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وزیر صنعت قول داد ۳۱ روزه حباب 

قیمت خودرو بترکد    

 نارضایتی مردم از دستگاه های دولتی 

نشاط را از جامعه می گیرد

افزایش ظرفیت تولید در پارس جنوبی 

به ۶۹۰ میلیون مترمکعب
به گزارش زمان ، ولی ملکی با اشاره به قول وزیر صنعت برای 
ساماندهی یک ماهه بازار خودرو، اظهار کرد: در جلسات برگزار شده 
با وزیر جهت بررسی عوامل افزایش قیمت خودروها، خواستار مهار 

قیمت  و برخورد با مقصران این امر  در مدت زمان کوتاه شدیم.

به گزارش زمان ، وزیر کشور با تاکید بر اینکه امید و نشاط اجتماعی 
نباید در جامعه کم شود، گفت: ما روزانه پنج میلیون مراجعه کننده 
به دستگاه های دولتی داریم که بسیاری از مردم ناراضی از آنجا 

خارج می شوند که این خود نشاط و امید را از مردم می گیرد.

به گزارش زمان ، پنج فاز 13، 14 و 22 تا 24 از فازهای باقی مانده 
پارس جنوبی مراحل نهایی توسعه خود را طی می کنند و فازهای 13 
و 22 تا 24 و بخش دریایی فاز 14 به طور کامل تا پایان امسال تکمیل 

شده و تکمیل پاالیشگاه فاز 14 به سال 98 موکول می شود. 156
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سرمقاله

اوپک و ترامپ

نگاه روز

مدیریت اقتصاد
 با زور ممکن نیست

احتمال سفر نخست وزیر 
ژاپن به ایران 

اززمانی که رکس تیلرســون رئیس کل 
سابق شــرکت اگزون موبیل  از  سمت 
وزارت امورخارجه  کابینه ترامپ خارج 
شــد به نظر میرسد که درباره بازار نفت 
پرزیدنــت ترامپ و متحــد او در اوپک 
عربستان سعودی دچار سردرگمی شده 
اند. ازیک طرف آنهــا مایلند که قیمت 
نفت باال باشــد تا هم تولید  شیل  اویل 
و شــیل گاز )نفــت و گاز غیر متعارف( 
مقــرون به صرفه باشــد و هــم اینکه 
پیشــنهاد قیمــت اولیه عرضه ســهام 
آرامکو به بازار با  قیمت خوبی توســط 
عالقه منــدان خریداری شــود. اما، از 
سوی دیگر این نگرانی را دارند که ایران 
در حــال حاضر با قیمت های فعلی می 
تواند درآمد خوبی داشته باشد و قیمت 

بنزین هم در آمریکا گران است. 
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 تثبیت پایبندی 1۰۰ درصدی
 به توافق همکاری اوپک وغیراوپک 

به گزارش زمان، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران حاضر و به سواالت آنها پاسخ داد.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرانجام الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: حتما این موضوع را با ایشان مطرح کرده و نظر رهبری را جویا می شویم و براساس تدابیر ایشان در مجلس عمل می کنیم.

الریجانی تاکید کرد:

درباره CFT براساس تدابیر رهبری عمل خواهیم کرد 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از قول یک ماهه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خودروهای داخلی خبر داد.

با اشاره به  ازباشگاه خبرنگاران جوان، ولی ملکی  به نقل  به گزارش زمان 
در  کرد:  اظهار  خودرو،  بازار  ماهه  یک  ساماندهی  برای  صمت  وزیر  قول 
قیمت  افزایش  عوامل  بررسی  شریعتمداری جهت  با  شده  برگزار  جلسات 
مدت  در  امر   این  مقصران  با  برخورد  و  قیمت   مهار  خواستار  خودروها، 
زمان کوتاه شدیم.وی افزود: البته یکی از مقصران افزایش قیمت خودروها، 
بویژه خودروهای لوکس خارجی و قطعات وارداتی، اعمال تحریم ها و خروج 
آمریکا از برجام  بود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به تاثیر غیر مستقیم تحریم ها بر قیمت خودروها بیان کرد:اتحادیه 
اروپا برای جلوگیری از بروز هر گونه خللی در فروش تولیدات خودرویی ، 
شرکت های خودروسازی خود را در لیست اقالم تحریمی قرار نمی دهد. از 
اینرو  فشارهای ناشی از تحریم را از طریق اعمال محدودیت های  بانکی و  
تاثیر مستقیم بر نوسانات ارزی کشور مقصد، وارد می کنند که این موضوع 
به تبع بازار خودرو کشور هدف را تحت تاثیر قرار می دهد.وی با اشاره به  
علت افزایش قیمت خودروهای داخلی و بومی نیز تصریح کرد: قطعا شرکت 
هایی که ۹۰ درصد از تولیدات نهایی آنها برگرفته ار  مواد اولیه داخلی و 

قطعات بومی است نباید برای افزایش قیمت هایشان بهانه نوسانات ارزی را 
بیاورند، این در حالی است که مدیران شرکت های خودروسازی داخلی اعالم 
می کنند  افزایش قیمت از سوی آن ها صورت نگرفته و این اتفاق  در بازار 
خودرو، تنها به علت ایجاد یک حاشیه قیمت در فروش این محصوالت ایجاد 

