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  یک ملت سرمست 
از نسیم شادی     

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این بانک با تحلیل 
افق  و  کشور  اقتصادی  کالن  اقتضائات  موجود،  شرایط 
پیش  رو درهر زمان که الزم بداند پیشنهادمقتضی برای 

نرخ های سود به شورای پول واعتبار ارائه می کند.
درباره  قربانی  پیمان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به   
وضعیت کنونی نرخ سود در نظام بانکی، اظهار داشت: 
در سال های اخیر، نرخ های سود حقیقی با توجه به عدم 
نرخ های  و  تورم  نرخ  حرکتی  روندهای  میان  تناسب 
است.وی  کرده  تجربه  را  باالیی  سطوح  اسمی،  سود 
بانکی حقیقی  نرخ های سود  توجه  قابل  افزایش  افزود: 
کشور  اقتصاد  در  تولید  فعلی  شرایط  و  الزامات  با 
رشد  برای  زیانباری  پیامدهای  و  نداشته  همخوانی 
)نظیر  تقاضای مؤثر  ناحیه کاهش  از  ویژه  به  اقتصادی 
تعویق مصرف بخش خصوصی به ویژه مصرف کاالهای 
تضعیف  همچنین  و  سرمایه گذاری ها(  تعویق  بادوام، 
در گردش  تأمین سرمایه  هزینه  )افزایش  عرضه  طرف 
بانکی،  نظام  تضعیف عملکرد  و  ثابت(  و سرمایه گذاری 
در برداشته است.معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان 
اینکه ریشه اصلی باال بودن نرخ سود بانکی، بروز تنگنای 
اعتباری و مشکالت ترازنامه ای بانک ها ناشی از انباشت 
داد:  ادامه  است،  بوده  اخیر  در طی دهه های  مشکالت 
بنابراین حل و فصل اصولی این معضالت در گرو حل 
ریشه ای مشکالت و مسایل ایجاد کننده آنها بوده است.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حل معضالت 

بانکی، تصریح کرد: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در 
دولت یازدهم و دوازدهم به ویژه در سال های ۱۳۹۵ و 
۱۳۹۶ مهم ترین اقدام بانک مرکزی در این زمینه بوده 
است. همچنین مهار رقابت ناسالم میان بانک ها و ابالغ 
تعیین  و  بانکی  نرخ سود  بخشنامه هشت بندی کاهش 
نرخ ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت عادی و ۱۵ 
درصد برای سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یکساله 
شمار  به  سود  نرخ  کاهش  راستای  در  مهم  اقدامی 
با وزارت امور  می رود.قربانی، ایجاد هماهنگی های الزم 

اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت 
با  بازار سرمایه  به  اوراق سخاب  ثانویه  معامالت  انتقال 
بازار  در  باال  بازدهی  نرخ های  منفی  آثار  کاهش  هدف 
افزود:  و  بانک مرکزی عنوان کرد  اقدام  را دیگر  بدهی 
صندوق های  نامطلوب  رفتار  به  انتظام بخشی  همچنین 
و  گواهی سپرده  کاهش سهم  از طریق  ثابت  درآمد  با 
دیگر  از  آن ها  دارایی های  مجموع  از  بانکی  سپرده های 
بانک  عامل  هیات  عضو  می شود.این  محسوب  اقدامات 
از  بانک ها  برداشت  اضافه  مدیریت  داد:  ادامه  مرکزی 

 ۳۵ تبصره  اجرای  اخیر،  سال های  طی  مرکزی  بانک 
»ب«  بند  اجرای   ،۱۳۹۵ سال  بودجه  قانون  اصالحیه 
تبصره  ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و اجرای بند »و« 
در  دیگر  اقدامات   ۱۳۹۷ سال  بودجه  قانون   ۵ تبصره 
راستای حل معضالت بانکی طی سال های گذشته بوده 
بانک مرکزی، تحوالت  اقدامات  افزود: در پی  است.وی 
خوبی در زمینه کاهش رقابت مخرب میان بانک ها در 
زمینه نرخ سود سپرده حاصل شده و نسبت به سال های 
گذشته از عدم تناسب نرخ های سود با اقتضائات کالن 
و به ویژه نرخ تورم کاسته شده  است. بانک مرکزی نیز 
با تحلیل دقیق شرایط موجود، اقتضائات کالن اقتصادی 
کشور و افق پیش رو، در هر زمان که الزم بداند پیشنهاد 
مقتضی در زمینه نرخ های سود را به شورای پول و اعتبار 
ارائه کرده و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد.قربانی با 
بانک  توسط  انجام گرفته  اقدامات  اینکه مجموعه  بیان 
اقتصاد  بخش های  دیگر  در  اصالحات  با  باید  مرکزی 
تکمیل شود، خاطرنشان کرد: الزم است اصالح ساختار 
نظام تأمین مالی دولتی و بازپرداخت بدهی های بخش 
دولتی به شبکه بانکی و همچنین اصالح فضای کسب 
و کار و رفع مشکالت موجود در بخش واقعی، همزمان 
جهت  در  بانک ها  ترازنامه ای  و  مالی  ساختار  اصالح  با 
بانکی  شبکه  اعتباری  تنگنای  موجد  ریشه های  حل 
اولویت مجموعه  با جدیت بیشتر در  هر چه سریعتر و 
سیاست گذاری کشور قرار گیرد       ادامه در صفحه ۷

پایش تحوالت کالن اقتصاد برای تعیین نرخ سود

جهانی  جام  مسابقات  در  مراکش  تیم  برابر  در  ایران  ملی  تیم  پیروزی 
مردم کشورمان  برای شادی  را  فرصت  بهترین  روسیه،  در  فوتبال ۲۰۱۸ 
فراهم کرد تا به خیابان ها بیایند و جشن بگیرند؛ شادی که مردم ایران 

این روزها بیش از هر چیز به آن نیاز داشتند.
به  افتاد.  اتفاق  زدن  بهم  چشم  یک  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کنار  در  دست  به  شیپور  و  پرچم  موتورسواران  از  زیادی  حجم  یک باره 
حاضر  جشن  این  در  پیاده  پای  یا  ماشین  با  دادند  ترجیح  که  کسانی 
و  عبور  شدید،  ترافیک  و  شد  بسته  آمدند.خیابان ها  خیابان ها  به  شوند، 
سختی  با  را  آتش نشانی  و  آمبوالنس  جمله  از  امدادی  خودروهای  مرور 
مواجه کرد. شلوغی بیش از اندازه جمعیت، کار ماموران نیروی انتظامی و 
راهنمایی و رانندگی را هم برای برگرداندن نظم دشوار کرد.با وجود آنکه 
پیش بینی شلوغی خیابان ها بعد از پیروزی تیم ملی کشورمان، کار چندان 
ماشین هایشان  دادند  ترجیح  مردم  از  برخی  هم  باز  اما  نبود،  پیچیده ای 
که  چندروزه ای  فرصت  از  را  تهران  هوای  تا  بیاورند  خیابان ها  به  هم  را 
از آلودگی دور باشد، محروم کنند.    طبق  تا  می توانست به دست آورد 
معمول جشن ملی مردم بدون هیچ برنامه ریزی از سوی نهادهای اجرایی 
مثل شهرداری، نیروی انتظامی یا راهنمایی رانندگی اجرا شد. مردم صرفا 
راه  که  کجا  هر  و  می رفتند  راه  خیابان ها  در  شادی هایشان  ابراز  هدف  با 
ضبط   موسیقی  صدای  می شدند،  پیاده  خود  ماشین های  از  می آمد،  بند 
خودروی خود را روشن می کردند و به شادی می پرداختند.قوانین متعارف 
تا چند ساعتی در کشور تعطیل شد. هر کس برای خودش در هر موقعیتی 
دنده عقب می گرفت، دور می زد یا از چراغ قرمز رد می شد. حتی خط ویژه 
اتوبوس های تندرو نیز به تصرف ماشین های شخصی درآمد. زنان، مردان 
و بچه ها بدون توجه به اینکه در شلوغی این جشن چه حادثه ای می تواند 

برایشان اتفاق بیفتد تا آنجا که می توانستند خودشان را از پنجره آویزان 
یا از سان رووف ماشین ها بیرون می کردند. مردم توقع داشتند اتوبوس ها 
وسط خیابان و خارج از ایستگاه توقف یا مسافرگیری کنند.ضعف حمل و 
نقل عمومی و سرگردانی مردم بعد از پایان جشن، موجب شد مدت زمان 
میان حتی جای یک  این  بشود.در  برنامه طوالنی تر هم  بدون  این جشِن 
موسیقی خوب از سوی هنرمندان کشورمان در خیابان ها خالی بود و باز 
اکتفا  به موسیقی های چند سال قبل خواننده های لس آنجلسی  هم مردم 
موسیقی  صدای  سنج  و  طبل  هم  محدود  نقاط  برخی  در  اگرچه  کردند! 

موتورها  ماشین،  بوق  از  حاصل  صوتی  آلودگی  شد.البته  ملی  شادی  این 
موسیقی های  صدای  مواقع  از  بسیاری  در  که  بود  زیاد  آنقدر  شیپورها  و 
روشن در ماشین ها نیز شنیده نمی شد و در بسیاری موارد برخی مجبور 
داشت  خانه  در  بیماری  اگر هم کسی  بگیرند.  را  می شدند، گوش هایشان 

باید این چند ساعت را تحمل می کرد.
پیروزی  جشن  در  دادند،  ترجیح  هم  باز  زیادی  عده ی  میان  این  در 
ملی پوشان کشورمان به جای لذت بردن از لحظه ای که در آن هستند، باز 
هم در فضای مجازی ِسیر کنند؛ دوربین به دست بگیرند و هر لحظه را به 

صورت زنده برای جمع دیگری پخش کنند.جشن، جمعیتی از چند نسل 
از هر چیز  آنچه بیش  بود و  به خیابان ها کشانده  را در کنار هم  متفاوت 

موجب الگوبرداری می شد، رفتارهای فرهنگی ما بود.
گرفتن  قرار  به جای  که  باشد  زباله ای  می توانست  رفتار  این  کوچکترین   
جمع  برای  را  رفتگرهایی  کمر  تا  شد  ریخته  زمین  روی  زباله،  سطل  در 
وقت گیر  کاری  به  عده ای  برای  را  پیروزی  این  شیرینی  و  خم  آن  کردن 

تبدیل کند.
ابراز  نحوه ی  و  شد  برگزار  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  پیروزی  جشن   
شادی ها پس از این پیروزی نشان داد که مردم کشورمان این روزها بیش 
این مراسم  برگزاری  این حال نحوه  با  نیازمند شادی هستند؛  از هر چیز 
خودجوش، این نکته را هم یادآور می شود که شاید اگر شرایط برگزاری 
جشن های بیشتری در کشور فراهم می شد، همه بهتر می دانستند چگونه 
شادی  که  شود  فراهم  شرایطی  تا  کنند  هدایت  را  ملی  جشن  یک  باید 

عده ای، مشکالت عده ی دیگری را فراهم نیاورد.
گل ایران به مراکش دیرترین گل ایران در تاریخ جام های جهانی و البته 

دیرترین گل به خودی تاریخ این رقابت ها نیز است.
تیم ملی فوتبال ایران توانست در اولین دیدار خود در جام جهانی به بردی 
با ارزش برابر مراکش دست یابد. این بازی اولین برد ایران در جام جهانی 

بدون گل خورده است.
تاریخ جام های جهانی  به خودی  ترین گل  دیر  بوهادوز  به خودی   گل 
ایران رقم خورد.این گل همچنین دیرترین گل  فوتبال  به سود  است که 
امتیازی کرد و در صدر جدول  را ۳  ایران  بود که  ایران  در جام جهانی 
گروه نگه داشت.این بازی یک نکته آماری دیگر هم داشت و آن هم اینکه 
مراکش بعد از ۱۸ بازی باالخره شکست خورد و طعم شکست را چشید. 

اعالم  یمن  أنصاراهلل  جنبش  ارشد  عضو  الشامی«  اهلل  »ضیف 
نبرد  در  سعودیها  به  صهیونیستی  رژیم  و  فرانسه  که  کرد 

کنند. می  کمک  الحدیده 
عضو  الشامی«  اهلل  »ضیف  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  صهیونیستی  رژیم  های  کمک  از  أنصاراهلل  جنبش  ارشد 
اساس  داد.بر  خبر  الحدیده  نبرد  در  سعودیها  به  فرانسه 
که  کرد:  تصریح  انصاراهلل  سیاسی  دفتر  عضو  گزارش،  این 
نیروهای  و  ناتوانند  نبرد  مناطق  در  بقا  از  متجاوز  نیروهای 
الفاز،  محورهای  در  را  متجاوزین  تدارکاتی  مسیرهای  یمن 
نیروهای  که  گفت  کردند.الشامی  قطع  الدریهمی  و  الجاح 
الحدیده  فرودگاه  از  کیلومتر   ۴ و  داده  کشته  نفر  متجاوز 

کردند. نشینی  عقب 
جنگ  یمن،  مشترک  نیروهای  که  کرد  نشان  خاطر  وی 
انداخته  فرسایشی ضد متجاوزین در نبرد ساحل غربی به راه 
اسرائیلی  های  جنگنده  که  گفت  همچنین  یمنی  مقام  اند.این 

اند. کرده  یمن  غربی  ساحل  در  مناطقی  بمباران  به  اقدام 
نیروهای  حضور  به  فرانسه  لوفیگارو  روزنامه  است؛  گفتنی 
نیروهای  کنار  در  غربی  ساحل  نبرد  در  فرانسوی  مهاجم 

است. کرده  اعتراف  امارات 

کمک فرانسه و رژیم صهیونیستی
 به آل سعود در نبرد »الحدیده«

شیران صحرا مغلوب یوز های ایرانی؛            

شادی      نسیم  از  سرمست  ملت  یک    

روحانی: بچه ها مچکریم
 در پی پیروزی تیم ملی فوتبال ایران را در مقابل تیم ملی مراکش در رقابت های گروهی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ 
رئیس جمهوری از بازیکنان تیم ملی فوتبال تشکر کرد.حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری 
با انتشار تصویری از لحظه ی دیدن مسابقه فوتبال ایران و مراکش در حساب کاربری خود در اینستاگرام، نوشت: 

» با یک بازی حساب شده و پیروزی دلچسب، همه ملت ایران را شاد کردید؛ بچه ها مچکریم.«
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لباس رونق بر تن واردات 
اسماعیل داودی

تخصیــص ارز ارزان قیمــت به واردکنندگان از یک ســو و قیمت 
گذاری کاالها در بازار داخلی بر اساس نرخ دالر غیررسمی از طرف 

دیگر، باعث شده است واردات، لباس رونق بر تن کند.
»مجتبی خسروتاج« معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در آخرین اظهار نظر خود اعالم کرد »در دو ماهه نخســت امسال 
۲۰ میلیارد دالر ثبت سفارش برای واردات انجام شده که این رقم 
در سال گذشــته حدود ۱۲ میلیارد دالر بوده است«.اگر چه ثبت 
سفارش با آنچه به طور واقعی وارد کشور می شود متفاوت است، اما 
رشد هشت میلیارد دالری ثبت سفارش در دو ماه نخست امسال، 
نشــان می دهد که واردات در این ایام جذابیت اقتصادی ویژه ای 
پیدا کرده اســت؛ این جذابیت از زمانی آغاز شــد که دولت اعالم 
کرد قیمت دالر برای همه امور ۴۲۰۰ تومان است و واردکنندگان 
برای تامین ارز مورد نیاز خود می توانند از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دریافــت کنند.هر چند این تخصیص ارز را بــا هدف کنترل بازار 
داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت ها در دســتور کار قرار گرفت 
اما عمال بازار به این تســهیل گری دولت توجهی نکرد و قیمت ها 
متناســب با نرخ های غیررســمی ارز باال رفت.به این ترتیب بازار 
آنچنان که مد نظر دولت بود مدیریت نشــد و مردم از مزایای ارز 
۴۲۰۰ تومانی منتفع نشدند اما بخشی از واردکنندگان توانستند از 
این آب گل آلود ماهی بگیرند و با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاالها 
را بــا ارز ارزان قیمت وارد و با نرخ های غیررســمی عرضه کنند.

البته افزایش هشت میلیارد دالری ثبت سفارش واردات کاال، تنها 
نشــانه جذابیت واردات در دو ماه اخیر نبود؛ آمارهای تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی به واردات کاال نیز مهر تائیدی بر این مســاله است؛ 
آنچنان که اعالم شــده، از ابتدای سال جاری تاکنون ۹.۷ میلیارد 
دالر از طرف بانک مرکزی برای واردات تخصیص پیدا کرده و ۷.۵ 
میلیــارد دالر از این ارزها نیز به واردکنندگان تحویل داده شــده 
اســت.دولت با این تخصیص ارز به دنبال مدیریت قیمت هاســت 
اما در شــرایطی که کنترل بازار در اختیار دولت نیســت و نوسان 
هایی شــدید در قیمت کاالهای وارداتی و حتی تولید داخل ایجاد 
می شــود، تخصیص دالر ارزان قیمت به واردات - آن هم واردات 
کاالهای مصرفی و غیراساسی - در عمل به معنی توزیع رانت بین 
واردکنندگان اســت.در این شــرایط، صفوفی طوالنی برای گرفتن 
این کیســه های زر تشکیل شده اســت و برخی فعاالن اقتصادی 
برای دریافــت دالر ۴۲۰۰ با یکدیگر کورس گذاشــته اند؛ برخی 
از آنها از حربه فشــارهای رســانه ای اســتفاده می کنند و گالیه 
دارند که تعدادی از پیش فاکتورهای ما برای دریافت ارز بی پاسخ 
مانده اســت و دولت ارز کافی بــرای واردات تخصیص نمی دهد.

هر چنــد دولت اقالمی که ارز ۴۲۰۰ تومانی ســامانه نیما به آنها 
اختصاص پیدا می کند را فهرســت کرده و قرار اســت در روزهای 
آینده نیز فهرســتی بــرای اقالمی که می تواننــد از ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی برخوردار شــوند را منتشر کند، اما در این میان 
ممکن اســت بخشی از مواد اولیه، ماشین آالت و کاالهای اساسی 
از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار نشــوند و در مقابل، برخی کاالهای 
غیراساســی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شوند.سیاست های 
ارزی دولت به موقع و به جا بود و توانســت ترمز هرج ومرج ارزی 
را بکشــد اما هنوز به چکش کاری نیاز دارد؛ این سیاســت ها باید 
مشوق صادرات باشد و واردات بی حد و حصر را دامن نزند چرا که 
ادامه روند کنونی، ارزش واردات را از ۵۴ میلیارد دالر پارســال به 
حدود ۱۰۰ میلیارد دالر می رســاند و این، زنگ خطری برای تراز 

تجاری کشور در سال ۹۷ به شمار می رود. 
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

المان نهاد ویژه  ای برای ایران ایجاد کرد

دولت آلمان نهاد ویژه ای را برای ارائه مشــاوره به شرکت هایی ایجاد 
کرده است که نگران قراردادهای تجاری خود با ایران هستند.

به گــزارش زمان به نقل ازمهر، دولت آلمان نهــاد ویژه ای را برای 
ارائه مشاوره به شرکت هایی ایجاد کرده است که نگران قراردادهای 
تجاری خود با ایران هســتند.پس از خروج دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا از توافق هســته ای سال ۲۰۱۵ ایران در ماه گذشته، 
امضاکنندگان اروپایی برجام - یعنی آلمان ، فرانسه و انگلیس- وعده 
دادند این پیمان را زنده نگــه دارند.وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه 
اعالم کرد این وزارتخانه یک »نقطه تماس ایران« ایجاد کرده است 
که شرکت ها می توانند پرسش های خود را از طریق ایمیل با آن در 
میان بگذارند.این وزارتخانه افزود: معافیت ایران از تحریم های اروپا، 
که یکی از مفاد توافق هسته ای است، همچنان پابرجاست و تضمین 

های اعتباری صادراتی مورد حمایت دولت همچنان وجود دارد.

واکنش نیروهای مسلح ایران به 
ادعای اخیر یک مقام ارشد ترکیه

 سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح در واکنش 
به ادعای اخیر یک مقام ارشد ترکیه، سیاست 
قطعی جمهوری اســالمی ایــران را احترام به 
حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها عنوان کرد.

به گزارش زمــان به نقل ازمهر، در پی ادعای 
یک مقام ارشــد ترکیه مبنی بر حمایت ایران 
از اقدام نظامی این کشور در شمال عراق علیه 
گروه تروریستی »پ ک. ک«،  سردار سرتیپ 
پاسدار »ابوالفضل شکارچی« ضمن غیر دقیق 
خواندن این اظهار نظر، یادآور شد: جمهوری 
اسالمی ایران با وجود حمایت از هرگونه اقدام 
ضد تروریســتی، در عین حال، لشکرکشی به 
درون مرزهای یک کشور ثالث به بهانه مبارزه 
با تروریســم، بدون اجازه از دولت مســتقر و 
قانونی آن کشور را عملی غیر مشروع می داند.

وی همچنین افزود: جمهوری اسالمی ایران، 
خود یکی از قربانیان تروریسم طی چهار دهه 
گذشــته بوده است؛ اما هیچ گاه برای مواجهه 
بــا گروهک های تروریســتی، از این اقدامات 
کــه حق حاکمیت یک کشــور را نقض کند، 

حمایت نخواهد کرد.

پوتین و ترامپ احتماالً تیرماه در 
بروکسل دیدار می کنند

 یک رســانه آمریکائی از دیدار احتمالی ماه 
آینده پوتین و ترامپ در بروکسل خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، یک مقام ارشد 
دولت آمریــکا و دو دیپلمات آگاه به روزنامه 
آمریکایی واشنگتن پُســت اعــالم کردند که 
آمریکا  رئیس  جمهــوری  ترامــپ«  »دونالد 
احتماالً در حاشــیه برگزاری نشست سازمان 
پیمان آتالنتیک شــمالی »ناتو« با »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهوری روســیه در پایتخت 
بلژیک بــا یکدیگر دیدار می کند.بر اســاس 
گزارش این رســانه، این دیــدار در ماه ژوئن 
سال جاری میالدی به انجام خواهد رسید.ناتو 
قصــد دارد ۱۱ و ۱۲ ژوئن )۲۰ و ۲۱ تیرماه( 
در شهر بروکســل پایتخت بلژیک نشستی را 

برگزار کند.

ورود نماینده سازمان ملل
 در یمن به صنعا

 نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن دیروز 
برای انجام مذاکرات پیرامــون الحدیده وارد 

صنعا شد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، مارتین 
گریفیتس، نماینده ویژه سازمان ملل در امور 
یمن بــرای انجام یک مأموریــت دیپماتیک 
فوق العاده با هــدف جلوگیری از وقوع جنگ 
در شــهر الحدیده واقع در غــرب یمن، وارد 
صنعا شــد.گریفیتس هنــگام ورود به صنعا 
بدون هیــچ اظهار نظــری، بــرای برگزاری 
نشســت با رهبران انصاراهلل، فــرودگاه را به 
سمت صنعا ترک کرد.جنبش انصاراهلل از سال 
۲۰۱۴ بر صنعا و الحدیده کنترل دارد.محمد 
عبدالسالم، ســخنگوی انصاراهلل در گفت وگو 
با شــبکه المســیره پیــش از ســفر مارتین 
گریفیتس به یمن اظهار کــرد: گریفیتس تا 
االن کاری در یمن انجام نداده اســت. او تنها 
پوششــی برای ادامه جنگ علیه یمن است و 
نقش او با فرستاده های قبلی تفاوتی ندارد.این 
مسئول جنبش انصاراهلل افزود: اگر گریفیتس 
بخواهد راه اســماعیل ولد شــیخ را در پیش 
گیرد، ســفرها و تالش هایش در یمن محکوم 

به شکست هستند.

