیعی  ملک  ناصر 
در  نفس  تنگی  و  کلیه  نارسایی  دلیل  به 
حیات  بدرود  بود،  شده  بستری  بیمارستان 
گفت. ملک مطیعی  متولد ١3٠٩ در خیابان 
تربیت  او دیپلم رشتهٔ  بود.  بهارستان تهران 
بدنی از دانش سرای عالی تهران را داشت و 
اینکه به سینما راه پیدا کند، معلم  از  قبل 
ورزش دبستان های تهران بود. ملک مطیعی 
پس از ورود به سینما در سال ١3۲٨ و کسب 
محبوبیت، به فعالیت در تئاتر )از ١335( و 

دوبلهٔ فیلم )١33٨( نیز پرداخت.
کاری  کارنامه  در  را  سینمایی  فیلم   ٩٩ او 
انقالب  از  قبل  فیلم   ٩7 که  داشت  خود 
ساخته شده بود. ملک مطیعی، دوران پس 
از انقالب را دوران سختی توصیف کرده است، 
زیرا دچار انزوا و تنهایی و از طرفی، عشق و 
عالقه مفرطی که به فیلم و سینما داشت، 

قابل تحقق نبود و امکان کار هنری برای او 
عوامل  دعوت  به  مدتی،  از  پس  نبود.  مهیا 
تولید »برزخی ها« محصول سال ١36۲، نقش 
مثبت و کوتاهی را بازی می کند. با این وجود، 
نام او در تیتراژ پایانی فیلم به نمایش درنیامد 
حضور  خصوص  در  خبری  نیز  روزنامه ها  و 
این موضوع،  نکردند که  مجدد وی، منتشر 

موجب دلسردی مفرطش شد اما او ایران را 
ترک نکرد.

دهه  سه  برای  فعالیت  مجوز  ادامه  در  او 
دیگر  از  بسیاری  همچون  و  نکرد  دریافت 
این عرصه دور شد و به  از  بازیگران سینما 
شغل هایی همچون قنادی و مشاوره امالک 
روی آورد. دومین فیلمی که پس از انقالب 
با بازی او به روی پرده نقره ای رفت، »نقش 
نگار« نام داشت که در سال ٩۲ به کارگردانی 
علی عطشانی اکران شد. او در سال های دور 
را  پیشه ای  عاشق  جوان  نقش  سینما  در 
بازی می کرد که چرخ روزگار، تالش او برای 
رسیدن به آرزوهایش را بر باد می دهد و به 
می کرد،  جذب  که  مخاطبی  میزان  واسطه 
دوران  در  را  دستمزدها  گران ترین  از  یکی 

پرکاری اش به خود اختصاص داده بود.
همیشه  چهره  این  درگذشت  زمان  پیام 
متین و همواره محبوب سینمای کشورمان 
را به حضور هموطنان عزیز، خانواده محترم 
ایشان و تمامی همکاران و سینماگران گرامی 

تسلیت عرض می نماییم.

قیصر سینما ایران برای همیشه تنها شد؛

ناصر ملک مطیعی در گذشت 

 جشنواره ونیز ۲۰۱۸ از کن
 فراتر می رود

 مهدی هاشمی و نازنین بیاتی
 به »بازی آخر« پیوستند

با توجه به فیلم هایی که شایعه نمایش 
آنها در جشنواره فیلم ونیز امسال مطرح 
از  جشنواره  این  می رود  انتظار  است، 
فستیوال کن ۲٠١٨ سطح باالتری داشته 

باشد.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر، جشنواره 
فیلم کن امسال از نظر حضور ستارگان 
از سطح همیشگی  فیلم هایش  و  حاضر 

برخوردار نبود و با انتقاد روبه رو شد.
این  مطرح  فیلم های  حال  عین  در 
جشنواره از جمله فیلم  اسپایک لی درباره 
کوکالکس کالن، فیلم »جنگ سرد« پاول 
پاولیکوفسکی و فیلم »کفرناحوم«  نادین 
لبکی فیلمساز لبنانی امسال بار دیگر در 

ونیز نیز به نمایش درمی آیند.
 4 یا   3 در  ایتالیایی  فیلم  جشنواره  این 
سال اخیر فیلم هایی را برگزیده که بعدا در 
اسکار نیز موفق بوده اند؛ از جمله فیلم »مرد 
پرنده ای« آلخاندرو گونزالس، »اسپاتالیت« 
توماس مک کارتی و »شکل آب« گی یرمو 
مثل  فیلم هایی  مورد  در  البته  دل تورو. 

»الاللند« دمین شازل که چندین اسکار 
برد و »سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری« 

 مارتین مک دونا این اتفاق نیفتاد.
ونیز  فیلم  جشنواره  درمورد  حال  هر  در 
انتظار  که  فیلم هایی  به  توجه  با   ۲٠١٨
این جشنواره  نمایش  فهرست  می رود در 
جای بگیرند، رویدادی پربار پیش رو است.

فیلم  به  بیاتی  نازنین  و  هاشمی  مهدی 
کارگردانی  به  آخر«  »بازی  سینمایی 

سیدعلی هاشمی پیوستند.
فیلم سینمایی »بازی آخر« اولین تجربه 
سیدعلی هاشمی در مقام کارگردان است 
که سلیمان علی محمد تهیه کنندگی این 

فیلم را بر عهده دارد.
به تازگی مهدی هاشمی و نازنین بیاتی به 

این فیلم سینمایی اضافه شده اند.
از دیگر عوامل فیلم که تا کنون همکاری 

آنها با پروژه قطعی شده است می توان به 
مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، مشاور 
گریم:  طراح  تبریزی،  کمال  کارگردان: 
شکوفه  لباس:  طراح  خسروی،  سودابه 
هاشمیان و طراح صحنه: رضا دین محمدی 
اوایل تیر  از  اشاره کرد. فیلمبرداری فیلم 
آغاز می شود. فیلمنامه »بازی آخر« نوشته 
داستان  در خالصه  است.  قاسمعلی  جابر 
این فیلم آمده است: »تو شروع کردی ... 

اما من تمومش می کنم...«

 پوستر »در وجه حامل«
 رونمایی شد

 پوستر فیلم سینمایی »در وجه حامل« به کارگردانی 
بهمن کامیار در آستانه اکران عمومی با طراحی روژان 

ایرجی رونمایی شد.
فیلم  پوستر  پروژه،  ای  رسانه  مشاور  از  گزارش   به 
سینمایی »در وجه حامل« به کارگردانی بهمن کامیار 
و تهیه کنندگی مصطفی کیایی که قرار است از عید 
فطر با سرگروهی سینما جوان در سینماهای کشور 
اکران عمومی شود با طراحی روژان ایرجی رونمایی 

شد.
این فیلم با فیلمنامه ای از بهمن کامیار سال گذشته در 
تهران تولید شده و روایتگر داستان زنی به نام مهری 
است که ناخواسته درگیر ماجرایی مجهول می شود و 

در پی حل آن است.
محمدرضا غفاری، ایرج سنجری، احسان امانی، رویا 
جاوید نیا، معصومه رحمانی، بابک بهشاد، جواد زیتونی، 
بیژن افشار، میثاق جمشیدی، مژده دایی، سید وحید 
منافی، مهدی میری، پاوان افسر، محسن کیایی و رعنا 

آزادی ور در این اثر به ایفای نقش پرداخته اند.

خبر