شده است.                                                        ادامه در صفحه 7

افزایش نقدینگی یکی ازعوامل افزایش قیمت خودرو؛       

بترکد     و  خودر قیمت  حباب  وزه  ر  ۳۱ داد  قول  صنعت  یر  وز

اوپک مدل پیشنهادی ایران را پذیرفت؛
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اوپک و ترامپ

محمود خاقانی 
اززمانی که رکس تیلرسون رئیس کل سابق شرکت اگزون موبیل  از  
سمت وزارت امورخارجه  کابینه ترامپ خارج شد به نظر میرسد که 
درباره بازار نفت پرزیدنت ترامپ و متحد او در اوپک عربستان سعودی 
دچار سردرگمی شده اند. ازیک طرف آنها مایلند که قیمت نفت باال 
باشد تا هم تولید  شیل  اویل و شیل گاز )نفت و گاز غیر متعارف( 
مقرون به صرفه باشد و هم اینکه پیشنهاد قیمت اولیه عرضه سهام 
آرامکو به بازار با  قیمت خوبی توســط عالقه مندان خریداری شود. 
اما، از سوی دیگر این نگرانی را دارند که ایران در حال حاضر با قیمت 
های فعلی می تواند درآمد خوبی داشته باشد و قیمت بنزین هم در 
آمریکا گران است. بنابراین ، باید گناه قیمت باالی بنزین در آمریکا را 
بیاندازند گردن اوپک و ترامپ هم بگوید که می خواهد قیمت برای 
مصرف کننده آمریکائی پائین باشد و آل سعود هم با ماست. اینکه 
چرا روسیه دارد در این راستا با آمریکا و آل سعود همکاری می کند 
هنوز معلوم نیست. دراین شرایط بازار قیمت ها به نفع درآمد های 
نفتی روسیه می باشد.اما، برخی معتقدند که روسیه سعی دارد که 
نظیر چین که با برنامه ریزی و مذاکرات بین کره شــمالی و آمریکا 
تاحدودی به ترامپ کمک کرد تا مســئله شرکت های الکترونیکی 
چینی در آمریکا را حل کند که کرد، روسیه هم پشت پرده مشغول 
گفتمان برای گرفتن امتیــازی از آمریکا و دادن امیتازی به ازاء آن 
باشد.طبیعی اســت که هم خانواده آل سعود  و هم روسیه در این 
اندیشه باشند که جای خالی ایران در بازار نفت به دلیل تحریم های 
جدیــد آمریکا را پر خواهند کرد و باقیمت پائین تر و فروش حجم 
بیشــتر نفت خام  کمبود در آمدها  ناشــی از سقوط قیمت بدلیل 
افزایش حجم تولید نفت خام جبران خواهد شد.از سوی دیگر هند و 
چین به عنوان دو کشور عمده وارد کننده هم نگرانی هائی دارند و با 
هم مشغول مذاکره برای تاسیس گروه مصرف کنندگان عمده برای 
تاثیر گذاری در بازار علیه تولید کنند گان می باشند. به این معنی که 
در مواقعی با نخریدن نفت خام  موجب اشباع بازار و کاهش قیمت ها 
شوند. چین با انبار کردن 7۰۰ میلیون بشکه نفت خام در ماه مارس 
2۰18 بازار بورس نفت شانگهای را راه اندازی کرد که معامالت نفت 
خام در این بازار با پــول چین انجام می گیرد. در واقع چین راهی 
را رفت که  حدود دو دهه قبل در دولت هفتم و هشــتم مهندس 
زنگنه فکر آن را کرده بود و با تعیین گروهی برای مطالعه بورس بین 
المللی نفت ایران در جزیره کیش برنامه ای برای این روزها داشت که 
متاسفانه  دردولت نهم  و دهم تغییر مسیر داد،  معطل ماند و نشد. 
درآن روزگار روزنامه های آمریکائی نوشتند که چنانچه ایران در این 
راستا موفق شود خطری  جدی  برای دالر و اقتصاد آمریکا به وجود 
خواهد آمد.برخی دیگر معتقدند که اصال" اوپک نقش مهمی در بازار 
بازی نمی کند و باسیاســی شدن اوپک و بازار نفت ما شاهد دوران 
تازه ای دربازار های بین المللی نفت هستیم. آمریکا همانطور که در 
رابطه با ایران قابل لمس اســت از دالر و تحریم های دالری و نفتی 
نظیر سالح های شیمیائی و حتی هسته ای علیه مردم ایران استفاده 
می کند. شاید حمله ترامپ به اوپک در چارچوب برنامه ای سیاسی 
و جدید است که بطورکلی اوپک از هم پاشیده شود. در دوازدهمین 
همایش بین المللی انرژی که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد این نظریه 
مطرح شد که هم در داخل ایران و هم در خارج  باید بازار نفت ، گاز 
و انرژی غیرسیاســی  شود و به اقتصاد انرژی توجه شود. این نظریه 
هم مطرح شد که ایران می تواند در چارچوب یک دیپلماسی انرژی 
نوین مبتکر یک انقالب انرژی و معرفی سکه انرژی برای تعریف ارز 
جدیدی به منظور دالر زدائی بازار نفت و گاز باشد. یکی از سخنرانان 
با اشاره به مشکالت اقتصادی آمریکا گفت وضع دالر و اقتصاد دالری  
نظیر فردی است که مثال" دریک تصادف اتومبیل مجروح شده است.  
زخم های ظاهری او درمان شــده اند. ولی از سال 2۰۰8 که بحران 
شکستن اعتبارات بانکی در آمریکا شروع شد تاکنون اقتصاد آمریکا 
دچار خونریزی داخلی است و به همین دلیل پرزیدنت ترامپ سعی 
دارد جلوی واردات  به آمریکا گرفته شــود تا به بدهی های خارجی 
آمریکا که از بیست تریلیون در حال  فراتر رفتن است کمتر شود و 
یا با وضع تعرفه های بیشتر بتواند از شرکاء اقتصادی اش امتیازاتی 
بگیرد. در هرحال خاندان آل ســعود و متحدان عربستان در اوپک 
دارند تیشــه به ریشه اوپک و آینده خودشان می زنند و باید خوب 
فکر کنند که اجرای دستور ترامپ آنها را به مسیری خواهد کشاند 
که برای شان جز پشیمانی ثمری در برنخواهد داشت. ترامپ که زیر 
تعهدات برجامی آمریکا زد، به ســازمان ملل پشت کرد و بچه ها را 
برای برده داری از والدین شان جدا می کند به آنها هم رحم نخواهد 
کرد. آنها به یاد بیاورند که اوپک با ابتکار ایران و ونزوئال در عراق برای 
مبارزه و مقاومت در برابر فشــار های سیاسی دولی نظیر ترامپ به 
منظور حفظ منافع اقتصاد انرژی کشــورهای عضو اوپک در1۹6۰ 
میالدی پا به عرصه وجود گذاشــت. اینکه برای آنها بهتر است که 
با فشــار های سیاســی ترامپ و جنگ اقتصادی و دالری ترامپ با 
کشوری که عضو اوپک می باشد مقاومت و مبازره کنند. آنها نباید از 
تحریم نفتی و دالری ایران خرسند باشند بلکه آنها باید  در اتحاد با 
ایران برای بقای اوپک و مقاومت اوپک در برابر ترامپ همکاری کنند. 