اخبار

سرمقاله

خبر

 سخنان شما سنگهای سخت را نرم 
می كند

کالمامیر

رهبر انقالب با بیان اینکه آمریکا در منطقه شکست 
اند و  خورده است، فرمودند: آنها پول خرج کرده 
سودی نبرده اند، بعداز این هم قدرت های شیطانی 
در این منطقه هرچه پول خرج کنند همین نتیجه 

را می گیرند.
آیت اهلل  حضرت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خامنه ای در خطبه اول نماز عید سعید فطر، ضمن 
تبریک این عید بزرگ به ملت ایران و امت اسالمی، 
عید فطر را روز پاداش گرفتن و ماه مبارک رمضان 
را میدان مسابقه میان مؤمنین برای اطاعت خداوند 
و نزدیکی به رضای الهی دانستند و گفتند: به لطف 
خداوند متعال، ملت ایران هر سال در این مسابقه 
سالهای  به  نسبت  نیک  کارهای  انجام  و  معنوی 
قبل امتیازهای بیشتری کسب می کند.رهبر معظم 
انقالب، گسترش جلسات تالوت قرآن و افزایش شور 
و حضور مردم در محافل دعا، مناجات و موعظه، و پر 
رونق تر شدن سنت حسنه افطاری ساده در مساجد 
و معابر عمومی را نمونه هایی از پیشرفت ملت ایران 
در مسابقه معنوی در ماه رمضان امسال برشمردند و 
افزودند: اوج درخشندگی ماه مبارک رمضان در شب 
های قدر بود که قشرهای مختلف مردم بویژه جوانان 
با اجتماع عظیم خود در سراسر کشور، دست ها را 
به دعا بلند کردند و ضمن راز و نیاز با معبود، لطافت 
و صفای روح خود را افزایش دادند.ایشان راهپیمایی 
روز قدس امسال را یکی دیگر از نقاط درخشنده 
در ماه مبارک رمضان دانستند و خاطرنشان کردند: 
راهپیمایی روز قدس حقیقتاً یک پدیده منحصر 
به فرد است و مردم در زیر آفتاب داغ با آن شور 

گزارشها،  اساس  بر  و  آمدند  خیابانها  به  نشاط  و 
جمعیت راهپیمایان در اغلب شهرهای کشور نسبت 
به سالهای قبل بیشتر و پر شورتر بود.رهبر انقالب 
اسالمی تأکید کردند: ملت ایران بیدار و پر انگیزه 
است؛ این ملتی که بعد از یک شب احیاء با آن شور 
و هیجان به خیابانها می آید، خسته و ناامید نیست، 
آن کسانی که به پیروی از تبلیغات دشمنان، ادعای 
خستگی و بی نشاطی مردم را دارند، در واقع حال و 
روز خود را به همه مردم تعمیم می دهند و خودشان 
خسته و بی نشاط هستند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اشاره به افزایش هر ساله معنویت و صفای درونی 
مردم در ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کردند: پیام 
این واقعیت این است که ملت و جوانان ایران به رغم 
سیاست هایی که تالش دارد انسانها را از معنویت 
پافشاری  با فساد  بر معنویت و ضدیت  دور کند، 
نگه دارنده  معنوی،  بی بدیل  سرمایه  این  و  دارند 
هویت، استقالل، عزت و عظمت کشور است.رهبر 
انقالب اسالمی در خطبه دوم نماز عید، به پر شور 
و گسترده بودن راهپیمایی روز قدس در کشورهای 
دیگر اشاره کردند و گفتند: پیام رونق و شکوفایی 
بیشتر راهپیمایی روز قدس در کشورهای مختلف 
این است که با وجود تبلیغات بیگانگان، نزدیکی 
و هم جهتی ملت های مسلمان با ملت ایران بیشتر 
شده است.ایشان علت توطئه های مستمر قدرت های 
شیطانی ضد ملت ایران را نگرانی آنها از ایستادگی، 
اقتدار، استقالل و فکر بلند و ابتکاری ملت ایران 
دانستند و تأکید کردند: البته این قدرت ها تالش 
خود را می کنند اما همواره نیز شکست می خورند.

امریکا  رئیس جمهور  اذعان  اسالمی،  انقالب  رهبر 
به بی دستاورد بودن هفت تریلیون دالر هزینه این 
کشور در منطقه غرب آسیا را به معنای شکست 
آنها در منطقه دانستند و گفتند: این اعتراف نشان 
نتوانسته  با آن همه تالش  می دهد شیطان بزرگ 
است به اهداف خود دست یابد و از این پس نیز 
هر چه در این منطقه پول خرج کنند باز هم به 
اهلل  آیت  رسید.حضرت  نخواهند  خود  مقصود 
خامنه ای با تأکید بر اینکه ملت ایران باید بیدار و 
هوشیار باشد و توطئه ها را بشناسد، افزودند: امروز 
اقتصادی«  »فشار  از  عبارت  اصلی دشمن  توطئه 
به توده های مردم برای خسته و ناامید کردن آنان 
است.ایشان همه دستگاههای حاکمیتی و مسئوالن 
را به تالش بی وقفه برای مقابله با این توطئه توصیه 
و خاطرنشان کردند: یک کانون مرکزی با حضور 
برای رسیدگی  قوا  اصلی  فعاالن  و  قوه  سران سه 
این  که  است  شده  تشکیل  اقتصادی  مسائل  به 
کانون باید مسائل اقتصادی را قدم به قدم دنبال 
کند، تصمیم های قاطع بگیرد و آنها را اجرا کند.

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه آحاد مردم نیز 
برای مقابله با این توطئه وظایفی دارند، افزودند: یکی 
از موضوعاتی که باید مورد توجه جدی مردم قرار 
بگیرد، »پرهیز از اسراف و زیاده روی« است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به وجود نقدینگی باال 
در کشور افزودند: صاحبان این نقدینگی، آن را به 
سمت تولید هدایت کنند تا چرخ های زندگی مردم 
به حرکت در بیاید.ایشان، دست اندرکاران تجارت و 
بازرگانی خارجی را نیز به پرهیز از واردات کاالهای 

غیرضرور و کاالهایی که مشابه داخلی دارند، توصیه 
مؤکد کردند و گفتند: یکی از عادت هایی که میان 
برخی از مردم رواج دارد و باید کنار گذاشته شود، 
سفرهای تفریحی و غیرضروری به خارج از کشور 
است.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به برخی تصمیم 
های وزارت اقتصاد برای رونق فضای کسب و کار و 
برطرف کردن موانع، این تصمیم ها را مثبت ارزیابی 
و بر پیگیری جدی آن تأکید کردند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای همچنین پیگیری جدی موضوع مبارزه با 
فساد را خاطرنشان کردند و با اشاره به حضور جوانان 
در بخش های تولیدی و سازندگی، لزوم تشویق آنان 
و حمایت از واحدهای تولیدی را مورد تأکید قرار 
و  ملی  و وحدت  مردم  آحاد  دادند.ایشان، وحدت 
اجتماعی را موضوعی مهم خواندند و با اشاره به رواج 
پدیده ناپسنِد توهین و تهمت به یکدیگر در فضای 
مجازی خاطرنشان کردند: اینگونه اقدامات که گناه 
کبیره است، به فضای عمومی کشور و وحدت ملی 
لطمه می زند.رهبر انقالب اسالمی افزودند: همه باید 
نسبت به وحدت در جامعه اهتمام داشته باشند و 
از تهمت زنی به یکدیگر بپرهیزند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره به سیاست تبلیغاتی دشمن برای 
ایجاد جنگ روانی در جامعه از برخی رسانه ها و 
افراد که سخنان دشمنان را تکرار می کنند، انتقاد 
و آنها را به پرهیز از این اقدام دعوت کردند.ایشان 
در پایان خطبه دوم نماز عید گفتند: به لطف الهی 
آینده کشور با چنین ملتی و با وجود این روحیه 
وحرکت و معنویت و استقالل، از امروز به مراتب 

بهتر خواهد بود.

آگهی مزایده عمومی
شهرداری نظرآباد در نظردارد به استناد مجوز شماره 184/ش بتاریخ 96/12/24 شورای محترم اسالمی شهر در نظر 
دارد تعدادی از قطعات سهم شهرداری را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان می توانند با واریز سپرده 

شرکت در مزایده برای هرقطعه قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

1(قطعات به صورت سهم شهرداری و درمساحتهای مختلف طبق نقشه می باشد.
به شماره  به حساب سیبا  مزایده  به عنوان سپرده شرکت در  را  مبلغ کارشناسی هر قطعه زمین  مزایده 5 درصد  1( شرکت کنندگان در 

0104746757008 نزد بانک ملی شعبه شهرداری به نام شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تهیه و ارائه نمایند.
2( سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری وهرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3(پیشنهادات به صورت مکتوب باشد و به پیشنهادات فاقد سپرده مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر و اصل گردد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4(جهت دریافت اوراق مناقصه به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500/000ریال می باشد که باید به حساب 

010453402100 به نام درآمد شهرداری نظرآباد واریز گردد 
5( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

6(متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز 97/4/16 پیشنهادات خودرا تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند 
7( کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی و هزینه نقل و انتقال اسناد بهعده برنده مزایده خواهد بود.
داریوش یگانه مظهر - شهردار نظرآباد8(رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

نوبت اول:97/3/27 نوبت دوم:97/4/3

 نوبت اول

رهبرمعظم انقالب: آمریکا در منطقه شکست خورده است   

 ملت ایران خسته و ناامید نیست   

رئیس جمهور با بیان اینکه بیش از گذشته نیاز 
به تقویت فضای معنوی، وحدت، اعتماد و امید 
به آینده داریم، تصریح کرد: آنچه باید در کنار 
دولت قرار گیرد، توان قوای دیگر و به ویژه مردم 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم 
و المسلمین دکتر حسن روحانی روز جمعه و 
در دیدار مسئوالن نظام، جمعی از قشرهای 
مختلف مردم و سفرای کشورهای اسالمی با 
رهبر معظم انقالب اسالمی ،  دشمن را در 
شرایط فعلی فاقد تجربه و عقالنیت دانست 
و افزود: تصمیم دشمن این است که نه تنها 
تعهدات خود در برابر ملت ایران بلکه همه 
تعهدات بین المللی و منطقه ای خود را زیر 
است  شگفتی  جای  گفت:  بگذارد.وی  پا 
قدرتی که دستش به خون مردم این منطقه 
از افغانستان و عراق و سوریه و یمن گرفته 
تا سایر مناطق آلوده است، نقاب صلح طلبی 
بر چهره زده و از مذاکره و صلح َدم می زند 
و رژیم غاصبی که هر روز به کشتار مردم 
تا  آورده  روی  دوره گردی  به  می پردازد، 
چهره غلط و دروغینی را از نظام جمهوری 
کند.وی  ترسیم  ایران  مردم  و  اسالمی 
اظهارداشت: امروز مردم و کشورهای جهان، 
چین،  روسیه،  اروپا،  ایران،  تجاری  شرکای 
همسایگان، مسلمانان و همه کشورها باید در 
برابر قلدرمابی حاکمان کاخ سفید بایستند.

روحانی گفت: مطمئناً ملت ایران نمی گذارد 
و  جهانی  استکبار  صهیونیستی،  رژیم  که 
ارتجاع منطقه یعنی جنایتکاران، غاصبان و 
جاهالن در برابر ما بایستند و بخواهند راه 
فشارهای  ملت  بر  و  بسته  را  ملت  تجارت 
کنند.رئیس  وارد  اقتصادی  و  سیاسی 
یک  عنوان  به  فطر  عید  تبریک  با  جمهور 
ایران و همه مسلمانان  عید بزرگ به ملت 

بزرگترین  از  یکی  فطر  عید  گفت:  جهان، 
با روحی  اعیاد اسالمی است که مسلمانان 
با اعتماد به نفس  صیقل یافته، دلی پاک و 
بیشتر به پیشگاه خداوند بزرگ می روند. عید 
دستاوردهای  آن  در  که  است  عیدی  فطر، 
بزرگ معنوی و معرفتی که در یک ماه به 
دست آمده، آینده بهتری را برای ما ترسیم 
می کند.وی با بیان این که »امروز در شرایط 
سیاسی بین المللی و منطقه ای بیش از هر 
رمضان  ماه  دستاوردهای  به  دیگر  زمان 
نیازمند هستیم«، گفت: باالترین روزه پس 
از امساک از خوردن و آشامیدن، حفظ زبان، 
پاک شدن دل ها و تفکر در فضای مناسب 
به  اشاره  با  است.وی  کشور  مصالح  برای 
این که »امروز نیازهای مادی جامعه را مردم، 
می کند«،  تأمین  دولت  و  تولیدکنندگان 
خاطر نشان کرد: امروز بیش از گذشته نیاز به 
تقویت فضای معنوی کشور، وحدت، اعتماد 
و امید به آینده داریم.روحانی با بیان این که 
باعث  که  کمبودی  در کشور  »خوشبختانه 
و  نداریم  دهد،  قرار  رنج  در  را  شود جامعه 
نیاز به اعتماد آینده داریم«، گفت: نه کمبود 
ریال در کشور است و نه کمبود ارز و بیش از 
هر زمان دیگر مواد غذایی و نیازمندی های 
افزود: در  مردم موجود است.رئیس جمهور 
تأمین  برای  دالر  میلیارد   ۱۷ جاری  سال 
نیازهای همه تولیدکنندگان و واردکنندگان، 
تخصیص داده شده است.وی با بیان این که 
»برای ایجاد ثبات در بازار سکه، ۷ میلیون 
فروخته  مردم  به  سکه  قطعه  هزار   ۶۰۰ و 
شده«، افزود: اکنون در شرایطی هستیم که 
در طول این چند ماه بودجه عمرانی کشور 
از همه سال ها بیشتر پرداخت شده است به 
گونه ای که در ۳ ماهه اول امسال ۲۸ هزار 
میلیارد تومان در این راستا تخصیص داده 

میلیارد  هزار   ۲۴ ماه  این  پایان  تا  و  شده 
اظهار  شد.وی  خواهد  تأمین  آن  تومان 
و  شکر  گندم،  غذایی،  مواد  نظر  از  داشت: 
اما  است  تأمین  کشور  نیازمندی های  سایر 
مردم  بیشتر  شود،  اتحاد  تأمین  باید  آنچه 
باید در  این که »آنچه  بیان  با  است.روحانی 
باشد،  امور  پیشبرد  برای  دولت  توان  کنار 
توان قوای دیگر و حضور مردم است«، خاطر 
نشان کرد: هرگاه مردم به صحنه آمدند، از 
مشکالت فاصله گرفته و در برابر بدخواهان 
این که  به  اشاره  با  ایستاده ایم.وی  به خوبی 
»امروز دشمن ما فاقد تجربه و عقالنیت بوده 
تعهدات  همه  که  است  آن  بر  او  تصمیم  و 
تعهد  تنها  نه  او  گفت:  بگذارد«،  پا  زیر  را 
پا گذاشته  زیر  را  ایران  ملت  برابر  در  خود 
بین المللی  تا همه تعهدات  بلکه قصد دارد 
و منطقه ای را زیر پا بگذارد، اما مقاومت و 
ایستادگی ملت ایران، مانع از آن شده است.

ایستادگی،  ادامه داد: ثمره ماه رمضان  وی 
صبر و سست نشدن و سر فرود نیاوردن در 
برابر دشمن است و در حقیقت صبر زمانی 
تسلیم  و  نیابد  راه  آن  در  است که سستی 
صورت  دشمن  برابر  در  آوردن  سرفرود  و 
رمضان  دستاورد  صبر  این  آنگاه  و  نگیرد 
خواهد بود.رئیس جمهور با تأکید بر این که 
ایران  ملت  دستاوردهای  از  دشمن  »امروز 
در سال های گذشته عصبانی است«، اظهار 
داشت: دشمن به دنبال ترویج ایران هراسی، 
و  خشن  چهره  نشان دادن  و  اسالم هراسی 

ضدعقالنی از ملت ایران بود که در این مسیر 
افزود: عصبانیتی  با شکست مواجه شد.وی 
که امروز از کاخ سفید و رژیم صهیونیستی 
می بینیم برای این است که آنها همه تالش 
خود را انجام دادند که با ایران هراسی، چهره 
ایران را خشن معرفی کرده و با اسالم هراسی، 
دین اسالم را به جامعه بد معرفی کنند.وی 
برابر  ایران همواره در  بیان این که »ملت  با 
فشارهای دشمنان ایستادگی کرده است«، 
امروز  که  است  شگفتی  جای  کرد:  تصریح 
منطقه  مردم  خون  به  دستش  که  قدرتی 
آلوده است، نقاب صلح طلبی بر چهره زده و 
دم از مذاکره و صلح در جهان می زند و رژیم 
غاصبی که هر روز به کشتار مردم می پردازد 
به دوره گردی روی آورده تا چهره غلطی از 
مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران ترسیم 
امروز  کرد:  نشان  کند.رئیس جمهور خاطر 
روزی است که همه دوستان، همسایگان و 
شرکای ایران از جمله روسیه و چین باید در 
برابر قلدرمآبی حاکمیت کاخ سفید بایستند 
تا منطق و قانون در برابر ظلم و زیاده خواهی 
ملت  بی تردید  داشت:  اظهار  شود.وی  پیروز 
رهبر  هدایت های  با  گذشته  مانند  ایران 
فرهیخته انقالب و هماهنگی و اتحاد بیشتر 
قوا در برابر فشارهای دشمنان ایستادگی کرده 
و نمی گذارد راه تجارت کشور، بسته شود و با 
تدبیر و عقالنیت راه های جدید را یافته و اجازه 
نمی دهد دیگرانی که برای عدم رشد و توسعه 

کشور طراحی  کرده اند، موفق شوند.

روحانی : کشورها باید در برابر قلدرمابی حاکمان کاخ سفید بایستند
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  رصد رشد تقاضا برای واردات با دالر ۴۲۰۰ تومانی 

 رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی ها با دالر ۴۲۰۰ تومانی 
در پی افزایش واردات هستند، تا کاالهای وارداتی را گران تر بفروشند، 
گفت: بانک مرکزی در جریان اســت و اقدامات الزم را انجام خواهد 

داد.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، ولی اهلل ســیف اظهار داشــت: 
تصمیم دولت در خصوص بازار ارز که در فروردین ماه اجرایی شــد، 
اقدام سنجیده ای تلقی می شود؛ چراکه حداقل اعمال سیاست ارزی 
دولت باعث شد که با خروج آمریکا از برجام، بازار ارز با شوک جدید 
روبه رو نشود و به نوعی مصونیت در نسبی ایجاد کرد.رئیس کل بانک 
مرکــزی ادامه داد: در حال حاضر واحدهای تولیدی این اطمینان را 
دارنــد که مواد اولیه خود را می توانند با دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی 
تامین کنند؛ البته تصمیمات ارزی دولت در آینده کامل تر و پخته 
تر می شود.ســیف تصریح کرد: اینکه مطرح می شــود برخی ها با 
دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی درصدد افزایش واردات هستند تا بتوانند 
کاالهای وارداتی را با قیمتی گران تر بفروشــند، موضوعی است که 
بانک مرکزی در جریان آن اســت و اقدامــات الزم در این خصوص 
صورت خواهد گرفت.رئیس کل بانک مرکزی یاد آور شد: تالش می 
شود در آینده، نقص ها در  خصوص مسائل ارزی کشور برطرف شود. 

 آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان

وزیر آموزش و پرورش گفــت: ارائه مهارت های اجتماعی به دانش 
آموزان در قالب فوق برنامه و در دوره متوسطه اول آغاز می شود و به 

تدریج در دیگر پایه های تحصیلی گسترش می یابد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ســید محمد بطحایی اظهار داشت: 
از آنجــا که نوع مــواردی که می تواند دانش آمــوز را تهدید کند، 
متفاوت اســت وزارت آموزش و پرورش توســعه و گسترش مهارت 
های اجتماعی را در دســتور کار دارد.وی با تاکید بر اینکه بخشی از 
آموزش ها در برنامه رسمی خواهد آمد و بخشی به صورت فوق برنامه 
در کالس ها ارائه می شــود، تصریح کرد: از مهرماه شاهد گسترش 
آموزش این مهارت ها در مدارس خواهیم بود.وزیر آموزش و پرورش 
یاد آور شــد: این آموزش ها، در حقیقت تمرین انجام فعالیت هایی 
است تا بچه ها بتوانند خودشــان را در مقابله با تهدیدهای بیرونی 
محافظت کنند، به چه کســی اعتماد کــرده و نگرانی های خود را 
مطرح کنند.بطحایی اضافه کرد: بنا داریم ابتدا آموزش مهارت های 
اجتماعی را در متوسطه اول آغاز کنیم که البته بخشی از آن اجباری 
و به صورت فوق برنامه خواهد بود و تدریج بخشی از برنامه درسی به 

این موضوع اختصاص داده می شود.

رشد 3/7 درصدی اقتصاد کشور 
در سال ۹۶

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال 
۹۶ را ۳.۷ درصد اعالم کردند.به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، 
در حالی که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی عموما آمار متفاوتی 
از شاخص های کالن اقتصادی به ویژه تورم ارائه می دهد اما 
این دو نهاد اخیرا برآورد یکسانی از میزان رشد اقتصادی کشور 
در سال ۹۶ داشته اند.مرکز آمار ایران اعالم کرد بر اساس نتایج 
حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه 
۱۳۹۰ ، نرخ رشدمحصول ناخالص  داخلی ایران با نفت )به 
قیمت بازار( در سال ۱۳۹۶، ۳.۷ درصد بوده است. رشد بدون 
نفت هم ۴.۳ درصد بوده است.نتایج مذکور حاکی است رشته 
فعالیت های گروه کشاورزی ۱ درصد، گروه صنعت )شامل: 
استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی 
و ساختمان( ۱.۶ و فعالیتهای گروه خدمات ۶.۸  رشد داشته 
است.بانک مرکزی هم اعالم کرد بر اساس محاسبات مقدماتی و 
اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی 
کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال 
۱۳۹۶ به ۶۹۴۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم 
مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۳.۷ درصد افزایش یافته است.با این 
حال مرکز آمار رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ بدون نفت 
را ۴.۳ درصد اعالم کرده و رقم برآوردی بانک جهانی از این 
شاخص ۴.۶ درصد بوده است. همچنین بر اساس برآورد بانک 
مرکزی گروه کشاورزی رشد ۳.۲ درصدی، گروه نفت رشد ۰.۹ 
درصدی و گروه صنایع و معادن رشد ۵.۱ درصدی را تجربه 
کرده اند. گفتنی است رشد گروه خدمات در سال قبل حدود 

۴.۴ درصد بوده است.

بازداشت 7۰۰ نفر در ارتباط با 
سایت های شرط بندی

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا از 
بازداشت ۷۰۰ نفر در ارتباط با سایت های شرط بندی خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی نیک نفس اظهار کرد: 
پلیس فتا ضمن بستن ۵ هزار وبسایت شرط بندی فعال، ۷۰۰ 
نفر را در این ارتباط بازداشت کرده است.وی با بیان اینکه 
در این زمینه ۷۵۰ پرونده تشکیل و ۷۰۰ متهم دستگیر و 
تحویل مقام های قضایی شده اند، افزود: ۳۷ میلیارد تومان در 
حساب های سایت های قمار بوده که مسدود شده است.نیک 
نفس با اشاره به اینکه بسیاری از وبسایت های شرط بندی در 
ایران »کالهبرداری« نیز می کنند، گفت: این وبسایت ها مبالغی 
را که از کاربرها برای قمار می گیرند در مواردی فارغ از نتیجه 

شرط بندی به حساب افراد موردنظرشان می ریزند.

اخبارخبر

وزیر تعاون: امروز نیاز داریم ذهنیت ها نسبت 
به بخش تعاون را به عنوان نیاز و روش جوامع 

نوین و کشور های پیشرفته تغییر دهیم.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما؛ نشست 
هم اندیشی مدیران ارشد بخش تعاون با وزیر 
شورای  مجلس  نمایندگان  حضور  با  تعاون 
سراسر  تعاون  های  اتاق  روسای  و  اسالمی 
ها  اتحادیه  عامل  مدیران  همچنین  کشور 
وزیر  ربیعی  علی  نشست  این  شد.در  برگزار 

اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
بگیرد  کم  دست  را  خود  تعاون  بخش  نباید 
بیان داشت:  امیدواریم در سال آینده خانواده 
آنچه  کنند.  تجربه  را  بهتری  وضعیت  تعاون 
که امروز بخش تعاون از آن رنج می برد رنج 
نیاز داریم ذهنیت ها  امروز  ما  ذهنیت است. 
یک  عنوان  به  نه  را  تعاون  بخش  به  نسبت 
ارزش دینی بلکه به عنوان نیاز و متد جوامع 

نوین و کشورهای پیشرفته تغییر دهیم.