زیرا،  آینده آنها  بهتر تضمین خواهد شد. 
کارشناس بین المللی انرژی    

Emai l :  Info@zamandai ly. i r

احتکار خودرو بعید است

 معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: 
احتکار خودرویی که برخی ها صحبت آن را به 
میان آوردند غیرقابل تصور است زیرا محصول 
تولید شــده نمی تواند در انبار و یا ســوله ای 

نگهداری شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، محسن 
صالحی نیــا درباره صحبــت برخی نمایندگان 
درباره احتــکار خودرو گفت: بنــده نمی دانم 
این مســایل را چه کســی مطــرح می کند، 
اما بعید به نظر می رســد کــه احتکاری را در 
تولیــد خودرو و یا عرضه آن شــاهد باشــیم.

وی افزود: خودروســازان ما بــه همان میزانی 
کــه تولید می کنند فروش نیــز دارند و جایی 
برای نگهــداری و یا احتکار انبــوه خودرو در 
کارخانه هــا وجود ندارد.معــاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به اینکه فروش خودرو 
از طرف خودروسازان متوقف نیست، گفت: هر 
دو شــرکت خودروسازی کشورمان سایت های 
خود را باز کردند و خریداران می توانند نسبت 
به خریداری خودروهای پرفروش اقدام کنند.

صالحی نیــا درباره افزایش قیمــت خودرو نیز 
گفــت: خودرویی که قیمــت آن ۴۵ میلیون 
تومان بوده در یک ماه اخیر ۹.6 درصد افزایش 
قیمت داشــته که یک امر طبیعی اســت.وی 
درباره واردات خودرو نیز افزود: نمایندگی های 
رسمی براساس مجوزهایی که دارند می توانند 
واردات انجام دهند مشــروط بر آنکه ارزشان 
تامیــن شــود.معاون وزیر صنعــت، معدن و 
تجــارت در پایان گفت: هر چند در تامین ارز، 
واردکنندگان با مشکالتی روبرو هستند، اما با 
رایزنی که با بانک مرکزی داشــتیم قول هایی 
دادند که هر چه ســریعتر ارز مــورد نیاز این 

بخش را به قیمت مصوب تامین کنند.

احتمال سفر نخست وزیر ژاپن 
به ایران 

 بنابر اعالم دولت ژاپن نخست وزیر این کشور 
در حال بررسی سفر به ایران برای گفت وگو با 

حسن روحانی است.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا، به نقل از 
کیودو، دولت ژاپن اعالم کرده است که شینزو 
آبه نخســت وزیر این کشــور در حال بررسی 
سفر به ایران برای گفت وگو با حسن روحانی، 
همتای ایرانی خود اســت.این نخستین سفر 
نخســت وزیر ژاپن پس از ۴۰ ســال به ایران 
خواهد بود. آخرین بار تاکئو فوکودا نخســت 
وزیر ســابق ژاپن در سال 1۹78 به ایران سفر 

کرده بود.
این سفر بخشی از سفرهای آبه در ماه جوالی 
بــه خاورمیانه و اروپا خواهد بــود. در صورت 
گفت وگو بــا روحانی، آبه قرار اســت بر ادامه 
حمایــت ژاپن از برجام پس از خروج ترامپ از 

این توافق تاکید کند.

لزوم اجرای
 نظام تشخیص مالیاتی

رئیــس اتاق بازرگانــی ایران: اگــر فرار های 
مالیاتی، شناســایی و نظام تشــخیص عملی 
شــود درآمد هــای مالیاتــی کشــور به طور 

چشمگیری افزایش می یابد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازصدا و ســیما، 
غالمحســین شــافعی با بیان اینکه اجرایی 
شدن نظام تشخیص مالیاتی، فشار را از تولید 
بر می دارد، افزود: در شــرایط فعلی متاسفانه 
آنچه که فشــار، شناسایی و شفافیت است در 
فعالیت های تولیدی وجود دارد و فعالیت های 
غیرتولیدی مانند داللی و ســفته بازی مانند 
آنچــه که در بازار ارز و ســکه اتفــاق افتاده 
اســت و باالترین سودآوری را دارند هیچگونه 

شفافیتی ندارند.
 وی گفــت: به عنوان بخــش خصوصی بار ها 
تاکید کردیم که اگر قرار باشد از فعالیت های 
مولد و تولید حمایت شــود باید جذابیت این 
فعالیت هــا از داللی باالتر باشــد.رئیس اتاق 
ایران همچنین افــزود: نظر بخش خصوصی 
این اســت که ارز ۴2۰۰ تومانی باید فقط به 
کاال های اساسی اختصاص یابد، اما اینکه این 
ارز برای ورود هر کاالیی اختصاص یابد مورد 

نظر ما نیست.
وی گفت: بــه دولت پیشــنهاد کردیم بازار 
ثانویه ارز را رســمیت دهــد و از این بخش 
برای تامین کاال ها استفاده کند که این اقدام 
تاثیــر خوبی در تامین کاال هــا و رفع قاچاق 
خواهد داشت.شافعی با اشاره به تشکیل ستاد 
هماهنگی اقتصادی با حضور ســران سه قوه 
افزود: اگر فعالیت این نهاد، مســتمر و جدی 
باشد و بخش خصوصی و کارشناسان مستقل 
اقتصادی را طرف مشورت خود قرار دهد برای 
اولین بار در مســائل اقتصادی کشور به نتایج 

مطلوبی دست خواهیم یافت.

اخبار

سرمقاله

هر كه همتش كوچك باشد، 
فضيلتش از بين برود

کالمامیر

  خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: موقعیت 
امروز انقالب موقعیت حساسی است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آیت اهلل موحدی 
کرمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران 
اظهار کرد: موقعیت امروز انقالب موقعیت حساسی 
به خوبی درک  ما  باید  را  این حساسیت  و  است 
کنیم و به دنبال درک حساسیت می بینیم که چه 
وظایفی داریم و نوعا هم وظایف سنگینی است.

وی افزود: موقعیت امروز ما یعنی موقعیت مردم 
ایران انقالب اسالمی با دشمن، موقعیت احزاب در 
زمان رسول خداست. در یک مقطعی تمام دشمنان 
اسالم تصمیم گرفتند و گفتند باید یکدفعه حمله 
کنیم و ریشه اسالم را بخشکانیم و این تصمیم را 
گرفتند و مشرکین و اهل کفار و اهل کتاب را با 
خود همراه کردند و اهل کتاب نیز پیمان خود را 
با پیامبر شکستند و همه یکدست شدند. امتحان 
سخت متوجه مسلمین شد و گرفتاری که اینها 
احساس می کنند گرفتاری بزرگی است. آنچنان 

متزلزل شدند و آنچنان گرفتار زلزله فکری شدند 
که حتی بیماردالن و آنهایی که ایمان در دل آنها 
نفوذ نکرده بود، گفتند خدا و پیامبر ما را گول زدند 
و نعوذباهلل که انسان با یک امتحان سختی مواجه 
شود و در این امتحان روفوزه شود.امام جمعه موقت 
تهران تاکید کرد: جهان اسالم که علمدارش ایران 
انقالبی است با یک حمله گسترده از ناحیه دشمنان 
مواجه شده است. همه دست به دست هم دادند با 
رهبری آمریکا تا این انقالب را نابود کنند.موحدی 
کرمانی خاطرنشان کرد: آنها با ما دشمنی می کنند، 
ما بفهمیم که آنها دشمن ما هستند و مبادا گولمان 
کرمانی  باشد.موحدی  جمع  حواسمان  لذا  بزنند 
ادامه داد: من در مقام احصای توطئه های دشمنان 
به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی نیستم 
و آنها کم ضربه به ما نزدند و کم توطئه نکردند 
فرزند  هزاران  دیدید  شما  نکردند.  خیانت  کم  و 
فرزندان  و  آمریکا جدا کردند  در  مادرانشان  از  را 
آنها می گفتند مادران  ناله می زدند و  و مادران 

مهاجرند و فرزندان نباید با آنها باشند.وی با تاکید 
بر اینکه آمریکا از هیچ جنایتی فروگذاری نمی کند، 
گفت: ماهیت آمریکا ماهیت ظلم و ستم است و ما 
امیدواریم این قلدر، امروز به دست علی زمان ما 
نابود شود.موحدی کرمانی اضافه کرد: اشکال اصلی 
این ستمگران این است که راه را گم کرده اند. هم 
کورند و هم کرند. نه می فهمند و نه می بینند و 
پندهای تاریخ را نمی بینند و به مسایلی که قرآن 
به آنها می گوید ایمان ندارند. آنها با این جنایات و 
مظالمشان چه فکر می کنند. آنها فکر می کنند 
و می گویند که دنیا دست ماست. ما می توانیم 
مخالفین مان را سرکوب کنیم. می توانیم آنقدر 
خونریزی کنیم که قدرت یگانه شویم ولی این فکر 
اشتباه آنهاست. مگر تدبیر عالم به دست اینهاست. 
مدبر خداست و خدا می خواهد ظالمین را نابود 
کند. دشمنان دست به کشتار و حمله به یمن و 
فلسطین و مظلومین می زنند و ظلم را ادامه می 
دهند، به امید اینکه حکومتشان بماند؛ در حالی 