به  پیشرفته  جوامع  در  اینکه  بر  باتاکید  وی 
بخش تعاون نگاه می شود افزود: ما امروز نیاز 
گسترش  مردم  بین  در  را  تعاون  باور  داریم 
دهیم. بنابراین اولین گام ما باید این باشد که 
با گفتمان سازی  را  تعاون  نظریه های بخش 
رفاه  و  کار  تعاون،  دهیم.وزیر  تعمیم  و  بسط 
اجتماعی با تاکید بر اینکه راه حل برون رفت 
بخش  تقویت  شک  بدون  مشکالت  از  کشور 
های  تحریم  دوران  در  افزود:  است،  تعاون 
جدید هیچ نگاه جنگ جویانه ای علیه کشور 
به  کنندگان  تحریم  اینکه  ندارد ضمن  وجود 
هیچ وجه سناریوهای جنگ نظامی علیه ایران 
ندارند و حتی نمی توانند به این موضوع فکر 
کنند بلکه هدف آنها پاشیدگی نظام اجتماعی 
و تشدید بی اعتمادی بین مردم ایران است که 
در این شرایط نوع پاسخ داده به این تحریم ها، 
زندگی اجتماعی مبتنی بر تعاون است.ربیعی 
با موفقیت های کوچک،  باید  ما  امروز  افزود: 
یکی  اینکه  انجام دهیم ضمن  بزرگ  کارهای 

است  این  تعاون  خانواده  بزرگ  مشکالت  از 
رفاه  و  کار  تعاون  که خودزنی می کنیم.وزیر 
با  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  اجتماعی 
اشاره به هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی تعاون 
از اقتصاد ملی در قوانین باالدستی گفت: باید 
و مشکالت کشور  به شرایط  بینانه  واقع  نگاه 
کشور  مسئوالن  که  شرایطی  در  و  داشت 
بزرگ  را  اقتصاد  کیک  نتوانستند  دورانی  در 
بخش  برای  را  درصدی   ۲۵ سهم  اما  کنند، 
و  ها  محدودیت  گرفتن  نظر  در  بدون  تعاون 
امروز  و  مشکالت پیش رو هدفگذاری کردند 
گرفته  قرار  نقد  مورد  هدف  این  تحقق  عدم 
است.این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره 
و  کوچک  های  تعاونی  گسترش  اینکه  به 
عمده سال  دو هدف  ها  تعاونی  کردن  بزرگ 
جاری برای تقویت بخش تعاون است، افزود: 
همچنین زنجیره ای شدن تعاونی ها به عنوان 
یکی از برنامه های مهم این بخش در دستور 

کار قرار دارد.

وزیر تعاون تاکید کرد:

 راه حل نجات کشور تعاون است

آگهی مزایده 
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره 7910مورخه 96/12/14 

در نظر دارد مشخصات ذیل برگزار نمایند.
 1- موضوع  مزایده :اجاره منابع درآمدی پارک بانوان 

2- مبلغ  پایه اجاره بها ءماهیانه برای بوفه آب میوه بستنی و گل فروشی به مبلغ 14/400/000 ریال بوفه 
مرکزی با کاربری اغذیه و فست فود به مبلغ 18/000/000 ریال زمین بازی برای بازی های ترامپولین و قصر بادی به مبلغ 
20/400/000 ریال زمین مناسب برای ماشین شارژی به مبلغ 36/000/000 ریال پیست دوچرخه سواری به مبلغ 12/000/000 

ریال که مبلغ پایه کارشناسی جمعا به مبلغ 100/800/000 ریال می باشد 
3- مدت بهره برداری :12 ماه کامل شمسی  4-  کل مبلغ مزایده 1/209/600/000 ریال 

5- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 60/480/000 است که می بایست رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان سیما 
منظر و فضای سبز شهری به شماره 0109478020003بانک ملی شعبه بابل به دستگاه مزایده گذار تسلیم نماید 

6-  سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است 
7- متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت 10روز همه روزه از محل مورد نظر بازدید به عمل آورند و جهت دریافت 

اسناد به سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند
8-  واجدین شرایط می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 97/4/7 به سازمان ارائه نمایند 
9- تاریخ بازگشایی پاکت های دریافتی روز شنبه مورخ 97/4/9 می باشد 10- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد 

مزایده درج گردیده است
 11- سپرده نفر اول دوم سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به 

استرداد آن اقدام خواهد شد 12
12-  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد

 شماره تماس سازمان جهت کسب اطالعات 18-32319616-011می باشد 
 مهیار بابازاده سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

آگهی دومین تجدید فراخوان
       ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  
        شماره فراخوان )200971333000003( 

اداره کل راه آهن آذربایجان در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی مندرج 
مناقصه  کیفی  ارزیابی  به  نسبت  مناقصات  برگزاری  قانون   12 ماده 
گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه از طریق سامانه تدارکات 
www.setadiran.ir به شرح زیر اقدام نماید.  الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی 
و  مذکور  در سایت  نام  ثبت  به  نسبت  مناقصه  در  برای شرکت  موظفند  گران  مناقصه 
دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از فراخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده از طریق سایت مزبور انجام می گردد.
1- شرح مختصر موضوع مناقصه : ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری 8 دستگاه لکوموتیو 

برقی RC4 )شماره مناقصه 39/96/9( از محل اعتبارات جاری. 
مناقصه  اسناد  طبق  اجراء  محل  و  بوده  سال  یک  اجرا  مدت  اجرا:  محل  و  مدت   -2 

می باشد. 
3- شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دارای گواهینامه تعیین صالحیت فعالیت 
معتبر در رشته تعمیر و نگهداری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا گواهی صالحیت 
پیمانکاری در رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز دارای گواهینامه 

تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -باشند.
4- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1397/03/27 می باشد. 

5- مهلت دریافتی اسناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 30: 14 روز یکشنبه مورخ 
 97/04/03

6- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده : حداکثر تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه 
مورخ 97/04/19 نشانی : تبریز میدان راه آهن – جنب مسجد سجاد –پشت ساختمان 
پلیس راه آهن آذربایجان ساختمان حوزه معاونت اداری و مالی طبقه همکف – واحد 

دبیرخانه – تلفن: 34492217
بایست از طریق سامانه تدارکات الکتریکی  شایان ذکر است دریافت اسناد صرفا می 

دولت )ستاد( صورت پذیرد.
7- هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پس از ارزیابی کیفی، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده 
باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 

تماس  مرکز   : سامانه  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 
021-41934

دفتر ثبت نام : 88969737 و 021-85193768
اطالعات تماس امور قراردادها : 34492464- 34492394

شناسه آگهی: 188778 
اداره کل راه آهن آذربایجان 

مرحله اول نوبت دوم

وزارت راه وشهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران )سهامی خاص(

اداره کل راه آهن آذربایجان

آگهی تجدید مناقصه
شهرداری ماهدشت در نظر دارد اجرای پروژه های: 

1-زیرسازی معابر سطح شهر با اعتبار برآوردی 8/000/000/000 ریال
2- ادامه زیرسازی بلوار بسیج با اعتبار برآوردی 10/000/000/000 ریال

3- جدولگذاری معابر سطح شهر با اعتبار برآوردی 7/000/000/000 ریال
4- آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار برآوردی 10/000/000/000 ریال

را به پیمانکاران واجد شرایط دارای: 
الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین آگهی های تغییرات در روزنامه رسمی

ب- گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکاری معتبر مرتبط با موضوع مناقصه 
ج- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی 

د- گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر 
هـ - دارای سوابق اجرایی مرتبط 

از سایر  آگاهی  و  مناقصه  اسناد  شود جهت دریافت  متقاضیان دعوت می  از  لذا  نماید.  واگذار 
با در  از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1397/4/7  شرایط 
دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت اسناد مناقصه از واحد امور مالی 
)امور قرارداد و پیمانها( اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 026-37309790 

تماس حاصل فرمایید. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد. 
شهرداری ماهدشت

شهرداری ماهدشت 

 نوبت اول

در  آذرشهر  و  اسکو  تبریز،  مردم  نماینده 
مجلس گفت: طرح سؤال از رئیس جمهور 
مجلس  نمایندگان  از  تن   ۸۰ امضاء  با 
شورای  مجلس  هیئت رئیسه  تقدیم 

اسالمی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، احمد علیرضا 
بیگی دیروز در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره 
به این که برجام با وجود آن که برای کشور و 
مردم دستاوردی نداشت برای همگان درس 
متأسفانه  کرد:  اظهار  است  بزرگ  عبرتی 
به  دقیقه   ۲۰ عرض  در  برجام  مجلس  در 
تصویب رسید و رئیس جمهور این توافق را 
آن  درج  و خواستار  دانست  بزرگ  به قدری 
در کتاب های درسی نیز شد اما اکنون شاهد 
هستیم که ماهیت آن بر همگان آشکار شده 
از  مالی  حمایت  با  مبارزه  قانون  است.وی، 
تروریسم که اصطالحاً FATF گفته می شود 
را ادامه توافق ننگین برجام عنوان کرد، افزود: 
غربی ها ادعا می کنند برای مقابله با تروریسم 

مالی  با حمایت  مبارزه  قانون  باید  کشورها 
کمال  در  آن ها  کنند  قبول  را  تروریسم  از 
معامله  اگر می خواهید  بی شرمی می گویند 
کنید بایستی این قانون را بپذیرید.وی ادامه 
داد: قانون مبارزه با حمایت مالی از تروریسم 
یا همان FATF از نگاه ظاهری خوب است 

ولی در باطن هدف دیگری پشت پرده دارد 
که می طلبد به اشتباه بودن آن پی برد.علیرضا 
بیگی در ادامه سخنان خود بر لزوم مقابله 
جدی با قاچاق کاال و ارز در راستای حمایت 
از کاالی ایرانی تأکید کرد و گفت: کاهش 
به واسطه خروج  از یک سو  ملی  پول  ارزش 

ارز از کشور رخ می دهد و از سوی دیگر نیز 
قاچاق کاال و ارز در کاهش ارزش پول ملی 
این که  از  تأسف  ابراز  با  است.وی  تأثیرگذار 
دارد  سود  کاال  تولید  از  بیش  کاال  قاچاق 
اقتصادی  غلط  باسیاست  کرد:  خاطرنشان 
دولت متأسفانه در طول نیم دهه اخیر بیش 
از ۴۰۰ هزار نفر از کارآفرینان بنا به دالیلی یا 

در زندان ها و یا خانه نشین هستند.
وی از طرح سؤال از رئیس جمهور توسط ۸۰ 
نماینده مجلس شورای اسالمی خبر داد و 
یادآور شد: طرح سؤال از رئیس جمهور که 
به امضاء ۸۰ تن از نمایندگان مجلس رسیده 
سکه،  قیمت  بی سابقه  افزایش  محوریت  با 
این که  بر  تأکید  با  ارز است.بیگی  خودرو و 
ارز  و  خودرو  سکه،  بی ثبات  بازار  مدیریت 
نیازمند عزم جدی دولت است تصریح کرد: 
طرح سؤال از رئیس جمهور بابت گرانی ارز، 
تقدیم هیئت رئیسه مجلس  سکه و خودرو 

شورای اسالمی شده است.

طرح سؤال از رئیس جمهور بابت گرانی 
ارز، سکه و خودرو کلید خورد
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۸۰۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن سپهری شکیب 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۷۱۶ صادره از تهران درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۱۵۹/۵۰ مترمربع پالک ۱۸۶۲ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی آقای جعفر صراف پور محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۷۰۱م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۳/۲۷        تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۴/۱۱

ایرج فهیمی / رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۷۸۵هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجیدکاظمی فرزند 
نامعلی بشماره شناسنامه ۴۰۲۶۷ صادره از تهران دریک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۵۴/۲۰ مترمربع پالک ۱۹۸۱ فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله گروسی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.۶۹۷م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۳/۲۷          تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۴/۱۱
ایرج فهیمی/ رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر رای شماره۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۳۶۳۷هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن ثمانی فرزند عین 
اله بشماره شناسنامه ۳۳۹ صادره از بستان آباد در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۱۰ مترمربع پالک ۱۹۲۱ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی آقای حسین فیلو محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.۶۹۳ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۰۳/۲۷          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۴/۱۱

ایرج فهیمی / رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۷۹۳هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
آقای محمدقاسم هاشم  بالمعارض متقاضی  مالکانه  ناحیه دو تصرفات   - ملک کرج 
خانی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه ۵ صادره از ساوه در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۶۶/۷ مترمربع پالک ۲۱۷۸ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از 
مالک رسمی آقای جعفر قلی امیر بیات محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهدشد ۶۹۶ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۳/۲۷          تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۴/۱۱
ایرج فهیمی / رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۷۸۷هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرزانه حضرتی فرزند 
نجفقلی بشماره شناسنامه ۷۳۲ صادره از اردبیل دریک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۵۴/۲۰ مترمربع پالک ۱۹۸۱ فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله گروسی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.۶۹۹م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۳/۲۷    تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۴/۱۱

ایرج فهیمی/ رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۸۱۰هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهردادسپهری شکیب 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۲۳۴ صادره از تهران درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۱۵۹/۵۰ مترمربع پالک ۱۸۶۲ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی آقای جعفر صراف پور محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  ۶۹۸م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۳/۲۷          تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۴/۱۱
ایرج فهیمی / رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۸۰۱هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کیامرزقاسمیدهچشمهفرزند 
از فارسان در ششدانگ یک باب ساختمان به  سهراب بشماره شناسنامه ۲۳ صادره 
مساحت ۱۸۰/۱۲ مترمربع پالک ۲۴۹ فرعی از ۳۶۱ اصلی واقع در محمدشهرخریداری 
از مالک رسمی آقای محمدتقی اکبرین محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
۷۸۱م/الف     تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۳/۱۲       تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۳/۲۷

ایرج فهیمی/ رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۷۸۶هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نامعلی کاظمی فرزند 
کریم بشماره شناسنامه ۱۱۲۲ صادره از اردبیل درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۵۴/۲۰ مترمربع پالک ۱۹۸۱ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله گروسی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۷۰۰م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۳/۲۷            تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۴/۱۱
ایرج فهیمی / رئیس ثبت اسناد و امالک

متن آگهی 
و   ۹۷۱۰۰۹۶۶۱۰۱۰۰۳۹۵ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
امیر مسعودی  بنام  شماره دادنامه مربوطه ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۱۰۱۴۱۵ محکوم علیه 
فرزند حیدر محکوم است به پرداخت مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره 
هزینه  عنوان  به  ریال  مبلغ ۱/۴۹۳/۲۰۰  اصل خواسته  عنوان  به  چک صدرالذکر 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مربوطه تا زمان اجرای حکم که 
بر اساس شاخص بهاء کاال و خدمات مصرفی )شاخص تورم ( اعالمی از سوی بانک 
مرکزی که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد محکوم مینماید 
کسری هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم و از محل محکوم به اخذ خواهد شد و 

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

آگهی
خواهشمند است کسانی که اطالع کامل دارند سند مالکیت ۲۲۸۶شش دانگ پالک 
شماره بخش ده تهران واقع در بخش ۱۰ تهران ملکی این جانب سعید قربانی که 
در صفحه ۱۴۸۵۰۱ دفتر ۱۳۳۴۰امالک طی شماره ۶۹ به ثبت رسیده و به موجب 
سند شماره ۷۱۸۸/۷ دفتر خانه شماره ۷۱ در قبال مبلغ ۵۰ میلیون تومان نزد پانصد 
میلیون ریال در رهن می باشد بعلت جابه جایی اساس مفقود گردید و با جستجوی 
کا مل پیدا نشد اطال ع خود را در این مورد بمنظور اخذا سند مالکیت المثنی از اداره 
ثبت اسناد و مالک تهران خیابان بهبودی شایگان گالیی ذیل اعالم فرماید نام و نام 

خوانوادگی مالک سعید قربانی 
ادرس دقیق مالک تهران خیابان دکتر فاطمی غربی رو به روی گانون باشگاه پالک 

۷ تلفن ۰۹۳۷۷۹۵۲۹۳۱
تاریخ ۹۷/۳/۱۹

متن آگهی احضار متهم 
به موجب کیفر خواست صادره در پرونده کالسه ۹۷۰۱۵۵، موضوع شکایت گزارش مرجع انتظامی علیه حمیدرضا آرام به اتهام غصب عنوان تقاضای کیفر گردیده، که رسیدگی 
به موضوع به شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری ۲ کرج، ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ساعت ۹ صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در شعبه ۱۱۷ دادگاه ۲ کرج به نشانی کرج – باالتر از میدان طالقانی – ساختمان مرکزی دادگستری حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  ۱۰۰۸۵ م/الف
دفتر دادگاه کیفری شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهرستان کرج

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

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۳۱۱۰مورخ  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد کاظم نعمتی زاده بشناسنامه شماره ۲۶۴ صادره از بوشهر فرزند علیباش در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲۱۱/۷۸ مترمربع از 
باقیمانده پالک شماره ۴۲۱ فرعی از ۱۷۰ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای 
علیرضا رحیمی و با مالکیت مالک اولیه آقای محمدعلی صادقی تایید می نماید. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۷/۹۹۵۴/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

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

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده باربری به شماره ۳۱۵۶۶۶۶به نام محمد ظفرجانی زاده به شماره ملی 
۴۸۱۸۸۷۳۸۶شماره گواهینامه۹۶۰۶۹۴۵۳۴۷مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

شهرستان باغملک

آگهی مفقودی 
سند کمپانی –برگ سبز- قولنامه و اسناد انتقال خودرو سواری سیستم رنو تیپ۹۰ 
Lتندر لوگان مدل ۱۳۸۷ به شماره موتور D ۰۶۶۳۳۵ ۷۷۰۲۰۳۵۳۲۲ به شماره 
شاسی NAALSRALD ۸ A ۰۳۲۸۴۱ به شماره پالک ۳۱ ایران ۷۴۱ د ۸۹ به 
نام صادق مستوفی به کدملی ۴۰۷۳۳۵۹۱۵۰ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .

لرستان – خرم آباد 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۸۷۱۳۶۰۰۵۷۱ شعبه ۱۰۸دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج تصمیم 

نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۸۷۱۲۰۰۰۰۶۳ 
شاکی : آقای خالد نشاط یار فرزند سعید به نشانی کردستان – شهرستان سنندج – شهر سنندج 

– شهرک معلم – خیابان امام شافی  کوچه هیمن پالک ۶۶۱۵۸ 
متهم: اقای غالمرضا شهسواری فرزند پرویز به نشانی کردستان – سنندج

اتهام: توهین به اشخاص عادی
گردشکار – دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم نموده و با استعانت از 

خداوند متعال و تکیه بر شرف وجدان بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

شماره  به  و  سنندج  انقالب  و  عمومی  دادسرای  سوی  از  صادره  خواست  کیفر  موجب  به 
فاقد  پرویز  فرزند  شهسورای  غالمرضا  اقای   ۹۶/۱۱/۲۱ مورخه   ۹۶۱۰۴۳۸۷۱۲۹۰۶۲۳۸
مشخصات بیشتر و مجهول المکان متهم است به ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین به اشخاص 
عادی موضوع شکایت اقای خالد نشاط یار دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با 
عنایت به کیفر خواست صدر االشعار – شکایت شاکی – استعالم از مخابرات و پرینت مکالمات 
تلفنی و تصویر متن پیامکهای ارسالی از جانب متهم به شاکی و متواری بودن و عدم حضور متهم 
جهت تدارک دفاع  علیرغم احضار از طریق نشر آگهی بزه های انتسابی به نامبرده را محرز م 
مسلم می داند و مستندا به مواد ۶۰۸ و۶۴۱ از قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات( مصوب 
۱۳۷۵و مواد ۶۴ الی ۸۶ از قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ مشارالیه را بابت توهین به تحمل 
۵۰ ضربه شالق تعزیری و بابت بزه ایجاد مزاحمت تلفنی با اعمال مقررات مجازات  جایگزین 
حبس به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق خزانه دولت به جای یکماه حبس تعزیری 
محکوم می نماید . رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت  ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان می باشد.
م الف: 5659 رییس  شعبه 108 کیفری 2 شهرستان سنندج

رونوشت برابر با اصل و اداریست : شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ سنندج 

آگهی دادنامه
احکام:۱۴۴/۲/۹۷                        احکام:۹۷/۲/۲۰-شماره  پرونده:۶۲۰/۲/۹۶-تاریخ  کالسه  شماره 
مرجع رسیدگی :شعبه دوشوراهای حل اختالف –خواهان:ابراهیم کائیدآدرس باغملک 
–خیابان شهید مطهری-ساختمان زنگنه-خوانده:فتح اله فتاح آدرس مجهول المکان–

خواسته :انتقال سند-رای قاضی شورا:درخصوص دعوی آقای ابراهیم کائیدفرزندامامقلی 
ساکن باغملک-خیابان شهید مطهری –ساختمان زنگنه به طرفیت آقای فتح اله فتاح فرزند 
جعفرمجهول المکان بخواسته الزام به انتقال سندیک دستگاه خودرووانت یک کابین سیستم 
شورولت اس۱۰مدل۱۹۹۲به پالک۱۶ب ۵۶۵ایران۳۴به انضمام هزینه دادرسی فعال مقوم 
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال شورا بابررسی اوراق و محتویات پرونده و یک نوبت آگهی دادخواست 
وعدم حضور خوانده وعدم ارائه دلیل ومدرک دال برانتقال سندونظریه دادخواست تقدیمی 
وقولنامه فی مابین خواهان و خوانده که ذیل آن را خوانده تصدیق و امضاء نموده است.

لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۱۰-۲۲۰-۲۲۳-۲۲۴قانون مدنی 
و مواد ۱۹۸-۵۱۹قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۹-۲۵-۲۶قانون شورای حل اختالف 
مصوب۹۴رای برمحکومیت خوانده به حضوردردفاتراسنادرسمی و انتقال سندخودرو به 
شماره انتظامی ۱۶ب۵۶۵ایران۳۴درحق خواهان صادرواعالم می نماید رای صادره حضوری 
ظرف مهلت ۲۰روز از تاریخ آگهی قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه عمومی شهرستان 

باغملک می باشد.شماره م الف:۷/۹۷/۹۹
قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان باغملک-اباذر دلیری

رونوشت حصر وراثت
آقای عبداله بهرامی دارای شماره شناسنامه ۲۱۶۳۵ و شماره ملی ۳۷۳۰۲۱۴۶۳۲ به شرح 
دادخواست به کالسه ۹۷۰۳۰۱  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فواد بهرامی به شناسنامه - و شماره ملی ۳۷۲۰۳۰۴۷۴۴ در 
تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد مشروحه زیر: ۱. عبداله بهرامی دارای شماره شناسنامه ۲۱۶۳۵ ت 
ت ۱۳۴۶/۲/۷ و شماره ملی ۳۷۳۰۲۱۴۶۳۲ پدر متوفی ۲. سیده فاطمه ابراهیمی دارای 

شماره شناسنامه ۱۳ ت ت ۱۳۵۳/۱/۱۱و شماره ملی ۰۳۲۱۵۱۵۵۸۷ مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف ۵۶۶۳
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی
به تاریخ  / /۹۷          پرونده کالسه ۶۳/۹۷      شماره دادنامه ۱۸۲/۹۷

مرجع رسیدگی:شعبه اول حکمی شورای حل اختالف بخش بیستون
خواهان: آقای فرشید کالنتری فرزند نصرت اله به نشانی: بیستون کوی شهیدصفری

خوانده: آقای محمدرضا حیدریان فرزند شیخعلی به نشانی: مجهول المکان
خواسته الزام به تنظیم سند خودرو

گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده ی باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه ی شورا به 
تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی  را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
))رای شورا((

محمدرضا  آقای  طرفیت  به  اله  نصرت  فرزند  کالنتری  فرشید  آقای  دادخواست  در خصوص 
حیدریان فرزند شیخعلی به خواسته الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
تنظیم انتقال ۶دانگ یک دستگاه خودرو سواری مدل ۱۳۸۷ فعال از لحاظ ابطال تمبر مقوم به 
۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان بااحتساب هزینه دادرسی و اعمال ماده ۷۳ ق.آ.د.م  بدین شرح که خواهان 
اظهار داشته برابر مبایعه نامه عادی مورخه ۹۱/۶/۱۵ یک دستگاه خودرو پژو روآ از خوانده دعوی 
خریداری نموده ام و کل ثمن آنرا پرداخت کرده ام و بعلت تغییر آدرس و مجهول المکان بودن 
موفق به پیدا کردن ایشان نشده ام لذا اکنون به منظور جلوگیری از تضییع حقم تقاضای صدور 
حکم به الزام خوانده به تنظیم سند خودرو مذکور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و اعمال ماده ۷۳ 
ق.آ.د.م را دارم شورا با توجه به کپی مصدق مبایعه نامه عادی مورخه ۹۱/۶/۱۵ فی مابین خواهان 
و خوانده در خصوص معامله یک دستگاه  خودرو سواری پژو روا مدل ۱۳۸۷ رنگ خاکستری به 
شماره انتظامی  ۱۲۷ ل ۸۷ ایران ۶۶ که به امضا و اثر انگشت طرفین و دو نفرشهود تاییدگردیده 
است و نیز با توجه به کپی مصدق سند قطعی به شماره ۲۶۲۱۲ مورخه ۱۳۹۰/۵/۱۶دفترخانه 
شماره ۱۵۲ شهرستان اهواز که حکایت از مالکیت خودرو مذکوربنام خوانده را بیان می نمایدو از 
طرفی خوانده بعلت مجهول المکان بودن با نشر یک نوبت وقت رسیدگی در روزنامه کثراالنتشار 
در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای هم ارسال نکرده است و دلیل و مدرکی که سبب 
نقض دادخواست خواهان گردد ارائه ننموده لذا شورا بنابه مراتب مذکور خواسته خواهان مقرون به 
واقع تشخیص می دهد. و به استناد ماده ۱۲۱/۱۲۰/۱۱۹ قانون  آیین دادرسی مدنی حکم به الزام 
خوانده محمدرضا حیدریان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند شش 
دانگ یک دستگاه خودرو سواری پژو روا مدل ۱۳۸۷ رنگ خاکستری متالیک به شماره انتظامی 
۱۲۷ ل ۸۷ ایران ۶۶   به نام خواهان فرشید کالنتری و همچنین پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 
۲۶/۷۵۰ تومان را در حق خواهان  صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی  محسوب است و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از مضی مدت ظرف بیست 

روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم ذیصالح می باشد.مجوز ارشاد ۲۸۲۳
یعقوب حبیبی شمس قاضی شورای حل اختالف بخش بیستون

آگهی حصروراثت
دزفول  از  ۱۹۹۰۰۳۸۴۷۶صادره  پدرمحمدرضا،بشناسنامه  راد،نام  صفائی  محمد  آقای 
داده که مرحوم محمدرضا  وتوضیح  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت  درخواستی 
صفائی رادبشناسنامه ۴۶۸صادره دزفول درتاریخ ۱۳۹۷/۱/۵دردزفول اقامتگاه دائمی خود فوت 
ورثه اش عبارتنداز۱- متقاضی باال۲-هادی صفائی رادبشناسنامه ۹۶۷دزفول۳-علی صفائی 
رادبشناسنامه ۱۴۷دزفول)پسران متوفی(۴- شهناز صفائی راد بشناسنامه ۲۴۳۸دزفول۵-مریم 
صفائی رادبشناسنامه۷۹۹دزفول۶-فاطمه صفائی رادبشناسنامه۱۸۴۰صادره ازدزفول)دختران 
متوفی(۷-شازده شیخ زاده بشناسنامه۵۳۹صادره ازدزفول)زوجه متوفی(والغیر. اینک باانجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه 
صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.