که با این ظلم ها حکومتشان نابود می شود.وی 
با اشاره به داستان کهف گفت: این داستان عده 
ای را معرفی می کند که در مقابل موقعیت زمان 
گفتند که ما نمی توانیم طاغوت را تحمل کنیم و 
از شهر بیرون می رویم ولی تسلیم طاغوت نمی 
شویم. ببینید چه عزتی خداوند به اصحاب کهف 
داد.موحدی کرمانی تاکید کرد: افرادی می گویند 
با مذاکره با آمریکا باید مشکل را حل کنیم، ولی 
از آمریکا باید با تمام وجود متنفر و منزجر بود، او 
غیر از جنایت و ظلم و ستمکاری کاری نکرده و او 
به هیچ یک از وعده هایش عمل نکرده و به دنبال 
منافع خودش است. مگر ندیدید چطور خداوند در 
جریان طبس آمریکایی ها را نابود کرد اگر درست 
عمل کنیم خدا با ماست و نباید نگران  باشیم.وی 
در  )س(  زینب  حضرت  گفت:  ترامپ  به  خطاب 
مجلس یزید فرمود هر چه می توانی در ضربه زدن 
به ما و اهانت و جسارت به ما و به برادرم و باالخره 
به اسرا تالش کن، اما بدان زورت به سر نور خدا 
نمی رسد. آقای ترامپ هر چه می خواهی تحریم 
کن اما بدان که نتیجه تحریم رسوایی خود توست.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران در خطبه های 
اول نماز جمعه تهران نیز گفت: باید دایما انسان 
بین خوف و رجا باشد یعنی آیا آنچه که در ماه 
رمضان انجام دادیم و آیا چیزی از ماه رمضان نصیب 
ما شده است یا خیر؟ هم بترسیم که شاید نصیبمان 
نشده باشد و هم امیدوار باشیم که ان شاءاهلل رحمت 
خدا حتما به ما رسیده است.موحدی کرمانی ضمن 
دعوت مردم به تقوا، خاطرنشان کرد: مبادا کسی 
کار خوبی کرده باشد و به کار خودش مغرور شده 
باشد. وای به حال این انسان و اگر مغرور شود بسیار 
خطرناک است؛ البته نقطه مقابلش این است که 
باید امیدوار هم باشد و بگوید که خدایا رحمتت 

شامل همه می شود نصیب من هم بفرما.

مبادافریب دشمن رابخوریم  

موقعیت امروز انقالب 
موقعیت حساسی است  

منتظری گفت: ما منکر کسری ها و 
کمبودها نیستیم لکن بزرگ نمایی 
و تعمیم فساد چند قاضی به کل 
قضات زحمت کش بی تردید نشان 
دست هایی  که  است  آن  دهنده 
می کوشند با تضعیف قوه قضاییه 

اهدافی را دنبال کنند.
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمد جعفر منتظری در سخنرانی 
پیش  از خطبه های این هفته نماز 
جمعه تهران، با تبریک آغاز هفته 
یاد  داشت  گرامی  و  قضاییه  قوه 
شهدای قوه قضاییه اظهار کرد: یاد 
و خاطره آن بزرگواران و خصوصا 
شهید بهشتی که معمار نخستین 
قوه قضاییه بود را گرامی می داریم. 
مقام  تکریم  و  تجلیل  ضمن 
که  است  فرصتی  شهادت  شامخ 
مسئولین دستگاه قضا با مردم به 
سخن و گزارش بپردازند. حقیر به 
عنوان عضو کوچکی از این دستگاه 
می کنم  آغاز  اینجا  از  را  سخن 
ارزشمندترین  و  بزرگترین  که 
هدایت  و  اسالم  نعمت  نعمت، 
بزرگترین  داد:  ادامه  است.وی 
اسالمی  جمهوری  نظام  شاخص 
مبنای  که  است  عدالت  اجرای 
خداوند  است.  اسالمی  احکام  آن 
به دو موضوع در آیاتی که تالوت 
کردم اشاره و تاکید می کند. اول 
ادای عدالت و دوم حکم به عدل. 
برخی آیات ذیل این آیات شریفه 
آیات  این  باره  در  مفسران  نظر  و 
حکم  عدالت  ادای  که  می گویند 
مالی نیست، بلکه مالی و غیر مالی 
را در بر می گیرد و حکم به عدالت 

هم همه شئون جامعه را در نظر 
اینکه  بیان  با  گیرد.منتظری  می 
»همه مسئولین در اجرای عدالت 
مسئول هستند« گفت: هر سه قوه 
قضاییه موظف  و   مقننه  مجریه، 
البته  هستند.  عدالت  اجرای  به 
دستگاه  از  عدالت  اجرای  انتظار 
چون  است  حقی  به  انتظار  قضا 
وقتی کسی در جامعه مورد ظلم 
انتظارش  حق  به  گیرد  می  قرار 
بر  رسیدگی  که  است  این  بر 
صورت  قوه  این  توسط  کارهایش 
اجرای  مسئولین  ما  همه  بگیرد. 
توجه  این موضوع  به  باید  عدالت 
کنیم  کاری  کم  اگر  که  کنیم 
می گیریم. قرار  الهی  تنبیه  مورد 

قضاوت  امر  گفت:  سپس  وی 
عزیز،  مردم  است.  خطیر  امری 
با  قضاییه  قوه  محترم  نمازگزاران 
چالش هایی رو به رو است که کار 
قضاوت را سخت تر کرده است. اول 
تخریب هایی  و  فراوان  هجمه های 

که به صورت گسترده در داخل و 
خارج با آن مواجه هستیم. ما منکر 
کسری ها و کمبود ها نیستیم لکن 
بزرگ نمایی و تعمیم فساد چند 
زحمتکش  قضات  کل  به  قاضی 
بی تردید نشان دهنده آن است که 
تضعیف  با  می کوشند  دست هایی 
قوه قضاییه اهدافی را دنبال کنند.

دادستان کل کشور سپس گفت: 
زنگ  شمشیر  با  دشمنان  حمله 
زده دفاع حقوق بشری که بر پیکر 
احکام قوه قضاییه قرار می گیرد را 
مورد توجه قرار دهید. نمونه های 
آنها  آخرین  که  داریم  را  مختلف 
جاسوسی  عناصر  پوشش  در 
کشی  خود  و  زیستی  محیط 
آنکه  از  قبل  که  عنصر جاسوسی 
بدهد خودش  پاسخ  به مسئولین 
را کشت، نمایان است. برخورد با 
یک عنصر جانی که با یک اتوبوس 
شد  امنیت  حافظ  جمعیت  وارد 
کرد  را شهید  آنان  از  تن  چند  و 

چگونه  ببینید  کنید؛  مالحظه  را 
در دفاع از او به سخن پرداختند. 
تالش  از  کوچکی  نمونه  این ها 
از  خارج  اپوزیسیون  و  دشمنان 
تصریح  ادامه  در  است.وی  کشور 
شاهدیم  کشور  داخل  در  کرد: 
مسئولیت های  سال ها  که  افرادی 
داشتند،  کشور  در  گسترده ای 
انواع و اقسام دروغ پراکنی ها را از 
طریق فضای مجازی و اطرفیانشان 
انجام می دهند. آن ها قوه قضاییه 
امر  این  می دهند  نشان  فاسد  را 
ناشی از چیست؟ ببینید از برخی 
یارانشان که مجرم شناخته شده 
و بر اساس اسناد محکم، محکوم 
می کنند. دفاع  چگونه  شده اند 

دومین  گفت:  سپس  منتظری 
چالش قوه قضاییه کثرت کار است 
که متناسب با آن ابزار و نیروی کار 

الزم وجود ندارد. 
میلیون   ۹ از  بیش   ۹6 سال  در 
قضایی شده  دستگاه  وارد  پرونده 

کار  نقطه  میلیون   16 از  بیش 
است.  بوده  ها  پرونده  این  درگیر 
و  الزم  امکانات  عدم  چالش سوم 
مجموعه  این  اختیار  در  متناسب 

حاکمیتی است.
پرونده های  آمار  به  ادامه  در  وی 
همچون   قضاییه  قوه  در  موجود 
پزشکی قانونی و معاینات بالینی، 
ثبت  معامالتی،  خدمات  ثبت 
ازدواج و طالق، ارتباطات مردمی، 
ابالغیه های  نام  ثبت  و  مراجعه 
کرد.دادستان  اشاره  الکترونیکی 
کل کشور اظهار کرد: مردم عزیز 
دستگاه های نظارتی در قوه قضاییه 
مسئولیت خود را دنبال می کنند. 

من به عنوان دادستان کل می گویم 
در  دادستانی  برخورد  از  هرکس 
هرجای ایران شکایت داشته باشد 
می تواند وارد سایت های مشخص 
اعالم  را  شکایتش  و  شود  شده 
نتیجه  طریق  همان  از  و  کرده 
گفت:  پایان  در  کند.وی  اخذ  را 
از  قضات  ما  همه  کار  مشروعیت 
عالی ترین مقام تا سایر، از انتصاب 
مقام معظم رهبری است. همه ما 
با فاصله یا بالفاصله منصوب مقام 

معظم رهبری هستیم. 
سیاست ابالغی مقام معظم رهبری 
ابالغ ها  در  ایشان  اکید  دستور  و 
قضاییه  قوه  است.  شده  مشخص 
باشد.  انقالبی  صد  در  صد  باید 
انقالب گری، تند روی نیست بلکه 
یعنی عادالنه خردمندانه منصفانه 

قاطعانه عمل کردن. 
قطعا مردم عزیز مطالبات خود را 

در همین چارچوب می خواهند.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: جنگ امروز جنگ آتش ها 
نیست، جنگ اقتصادی و روانی است، این را که می توانیم 
روحیه  عزم،  اراده،  همت،  ندارد،  زیادی  خطر  کنیم،  اداره 