قاضی شورای حل اختالف شعبه8دزفول-تقدسی فر

آگهی حصر وراثت
آقای حسن حدادی دومولی دارای شناسنامه بشماره ۱۳۳ به شرح پرونده کالسه 
۳۹۶-۹۷ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۰ در  شادروان حسین حدادی دوموال به شماره شناسنامه ۴ در 

اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
حسن حدادی دومولی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۳۳ پسر متوفی.

عسگر حدادی دومولی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۴۵۰۰۶۶۴۴۵ پسر متوفی.
زمینه حدادی دوموال فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۰۷ دختر متوفی

تهمینه حدادی دوموال فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۰۸ دختر متوفی.
وظیفه حدادی دومولی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۳۱ دختر متوفی
طایفه حدادی دومولی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۳۲ دختر متوفی.

اعظم حدادی دومولی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۱۷۵۸۵ دختر متوفی.
لیال حدادی دومولی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۱۷۵۸۶ دخترمتوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل

مفقودی
سندکمپاني و برگ سبز ًوکارت سواري پژوه پارس مدل ۸۱ رنگ مشکي پالک ۶۶ب ۴۳۷ایران ۸۴و شماره 

شاسي ۰۰۸۱۸۰۳۵۹۷بنام محمود خوارزمي مفقود گردیده راز درجه اعتبار ساقط گردیده است

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آیین  ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
هیات  اصالحی ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۱۴۵  رای  و   ۱۳۹۴۶۰۳۰۱۰۶۰۰۱۸۲۳۰
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 
از  اله میدان میری فرزند مختار بشماره شناسنامه ۷۱ صادره  نور  متقاضی آقای 
به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع پالک  ورامین ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
۷۶ اصلی واقع در علی آباد منتصر خریداری از ورثه مختار میدان میری و سهم 
منظور  به  لذا   . است  گردیده  محرز  متقاضی   مشاعی  مالکیت  و  متقاضی  االرث 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که  به  اطالع عموم مراتب در دونوبت 
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 
نوبت  انتشار  تاریخ  مالکیت صادر خواهد شد.  مقررات سند  اعتراض طبق  وصول 

اول:۱۳۹۷/۳/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۷/۴/۱۰
م.الف 161ث -  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین



اجتماعییکشنبه 27 خرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3780  5

7۰درصد جمعیت ایران
 در خطر بي آبي

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: یک جانبه نگری در محیط 
زیســت ســبب شــده که امروز بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در 
معرض بی آبی قرار بگیرند و باید توجه داشــت که ســرانه آب در سال 
جاری به زیر ۵۰۰ متر مکعب رسیده، حال آنکه زیر ۱۰۰۰ متر مکعب 

بحران محسوب می شود.
 عیســی کالنتــری اظهــار کرد: پــس از پیــروزی انقالب اســالمی 
استراتژی های توســعه ناگسسته بوده و در راستای توسعه پایدار نبوده 

است. 
چنین شرایطی باعث فرسایش شدید محیط زیست شده است. 

بــه علت جهل و ناآگاهی همواره توســعه را در مقابل محیط زیســت 
قرار داده ایم و نســبت به راه حل هایی که در طول برنامه های پنج ساله 
توســعه می توانسته مشکل توســعه و حفظ محیط زیست را حل کند، 

بی توجه بوده ایم.
وی افزود: مشــکالت زیست محیطی  کشــورهمچون باالترین فرسایش 
خــاک، باالترین مصرف انرژی، بیشــترین فرســایش گیاهی و آبی در 
جهــان و... از مواردی اســت که جامعه ایرانــی نمی تواند به آن افتخار 
کند. این مســائل انســان را غمگین می کند و درواقع این مشــکالت 

زیست محیطی در جامعه ایران بسیار بی اهمیت است.
کالنتــری در ادامه گفت: در دیگر کشــورهای دنیا همــه فعالیت های 
بشــری در راستای توسعه پایدار قرار دارد، حال آن که در کشور ایران 

توســعه صنعت و توسعه زیربنایی در مقابل محیط زیست است.
وی افــزود: چهار موضوع، اولویت محیط زیســت اســت که دســتور 
رئیس جمهوری اســت و شامل بهبود هوای کالن شــهرها، پسماندها، 
ریزگردهای کشور به ویژه ریزگردهایی با منشأ داخلی و احیای تاالب ها 

می شــود که این مورد به دلیل کمبود شدید آب بسیار دشوار است.
وی با بیان اینکه اســتراتژی محیط  زیست بر اساس توسعه پایدار است 
و چهار اصل مهم دارد، اظهارکرد: این اصول بایستی در راستای حرکت 
اقتصادی باشــد و ضد مسائل اجتماعی نباشد و به حفظ محیط زیست 
بینجامد. همچنین حق نداریم با اقدامات خود حقوق نســل های آینده 

را پایمال کنیم. حال آن که هیچ کدام از این اصول رعایت نمی شــود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در ایران گمان کردند 
به دلیل وجود تکنولوژی باید هرچه آب هســت تاراج شــود، به دلیل 

وجود نفت هرچه جنگل است تاراج شود.
 درواقع نســل های بعــد هیچ جایگاهی در کشــور ندارند و همه منابع 

متعلق به نسل حاضر است.
وی تشریح کرد: نخستین دشــمن محیط زیست فقر و توسعه نیافتگی 

است. 
ما نســبت به اســتقرار آمایشــی کشــور بی توجه بوده ایم. درواقع در 
مناطقی که آب وجود ندارد اجازه داده شــده تا صنعت آب بر مســتقر 
شود، مانند شــهر چند میلیونی اصفهان که آب آشامیدنی ندارد، حال 

آنکه آب برترین صنایع کشور در اصفهان ایجاد شده است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت در ادامه اظهار کرد: در استان 
خراســان رضوی بــاالی ۱۳۰ درصد از منابع آبــی تجدیدپذیر مصرف 

می شود که بسیار دردناک است. 
حال آنکه بر اســاس اســتاندارد جهانی نباید بیش از ۴۰ درصد از آب 
تجدیدپذیر استفاده شود و این میزان مصرف در کل کشور ۱۱۰ درصد 

است. 

خبر

تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی 
کتب درسی ابتدایی ها تا ۸ تیرماه

 ثبت نام اینترنتی کتب درسی پایه دوم تا ششم 
ابتدایــی، پایه های یازدهــم و دوازدهم فنی و 
حرفه ای و کاردانش، پایه های یازدهم و دوازدهم 
رشــته معارف اسالمی و پایه های هشتم و نهم 
کتاب های درســی تکمیلی دوره اول متوسطه 
ویژه دانش آموزان اســتعدادهای درخشــان تا 

هشتم تیرماه تمدید شد.
به گزارش ایسنا،  ثبت سفارش و توزیع کتاب 
های درسی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دوره های 
تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه دوم شاخه 
فنی و حرفه ای )پایه دهم، یازدهم و دوازدهم(، 
شاخه نظری رشته معارف اسالمی و کتاب های 
درسی تکمیلی مدارس دوره اول متوسطه ویژه 
از طریق سامانه اســتعدادهای درخشان 
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انجام می شود.

جزییات استخدام جدید
 در تامین اجتماعي

به گزارش پیام زمان ،ســید حسین حسینی 
آذرنوشــان با اشــاره به نیــروی موردنیاز در 
مدیریــت های درمــان اســتانهای اصفهان، 
کردستان، سمنان، کرمانشــاه و فارس اظهار 
داشــت: ســازمان تامین اجتماعی به منظور 
راه اندازی مراکز درمانی جدید التاســیس در 
شهرســتانهای تیران و کرون، بانه، ســرخه، 
سنقر، داراب و سپیدان نیروی انسانی موردنیاز 
خــود را از طریق آزمون کتبــی، مصاحبه و 

گزینش جذب می کند.
وی افــزود: داوطلبان اســتخدام مــی توانند 
در صورت احراز شــرایط حســب مفاد آگهی 
اســتخدامی که متعاقباً از طریق پایگاه اطالع 
رســانی ســازمان تامین اجتماعی به نشانی 
www.tamin.ir اعالم خواهد شد، نسبت 
به ثبت نام از روز ســه شنبه مورخ ۲۹/۳/۹۷ 
لغایت دوشنبه ۴/۴/۹۷ اقدام و مدارک مربوطه 
را صرفا به صــورت حضوری در بــازه زمانی 
مذکور به نشانی مندرج در آگهی ارائه نمایند.

حسینی آذرنوشان در ادامه افزود: آزمون کتبی 
اســتخدام پیمانی سازمان تامین اجتماعی در 

روز جمعه مورخ ۱۵/۴/۹۷ برگزار خواهد شد.
وی تاکید کــرد: داوطلبان گرامی توجه کنند 
هر گونه اطالع رســانی در خصــوص آزمون 
استخدامی، صرفا از طریق سایت این سازمان 

معتبر و قابل استناد است.

خبر

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران با اشاره به شناسایی ۱۸ 
هزار کارگر ساختمانی من غیر حق و قطع بیمه آنها گفت: در 
سال جاری رفع همپوشانی های بیمه ای در گروه هایی نظیر 
بازنشستگان، قالیبافان و دارندگان بیمه بیکاری پیگیری و دنبال 
می شود.ناهید حیدری  درباره اقدامات انجام شده برای رفع 
همپوشانی های بیمه ای به ایسنا گفت: برای رفع همپوشانی های 
بیمه ای در چند حیطه کار می کنیم. در موضوع شناسایی 
بیمه شدگان من غیر حق  و رفع همپوشانی های بیمه ای باید 
چند متغیر را بررسی کنیم که یکی از آنها بیمه بیکاری است. 
وی افزود: اخیرا اقدام بسیار مهمی در حیطه بیمه کارگران 
ساختمانی انجام دادیم و در کنار تقویت بازرسی ها، حدود ۱۸ 
هزار کارگر ساختمانی من غیرحق را شناسایی کردیم. برخی از 
این ها یا کارفرما و برخی خویش فرما و یا در زمره متمولین و 
یقه سفیدان  بودند که از معافیت های بیمه ای این نوع خدمات 
بهره مند شده بودند.مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران با 
بیان اینکه سازوکارهای سخت گیرانه ای برای بیمه کارگران 
ساختمانی وضع کردیم گفت: بویژه در مرحله معرفی کارگران 
ساختمانی از سامانه های رفاهی کارگران استفاده می کنیم 
و انجام امور بیمه دیگر به صورت دستی انجام نمی شود و 
سیستمی است تا از این طریق بتوانیم جلوی بخشی از سوء 

استفاده ها را بگیریم.

دبیر علمی هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی و 
نهمین همایش داروسازی بالینی ایران، از کشورهای ترکیه و 
عربستان به عنوان رقبای کشورمان در رشته داروسازی بالینی 
در منطقه نام برد.به گزارش پیام زمان ،دکتر فرشاد هاشمیان  
با اعالم این مطلب که داروسازی بالینی ایران در منطقه پیشرو 
است، گفت: تنها می توان از کشورهای ترکیه و عربستان 
به عنوان رقبای ایران در رشته داروسازی بالینی نام برد.دبیر 
علمی نهمین همایش داروسازی بالینی ایران با اشاره به رشد 
سرعت پژوهش در داروسازی بالینی تأکید کرد: انتظارمی رود 
با افزایش تعداد داروسازان بالینی در کشورمان، شاهد رشد 

این رشته در سطح منطقه باشیم.
هاشمیان با اشاره به اینکه در کنگره پیشرو ۷ بخش علمی در 
سه روز دنبال می شود، تصریح کرد: در حدود ۱۸۰۰ تا دو هزار 
شرکت کننده در این کنگره و همایش حضور خواهند داشت.

وی با عنوان این مطلب که کیفیت ارائه خدمات داروسازی 
بالینی در کشور مشکلی ندارد، افزود: مشکل ما در حال حاضر 
تعداد کم داروسازان بالینی است. به طوری که در حال حاضر 
فقط یک دوره فوق تخصص رشته داروسازی بالینی داریم.

هاشمیان اظهار داشت: ظرفیت داروسازی بالینی در ایران به 
گونه ای است که می توانیم از سایر کشورهای منطقه، دانشجو 

جذب کنیم چون در این رشته پیش رو هستیم.

»سیف اهلل ابوترابی« سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، 
گفت: طرح حذف کپی مدارک هویتی برای ارائه به دستگاه 
های اداری، در سه استان سمنان، خوزستان و قم به صورت 

آزمایشی آغاز شده است.
ازجمله  مدارک  کپی  ارائه  به  الزام  اینکه  بیان  با  ابوترابی 
مشکالت در دستگاه های اداری کشور است که با اجرای 
این طرح امید است این مشکالت برطرف شود، افزود: با 
آغاز اجرای این طرح، دستگاه های اداری از دریافت کپی 
اینکه سازمان ثبت  بر  تاکید  با  شناسنامه منع شدند.وی 
احوال در این زمینه مشکلی ندارد، ادامه داد: با حذف کپی 
مدارک هویتی، احراز هویت از طریق سامانه ای به صورت 
برخط، در این استان ها انجام می شود و قرار است که این 
طرح به کل کشور تعمیم داده شود. ابوترابی خاطرنشان 
کرد: امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این کار فراهم شده 
است و منتظریم دستگاه های اجرایی به این سامانه متصل 
شوند تا حذف کپی مدارک در هر سیستمی در دستورکار 
قرار گیرد.سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه 
برای استعالم هویت با ۲۰۰ هزار منطقه در ارتباط هستیم، 
گفت: با آرشیو الکترونیکی، خدمات را سکونت محور کردیم، 
یعنی در نظام اداری ثبت احوال هر فردی در هر نقطه ای 

ساکن باشد، می تواند از خدمات ثبت احوال بهره مند شود.

سخنگوی وزارت بهداشت با تشریح ابعاد جدید واکسن 
HPV گفت: ویروس HPV، منجر به دو بیماری مهم 
زگیل تناسلی و برخی سرطان های ناحیه تناسلی از 

جمله سرطان دهانه رحم می شود.
 ایرج حریرچی با اشاره به اینکه ویروس HPV، منجر 
به دو بیماری مهم زگیل تناسلی و برخی سرطان های 
ناحیه تناسلی از جمله سرطان دهانه رحم می شود، 
اظهار داشت: این واکسن نیاز به سه بار تزریق دارد و 
هر بار تزریق آن ۲۷۰ هزار تومان است که هزینه تزریق 
آن در مراکز خصوصی بیشتر است و بسیاری از مردم 
استطاعت تهیه این واکسن را ندارند.سخنگوی وزارت 
بهداشت با اشاره به اینکه در کشور در سال ۹۴، ۹۲۷ 
مورد سرطان دهانه رحم داشتیم، افزود: ۵ درصد مردم 
در طول عمر خود به زگیل تناسلی مبتال می شوند و 
بروز آن بیشتر در زنان کمتر از ۲۴ سال و در مردان ۲۵ 
تا ۲۹ سال است.حریرچی با بیان اینکه یکی از عوارض 
متعدد ابتال به زگیل تناسلی، اختالل در روابط زناشویی 
و به دنبال آن افسردگی، اضطراب و کاهش اعتماد 
بنفس در زوحین و نهایتا طالق است، افزود: از سال های 
گذشته به دنبال تولید این واکسن بودیم و  واکسن 
موجود در کشور از طریق قانونی وارد می شود.وی افزود: 
برای تولید واکسن های مورد نیاز در داخل کشور با اجازه 
رهبر معظم انقالب اعتبار از صندوق توسعه ملی برای 

دو واکسن روتاویروس و پنوموکوک تخصیص داده شده 
است.حریرچی همچنین با بیان اینکه زمانی که به تولید 
باالی واکسن اچ پی وی در کشور برسیم، می توانیم در 
برنامه ملی واکسیناسیون قرار دهیم، افزود: تولید هر 
واکسن معموال توانایی تولید چند واکسن دیگر را در 
کشور ایجاد می کند و باعث ایجاد رقابت در تولید و 

صادر کردن واکسن ها به کشورهای دیگر می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه گفت: حوزه واکسن 
به قدری مهم است که رهبر معظم انقالب با درخواست 
تخصیص اعتبار برای تولید واکسن های مورد نیاز از 
صندوق توسعه ملی موافقت کردند.وی همچنین با بیان 
اینکه در مورد مسائل علمی مربوط به واکسن HPV و 

عوارض آن، افراد علمی باید اظهار نظر کنند، گفت: نه 
در ایران و نه در دنیا گزارشی مبنی بر خطرناک بودن و 
عقیم کردن توسط این واکسن وجود ندارد و این واکسن 
در ۵۴ کشور در حال استفاده است و در برخی کشورها 
استفاده از آن اجباری است و حتی جزو برنامه فراگیر 
واکسیناسیون آنها به شمار می رود.حریرچی با اشاره به 
اینکه مخالفت هایی که در زمینه استفاده از این واکسن 
مطرح شده، به جز یک نفر که مدعی عنوان علمی است، 
بقیه توسط  افراد غیرعلمی عنوان شده است، گفت: 
برخی افراد هر کار جدید را توطئه و ایجاد منافع برای 
دشمنان می دانند. باید قبول کرد کسانی که در وزارت 
بهداشت خدمت می کنند، مورد اعتماد دولت، رییس 

جمهور و مجلس هستند و برای سالمت مردم کار 
می کنند.وی  گفت: راه اصلی انتقال این بیماری، ارتباط 
جنسی است، اما ممکن است ویروس از راههای دیگر 
نیز منتقل شود و  انتقال این ویروس صرفاً به روابط غیر 
اخالقی منحصر نبوده، بلکه  در روابط زناشویی، بین زن 
و شوهر نیز در صورت وجود این ویروس، بیماری منتقل 
می  شود.سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به 
اینکه وزارت بهداشت برای گسترش واکسن ها و خدمات 
دارویی اولویت بندی دارد و با توجه به امکانات مالی این 
گسترش اتفاق می افتد، گفت: در دهه اول انقالب در 
گسترش واکسن ها اتفاق خوبی افتاد، اما این پیش گامی 
در فراهم آوری طی یکی دو دهه گذشته دچار کاهش 
شد.حریرچی با اشاره به اینکه با توجه به اولویت بندی، 
واکسن اولی که با توجه به منابع اضافه شد، واکسن 
قبلی  واکسن های  پوشش  گفت:  نیز  بود،  پنتاواالن 
را به  بیش از ۹۸ درصد افزایش  دادیم.وی همچنین 
گفت: در حال حاضر، ۶۸۷ سازمان مردم نهاد و خیریه 
در حوزه سالمت فعال هستند و از حمایت مالی و 
معنوی آنها در پیشبرد اهداف نظام سالمت استقبال 
می کنیم.سخنگوی وزارت بهداشت اشاره کرد: در سال 
جاری با موافقت رهبر معظم انقالب از صندوق ذخیره 
ارزی ۱۰۰میلیون دالر برای توسعه و تولید دو واکسن 

روتاویروس و پنوموکوک اختصاص پیدا کرده است.

موافقت رهبرانقالب با درخواست تخصیص اعتبار برای تولید واکسن  HPV از صندوق توسعه ملی   

HPV تشریح ابعاد جدید واکسن ویروس   

ترکیه و عربستان
 رقبای داروسازان بالینی ایران

طرح حذف کپی 
مدارک هویتی در سه استان اجرا شد

علت قطع بیمه 
۱۸ هزار کارگر ساختمانی

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
نظر دارد باستناد بند 7 
شماره  نشست  مصوبه 
21 شورای محترم اسالمی شهر نسبت 
مسکن   2 استخردرناحیه  احداث  به 

مهرازطریق مناقصه اقدام نماید.
برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
مناقصه وکسب اطالعات بیشتربه واحد 

عمران مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 24/970/000/000

پایان تحویل مدارک : 1397/04/7
محمد علی کریمی - شهردارصفادشت

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
 2 بند  باستناد  دارد  نظر 
مصوبه نشست شماره 16 
اسالمی  محترم  شورای 
شهرنسبت به احداث 2 واحد مدرسه 12 
کالسه درناحیه 3و4 مسکن مهر صفادشت 

ازطریق مناقصه اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
عمران  واحد  بیشتربه  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 30/366/852/720

پایان تحویل مدارک : 1397/04/7
محمد علی کریمی - شهردارصفادشت

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

 نوبت دوم
 نوبت دوم

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
 5 بند  باستناد  نظردارد 
شماره  نشست  مصوبه 
شهرنسبت  اسالمی  محترم  شورای   16
درناحیه  کالنتری  ساختمان  احداث  به 

مسکن مهر ازطریق مناقصه اقدام نماید.
 لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
عمران  واحد  بیشتربه  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 6/247/500/6 

پایان تحویل مدارک : 1397/04/7
محمد علی کریمی - شهردارصفادشت

استانداری تهران
شهرداری صفادشت

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج نوبت دوم
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ) نوبت اول (سال 1397

فرهنگیان کرج دعوت  تعاونی مصرف  اعضاء محترم شرکت  از کلیه  بدینوسیله 
می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت اول که راس ساعت 3 بعد از ظهر روز 
تیرماه در محل دبیرستان شرافت تشکیل می گردد  چهار شنبه مورخ 97/4/27 

حضور بهمرسانید. 
توجه :  1- در صورتی که هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور 
مجمع  در  رای  اعمال  و  حضور  برای  را  خود  حق  از  استفاده  تواند  می  یابد 
تعداد آراء وکالتی هر عضو  االختیار واگذار کند.  تام  نماینده  به یک  عمومی 
تنها یک رای خواهد بود. و در این  حداکثر سه رای و هر شخص غیر حاضر 
مدیره  هیات  اکثریت  بازرس/  امضاء  با  االختیار  تام  نمایندگی  تایید  صورت 
تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 
ظرف 10 روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن 
مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت 
تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، 
برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور و تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی 

برای نماینده صادر گردد. 
2- این مجمع عمومی با حضور نصف + یک کل اعضاء رسمیت خواهد داشت. 

تذکر : مدارک مورد نیاز جهت شرکت در انتخابات بازرسی :
1- فتوکپی شناسنامه

2- فتوکپی کارت ملی پشت و رو 
این  انتشار  تاریخ  )از  قطعه  دو  4- عکس  تحصیلی  فتوکپی آخرین مدرک   -3
آ گهی حداکثر یک هفته فرصت برای ثبت نام می باشد و بعد از آن پذیرفته 

نخواهد شد.(
3- ارائه برگه وکالت و کارت عضویت موکلین توسط وکیل در جلسه برگزاری 

مجمع عمومی جهت دریافت برگه رای الزامیست. 
به  ارسال   www.tmfk.ir نشانی  به  تعاونی  سایت  درج  آگهی ضمن  این    -4
اداره کل و نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج از طریق روزنامه زمان 

مورخه 97/3/27 نیز به اطالع اعضا محترم تعاونی خواهد رسید. 
دستور جلسه : 1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان.

2- گزارش و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی منتهی 96/12/29 
3- طرح و تصویب بودجه سال 1397

4- طرح و تصویب چگونگی توزیع سود ساالنه 50 درصد
5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی. 

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج 

مفقودی 
  R۱۷۸۸۸۸موتور شماره  با  پالک ۶۶۸ص۲۳ایران ۸۲  شماره  با  لوگان L۹۰مدل ۹۵  رنو  سواری  کمپانی   سند 
-K۴MA۶۹۰ و شماره شاسی NAPLSRALDG۱۲۹۶۳۲۸بنام سید علی هاشمی کروتی مفقود گردیده و از درجه 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
نژاد  بنام محمد حسن  ایران ۸۲  با شماره پالک ۲۳۵ ج۲۶  پژوپارس   برگ سبز 

کفشگر مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد                 بابل

متن آگهی
خواهان سیاوش جودکی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جمال خسروی به خواسته 
این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸ به  مطالبه وجه چک مطرح که 

۶۱۴۱۳۰۰۱۷۲شعبه۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی 
مورخ۱۳۹۷/۵/۶ساعت۹:۳۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

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 شماره۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۰۴۱۰ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای نوراله جمالی فرزند صیاد به شماره شناسنامه ۳۱۰۹ صادره از کرج درششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۳۵ مترمربع از پالک ۴۴۷ فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع در جاده مالرد خریداری 
از مالک رسمی آقای دکتر جهانبخش رزمجو محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 
خواهد شد.م/الف ۱۰۰۹                  تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۳/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۳/۲۷

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه:۹۷۱۰۱۰۲۲۹۰۳۰۳۱۰۰    /   شماره پرونده:۹۷۰۹۹۸۲۲۹۰۳۰۰۷۳۰

شماره بایگانی شعبه:۹۷۰۷۳۷ تاریخ تنظیم:۱۳۹۷/۰۳/۲۱
 ۹۷/۷/۱۰ رسیدگی  وقت   ۹۷۰۷۳۷ پرونده  کالس  به  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
رحمت  فرزنده  مهنازبیاتی  خوانده  و  عظیم  فرزند  رستمی  علی  خواهان   ۹ ساعت 
اله بخواسته طالق خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه سوم خانواده ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 
۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل  خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و دروقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا« ابالغیه به وسیله آگهی الزم 

شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آ ن ده روز خواهد شد / م الف ۵۶۹ 
منشی دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی  حقوقی رباط کریم 

تاریخ : 97/3/22  شماره 97/پ291/7
آگهی ابالغ 

وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  / کالسه پرونده ۹۷/پ۲۹۱/۷ وقت رسیدگی 
مقدم    امیری  رضا  علی  خوانده  سیخی   آزادپیر  خواهان   /   ۱۰: ساعت   ۹۷/۳/۲۲
نمودهکه جهت رسیدگی  تسلیم  دادخواستی  / خواهان  خواسته مطالبه خسارت  
به حوزه هفتم  شورای حل اختالف مرکزی شهر جدید پرند ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده و به علت مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان و 
دستور شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آ یین نامه دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آ گهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر اگهی ظرف ودت 
یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند  
چنانچه نیاز به آگهی مجدد داشته باشد یک بار ظرف ده روز می باشد م الف ۵۶۵

دبیر خانه حوزه هفتم شورای حل اختالف شهر جدید پرند  

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه 
به موجب دادنامه شماره ۱۶۵۴ محکوم علیه امیر رضا زده ملک محکوم است به پرداخت مبلغ 
۹۹/۶۴۸/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱/۴۴۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و اوراق تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز 
پرداخت مبلغ میزان ۵ درصد محکوم به از بابت نیم عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه 
یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۹و ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی آگهی میگردد و ده 
روز پس از آن بموقع اجرا گذشته می شود و بر اساس ماده ۹ قانون مذکور برای عملیات اجرایی 
ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید .

م الف 470 خ – ریئس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

مفقودی
با  ایران ۱۱  با شماره پالک ۵۴۴ج۲۴  مزدا ۲۰۰۰ مدل ۸۳  وانت   سند کمپانی 
اکبر  نمایندگی  بنام   ۸۳NspE۰۱۹۶۱ شاسی  شماره  و   ۴۶۵۹۳۸ موتور  شماره 

بابلاسکندری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 شرکت تعاونی مسکن )در حال تصفیه( شماره 2 کارکنان
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 

آگهی مجمع عمومی عادی نوبت دوم
بدینوسیله از کلیه اعضا محترم این شرکت دعوت می شود تا در مجمع عادی 
نوبت دوم که راس ساعت 15روز چهارشنبه مورخ 1397/4/13 در محل سالن  
اجتماعات شهید باهنر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج واقع در انتهای رجایی 

شهر، بلوار شهید موذن تشکیل می گردد. حضور بهم رسانند. 
توجه:  * در صورتی که هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد 
می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به 
یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه 
رای و در این صورت تایید نمایندگی تام االختیار با امضای اکثریت هیات تصفیه 

تعاونی خواهد بود. 
با ضوابط  مغایرت  و عدم  یافتن  در صورت رسمیت  * مصوبات مجمع عمومی 

قانون برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیات تصفیه 

2- طرح و تصویب بیالن مالی از سال 1394 تا سال 1396
و  جانبی  های  هزینه  تخصیص  بابت  مازاد  اراضی  فروش  تصویب  و  طرح   -3
در  اولیه  اعضای  نسبت سهام  به  آن  و تخصیص  اساسنامه  وفق  اعضاء  تسویه 

شرکت تعاونی 
ایجاد  بابت هزینه نصب ترانس و  با شرکت برق  نام  4- طرح و تصویب تفاهم 

هیات مدیره ساختار شبکه شهرک 
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واردات نفت کره جنوبی از ایران کاهش یافت

واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه مه کاهش یافت و به پایین ترین 
میزان از ژانویه سال ۲۰۱۶ رسید.به گزارش زمان به نقل از ایسنا، آمار 
گمرکی نشان داد کره جنوبی ۷۵۸ هزار و ۹۰۳ تن یا معادل ۱۷۹ هزار 
و ۴۴۴ بشکه در روز نفت ایران را در ماه مه وارد کرد که در مقایسه 
و  است  داشته  کاهش  گذشته،  سال  آوریل  در  تن  میلیون  با ۱/۰۲ 
پایین ترین میزان واردات از ژانویه سال ۲۰۱۶ بود که ۸۵۹ هزار و ۲۲۳ 
تن نفت از ایران وارد کرده بود. کره جنوبی که پنجمین واردکننده 
بزرگ نفت خام جهان است، واردات از ایران را که عمدتا میعانات نفتی 

است، از زمان لغو تحریم ها در سال ۲۰۱۶ افزایش داده است.
 با این حال، واردات کره جنوبی از ایران امسال کاهش یافته که تا 
حدودی به دلیل راه اندازی شدن یک واحد جدید اسپلیتر میعانات و 
تولید کمتر در ایران بوده است. از سوی دیگر تصمیم دونالد ترامپ، 
با  المللی  بین  توافق هسته ای  از  برای خروج  رییس جمهور آمریکا 
ایران و اعمال مجدد تحریم ها علیه تهران، نگرانی هایی را نسبت به 
خرید نفت ایران ایجاد کرده است. کره جنوبی بدنبال تصمیم آمریکا، 
اعالم کرده که درصدد دریافت معافیت از تحریم های آمریکا خواهد 
بود. این کشور در دوران تحریم های قبلی، برای واردات نفت از ایران 
از آمریکا معافیت بگیرد. در پنج ماه نخست امسال  بود  موفق شده 
خرید نفت کره جنوبی از ایران ۳۳ درصد در مقایسه با ۸/۱۲ میلیون 
تن در مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به ۵/۴۵ میلیون تن یا 
۲۶۴ هزار و ۳۶۹ بشکه در روز رسید. کره جنوبی در ماه مه مجموعا 
۱۲/۶۹ میلیون تن یا معادل حدود ۳ میلیون بشکه در روز نفت وارد 
کرد که ۲/۵ درصد در مقایسه با ۱۲/۳۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ 
رشد داشت. واردات نفت کره جنوبی از عربستان که بزرگترین تامین 
کننده نفت این کشور است، در ماه مه ۲۳/۶ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته کاهش یافت و به ۳/۲۳ میلیون تن یا معادل ۷۶۳ 
هزار و ۶۲۰ بشکه در روز رسید. از سوی دیگر، واردات نفت کره جنوبی 
از آمریکا در ماه حدود حدود سه برابر افزایش یافت و به ۴۰۵ هزار و 
۱۵۸ تن یا ۹۵ هزار و ۸۰۰ بشکه در روز در مقایسه با ۱۴۱ هزار و 
۱۶۲ تن در سال گذشته،رسید. کره جنوبی در پنج ماه نخست امسال 
۶۰/۹۷ میلیون تن یا معادل ۲/۹۶ میلیون بشکه در روز نفت وارد کرد 
که ۰/۷ درصد در مقایسه با ۶۰/۵۶ میلیون تن در مدت مشابه سال 

۲۰۱۷ رشد نشان داد.
 آمار نهایی واردات نفت کره جنوبی در ماه مه، اواخر ماه جاری از سوی 

شرکت دولتی نفت ملی کره منتشر خواهد شد.

نفت در جهان

تکذیب انتقال آب کارون به خارج 
از کشور از سوی وزیر نیرو

وزیر نیرو گفت: هیچ طرح و برنامه ای برای انتقال آب به 
خارج از مرزهای کشور نداریم.

اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت درباره شایعه 
انتقال آب کارون به  بصره اظهار کرد: رسما اعالم می کنم 
هیــچ برنامه ای برای انتقال آب به بیرون مرزها تحت 
هیچ شرایطی نداریم. چنین مباحثی در دهه هشتاد 
هم مطرح ، ولی منتفی شــد و االن  هم این بحث ها 
منتفی اســت.  وی در  پاسخ به سوالی در مورد گرانی 
قبض های برق تصریح کرد: طبق مصوبه دولت از اول 
اردیبهشــت قبض های برق افزایش ۷ درصدی داشته 
اســت. اردکانیان درباره اظهارالت نتانیاهو برای حل 
مشکل آب  در کشور نیز خاطر نشان کرد: ایران سابقه 
چند هزار ســاله در  مدیریت آب دارد و ما می توانیم 
مبنعی برای  سایرین  برای ارائه شیوه  های سازگاری 
با آب باشیم، البته مشکالتی هم داریم و به فناوری های 
جدیــد نیازمندیم، امــا  به همه ابزارهــا و فناوری ها 
دسترســی کامل داریم. وی با اشاره به سابقه  قرارداد 
صلح اعراب و اسرائیل خاطرنشان کرد: مسئله آبی یکی 
از مهمترین مســائل این قرارداد بودتا حق آبه رسمی 
کشورهای عربی نادیده گرفته شــود و از  این طریق 
مسئله جنگ آب تئوریزه شود، حال احتماال با توجه 
به بعضی بی مباالتی های برخی تریبون داران آنها به این 
هوس افتاده اند که تنازع آب را در ایران گسترش داده 
و اطالعات مربوط به  منابع آب در کشــور را به دست 
آورند تا بدانند چه اختالفاتی بر سر آب  در کشور وجود 
دارد، اما مــردم هیچ وقت در  زمین این دولت غاصب 
بازی  نکرده اند و وظیفه تریبون داران این اســت که 
موضوع آب را از لیست رقابت های سیاسی واجتماعی 
خود خارج کنند و اجازه دهند مسئوالن این مشکل را 
حل کنند. وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که بارش های 
اخیر چه تاثیری در کمبود آب در کشور داشته است 
بیان کرد: به طور متوسط نسبت به سال گذشته ۲۷ 
درصد بارش ها کمتر  شده است. در استان هایی مثل 
سیســتان، هرمزگان، بوشهر، کرمان و فارس این عدد 
حتی به ۷۵ درصد نیز می رسد. البته استان های شمال 
غرب و غرب شرایط خوبی دارند و افزایش بارش ها به 
باالی ۲۰ درصد رســیده است. به طور طبیعی بارش 
تاثیر مثبتی روی کمبود آب دارد، متاســفانه در پاییز 
و زمستان سال گذشته در وضعیت نامناسبی بودیم و 
تا پایان اسفند فقط ۱۰۰ میلیمتر بارش داشتیم اما در 
بهار این بار ش ها جبران شد. اردکانیان با بیان  اینکه 
حدود ۵هزار مگاوات کاهش تولید برق نسبته به مصرف 
پیش  بینی شده در تابستان  داریم تاکید کرد: از همین 
حاال باید به اصالح مصرف بپردازیم تا تابستان را بدون 

مشکل سپری کنیم.

کوتاه از انرژی

مجمع  جلسه  در  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ملی گاز 
در شرکت   BOT قراردادهای  از  استفاده  گفت: 
برای  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  ایران  گاز  ملی 
نخستین بار ۲ میلیارد دالر در کشور از این طریق 

سرمایه گذاری شده است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا 
عراقی- معاون وزیر نفت در امور گاز در آغاز این 
جلسه درباره راهبردها و سیاست های بخش گاز 
در افق چشم انداز ۱۴۰۴ گفت: باید بتوانیم همواره 
گاز را به صورت مطلوب و پایدار تامین کنیم، در 
صورتی که پاالیشگاه های گازی از مدار سرویس 
خارج شوند همه بخش های صنعتی و خانگی نیز 

با مشکل قطع گاز روبه رو خواهند شد.
بدون  سوخت  مصرف  بهینه سازی  افزود:  وی 
شد،  نخواهد  اجرایی  گاز  ملی  همیاری شرکت 
همچنین ما در پی توانمندسازی بخش خصوصی 
مرحله  به  رسیدن  و  برون سپاری  طریق  از 
خودکفایی هستیم. مدیرعامل شرکت ملی گاز 
با بیان این که بهره برداری از موقعیت منطقه ای و 
جغرافیایی برای تجارت گاز از مهم ترین اهداف 
این شرکت است، تصریح کرد: تامین گاز طبیعی 
مورد نیاز بخش های خانگی، تجاری، صنعتی و 

نیروگاهی و همچنین تزریق گاز به مخازن نفتی 
و ذخیره سازی گاز طبیعی از دیگر اهداف شرکت 
ما  این که  بر  تاکید  با  عراقی  هستند.  گاز  ملی 
بخش خصوصی توانمندی داریم و باید در پی 
ارتقای فناوری و دانش خود باشیم، اظهار کرد: 
این اقدام می تواند سبب همکاری و رقابت با دیگر 
کشورها شود. ما برای صدور خدمات فنی مدعی 
۵۰ سال تجربه و برند شدن هستیم، بنابراین در 
زمینه صدور دانش فنی باید حرفی برای گفتن 

داشته باشیم. 

وی با اشاره به این که شرکت ملی گاز عملیات 
گازرسانی را در سراسر کشور انجام داده و باید 
کند،  آماده  تجربه  و  دانش  برای صدور  را  خود 
توضیح داد: مدیریت تامین گاز کشور با حفظ 
و  ساختار  در  بازنگری  مدیریت  زیست،  محیط 
حضور فعال در فرصت های مناسب تجارت جهانی 
از جمله محورهای بیانیه ماموریت شرکت ملی 

گاز ایران هستند.
 معاون وزیر نفت در امور گاز به نقش این شرکت 
در دهه ۵۰ اشاره کرد و گفت: در آن زمان ما 

تنها صادرکننده گاز بودیم، اما پس از آن تامین 
و مدیریت گاز کشور برعهده ما قرار گرفته است 
که برای اجرای آن، باید همکاری با دیگر کشورها 
در سطح جهانی و مدیریت پاالیشگاه ها و فرآورش 
گاز و نیز گازرسانی به همه نقاط کشور در سطح 
ملی را مدنظر داشته باشیم؛ شرکت ملی گاز ایران 
طی ۱۵ سال آینده در معرض تحوالت بزرگی قرار 
دارد که تا به حال کمتر شرکتی در کشور با آن 

روبه رو شده است. 
شرکت  طرح های  سرمایه  تامین  درباره  عراقی 
ملی گاز در کشور گفت: استفاده از قراردادهای 
BOT در شرکت ملی گاز مورد توجه قرار گرفته و 
برای نخستین بار ۲ میلیارد دالر در کشور از این 
طریق سرمایه گذاری شده است که صادرات گاز 
به بغداد، صادرات گاز به بصره و اجرای خط ششم 
از جمله موقعیت هایی هستند که سبب بازگشت 

این سرمایه می شوند. 
مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره نحوه صادرات 
به  گاز  صادرات  برای  کرد:  اظهار  ایران  گاز 
کشورهای همسایه تا جایی که بتوانیم از خطوط 
لوله استفاده می کنیم، اما برای کشورهای دورتر 
در پی دستیابی به فناوری مینی ال ان جی هستیم 

تا بتوانیم بازارهای خوبی را به دست آوریم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد 

جذب 2 میلیارد دالر سرمایه از طریق قراردادهای BOT در صنعت گاز 

مفقودی
. برگ. سبز پیکان وانت مدل ۷۷. با شماره پالک ۷۲۷ ص۳۲ ایران ۸۲ با شماره 
موتور ۱۱۵۱۷۷۰۲۶۷۱ و شماره شاسی ۷۷۹۰۳۱۸۷ بنام رمضانعلی کاظمی مفقود 

بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز پژو ۴۰۵ مدل ۸۷ با شماره پالک ۵۸۷ ص۹۹ ایران ۸۲ با شماره موتور 
۱۲۴۸۷۲۴۱۸۶۳ و شماره ساسی NAAm۰۱cA۶۹E۳۹۴۶۱۳بنام خورشید گل 

 بابلالنه مفقود گردیده و از دوجه اعتبار ساقط می باشد

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
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۸۰۹۶  برابررأی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمزه علی 
کرمی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۲۲  صادره از زنجان دریک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱۰۴/۸۰ مترمربع پالک ۶۲۸۸ فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع 
در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای صفرعلی عزیزیان محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۲۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۳/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۴/۱۱

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۳۱۰۰۲۷۹ شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)۱۰۵ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۳۹۰۰۲۵۲ شاکی : آقای 
امیر احمدی سبزواری فرزند احمد با وکالت آقای حمید میرزاوند فرزند علی مراد 
به نشانی خرم آباد –میدان شهدا ساختمان وکال –متهمین : ۱-آقای علی محمد 
آباد ۳-آقای  طهوری ۲-آقای علی خیام عرفانی همگی به نشانی لرستان – خرم 
عزیز اله عزیزی به نشانی مجهول المکان –اتهام : ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر 

اثر حوادث کار 
دو  کیفری   ۱۰۵ شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در   ۹۷/۲/۲۹ بتاریخ  گردشکار 
شهرستان خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده کالسه ۹۵۰۳۵۶ ک 
۲ تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 
علیه متهم عزیز اله عزیزی )بدون ذکر سایر مشخصات (به عنوان مدیر عامل وقت 
شرکت یخچال سازی لرستان در سال ۱۳۷۴ دایر بر عدم رعایت نظامات مقررات 
دولتی به میزان ۰/۸۵ تقصیر منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی )از حیث آسیب 
به دست ( موضوع شکایت شاکی امیر احمدی سبزواری فرزند احمد با وکالت آقای 
حمید میرزاوند با توجه به شکایت شاکی نظریه کارشناسی منعکس در صفحه ۲۶ 
پرونده در خصوص حادثه واقع شده در سال ۱۳۷۴ گواهی پزشکی قانونی منعکس 
علیرغم  متهم  عدم حضور  مذکور  سال  در  وقوع  از  پرونده حکایت   ۱۹ در صفحه 
از  از طریق نشر آگهی به شرح منعکس در پرونده و کیفر خواست صادره  احضار 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد علیه متهم به شرح صفحه ۱۴۳پرونده دادگاه 
اتهام انتسابی را محرز و ثابت تشخیص دانسته از حیث جنبه خصوصی بزه که همان 
پرداخت دیه می باشد متهم موصوف را مستندا به مواد ۶۴۲-۶۴۱-۵۲۶-۴۴۹-۴۴۸ 
قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ به پرداخت هشتاد و پنج درصد از دیات ذیل در حق 
شاکی مذکور محکوم مینماید :۱-قطع کامل بند آخر انگشت سوم دست چپ یک 
سوم از یک دهم دیه کامل ۲-اسکار ناشی از جراحت )متالحمه (بر قاعده انگشت 
پنجم دست چپ یک هزارم دیه کامل ۳-ارش پارگی تاندون انگشت پنجم دست 
چپ و محدودیت حرکتی انگشت مذکور جمعا دو و نیم درصد از دیه کامل تعیین 
و اعالم می گردد در خصوص اتهام متهم موصوف از حیث آسیب موضوع گواهی 
پزشکی قانونی منعکس در صفحه ۹۰ پرونده )آسیب به کمر و کتف ( با توجه به نظر 
کارشناسی منعکس در صفحه ۲۶ پرونده حکایت از وقوع در سالهای ۱۳۷۸و ۱۳۸۰ 
حکایت  پرونده   ۱۱۸ صفحه  در  منعکس  آمده  عمل  به  استعالم  نتیجه  به  توجها 
مورد  خادثه  وقوع  سالهای  در  موصوف  متهم  از  غیر  اشخاصی  عاملی  مدیریت  از 
ادعا)صرف نظر از عدم تایید صدمات با ادعای شاکی ( به لحاظ عدم توجه اتهام به 
متهم موصوف مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسالمی و اصل ۳۷ قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران حکم بر برائت متهم از حیث صادر و اعالم می گردد و از 
حیث جنبه عمومی بزه اتهام متهم فوق الذکر )عزیز اله عزیزی ( با توجه به صدور 
قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرور زمان صادره از ناحیه دادسرای عمومی و 
انقالب خرم آباد و قطعیت به شرح دادنامه منعکس در صفحه ۶۲ پرونده و نیز از 
حیث اتهام سید علی اکبر مشعل چی و شاهین بانیانی دایر بر عدم رعایت نظامات 
و مقررات دولتی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی جنبه خصوصی و عمومی بزه در 
یازدهم  از شعبه  به لحاظ صدور قرار منع تعقیب صادره  سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد و ابالغ به شرح صفحه ۱۲۱ پرونده 
به وکیل شاکی دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد و اما در خصوص اتهام متهمین 
علی خیام عرفانی فرزند غالمعلی و علی محمد طهوری فرزند محمود موضوع کیفر 
خواست صادره منعکس در صفحه ۹۳ پرونده موضوع صدمه به کمر و کتف شاکی 
در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ )گواهی پزشکی قانونی منعکس در صفحه ۹۰ پرونده 
( صرف نظر از عدم تایید صدمات با ادعای شاکی توجها به نتیجه استعالم به عمل 
آمده منعکس در صفحه ۱۱۸ پرونده حکایت از عدم توجه اتهام به متهمین موصوف 
اصالت  عملی  و  فقهی  قاعده  بنابر  و  اسالمی  مجازات  قانون  ماده ۱۲۰  به  مستندا 
برائت متهمین  بر  ایران حکم  اساسی جمهوری اسالمی  قانون  البرائت و اصل ۳۷ 
موصوف صادر و اعالم می گردد رای صادره در خصوص محکومیت متهم عزیزاله 
عزیزی غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن 
ظرف مهلت مذکور قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان 
می باشد و در خصوص شقوق دیگر دادنامه حضوری محسوب ظرف ۲۰ روز پس 

از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو خرم آباد – پرویز پور هادی .  