انقالبی، تدبیر و تفکر ابزار این جنگ است.
پاسدار  سرتیپ  سردار  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازندگان  و  علم  مروجان  اساتید،  گفت:  سالمی  حسین 
بنای اندیشه و تفکر در جامعه هستند.جانشین فرمانده کل 
سپاه، بزرگی یک ملت را به وسعت تفکر، اندیشه و میدان 
مادی اش  امکانات  و  جغرافیایی  وسعت  نه  و  او  آرمان های 
بزرگ،  آرمان های  دارای  جامعه ای  اگر  افزود:  و  دانست 
مکتب  و  وسیع  ذهن های  ژرف،  تفکر  متوالی،  اندیشه های 
و دشمن بزرگ باشد، بزرگ است و ما می توانیم ادعا کنیم 
خاطرنشان  داریم.وی  اختیار  در  را  بزرگی ها  این  همه  که 
کرد: رسالت اساتید انقالبی و مؤمن ما این است که بنیادها 
و استوانه های مستحکم ذهن و قلب جامعه را بسازند زیرا 
اساتید قدرت نفوذ معنوی و تکثیر در اندیشه و ترویج الگو و 
مدل ایفای نقش برای بخش زیادی از جامعه را دارند و امروز 
انقالب ما بیش از هر زمان دیگری به استحکام در بنیان های 
کرد:  تأکید  سالمی  است.سردار  نیازمند  خود  باور  و  تفکر 
و هرچه  بزرگ تر می شود  ما  انقالب  زمان می گذرد،  هرچه 
بزرگ تر می شود، سطوح تماس او با دشمن بیشتر می شود 
و هرچه انقالب عمیق تر پیش می رود، چالش ها متنوع تر و 
میدان پیچیده تر می شود، رابطه بین این چالش ها، فضایی 
می کند.وی  ایجاد  ما  برای  غیرقابل پیش بینی  و  غیرخطی 
است  بوده  این  اسالمی  انقالب  هنر  بزرگترین  کرد:  اضافه 
که توانسته در مقطعی از زمان نقطه تمرکز را تغییر بدهد، 

ما  بر  قدرت دشمن  ارکان  تمام  مقطعی  یک  در  اگر  یعنی 
متمرکز بود و آتش های دشمن بر قلب این سرزمین فرود 
در  و  گذشته   مرزها  جغرافیایی  فضای  از  ما  امروز  می آمد، 
میدان استراتژی دشمن قدم گذاشته ایم تا به حسب مقیاس 
و  آوردیم  در  کنترل  تحت  را  وسیعی  فضاهای  جغرافیایی 
کردیم،  منتقل  دست  دور  مسافت  به  را  جنگ  میدان های 
اینکه  بیان  با  سالمی  است.سردار  انقالب  شدن  بزرگ  این 
ما روزگاری فاقد یک قدرت نظام یافته بودیم، هیچکس به 
ما کمک نمی کرد و علیه ما یک جنگ بزرگ با دامنه های 
جهانی به راه انداختند، اظهار کرد: هنر انقالب این بود که 
سطح قاعده قدرت را افزایش داد و دشمن را در میدان های 
وسیع درگیر کرد. سردار سالمی با بیان اینکه دشمن دنبال 
این است که از او بترسیم و به ما القا کند کوچک هستیم، 
را  میدان هایی  قدرتمندیم،  فوق العاده  امروز  ما  کرد:  تاکید 
پشت سر گذاشته ایم در زمانی که بسیار ضعیف تر از امروز 
بودیم و دشمن بسیار قوی تر از امروز بود و این موفقیت ۴۰ 
دلیل  نمی کنیم. وی  فراموش  نابرابر  در عرصه های  را  ساله 
عدم وقوع جنگ را قدرتمندی ایران اسالمی دانست و عنوان 
منطقه ای  نفوذ  قطع  و  کاهش  با  می خواهد  دشمن  کرد: 
اما فراموش  قرار دهد  اینجا  را  انقالب دوباره میدان تمرکز 
نکنید اینکه شما به دشمن نزدیک تر شوید بسیار آسان تر از 
زمانی است که می ایستید تا دشمن به شما نزدیک تر شود. 
جانشین فرمانده کل سپاه  با تاکید بر اینکه دشمن وقتی 
به ما حمله می کند که به دست خود ضعیف شده باشیم، 
افزود: دشمن دست گذاشته  است روی نفوذ منطقه ای ایران 
زمینه  این  در  ما  اگر  می کنند  فکر  هم  دوستان  بعضی  و 

کوتاه بیاییم همه چیز تمام می شود در صورتی که ما امروز 
با ایستادگی و گشودن مرزهای جدید و ایجاد ساختارهای 
جدید قدرت موفق بوده ایم.سردار سالمی با اشاره به اینکه 
زیرا  است،  غیرممکن  منطقه ای  نفوذ  قدرت  دادن  از دست 
نفوذمان معنوی است، اظهار کرد: عقب نشینی از خاکریز اول 
یعنی از دست دادن همه  چیز و این قاعده نبرد با دشمن 
است، بعد می گویند موشک ها را متوقف کنید و بردشان را 
بگذاریم  کنار  را  خود  بازدارنده  قدرت  یعنی  دهید،  کاهش 
نحوه  این  فکر می کنند  از کسانی که هنوز  است  و عجیب 
تعامل با دشمن پاسخگوست.سردار سالمی در پایان تصریح 
و  اقتصادی  نیست، جنگ  آتش ها  امروز جنگ  کرد: جنگ 
زیادی  کنیم، خطر  اداره  می توانیم  که  را  این  است،  روانی 
این  ابزار  تفکر  و  انقالبی  روحیه  عزم،  اراده،  همت،  ندارد، 

جنگ است.