آگهی حصر وراثت
شرح  به   ۴۹۵۹۸۹۲۶۷۶ شماره  شناسنامه  دارای  محمدخانی  هوشیار  آقای 
دادخواست به کالسه ۹۷۰۱۱۲ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمدمحمدخانی  به شناسنامه ۵۹۶۹۷۶۰۰۵۶ 
در تاریخ ۶ / ۱ /۸۶  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
- ۲-اسمعیل  : ۱-ابراهیم محمدخانی   ۵۹۶۹۶۵۷۵۰۶  به  است  منحصر  مرحوم 
۴-عزیز   -  ۵۹۶۹۷۶۱۶۱۳ محمدخانی   ۳-لیلی   -۵۹۶۹۶۵۷۵۱۴ محمدخانی   
 -  ۵۹۶۹۸۷۵۸۲۱ محمدخانی   ۵-اسفندیار   -  ۵۹۶۹۷۶۱۶۲۱ محمدخانی   
 ۵۹۶۹۹۳۹۵۱۱ محمدخانی   ۷-شنو   -  ۵۹۶۹۹۶۳۳۷۲ محمدخانی   ۶-سعدیه 
 ۵۹۶۹۷۶۱۵۷۵ محمدخانی   ۹-فوزیه    -۵۹۶۹۷۶۱۵۶۷ محمدخانی   ۸-بهیه   -
- ۱۰-هوشیار محمدخانی  ۴۹۵۹۸۹۲۶۷۶  -۱۱-عایشه محمدی  ۵۹۶۹۷۷۴۵۴۵

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

دادنامه
نشانی  به  دادستان  سنندج-  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای   -۱ شکات: 
تلفن  سنندج-  شهرستان  دادگستری  بسیج-  میدان  سنندج-  کردستان-  استان 

۹-۰۸۷۳۳۲۲۷۲۰۰ – کدپستی: ۶۶۱۶۹۳۴۹۱۱
۲- آقای ساسان وزیری فرزند محمد صالح به نشانی کردستان- سنندج شریف آباد 

خ قائم مقام فراهانی کوی گالله ۴ پ ۱
متهم: آقای فرهاد هادی فرزند احمد به نشانی

اتهام: سرقت خودرو
از  رای دادگاه- در خصوص کیفرخواست شماره: ۹۶۱۰۴۳۸۷۱۲۹۰۶۷۶۵ صادره 
دادسرای عمومی و انقالب سنندج راجع به اتهام آقای فرهاد هادی فرزند احمد ۳۲ 
ساله، فاقد سایر مشخصات و قرار تامین به لحاظ عدم دسترسی به متهم دایر بر 
سرقت تعزیری یک دستگاه خودروی پراید موضوع شکایت ساسان وزیری از داخل 
منزل مسکونی در شب بدین شرح که برابر صورت جلسه مورخ ۹۶/۴/۲ کالنتری 
۱۶ سنندج مراتب شکایت شاکی مبنی سرقت خودرو صورت جلسه می گردد و برابر 
اعالم پلیس آگاهی در مورخ ۹۶/۴/۷ خودروی شاکی در حوزه ی قضایی تحقیق 
اوراق کردن  این خودرو را جهت  بیان داشته است من مکانیک هستم و شخصی 
آورده است ولی دلیلی بر ادعای خود ارائه نداده است و متهم در هیچ یک از جلسات 
تحقیق دادسرا و رسیدگی دادگاه حاضر نشده است. دادگاه در نهایت نظر به شکایت 
شاکی و صورت جلسه کشف خودرو و عدم حضور متهم بزهکاری را از بابت سرقت 
خودرو محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده ۶۵۶ از قانون تعزیرات ۷۵ 
متهم را به تحمل ۳ سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شالق تعزیری محکوم می 
نماید و نظر به کشف خودرو این دادگاه تکلیف در این خصوص ندارد رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مهلت  ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 

از آن ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان می باشد.
م الف: 5622 دادرس شعبه 103 کیفری 2 شهرستان سنندج

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

آقای حسین ویسی فرزند محمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک ۵۴ اصلی 
سرخیدر واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قریه سرخیدر که از آقای حسن احمدی خریداری 
درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹۶-۷۱ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۱۰۵  مورخ  ۲۲ / ۲ / 
۹۷ حکم به صدور سند مالکیت یک باب قالیشویی به مساحت ۳۱۲/۵۵ متر مربع به نام آقای حسین 
ویسی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور مرحوم حسن احمدی می باشد لذا مراتب در 
دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به 
دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حسین ویسی 

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

تاریخ انتشار اول  ۱۲/  ۳ /  ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم ۲۷/  ۳ /  ۱۳۹۷

تاریخ :97/3/21 شمار ه 97/پ234/11
آ گهی رونوشت حصر وراثت 

مریم مطوایی دارای شماره شنامه فرزند علی متولد ۱۳۶۸ صادر از تهران بشرح دادخواست و به کالسه 
۹۷/پ۲۳۴/۱۱از این شورا در خواست حصر وراثت نموده و چنین توضیع داده که شادروان حجت اله 
نوچمنی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۵۱۲ در تاریخ ۹۷/۱/۲۰ در ادمتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آ ن مرحوم منحصر است به :
۱-تاجی باصری  فرزنده مراد به شماره شناسنامه ۳۷ نسبت مادر متوفی

۲- مریم مطوایی فرزنده علی به شماره شناسنانمه ۰۰۱۰۹۱۵۱۵۱ نسبت همسر متوفی 
۳- علیرضا نوچمنی فرزنده حجت اله به شماره شناسنامه ۰۲۵۱۸۲۱۰۳۱ نسبت پسر متوفی

۴- النا نوچمنی فرزنده حجت اله به شماره شناسنامه ۰۲۵۳۱۱۰۰۸۴ نسبت دختر متوفی
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف ۵۶۶ 
حوزه مرکزی شورای حل اختالف شهر جدید پرند

آگهی فقدان سند
شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  خلیلی  صدیقه  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
۱۹۹۰۱۳۸۵۹۴صادره ازدزفول درمقطع کاردانی رشته حسابداری صادره ازواحد دانشگاهی 
اندیمشک با شماره ۱۲۹۳۲۷۹۰۰۲۳۳مفقود گردیده است وفاقد اعتبارمی باشد ازیابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمشک به نشانی خیابان فرمانداری 

ارسال نماید.نوبت اول ۱۳۹۷/۳/۱۲-نوبت دوم۱۳۹۷/۳/۲۷-نوبت سوم۱۳۹۷/۴/۱۱
شهرستان دزفول

آگهی دادنامه
ذیل  وبشرح  رااعالم  رسیدگی  ختم  پرونده  ومحتویات  اوراق  بابررسی  دادگاه 
مبادرت بصدوررای می نماید.پرونده کالسه۹۶۰۹۹۸۶۱۴۱۲۰۰۲۷۱شعبه۲دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرتصمیم نهایی شماره.خواهان:آقای بدیرحزباوی 
فرزندناهی باوکالت خانم زهراجلیلیان فرزندعلی به نشانی موقتاخرمشهر-چهارراه 
افروز  وخانم  سوم  ها-طبقه  پاساژستاره  متری  چهل  خیابان  مطهری-ابتدای 
چهل  خیابان  مطهری-ابتدای  خرمشهر-چهارراه  نشانی  به  فرزندیونس  هندیانی 
پالیزوندفرزندسیابخش  کوروش  سوم.خوانده:آقای  طبقه  ها-  پاساژستاره  متری 
مهدکودک  روبروی  وصال  خیابان  متری  خوزستان-خرمشهرچهل  نشانی  به 
دعوی  خصوص  دادگاه:در  به.رای  محکوم  ایراناپالک۲۷۳.خواسته:اعسارازپرداخت 
طرفیت  به  وافروزهندیانی  زهراجلیلیان  باوکالت  فرزندناهی  بدیرحزباوی  آقای 
وتقسیط  اعسارخواهان  صدورحکم  خواسته  به  پالیزوندفرزندسیابخش  کوروش 
دادگاه  دادنامه۹۵۰۹۹۷۶۱۴۱۲۰۰۷۴۰مورخ۹۵/۸/۲۴این  موضوع  به  محکوم 
به  خواهان  که  تاخیرآن  وخسارت  خواسته  اصل  بابت  تومان  میزان۵۴میلیون  به 
موردتائیدشعبه۷دادگاه  که  است  شده  محکوم  نحوتضامنی  دوفرددیگربه  همراه 
است. دادنامه۹۶۰-۰۰۶۹مورخ۹۶/۲/۳قرارگرفته  طی  تجدیدنظرخوزستان 

درآمدبوده  ومنبع  وفاقدشغل  است  ادعاداردکه۷۶ساله  خواهان  که  توضیح  بااین 
کارت  رابطه  ودراین  امداداست  کمیته  پوشش  باشدوتحت  می  وازکارافتاده 
منقول  نمود.وفاقداموال  راارائه  ازکارافتادگی  دلیل  خودبه  بودن  حمایت  تحت 
وخانواده  خویش  سکونت  محل  منزل  یک  دارای  وفقط  است  وغیرمنقول 
درجلسه  وی  ووکالی  کند.اماخواهان  رانمی  به  محکوم  کفاف  وی  دارایی  است.و 
شهوداعسارراحاضرننمودنداما  نیافتندوباوجودابالغ  رسیدگی۹۶/۱۱/۲۸حضور 
وکیل خواهان الیحه مورخ۹۶/۱۱/۲۵تقدیم وادعا نمودکه حقوق دریافتی موکلش 
بابت اینکه خادم مسجداست ماهیانه دومیلیون ریال است وحتی قادر نیست یک 
نه حضورداردونه الیحه  نیزدرآن جلسه  بدهد.لکن خوانده  راهم  به  پنجم محکوم 
ای دادونه وکیل معرفی نمودباوجودابالغ قانونی صحیح وایرادی نسبت به مدعای 
خواهان نداشته است ودلیلی بر خالف مستندات ابرازی وی ارائه ننمودکه توانایی 
وحسب  است  اعسارکامل  شهود  کتبی  کند.واستشهادیه  راثابت  خواهان  مالی 
مالکیت  خرمشهرسابقه  اسنادوامالک  ثبت  نامه۶۴۵۱/۹۶/۶۰۴مورخ۹۶/۵/۴اداره 
ثبتی برای خواهان فقط دریک ملک مسجل شده است.براین اساس،دادگاه طرح 
ومستندابه  داده  تشخیص  صحت  به  رامقرون  خواهان  ازطرف  مطروحه  دعوی 
اجرای  نحوه  ومواد۱۱و۱۰و۱۳قانون  مدنی  دادرسی  آیین  ماده۱۹۸قانون 
به  حکم  به  محکوم  باالی  میزان  مصوب۱۳۹۴وبالحاظ  مالی  های  محکومیت 
عنوان  به  ریال  مبلغ۲۰میلیون  ازقرارپرداخت  به  محکوم  وتقسیط  اعسارخواهان 
به  محکوم  کامل  تااستهالک  وپانصدهزارریال  دومیلیون  وماهیانه  پرداخت  پیش 
روزپس  بیست  ظرف  است  غیابی  صادره  نمایدرای  می  راصادرواعالم  خوانده  به 
ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی 

دردادگاه تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.
دکترحسن جاللی-دادرس علی البدل شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرمشهر

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آیین  ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۱۵۶ هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شهرام بیدگلی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه ۳۷ صادره از ورامین در ششدانگ // یک قطعه زمین بابنای احداثی در آن 
به استثنای بهای ثمینه اعیانی //به مساحت ۹۶۲/۸۴ متر مربع پالک ۲۹۷ فرعی از 
۱۲ اصلی واقع در .... قریه خیر آباد ورامین ... //خریداری از مالک رسمی و مشاعی 
مهدی  از  خریداری  و  بیدگلی  شهرام  آقای  مربع  متر   ۴۶۵/۸۴ مقدار  به  متقاضی 
بیدگلی به مقدار ۴۹۷ متر مربع ...//محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۷/۳/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۷/۴/۱۰

م.الف 162ث -  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

تاریخ : 3/22 /97  شماره 97/پ/300

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 

کالسه پرونده ۹۷/پ/۳۰۰ وقت رسیدگی ۹۷/۴/۳۱ ساعت :۹ 
خواهان سهیال امیری خوانده خانم آ زیتا همتی ۲ اکبر میرزایی  خواسته تحویل مبیع 

خواهان دادخواستی تسلیم نمودهکه جهت رسیدگی به حوزه نهم شورای حل اختالف 
مرکزی پرند ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به در خواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آ یین نامه دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آ گهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر اگهی ظرف ودت یک مه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم 
رساند  چنانچه نیاز به آگهی مجدد داشته باشد یک بار ظرف ده روز می باشد م الف ۵۶۸ 

دبیر خانه حوزه نهم شورای حل اختالف پرند 

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: زمان اجرای طرح خط 
لوله سراسری هفتم ۲ سال است و ۲ نیروگاه و صنایع تازه تاسیس در 

منطقه مکران به گاز طبیعی این خط نیاز دارند.
درباره  منتظرتربتی،  حسن  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خط  گفت:  سراسری  هفتم  خط  حداکثری  ظرفیت  از  بهره برداری 
هفتم سراسری انتقال گاز به طول ۹۰۴ کیلومتر، وظیفه انتقال گاز از 
عسلویه تا ایرانشهر را برعهده دارد که در این مسیر، بخش های خانگی، 
تجاری، صنایع و نیروگاهی از گاز طبیعی بهره مند می شوند. وی افزود: 
استان های  از جمله  به شبکه جنوب و جنوب شرق کشور  گازرسانی 
امسال  همچنین  است،  شده  انجام  )زاهدان(  بلوچستان  و  سیستان 
بخشی از عملیات گازرسانی به زابل نیز اجرایی خواهد شد. مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توسعه گاز، با بیان این که مناطق مکران و چابهار در 
جنوب استان سیستان و بلوچستان از مهم ترین اهداف برای گازرسانی 
است، اظهار کرد: قرارداد توسعه صنایع و انتقال گاز به این مناطق، به 
صورت سرمایه گذاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امضا 
انتقال گاز  شده و شرکت توسعه نگین مکران، پیمانکار اجرای خط 
منشعب شده از خط هفتم سراسری به جنوب استان است. تربتی زمان 
اجرایی شدن این طرح را  ۲ سال اعالم کرد و ادامه داد: ۲ نیروگاه و 

صنایع تازه تاسیس در منطقه مکران به گاز طبیعی نیاز دارند. افزون 
بر این، بخش شرقی استان سیستان و بلوچستان نیز در مراحل بعدی 
گازرسانی قرار دارد تا پس از پایان مرحله طراحی، مرحله اجرایی طرح 
آغاز شود، در صورتی که همه کارها مطابق برنامه ریزی انجام شده پیش 
رود، تا سه سال آینده بخش های عمده استان سیستان وبلوچستان به 
شبکه گاز طبیعی متصل خواهند شد. وی با اشاره به این که خط هفتم 
با ایستگاه های تقویت فشار، ظرفیت انتقال ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز 
در روز را دارد، تصریح کرد: اکنون بنا بر مقدار گاز مورد نیاز بخش های 
استفاده  این خط  از  و جنوب شرق کشور  و صنعتی جنوب  خانگی 
می شود که حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز است، اما در آینده 
با توسعه صنایع، از تمام ظرفیت خط هفتم استفاده می شود و هیچ 
ظرفیتی از این خط بدون استفاده باقی نخواهد ماند. مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توسعه گاز تصریح کرد: ۳۰ میلیون مترمکعب کنونی برای 
بخشی از استان کرمان، استان هرمزگان و سیستان وبلوچستان استفاده 
می شود، اما پیش بینی می کنیم با راه اندازی صنایع دیگر استفاده از 
تمام ظرفیت خط هفتم نیز کافی نباشد و خط یازدهم نیز به موازات 
خط هفتم، گاز مناطق جنوبی از جمله قشم، چابهار، بندرعباس، کرمان 

و یزد را تامین کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز خبر داد:

بهره برداری از خط سراسری هفتم تا ۲ سال آینده
افزایش  با  که  کرد  اعالم  اوام وی،  اتریش،  انرژی  غول 
نشانه هایی از این که ایاالت متحده تحریم های خود در 
مورد ایران را باز می گرداند، در نظر دارد فعالیت های خود 
در ایران را متوقف کند. بر اساس این گزارش، غول انرژی 
اتریش، اوام وی، اعالم کرد که با افزایش نشانه هایی از این 
باز  ایران را  ایاالت متحده تحریم های خود در مورد  که 
می گرداند، در نظر دارد فعالیت های خود در ایران را متوقف 
کند. مدیر اجرایی ارشد اوام وی، راینر سیله، به رویترز گفته  
است که شرکت او در نظر دارد مطالعات لرزه نگاری خود 
در ایران را جمع بندی کند اما دیگر پروژه ها را بیش از این 
ادامه نخواهد داد. وی گفت: بیاید با حقیقت روبرو شویم، 
شما نمی توانید به سادگی به کار خود در ایران ادامه دهید. 
تحریم های آمریکا ریسکی بسیار بزرگتر از هرگونه جبران 
خسارت که توسط اتحادیه اروپا ارائه شود را برای اوام وی 
به همراه خواهد داشت. سال ۲۰۰۱، اوام وی فعالیت ایران 
نفتی مهر،  به عنوان پیمانکار کاوش در حوزه  را  خود 
این شرکت  آغاز کرد. در سال ۲۰۰۶  در غرب کشور، 
فعالیت های خود در ایران را به علت تحریم ها متوقف کرد، 
اما در سال ۲۰۱۵ با برداشته شدن تحریم ها برای چندین 

پروژه با ایران به توافقاتی اولیه رسید.

اوام وی اتریش 
از صنعت نفت ایران خارج می شود
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ساماندهی بازار خودرو ظرف یکماه آینده

 عضو شــورای رقابت از ساماندهی بازار خودرو ظرف یکماه آینده 
خبر داد و گفت: تعرفه خودروهای وارداتی باید در مدت سه ماه، 

به تعرفه های مشخص در سال ۹۶ برگردد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، ولی ملکی از ساماندهی 
بازار خودرو طی یک ماه آینده خبرداد و افزود: تعرفه خودروهای 
وارداتی که تا ۴۰ درصد افزایش یافته بود، باید در مدت ســه ماه 

به تعرفه های مشخص شده در سال ۹۶ برگردد.
وی با بیان اینکه تعرفه خودروهای وارداتی باید تا ســال ۱۴۰۰، 
ســاالنه پنج درصد کاهش یابد تا در نهایت به ۲۰ درصد برســد، 
اظهار داشــت: قیمت خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان با در 
نظر گرفتن تورم بخشــی به دلیل کاهــش کیفیت و بهره وری، 

حدود هفت درصد افزایش خواهد یافت.
سخنگوی کمیسون صنایع و معادن و نماینده مردم مشکین شهر 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اختالف قیمت خودرو میان 
کارخانه و بازار، به ســبب هجوم ســرمایه های سرگردان به این 
بخش به وجود آمده اســت.وی بــا تاکید بر اینکه در بازار خودرو 
احتکاری صورت نگرفته اســت، افزود: طی مدت هشــت روز، دو 
شرکت خودرو ســازی ایران خودرو و سایپا می توانند روزانه دو 

هزار و ۵۰۰ خودرو و در مجموع ۲۰ هزار خودرو را تولید کنند.

پیش فروش تابستانی بلیت قطار از ۲7 خردادماه

 پیش فروش بلیت قطارهای مســافری حد فاصل تاریخ های یکم 
تیرماه تا ۱۵ مردادماه ســال جاری، از روز یکشنبه ۲۷خرداد ماه 

سال جاری آغاز می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران در خصوص پیش فروش بلیت قطارهای مسافری اطالعیه ای 
صادر کرد.در این اطالعیه آمده است: پیش فروش بلیت قطارهای 
مســافری حد فاصل تاریخ های یکم تیرماه تا ۱۵ مردادماه ســال 
جاری، از روز ۲۷خرداد ماه آغاز می شود.همچنین متقاضیان سفر 
با قطار بــرای تهیه بلیت می توانند از طریق ســایت اینترنتی و 

مراجعه به آژانس های مسافرتی دارای مجوز اقدام کنند.

اخبار

رشد 3 درصدی شاخص بورس
 از ابتدای امسال

شــاخص بورس از ابتدای ســال تا کنون در مدت 
۵۱روز معامالتی ۲۸۵۶واحد رشد داشته است.

به گزارش زمان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، 
از ابتدای سال تا کنون در مدت ۵۱ روز معامالتی، 
تعداد ۴۹میلیارد و ۶۲۶میلیون سهم و حق تقدم به 
ارزش ۱۳۲هــزار و ۶۸میلیارد ریال در ۲ میلیون و 
۷۷۱هزار و ۱۵۸دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

بررســی معامالت بازار سهام به تفکیک بازار نشان 
می دهد در این مدت ۳۰میلیــارد و ۱۵۸میلیون 
ســهم به ارزش ۵۸هزار و ۹۵۹میلیــارد ریال در 
یک میلیون و ۱۸۱هــزار و ۳۷۵نوبت در بازار اول؛ 
۱۸میلیارد و ۶۱۴میلیون ســهم به ارزش ۴۱هزار 
و ۹۴۵میلیارد ریــال در یک میلیون و ۵۴۱هزار و 
۹۹۶نوبت در بازار دوم؛ ۲۳میلیون ســهم به ارزش 
۲۲هــزار و ۶۷۱میلیارد ریــال در ۷۲۲۹نوبت در 
بازار بدهی؛ ۲۰۰هزار ســهم به ارزش ۱۲میلیارد 
ریال در ۴۵۷نوبت در بازار مشــتقه و ۸۳۰میلیون 
واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در 
بورس تهران بــه ارزش ۸هزار و ۴۸۱میلیارد ریال 
در ۴۰هزار و ۱۰۱نوبت مــورد معامله قرار گرفته 
است.شاخص کل نیز که معامالت امسال بورس را 
از ارتفاع ۹۶هزار و ۲۸۹ واحد آغاز کرده اســت تا 
کنون به رقم ۹۹هزار و ۱۴۶واحد رسید که حکایت 
از ثبت رشــد ۲۸۵۶واحدی و افزایش ۳ درصدی 
دارد.شــاخص بازار اول نیز در این مدت با ۳۴۸۱ 
واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۱۶۶۹واحد کاهش 

مواجه شده اند.

رنوعلی رغم تحریم ها در ایران می ماند

مدیرعامل خودروســازی رنو اعالم کــرد که این 
شرکت علی رغم تحریم های آمریکا به فعالیت های 
خود در ایران ادامه خواهــد داد.به گزارش زمان به 
نقل ازایســنا، آن طور که خبرگزاری رسمی فرانسه 
اعالم کرده کارلوس گون مدیرعامل رنو در مجمع 
سالیانه این شرکت درباره برنامه  این شرکت در ایران 
در شرایط خروج آمریکا از برجام اعالم کرده که »ما 
ایران را ترک نخواهیم کرد حتی اگر مجبور به کاهش 
فعالیت های خود شــویم«.اعالم رنو در زمینه ادامه 
فعالیت در ایران در حالی است که رئیس جمهوری 
آمریکا با خروج از برجام به دنبال تهدید شرکت های 

خارجی برای توقف فعالیت ها در ایران است.

توجه خبر اینکه  بیان  با  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر 
یک  وی  برای  مردم  اقتصادی  های  دغدغه  به 
در  ندارد  حق  اقتصاد  وزیر  گفت   ، است  اصل 
بگویدو  آور  یاس  کلمات  عمومی  اظهارنظرهای 

پالس های منفی از آینده بدهد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر ، مسعود کرباسیان 
خوردن  برهم  دلیل  اینستاگرامی  یادداشتی  در 
به  سرمایه ها  حرکت  و  روانی  جو  را  بازارها  نظم 
سمت کاالهای جایگزین تحلیل کرد و با اشاره به 
گزیده کوتاه گفت وگویی که از او در فضای مجازی 
به  توجه  ضمن  تا  خواست  مردم  از  منتشرشده، 
شاخص های کالن اقتصادی، در نظر داشته باشند 
که وزیر اقتصاد نباید پالس های منفی و غیرواقعی 
از آینده اقتصاد کشور به بازارهای داخلی و خارجی 
ارائه دهد.کرباسیان نوشت: در مورد مصاحبه ای که 
از من در فضای مجازی پخش شده، نیاز به چند 
توضیح وجود دارد. به عنوان وزیر اقتصاد، صادقانه 
عرض می کنم  توجه به دغدغه های مردم در مورد 
وضعیت اقتصادی کشور یک اصل برای من است و  
بی تفاوتی و بی اطالعی جایگاهی در رفتار ما ندارد. 
اما ای کاش صداوسیما به جای پخش گزیده ای از 
این گفت وگو، آن را به صورت کامل منتشر می کرد 
که این میزان ابهام در مردم ایجاد نشود. در این 
مصاحبه از من در مورد وضعیت »عمومی اقتصاد« 
یعنی در مورد شرایط تجاری،  کشور سؤال شد؛ 
مبادالت  و  کسب وکار  فضای  بهبود  وضعیت 
حال  الحمداهلل  که  گفتم  پاسخ  در  بین المللی. 
اقتصاد خوب است. اشاره کردم که وضع اقتصاد 
ازنظر رشد تولید، مبادالت تجاری، رشد اقتصادی، 
شفاف سازی امور جاری اقتصادی، مهار نسبی زدن 

به رشد نقدینگی و ثبات ارزی از حیث تخصیص ارز 
به تجار، تأمین نیاز ارزی کشور و تراز مثبت تجاری 
خوب است. مثال روشن اینکه حتی طی همین دو 
ماه سپری شده از سال جاری، رشد تولید خودرو 
در کشور مثبت شده است. از مردم تقاضا دارم که 
با این دقت به موضوع نگاه کنند که وزیر اقتصاد، 
اظهارنظرهای  در  که  ندارد  را  حق  و  اجازه  این 
عمومی  کلمات یاس آور و گزارش های غیر فنی 
باید  اقتصاد  وزیر  دهد.به عنوان  ارائه  مخاطب  به 
واقع بین، کالن نگر و البته امیدوار باشم. اگر قرار 
باشد من هم به عنوان مقام مسول در قامت منتقد 

ظاهر شده و فقط بگویم که وضعیت بخصوص از 
حیث شاخص های کالن و زیربنایی اقتصادی، بد 
و نامطلوب است، مردم می توانند بگویند که پس 

شما برای چه آنجا نشسته اید؟
 در حوزه مسئولیتم نهایت تالش مجموعه را به 
کار گرفته ام که وضعیت بورس، سازمان مالیاتی، 
فضای  بخصوص  و  بانک ها  بیمه ها،  گمرک، 
کسب وکار را  به عنوان بنیان های زیربنایی اقتصادی 
کشور بهبود ببخشیم.  تحوالت هفته های گذشته 
جایگزین  کاالهای  دنبال  به  مردم  تا  سبب شده 
برای داراییهایشان باشند. نتیجه اینکه سرمایه ها 

و  رفته  مسکن  و  خودرو  سکه،  بازار  سمت  به 
تقاضا  افزایش  پس  در  قیمت ها  رشد  درنتیجه 
رخدادهاست. دولت در تالش است که با مهار روند 
رشد نقدینگی، سرمایه ها را به سمت بازارهای مولد 
هدایت کند که نمونه آن رشد شاخص بازار سرمایه 
در  باید  مردم  قطعاً  است.   اخیر  روز  چند  طی 
آرامش زندگی کنند و اظهارنظرهای وزیر هم نباید 
این آرامش را برهم بزند. بنابراین اجازه می خواهم 
که هشدارها را نه در تریبون های عمومی که در 
ارائه دهم که  محافل کارشناسی و تصمیم گیری 

منجر به نتیجه شود.

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی گرگان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک گرگان تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.ضمنا 
در خصوص آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی،متقاضیان می بایست اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
گرگان تسلیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)بخش یک ثبت گرگان(

ردیف ۱- کالسه پرونده ۱۳۹۴۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۶۱ آقای جمشید 
راهدار فرزند حسین بشماره شناسنامه ۵۶۵۷ صادره از آق قال به شماره 
ملی ۴۹۷۹۰۹۶۷۲۷ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت ۲۶۴/۴۴ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک – 
فرعی از ۱۳۱۳-اصلی قطعه – واقع در اراضی شهری خریداری از مالک 

رسمی خانم منیره و راضیه کالنتری
ردیف ۲- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۵۳ خانم ماریا فالح 
فرزند حسن بشماره شناسنامه ۲۹۸ صادره از بابلسر به شماره ملی 
۴۹۸۹۳۳۰۵۸۷ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت ۱۲۸/۰۳ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۹ 
فرعی از ۱۴۸۶-اصلی قطعه – واقع در اراضی شهری خریداری از مالک 

رسمی آقای عبدالخالق واثقی
علی  آقای   ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۰۵ پرونده  کالسه   -۳ ردیف 
قاسمیان کیکانلو فرزند محمدقاسم بشماره شناسنامه ۱۱۵۹ صادره از 
بجنورد به شماره ملی ۵۲۴۹۲۷۴۰۵۶ ششدانگ یک قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده است به مساحت ۱۳۶/۸۱ مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک - فرعی از ۱۴۹۴-اصلی واقع در اراضی شهری خریداری از 

مالک رسمی بلدیه گرگان
آقای مسعود  پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۹۶  ردیف ۴- کالسه 
جهانی کرمجان فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه ۲۵۳۲ صادره از 
گرگان به شماره ملی ۲۱۲۱۷۲۵۷۲۵ ششدانگ یک قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده است به مساحت ۱۱۹/۰۳ مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک – فرعی از ۱۴۹۲-اصلی قطعه – واقع در اراضی شهری 

خریداری از مالک رسمی خانم خاور بیگم مفیدیان
ردیف ۵- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۹۸ آقای علی امامی 
راد فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه ۲۰ صادره از گرگان به شماره ملی 
۲۱۲۲۳۷۸۳۶۰ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت ۳۳/۲۳ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده 
۳ فرعی از ۲۳۴۶-اصلی واقع در اراضی شهری خریداری از مالک رسمی 

آقای حسینعلی شاه حسینی
ردیف ۶- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸۰۷ خانم عصمت 
کردی فرزند مسلم بشماره شناسنامه ۴ صادره از گرگان به شماره ملی 
۲۱۲۲۰۹۳۹۴۳ ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان که ششدانگ عرصه 
آن وقف است به مساحت ۱۳۳/۶۲ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

۲ فرعی از ۲۵۷۷-اصلی واقع در اراضی شهری 
ردیف ۷- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۶۹ آقای حمیدرضا 
رستگار فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه ۳۳ صادره از کردکوی به 
شماره ملی ۲۲۴۹۷۲۹۸۹۱ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت ۱۴۷/۳۹ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

- فرعی از ۲۶۶۴-اصلی واقع در اراضی شهری 
مهدی  آقای  پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۱۱  کالسه  ردیف ۸- 
متقاعدی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ۱۸۶۴۸ صادره از گرگان 
به شماره ملی ۲۱۲۰۱۸۶۲۰۰ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت ۴۲/۶۸ مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پالک - فرعی از ۲۸۵۰ الی ۲۸۵۴-اصلی واقع در اراضی شهری خریداری 

از مالک رسمی خانم گوهر قصابان 
ردیف ۹- کالسه پرونده ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۲۲ آقای شعبانعلی 
کاویانی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۵ صادره از کردکوی به شماره 
ملی ۲۲۴۹۵۴۷۴۵۹ ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان که ششدانگ 
عرصه آن وقف است به مساحت ۲۱۲/۵۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پالک - فرعی از ۳۷۷۵-اصلی واقع در اراضی شهری آستان قدس رضوی 
ردیف ۱۰- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۶۹ آقای عباس 
به  کردکوی  از  بشماره شناسنامه ۲۲۸ صادره  فرزند محمد  داروئی 
شماره ملی ۲۲۴۸۷۴۲۷۵۴ ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان که 

ششدانگ عرصه آن وقف است به مساحت ۲۱۲ مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک - فرعی از ۳۷۷۵-اصلی واقع در اراضی شهری آستان 

قدس رضوی 
)بخش دو ثبت گرگان(

ردیف ۱۱- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۵۴۵ خانم سکینه 
تیموری شبان فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۱۵۶ صادره از سبزوار به 
شماره ملی ۰۷۹۳۳۳۶۵۸۹ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت ۱۴۲/۲۱ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

- فرعی از ۱۲۳-اصلی واقع در اراضی مازاد سعدآباد 
ردیف ۱۲- کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۸۳۷۹ آقای ابوالقاسم 
احمدنژاد فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۱۳۴ صادره از گرگان به 
شماره ملی ۲۱۲۱۴۲۰۲۴۱ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت ۱۵۸/۸۸ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

- فرعی از ۱۲۳-اصلی واقع در اراضی مازاد سعدآباد
ردیف ۱۳- کالسه پرونده ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۵۵ آقای مهدی 
جهان آرا فرزند بدیل بشماره شناسنامه ۱۹ صادره از گنبد کاووس به 
شماره ملی ۲۰۳۱۹۶۴۹۶۸ ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان بانضمام 
۴۷سهم از ۴۸ سهم عرصه که مابقی آن وقف است  به مساحت ۱۹۱/۶۶ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۱۲۵-اصلی واقع در 

اراضی تاریکی
ردیف ۱۴- کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۹۸۴۵ خانم شهربانو 
زنگی فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه ۹۹۳۳ صادره از کردکوی به 
شماره ملی ۲۲۴۸۵۱۹۴۷۸ ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان بانضمام 
۴۷سهم از ۴۸ سهم ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است  به مساحت  
۴۳/۵۱ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۱۲۵-اصلی واقع 

در اراضی تاریکی
ردیف ۱۵- کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۹۸۴۶ خانم شهربانو 
زنگی فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه ۹۹۳۳ صادره از کردکوی به 
شماره ملی ۲۲۴۸۵۱۹۴۷۸ ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان بانضمام 
۴۷سهم از ۴۸ سهم ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است  به مساحت 
۵۹/۵۱مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۱۲۵-اصلی واقع 

در اراضی تاریکی
حوا  خانم   پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸۱۰  کالسه  ردیف ۱۶- 
حکمتی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ۳۱۲۰ صادره از گرگان به 
شماره ملی ۲۱۲۲۵۸۰۷۶۳ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت  ۱۰۹/۸۷ مترمربع مفروز و مجزی شده از 

پالک - فرعی از ۱۲۷-اصلی واقع در اراضی کرپان
آقای سجاد  پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۵۸  ردیف ۱۷- کالسه 
باالرستاقی  فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ۲۱۱۰۸۷۱۹۸۹ صادره از 
گرگان به شماره ملی - ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت  ۱۶۵/۱۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱ 

فرعی از ۱۲۹-اصلی واقع در اراضی زنگیان
ردیف ۱۸- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۶۳ خانم کبری 
پردل سارانی  فرزند غالم بشماره شناسنامه ۶۷ صادره از گرگان به شماره 
ملی ۲۱۲۲۴۸۷۵۵ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت  ۱۰۱/۴۴ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 

از ۲۶۱-اصلی واقع در اراضی  الملنگ
ردیف ۱۹- کالسه پرونده ۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۵۳ آقای حسن 
گیالنی  فرزند نوراله بشماره شناسنامه ۱۰۶۹ صادره از دامغان به شماره 
ملی ۴۵۷۸۸۳۶۲۵۸ ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان بانضمام ۴ دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است به مساحت  ۶۸۸ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۲۶۴-اصلی واقع در 

اراضی  انجیراب
)بخش سه ثبت گرگان(

آقای   ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۱۵ پرونده  کالسه   -۲۰ ردیف 
امیرحسین مهاجر  فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۲۱۱۰۸۶۲۵۱۳ صادره 
از گرگان به شماره ملی - ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت  ۱۶۸/۴۸ مترمربع مفروز و مجزی شده از 

پالک - فرعی از ۳-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
ردیف ۲۱- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۰۸ خانم حلیمه 
عظیمی پور  فرزند عظیم بشماره شناسنامه ۲ صادره از گرگان به شماره 

ملی ۲۱۲۲۴۱۸۰۰۱ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت  ۱۵۳/۱۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

- فرعی از ۳-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
 ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸۶۳-۱ پرونده  کالسه   -۲۲ ردیف 
۲-خدابخش  مصدق  آقایان۱-یداله   ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸۶۲-۲
شیری  فرزند ۱-محمدعلی ۲-غالم بشماره شناسنامه ۳۳۴۸۸-۱ ۵۳۹-۲ 
صادره از گرگان به شماره ملی ۱-۲۱۲۰۳۲۴۶۵۴ ۲-۲۱۲۰۷۸۹۶۰۶ هر 
یک سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت  ۳۱۸/۶۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 

از ۳-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
 ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۸۸-۱ پرونده  کالسه   -۲۳ ردیف 
خانم  و  تمسکنی  آقای۱-حسین   ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۸۹-۲
۲-محبوبه شاهینی  فرزند ۱-قربان ۲-رمضانعلی بشماره شناسنامه ۳۵۵-۱ 
۲-۱۸ صادره از ۱-گرگان۲-شاهرود به شماره ملی ۲۱۲۰۹۷۴۲۶۸-۱ 
۲-۶۴۲۹۹۵۰۷۲۷ هر یک سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده است به مساحت  ۲۱۸ مترمربع مفروز و مجزی شده 

از پالک - فرعی از ۳-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
ردیف ۲۴- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۱۴ خانم طال بی 
بی لشکرانی  فرزند حسین بشماره شناسنامه ۶۲ صادره از زابل به شماره 
ملی ۳۶۷۱۲۷۵۷۱۵ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت  ۱۵۵/۰۷ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 

از ۳-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
ردیف ۲۵- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۸۹ آقای محمدرضا 
مرگدری نژاد  فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه ۵۱۴ صادره از گرگان به 
شماره ملی ۲۱۲۰۵۷۰۲۹۹ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت  ۵۱۶ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - 

فرعی از ۳-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
ردیف ۲۶- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۹۷ خانم بی بی 
زینب عباسی  فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه ۳۵۸۲ صادره از 
گرگان به شماره ملی ۲۱۲۰۹۳۸۶۵۲ ششدانگ یک قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده است به مساحت  ۷۹/۸۷ مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک - فرعی از ۳-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
ردیف ۲۷- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۰۷ آقای حسین 
کریمی  فرزند رضا بشماره شناسنامه ۳۲۷۰ صادره از گرگان به شماره 
ملی ۲۱۲۰۳۶۴۳۲۱ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت  ۳۴۳ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 

۳-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
 ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۵۲۰-۱ پرونده  کالسه   -۲۸ ردیف 
۲-۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۵۲۱ آقایان۱-صمد رمضانی ۲-نصرت اله 
رمضانی اوزینه  فرزندان علی بشماره شناسنامه ۱-۹۲۰ ۲-۵۷۶ صادره از 
گرگان به شماره ملی ۱-۲۱۲۰۷۵۴۸۵۳ ۲-۲۱۲۰۷۵۲۰۹۵ ۱-دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است و ۴-۲ 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
به مساحت  ۱۶۰/۰۳ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 

۳-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
ردیف ۲۹- کالسه پرونده ۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۳۲۶۳ خانم ام البنین 
ابراهیمی هاشم آباد  فرزند قلی بشماره شناسنامه ۴۰ صادره از گرگان به 
شماره ملی ۲۱۲۲۴۷۰۳۵۶ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت  ۸۱/۲۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

- فرعی از ۳-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
ردیف ۳۰- کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۵۹۵۱ آقای حبیب 
حسام  فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۵۱۱ صادره از گرگان به شماره 
ملی ۲۱۲۰۹۰۷۵۸۷ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت  ۸۹/۵۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - 

فرعی از ۳-اصلی واقع در اراضی  اوزینه
آقای مجید  ردیف ۳۱- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۷۵ 
قربانی  فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲۳۷۲ صادره از گرگان به شماره 
ملی ۲۱۲۰۳۵۵۳۶۳ ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  
۷۲۰۸۴ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۶-اصلی واقع 

در اراضی  نصرآباد
ردیف ۳۲- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۳۳ آقای فرامرز 

صیادی  فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲۱۱۰۲۲۶۳۸۲ صادره از گرگان 
به شماره ملی - ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
به مساحت  ۱۸۵/۰۹ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 

۱۷-اصلی واقع در اراضی  جلین
ردیف ۳۳- کالسه پرونده ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۷۶ خانم فریناز 
شریفی فرزند عبدالجواد بشماره شناسنامه ۴۳۴۱ صادره از گرگان به 
شماره ملی ۲۱۲۲۶۹۹۴۴۲ ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان بانضمام 
به  است   وقف  آن  مابقی  که  عرصه  از ۶۰ سهم ششدانگ  ۵۱سهم 
مساحت۹۵۳/۵۴ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۸۳-

اصلی واقع در اراضی امیرآباد
آقای   ۱۳۹۴۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۸۶ پرونده  کالسه   -۳۴ ردیف 
مهدی شاهینی فرزند احیا بشماره شناسنامه ۱۸۱۷ صادره از گرگان 
ساختمان  یکباب  اعیانی  ششدانگ   ۲۱۲۱۵۱۵۲۶۷ ملی  شماره  به 
بانضمام ۵ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است  به 
مساحت۳۰۰/۴۷مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۸۸-

اصلی واقع در اراضی جعفرآباد
خانم   ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۲۵ پرونده  کالسه   -۳۵ ردیف 
معصومه قلندری فرزند نصراله بشماره شناسنامه ۴۹۱ صادره از گرگان 
ساختمان  یکباب  اعیانی  ششدانگ   ۲۱۲۱۴۳۹۹۴۳ ملی  شماره  به 
بانضمام ۵ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است  به 
مساحت۴۰۸/۸۵مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۸۸-

اصلی واقع در اراضی جعفرآباد
فرزاد  آقای  پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۳۸۱  کالسه  ردیف ۳۶- 
نجاری فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۹۲۲ صادره از زاهدان به شماره 
ملی ۳۶۲۱۲۷۵۶۸۱ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت ۱۸۵/۲۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 

از ۸۹-اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه
ردیف ۳۷- کالسه پرونده ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۷۳ آقای محسن 
افضلی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲ صادره از زابل به شماره ملی 
۳۶۷۴۰۷۱۶۲۲ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت ۱۸۲/۶۴ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 

از ۸۹-اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه
ردیف ۳۸- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۸۶ خانم سکینه 
بهرداد زینکانلو فرزند رضاقلی بشماره شناسنامه ۱۰۲ صادره از فاروج به 
شماره ملی ۶۳۵۹۵۷۲۶۵۶ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت ۲۲۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
۳۸۶۶ فرعی از ۱۰۷-اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ

ردیف ۳۹- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۴۹ آقای حمید 
قندهاری فرزند رجب بشماره شناسنامه ۶۸۶ صادره از گرگان به شماره 
ملی ۲۱۲۱۵۶۳۸۴۹ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت ۳۶۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 

۱۰۸-اصلی واقع در اراضی باکرمحله
ردیف ۴۰- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸۲۰ آقای حسن 
فرخی فرزند مراد بشماره شناسنامه ۵۷۶ صادره از گرگان به شماره ملی 
۲۱۲۱۰۶۹۶۲۳ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت ۱۱۴۰۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 

از ۱۰۹-اصلی واقع در اراضی قرن آباد
ردیف ۴۱- کالسه پرونده ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۳۸ خانم کلثوم 
فوجردی فرزند ولی بشماره شناسنامه ۹۱ صادره از گرگان به شماره 
ملی ۲۱۲۲۱۱۶۱۷۱ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت ۷۱۹/۴۹۶ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

- فرعی از ۱۱۷-اصلی واقع در اراضی مرزنکالته
شرکت   ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۴۲ پرونده  کالسه   -۴۲ ردیف 
شالیکوبی زرین دانه میرمحله فرزند رجب بشماره شناسنامه - صادره 
از - به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۸۵۴۲۷ ششدانگ یک قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده است به مساحت ۴۹۴۱/۶۳ مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک - فرعی از ۱۳۹-اصلی واقع در اراضی شمس آباد
ردیف ۴۳- کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۹۶۶۵ آقای حسن 
مقصودلو فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه ۲۴۷۳ صادره از گرگان به 
به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  ملی ۲۱۲۰۵۴۶۸۰۰  شماره 
مساحت ۱۲۳۶۰۹/۸۳ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 

از ۱۵۴-اصلی واقع در اراضی چهارچنار
ردیف ۴۴- کالسه پرونده ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۳۷ خانم سودابه 

صمیمی فرزند روح اله بشماره شناسنامه ۴۸ صادره از گرگان به شماره 
ملی ۲۱۲۱۳۹۶۰۴۷ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت ۲۵۸/۵۸ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - 

فرعی از ۲۱۰-اصلی واقع در اراضی سرخنکالته
ردیف ۴۵- کالسه پرونده ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۳۸ خانم سودابه 
صمیمی فرزند روح اله بشماره شناسنامه ۴۸ صادره از گرگان به شماره 
ملی ۲۱۲۱۳۹۶۰۴۷ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت ۲۲۷/۹۱ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - 

فرعی از ۲۱۰-اصلی واقع در اراضی سرخنکالته
ندا  خانم   ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۴۲ پرونده  کالسه   -۴۵ ردیف 
اله بشماره شناسنامه ۳۵۷ صادره از گرگان به  داداشی فرزند قدرت 
شماره ملی ۲۱۲۱۸۹۲۱۲۵ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت ۲۱۵/۵۶ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

- فرعی از ۲۱۰-اصلی واقع در اراضی سرخنکالته
ردیف ۴۶- کالسه پرونده ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۴۳ خانم سودابه 
صمیمی فرزند روح اله بشماره شناسنامه ۴۸ صادره از گرگان به شماره 
ملی ۲۱۲۱۳۹۶۰۴۷ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت ۲۲۲/۷۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - 

فرعی از ۲۱۰-اصلی واقع در اراضی سرخنکالته
ردیف ۴۷- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۱۷ آقای حسین 
قلیچ فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه ۳۰۷۰ صادره از گرگان به 
شماره ملی ۲۱۲۰۵۵۳۱۴۹ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است به مساحت ۳۸۰۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

- فرعی از ۲۱۰-اصلی واقع در اراضی سرخنکالته
ردیف ۴۸- کالسه پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۲۴ آقای عباس 
ناصری فرزند علی بشماره شناسنامه ۳۲۳۶ صادره از گرگان به شماره 
ملی ۲۱۲۰۵۵۴۸۰۳ ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۶۶۰۰۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۲۳۱-اصلی 

واقع در اراضی مزرعه تاریکی
ردیف ۴۹- کالسه پرونده ۱۳۹۴۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۹۵ خانم صابره 
اکرم قادری فرزند محمداکرم بشماره شناسنامه ۱۸۴۶ صادره از آق قال 
به شماره ملی ۴۹۷۹۴۹۸۷۰۱ ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت ۹۴/۷۸ مترمربع مفروز و مجزی شده از 

پالک ۱۱۹۴ فرعی از ۲۶۸-اصلی واقع در اراضی مازاد اوزینه
)بخش چهارثبت گرگان(

 ۱۳۹۴۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۷۰-۱ پرونده  کالسه   -۵۰ ردیف 
۲-فاطمه  عامری  خانم۱-فائزه   ۱۳۹۴۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۹۳-۲
عامری  فرزندان محمد بشماره شناسنامه ۱-۲۳۳۹ ۲-۱۳۳۰۷ صادره از 
۱-گرگان۲-گنبد به شماره ملی ۱-۲۱۲۱۶۲۸۲۹۰و ۲۰۳۰۱۳۲۶۵۹-۲ 
هر یک سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت  ۶۷/۱۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱ فرعی 

از ۱۲-اصلی واقع در اراضی  قادرآباد
 ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۲۰-۱ پرونده  کالسه   -۵۱ ردیف 
آقای  و  ریز  مشک  خانم۱-محبوبه   ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۱۹-۲
۲-جابر مومنان  فرزند ۱-قنبر ۲-اکبر بشماره شناسنامه ۱۱۸۴-۱ ۵-۲ 
صادره از گرگان به شماره ملی ۱-۲۱۲۰۹۹۵۴۲۷و ۲۱۲۲۵۵۴۲۷۴-۲ 
هر یک سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت  ۲۹۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۳۸۳ 
فرعی از ۱۲-اصلی واقع در اراضی  قادرآباد خریداری از مالک رسمی 

آقای قنبر مشک ریز
ربابه  خانم  پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۱۲  کالسه  ردیف ۵۲- 
حسینی هاشم آباد فرزند سیدجواد بشماره شناسنامه ۲۳۷۹۰ صادره از 
گرگان به شماره ملی ۲۱۲۰۲۳۷۶۰۳ ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان 
بانضمام ۱۳۱سهم از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است  
به مساحت ۲۴۷/۳۶ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 

۱۲-اصلی واقع در اراضی قلعه حسن
آنیتا  خانم  پرونده ۱۳۹۳۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۱۰۹  کالسه  ردیف ۵۳- 
سازش فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه ۶۴۶۵ صادره از تهران به شماره 
ملی ۵۳۷۰۵۹۴۷ ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان بانضمام ۱۳۱سهم 
از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است  به مساحت 
۵۲۶/۷۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۱۲-اصلی 

واقع در اراضی قلعه حسن
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 97/03/12 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/03/27

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان - علی برقی

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

وزیر اقتصاد: نسبت به دغدغه های مردم بی تفاوت نیستم

تالش دولت برای هدایت سرمایه ها به سمت بازارهای مولد

ادامه از صفحه ۱ 
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: با توجه به انباشت 
بیرونی،  بانک ها و ریسک های  ترازنامه  مشکالت گذشته در 
هرگونه تعلل در حل مشکالت نظام بانکی در قالب اجرای 
برنامه اصالح نظام بانکی ضمن طوالنی تر کردن فرایند اصالح 
نظام بانکی، قدرت و توان سیاستگذار پولی در این حوزه را 
کاهش داده و اصالح نظام بانکی را برای اقتصاد کشور بسیار 
پرهزینه خواهد کرد.معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه 
بین نرخ های سود بانکی و ثبات مالی یک ارتباط دو سویه 
وجود داشته و تحوالت اقتصاد در سطوح مختلف بر نرخ های 
سود اثر  گذارند، گفت: تحوالت اقتصاد کالن از جمله رونق و 
رکود و نرخ تورم، تحوالت اقتصادی در سطوح خرد از جمله 
ترازنامه بنگاه ها و بانک ها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست 
پولی بانک مرکزی در جهت های متفاوت بر نرخ های سود اثر 

می گذارند. در همین راستا، وجود سلطه و تنگنای بودجه ای با 
تاثیرگذاری منفی بر بازار پول، شرایط را برای ایجاد و تشدید 
نابسامانی های مربوط به نرخ های سود درشبکه بانکی فراهم 
می سازد.وی گفت: از آنجا که در حال حاضر نیز نظام بانکی با 

تنگنای اعتباری روبرو بوده و دارایی بانک ها به دالیل متعدد 
نظیر مطالبات غیرجاری، مطالبات باالی شبکه بانکی از دولت 
و رسوب دارائی های غیرمالی، با افت کیفیت همراه بوده است؛ 
لذا هرگونه ناپایداری مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای 
اعتباری و در نهایت ایجاد اختالل در جریان نقدینگی، موجب 
بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع 
شبکه بانکی می شود که نتیجه تبعی این امر، افزایش نرخ 
سود سپرده ها، افزایش نرخ سود تسهیالت و در نهایت افزایش 
هزینه  تأمین مالی واحدهای تولیدی در اقتصاد خواهد بود.وی 
در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی ضمن پایش مستمر تحوالت 
اصالح  قبیل  از  معمول  سیاستی  تدابیر  اتخاذ  و  اقتصادی 
نرخ های سود در موقع لزوم، نسبت به اصالحات ساختاری 
الزم در نظام بانکی نیز توجه ویژه داشته و با همکاری سایر 

دستگاه ها و نهادهای ذیربط اقدامات الزم را معمول می دارد.

پایش تحوالت کالن اقتصاد برای تعیین نرخ سود



اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل 
بودن مردم است.

 ناپلئون

سخن حکیمانه

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت 
 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
 هر کسی آن ِدَرَود عاقبت کار که کشت

امروز با حافظ

استقبال گسترده از کتاب 
»کلینتون  وپترسون«

رمان  از  نسخه  هزار   ۱۵۰ از  بیش 
نوشته  است«  شده  گم  »رئیس جمهور 
مشترک »بیل کلینتون« و »جیمر پترسون« 

در اولین هفته انتشار به فروش رفت.
»رئیس جمهور  تعلیقی  و  هیجانی  رمان   
کلینتون«  »بیل  توسط  که  است«  شده  گم 
همکاری  با  و  آمریکا  سابق  رئیس جمهور 
کتاب های  نویسنده  پترسون«  »جیمز 
پرفروش و مطرح نوشته شده در اولین هفته 
انتشار در آمریکا توسط دو کمپانی »پنگوئن 
فروش  به  بوکس«  »َهچت  و  هاوس«  رندم 

۱۵۲ هزار نسخه رسید.
درباره  رمان  این  »کلینتون«،  خود  گفته  به 
و  آمریکا  رئیس جمهور  ناگهانی  ناپدید شدن 
حاوی اطالعات داخلی از کاخ سفید است که 
تنها یک رئیس جمهور از آن ها خبر دارد. در 
بی نظیر  »ترکیبی  آمده:  کتاب  این  توصیف 
پشت  جهانی  داستان  و  تعلیق  توطئه،  از 

پرده های بزرگ ترین قدرت ها«.
این  نگارش  در  ایسنا،»کلینتون«  گزارش  به 
پردرآومدترین  پترسون«  »جیمز  با  رمان 
نویسنده جهان همکاری داشته که طی یک 
فروش  از  دالر  میلیون   ۷۰۰ گذشته  دهه 
به  او  نام  است.  آورده  دست  به  کتاب هایش 
عنوان اولین نویسنده ای که یک میلیون جلد 
از آثارش در قالب دیجیتال به فروش رسیده، 

ثبت شده است.
سفید  کاخ  از  خروج  زمان  از  »کلینتون« 
در سال  و  نوشته  کتاب  در سال ۲۰۰۱ سه 
قراردادی  خود  خاطرات  کتاب  برای   ۲۰۰۴
۱۶ میلیون دالری امضا کرد که در آن زمان 
وی  قرارداد  رقم  اما  بود،  بی سابقه ای  رکورد 
است«  شده  گم   »رئیس جمهور  کتاب  برای 

هنوز اعالم نشده است.
پیش تر خبرهایی از عالقه  چند چهره مطرح 
اسپیلبرگ«،  »استیون  جمله  از  هالیوودی 
آبرام«  »جی.جی.  و  کلونی«  »جورج 
رمان  از  سینمایی  اقتباس  ساخت  برای 
شده  منتشر  است«  شده  گم  »رئیس جمهور 
اعالم  نیز  »شوتایم«  تلویزیونی  شبکه  و  بود 
این  از  اقتباس  با  را  سریالی  زودی  به  کرده 

رمان کلید خواهد زد.

در دنیای کتاب
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برنده نخل طال،رکورد سینماژاپن را شکست 

فیلم »دزدان فروشــگاه« با 
رسیدن به فروشی بالغ بر ۹ 
پرفروش ترین  میلیون دالر، 
سینمای   ۲۰۱۸ سال  فیلم 

ژاپن نام گرفت.
 ایــن فیلم پس از کســب 
جایــزه نخل طالی بهترین 
فیلــم جشــنواره کــن در 
اکران  ژاپــن  ســینماهای 
شــد و تاکنون فروش ۹.۶ 
 ۱.۰۵( دالری  میلیــون 

میلیارد ین( از محل فروش ۸۵۵ هزار بلیت ســینما را به ثبت رســانده 
است.

این اولین فیلم در تاریخ ســینمای ژاپن اســت که با چنین ســرعتی به 
فروشی بیش از ۹ میلیون دالر دست می یابد.

»دزدان فروشــگاه« به کارگردانی »هیروکازو کورئیدا« درباره خانواده ای 
اســت که به اعمال بزهکارانه ُخــرد می پردازند و به موضوع فقر در ژاپن 
اشــاره دارد که پیش تر به ندرت در سینمای این کشور مورد توجه قرار 

گرفته است.
»شینزو آبه« نخست وزیر محافظه کار ژاپن پس از کسب جایزه مهم نخل 
طال برای سینمای ژاپن هیچ واکنشــی به کسب این موفقیت سینمایی 
نداشــت؛ موضوعی که بسیاری آن را به پرداختن به مضمون »محرومیت 
اجتماعی« در این فیلم نســبت می دهنــد. »کورئیدا« نیز در واکنش به 
بی اعتنایــی نخســت وزیر ژاپن، دعوت وزیر فرهنگ این کشــور را برای 

جشن گرفتن این موفقیت قبول نکرد.

طرحي زیبا از فوتبال ایراني درگوگل

هنرمندان  از  گوگل  شرکت 
۳۲ کشــوری کــه در جام 
دارنــد  حضــور  جهانــی 
تا  است  کرده  درخواســت 
شکل و شــمایل فوتبال را 
در کشــور خود با استفاده 
از هنــر بیــان کنند. نقاش 
و تصویرگر ایرانی، راشــین 
خیریه فوتبــال در ایران را 
بی این صورت نقاشی کرده 

است.

کمپاني  کیدمن با امازون همکاري مي کند

نقل  بــه  مهر  خبرگــزاری 
از ورایتــی: بالســم فیلمز 
فیلــم  تولیــد  کمپانــی 
متعلق بــه نیکول کیدمن، 
آمازون  بــا  قراردادی  طی 
توافق  ایــن  به  اســتودیوز 
برای  کــه  یافــت  دســت 
ایــن کمپانــی دیجیتــال 
ســریال های تلویزیونــی و 

برنامه تئاتری تولید کند.
رییــس  ســالک  جنیفــر 

آمازون اســتودیوز از کیدمن به عنوان بازیگر و تهیه کننده ای یاد کرد که 
درک کاملی از چگونگی تولید برنامه های ســرگرم کننده تلویزیونی برای 

مخاطبان این شبکه دارد.
کیدمن نیز ضمن ابراز خوشحالی از عقد این قرارداد گفت هدفش تولید 

برنامه هایی مهم و سرگرم کننده در پلتفرم های مختلف است.
کیدمن با کمپانی تولید بالســم فیلمز که با شریکش پِر ساری راه اندازی 
کرده مینی سریال »دروغ های کوچک بزرگ« را برای اچ بی او تولید کرده 
اســت و برای آن به عنوان بازیگر، برنده جایزه امی نیز شــده است. وی 

فصل دوم این سریال را در دست تولید دارد.
کمپانی کیدمن در حال تولید یک ســریال دیگر برای اچ بی او نیز اســت 
که کیدمن بازیگر آن نیز خواهد بود. این مینی ســریال با عنوان »خنثی 

کردن« با اقتباس از رمانی از لیان موریارتی ســاخته می شود.
عقد قرارداد با بالسم فیلمز جدیدترین قرارداد آمازون استودیوز است که 
با چهره های برجسته برای تولید محصول بسته می شود. اوایل همین ماه 
جردن پیلی نیز از طریق کمپانی خودش قراردادی با آمازون منعقد کرد.

خبر

کاریکاتور

اســتودیو گنبدکبود از ایران و استودیو کشکه مت مجارستان برای 
تولید یک انیمیشن سینمایی در بازار میفای انسی قرارداد همکاری 
امضا کردند.به گزارش رسیده، بازار میفا Mifa که یکی از مهمترین 
رویدادهای انیمیشنی جهان است از چهل و یک سال پیش در کنار 
جشنواره انیمیشن انسی در فرانسه برگزار می شود.این بازار از روز ۱۲ 
ژوئن، ۲۲ خرداد آغاز به کار کرده و میزبان استودیوهای انیمیشن سازی، 
تهیه کنندگان، سرمایه گذاران، پخش کنندگان و هنرمندان انیمیشن ساز 
از سراسر جهان است. امسال استودیو گنبدکبود به مدیریت بابک و 
بهنود نکویی از ایران در این بازار، غرفه دارد. همچنین این استودیو، 
با انیمیشن »روبی و جوجه ها« در بخش رقابتی جشنواره انسی نیز 
شرکت دارد.بهنود نکویی، درباره دستاورد های استودیو گنبدکبود در 
بازار میفا گفت: تا امروز مذاکرات متعددی باکمپانی ها، تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان مختلف انیمیشن داشته ایم که از جمله آنها می توان به 

استودیو کشکه مت مجارستان اشاره کرد. 

امضای قرارداد ساخت انیمیشن 
بین استودیو گنبدکبود و مجارستان

سکه در وضعیت سکته!

 

تصویربرداری ســریال »عروس تاریکی« بــه کارگردانی محمود 
معظمی این روزها در لوکیشن منزل سمیه با بازی مریم کاویانی 
در شهر قدس پی گیری می شود.زهره صفوی بازیگری است که 
این روزها به گروه پیوسته و مقابل دوربین رفته است. این در حالی 
است که ســید مهرداد ضیایی، نرگس محمدی، شهاب شادابی و 
ازیتا ترکاشــوند هم مقابل دوربین هســتند.گروه تا ۴- ۵ روز در 
این لوکیشن مستقر هستند و پس از آن قرار است صحنه انفجار 
تصویربرداری شود که ساناز سعیدی در این لوکیشن مقابل دوربین 
می رود. ضمن اینکه قرار است یکی دو بازیگر دیگر هم به کار اضافه 
شوند.تاکنون تصویربرداری این سریال به نیمه رسیده است و تدوین 
و مراحل فنی همزمان با تصویربرداری در حال انجام است.»عروس 
تاریکی« در ۶۰ قسمت برای پخش از شبکه یک تولید خواهد شد 

که هنوز زمان پخش آن مشخص نشده است.

»عروس تاریکی« 
در شهر قدس

فیلمبرداری فیلم سینمایی »مشت آخر« به کارگردانی مهدی 
فخیم زاده در تهران ادامه دارد.فیلم سینمایی »مشت آخر« به 
کارگردانی مهدی فخیم زاده و تهیه کنندگی سیدحامد حسینی 
پس از یک ماه پیش تولید از اول خرداد در تهران مقابل دوربین 
رفتــه و فیلمبرداری آن همچنان در پایتخــت ادامه دارد. این 
نوزدهمین فیلم فخیم زاده در مقام کارگردان است که نگارش 
فیلمنامه آن را نیز خودش برعهده داشته  است.تاکنون بیش از 
نیمی از فیلم جلوی دوربین رفته است و فیلمبرداری همچنان 
در تهران ادامه دارد. این فیلم یک کمدی اکشــن اجتماعی و 
خانوادگی اســت.در »مشت آخر« با نام قبلی »مشت در وقت 
اضافه«، گوهر خیراندیش، احمد نجفی، رامین راســتاد، گلناز 
خالصی، حمیدرضا قلی خانی، سیاوش معمارزاده، آتنا مهیاری 

همراه با خود مهدی فخیم زاده به ایفای نقش می پردازند.

فیلمبرداری »مشت آخر«
 از نیمه گذشت

 بعد از گذشــت حدود ســه ماه از آخرین 
اعالم دادگاه عالی آمریکا در مورد وضعیت 
پرونده الواح هخامنشــی در دادگاه و رخ 
دادن اتفاقاتی مانند نقض برجام از ســوی 
ابهام در  آمریــکا، رایزنی هایی در مــورد 
وضعیــت الواح هخامنشــی باقی مانده در 
دانشگاه شــیکاگو مطرح شده اند، اما هنوز 
هیچ خبــری از بازگردانــدن این الواح به 

ایران نشده است.
ابراهیم شــقاقی، مدیرکل امور حقوقی و 
امالک ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری گفت: دیوان عالی 
آمریــکا، حکِم الواح هخامنشــی را صادر 
کرده اســت. در تماســی که با دانشــگاه 
شــیکاگو داشته ایم آن ها نیز مشکلی برای 
بازگشــت آثار به ایران ندارنــد.وی ادامه 
می دهد: اما یک بحث اســت که آیا برای 
حمل آثار بــه ایران نیز بایــد مجوزی از 
خزانه داری آمریکا گرفته شــود، یا خیر؟ 

این نوع مسائل در حال پیگیری هستند.

با این وجــود به اعتقــاد او، نقض برجام 
هیچ دخالتی در برگشت الواح هخامنشی 
به ایران ندارد.به گزارش ایســنا ،علی اصغر 
مونســان، معاون رئیس جمهــور و رئیس 

ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری درباره احتمال تاثیرگذاری 
نقــض برجام بر حوزه های تحت پوشــش 
سازمان میراث فرهنگی گفته بود: »آمریکا 

۴۰ سال است این وضعیت را ایجاد کرده و 
میراث فرهنگی راه خود را می رود. میراث 
فرهنگی موضوعی نیســت که دستاوردی 
از بخش های سیاســی و اقتصادی باشــد، 
باالخره ما همان روند سابق را در پیگیری 
بازگشــت آثــار تاریخی به کشــور ادامه 
خواهیــم داد واگــر پرونده ای در ســطح 
بین المللی هســت، با همان روند و قدرت 
ادامه می دهیم تا اگر اشیایی از کشورمان 
در دیگر کشورها هســت، آنها را به ایران 

برگردانیم.«
دیوان عالی آمریکا در جلســه ی استیناف 
پرونده ی الواح هخامنشــی با رأی هشت 
به صفر قضات دیــوان عالی به نفع ایران، 
حکم مصادره و فروش الواح هخامنشی را 
لغــو کرد. این رأی کــه در ۱۹ صفحه  در 
ایالت متحده ی آمریکا  سایت دیوان عالی 
منتشــر شده اســت، بر ســه شاخصه ی 
»وحدت رویه«، »بدیع بودن« و »استفاده 

از الیحه ی دوست دادگاه« تاکید دارد.

          آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي(
 همراه با ارزیابی کیفی شماره 97/168-1

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران 
موضوع مناقصه: سرویس و نگهداری و تعمیرات کلیدهای قدرت در داخل و خارج کارگاه مربوط به امورهای هشتگانه در محدوده شرکت 

توزیع نیروی برق غرب مازندران     
  مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند از روز یکشنبه مورخ 97/03/27 لغایت روز پنج شنبه مورخ 97/03/31 

به منظور دریافت اسناد مناقصه  به آدرس هاي ذیل مراجعه نمایند.
الف( وب سایت www.bargh-gmaz.ir ) شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران(

   http://iets.mporg.irج( پایگاه ملي مناقصات      www.tavanir.org.ir ب( سایت معامالت شرکت توانیر
مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبـلغ 500/000 ریال  بابت خرید اسناد به حساب سپهر)شماره 0101853765005( بانک صادرات )کد2008(

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 744/995/687 ریال به شرح زیر مي باشد:
- ضمانت نامه بانکي حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر

- ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی می باشند 
-  اصل فیش واریز وجه به حساب جام  به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزي چالوس 

- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداري از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی 

-چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد(
تاریخ تحویل پاکات مناقصه : )ساعت 8 صبح( روز شنبه مورخ 97/04/16  

 محل تحویل پاکات مناقصه:دفتر حراست و امور محرمانه این شرکـت واقع درنوشهر-بلوار شهید خیریان-میدان ولیعصر-نبش کوچه نیرو-طبقه چهارم  
تاریخ گشایش پاکات مناقصه: زمان بازگشایي ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/04/16 در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالي و پشتیباني

- مبلغ پایه مناقصه 17/499/856/246 ریال مي باشد. 
- هزینه آگهي هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار مي باشد.

- اسناد مناقصه با هر تعداد شرکت کننده مورد بازگشایي قرار خواهد گرفت .
-  به پیشنهادهاي فاقد سپرده،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از مدت مقرر ارایه شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نمي شود. 

- فهرست بهاي سال 1397  شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران مالک عمل مي باشد.
- حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفي نامه کتبي در جلسه گشایش پاکات آزاد مي باشد.

محل تامین منابع: اعتبار پروژه فوق از منابع داخلی تامین شده است.
- مناقصه گر باید داراي ظرفیت آزاد در سامانه ساجار باشد

- ارائه تصویر مصدق گواهي رتبه بندي از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور حداقل دارای رتبه 5 در رشته نیرو)پست،انتقال و توزیع نیرو( الزامي مي باشد.
سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا جهت اطالعات بیشتر مي توانید با شماره تلفن52140254-011 امورتدارکات تماس حاصل نمایید. 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

 نوبت اول

بی تاثیری نقض برجام 
در بازگشت الواح هخامنشی

اولین حاشیه جام جهانی را یک 
خواننده رقم زد

مهران مدیری درباره جنگ 
فیلم می سازد

افتتاحیه  مراسم  در  دیروز  که  حالی  در 
جام جهانی ۲۰۱۸ رابی ویلیامز به عنوان 
غیراخالقی  حرکت  یافت،  خواننده حضور 
کننده  پخش  شبکه  عذرخواهی  با  وی 
ورایتی،  از  گزارش  شد.به  همراه  مراسم 
رابی  غیراخالقی  رفتار  برای  فاکس  شبکه 
ویلیامز خواننده بریتانیایی که رو به دوربین 
انجام شد عذرخواهی کرد.در حالی که تازه 
نخستین روز از جام جهانی روسیه پشت سر 
گذاشته شده از همین حاال حاشیه ها شروع 
شده است.در جریان مراسم افتتاحیه که روز 
لوژنیکی در مسکو  پنجشنبه در ورزشگاه 
خواندن  حال  در  ویلیامز  رابی  شد  انجام 
ترانه اش روبه دوربین مفهومی غیراخالقی 

را ارایه کرد.
شبکه فاکس با صدور بیانیه ای از این که 
این حرکت را به طور مستقیم پخش کرده 

است عذرخواهی کرد.این شبکه اعالم کرده 
به دلیل الیو بودن پخش برنامه و این که 
نمی دانست ممکن است چه اتفاقی در طی 
این  نتوانست مانع پخش  برنامه رخ دهد، 
حرکت غیراخالقی شود و به این دلیل از 

همه تماشاچیان عذرخواهی می کند.
آیدا  همراهی  با  ویلیامز  برنامه  ادامه  در 
گاریفولینا خواننده سوپرانوی روسی اجرایی 
به یادماندنی داشت. در این مراسم پوتین نیز 
سخنانی ایراد کرد.فاکس و تله موندو حقوق 
اختیار  آمریکا در  را در  این مراسم  پخش 
دارند.در حالی که هنوز معلوم نیست چرا 
ویلیامز این حرکت توهین آمیز را انجام داد، 
اما گفته می شود خیلی ها در انگلستان از 
رابی ویلیامز برای شرکت در این مراسم و 
همکاری با پوتین انتقاد کرده بودند و شاید 

این حرکت دست برای آنها بوده است.

مهران مدیری در »خندوانه« بیان کرد که 
قرار است فیلم مهمی درباره جنگ بسازد 
که در آن حتی یک گلوله هم شلیک نمی 
و  سینما  کارگردان  مدیری  مهران  شود. 
 ۲۴ شب  »دورهمی«  مجری  و  تلویزیون 
خرداد در برنامه »خندوانه« حضور یافت و 
در پاسخ به رامبد جوان درباره اینکه چطور 
اینقدر روی خود تسلط دارد، گفت: ممکن 
است به ظاهر من نیاید اما من خیلی آدم 
معتقدی هستم و خیلی خودم را به خداوند 

می سپارم.
وی درباره نگاهش به زندگی ادامه داد: فکر 
به طور  نیست  ما  می کنم چیزی دست 
مثال اگر قرار بر مرگ باشد دست ما نیست 
و اگر هم نباشد اتفاقی نمی افتد. دنیا اینقدر 
جدی نیست که ما فکر می کنیم و چرا 
باید اینقدر سخت بگیریم و عصبانی شویم 

بزنیم.کارگردان  دیوار  و  در  به  را  خود  و 
به  پاسخ  در  تلویزیون  طنز  های  سریال 
ساخت  درباره  جوان  رامبد  دیگر  پرسش 
بهار  کنم  فکر  کرد:  اظهار  فیلم جدیدش 
سال ۹۸ یک فیلم کمدی بسازم. بعد از این 
فیلم کمدی هم یک فیلم جدی می سازم 
که خیلی کار مهمی است و از تولیدش می 
ترسم. این فیلم درباره جنگ است که البته 
به آن معنایی که تاکنون دیده ایم، نیست 
و ممکن است یک شلیک هم در این فیلم 
نبینید اما قصه در بطن جنگ می گذرد.

وی در پایان درباره حضور خود در جنگ 
توضیح داد: لمس جنگ از نزدیک خیلی 
عجیب است و آدم آرزو می کند هیچ گاه 
تکرار نشود. من جنگ را از نزدیک دیده ام 
و خیلی تجربه بزرگی برایم بود که باعث 

می شود که انسان بزرگ شود.

اصغر فرهادی  ازداوران 
بیست و چهارمین دوره جشنواره

 فیلم سارایوو شد

و  بیست  داوران  سارایوو:  جشنواره  سایت  از  گزارش  به 
اصغر  ریاست  به  سارایوو  فیلم  جشنواره  دوره  چهارمین 

فرهادی معرفی شدند.
جودیا فرانکوویچ بردار، مایک گودریج، بریجیت الکومب 
و آنا اوروشادزه چهار داوری هستند که در کنار فرهادی 
از فستیوال سارایوو خواهند  این دوره  به قضاوت فیلم ها 

نشست