دادستان کل کشور: منکر کسری ها نیستیم  

تضعیف اقتدار قوه قضاییه، هدف اصلی دشمنان   

سردار سالمی: 

نفوذ ایـران غیرقابـل حـذف است

بررسی پشت پرده واردات غیرقانونی ۶ هزار خودرو

 رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، از ورود این کمیسیون 
به پرونده واردات غیرقانونی ۵ تا 6 هزار دســتگاه خودرو در شرایط 

ممنوعیت ثبت سفارش، خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حمیدرضا فوالدگر از تهیه گزارشی در 
خصوص مشکالت پیش آمده در واردات خودرو ازاواخر سال ۹۵ تا  
آخر ۹6 خبر داد و اظهار داشت: این گزارش با همکاری کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس و مطابق ماده 2۳6 آئین نامه داخلی مجلس 
تهیه می شود و در صورت تشخیص تخلف در صحن مجلس، به قوه 
قضائیه ارسال خواهد شــد.وی افزود: در این گزارش این مسائل را 
بررسی می کنیم که مسئله ثبت سفارش در بازه زمانی اشاره شده، 
ابتدا موکول به نمایندگی ها شد و سپس کال منتفی شد و در ادامه، 
تعرفه ها تغییر کرد و در شــرایطی که ثبت سفارش ممنوع بود، در 
یک مقطع زمانی ۵ تا 6 هزار دســتگاه خودرو وارد کشور می شود.

وی خاطرنشان کرد: شائبه هایی هم که در خصوص مافیای واردات 
خودروهای لوکس مطرح شده، عمدتا مربوط به همین مسئله است.

فوالدگر اظهار داشت: در فاصله دی ماه ۹۵ تا آخر سال ۹6 روند ثبت 
سفارش در مقطعی متوقف می شود و در مقطع دیگری نیز تعرفه 
ها به طور کامل تغییر می کند و مشغول بررسی هستیم که ببینیم 
چه کسانی پشت پرده تخلف در این حوزه بوده اند.رئیس کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: گزارش نظارت مجلس تا یک 

ماه آینده آماده می شود و به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

خبر
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وزیر اطالعات:

 ملت ایران از دشمن هراسی ندارد

وزیر اطالعات گفت: ملت ایران اسالمی با فرهنگ شهادت زندگی می کند و 
از دشمن و تهدیدهای او هراسی ندارد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم سید محمود علوی افزود: تا 
گلبرگ سرخ الله ها در کوچه های شهر ما بوی شهادت می دهد، گرد 
ذلت بر چهره ملت ما نمی نشیند.وی با یادآوری این گفته امام راحل عظیم 
الشأن که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، این سخنان پیر روشن ضمیر 
جماران را ریشه در آموزه های قرآنی و روایت های ائمه معصومین )ع( 
عنوان و خاطرنشان کرد: دین مبین اسالم، نگاه انسان به مسئله مرگ را 
تغییر داد چراکه طبق این باور، مرگ بمعنای نابودی نیست بلکه انسان به 
سرای جاودانه دیگری بعد از این دنیای فانی می رود.حجت االسالم علوی با 
شرافت ترین و بهترین مرگ در دین مبین اسالم را کشته شدن در راه خدا 
ذکر و اضافه کرد: وقتی ملتی از مرگ نمی ترسد، از کشته شدن در راه خدا 
استقبال می کند و بهترین مرگ را شهادت می داند؛ از دیکتاتورها، مستبدها 
و جهانخوارها نیز هراسی ندارد.وی ادامه داد: این ملت، دشمن را خلع سالح 
می کند و عزت او تضمین شده؛ مردم ایران اسالمی نیز از تهدید ابرقدرت 
ها نمی ترسند و گام در راه رضایت الهی می نهند.وزیر اطالعات با بیان اینکه 
ملت ایران اسالمی با فرهنگ شهادت زندگی می کند، گفت: اسالم به ما 

آموخته که ذلت واقعی، زندگی زیر سلطه دشمن است.

مسئولین موظفند سطح اعتماد مردم 
به حاکمیت را باال ببرند

اسالمی هجوم  بودجه مجلس شورای  و  برنامه   یک عضو کمیسیون 
مردم برای خرید برخی کاالها در شرایط گرانی را به دلیل بی اعتمادی به 

حاکمیت عنوان کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا تابش اظهار کرد: بسیاری از 
مسائلی که در کشور حادث می شود، نشأت گرفته از این است که اعتماد 
مردم به حاکمیت کم شده و وفاق وحدت آفرینی وجود ندارد.وی با بیان 
اینکه »بسیاری از اتفاقات در حوزه اقتصادی نشأت گرفته از موج روانی 
است« یادآور شد: این موج مثبت یا منفی می تواند بسیار کارساز باشد. 
مثال زمانی که آقای روحانی انتخاب شد با وعده هایی که ایشان دادند، 
موج امیدآفرینی باعث شد شاخص های اقتصادی مثبت شود، قیمت سکه 
پایین بیاید، تورم روند نزولی پیدا کند و رشد اقتصادی افزایش یابد، تنها 
به این دلیل که اعتماد مردم به حاکمیت بیشتر شد.وی ادامه داد: در 
حال حاضر هم، من ریشه  بسیاری از معضالت را روانی می دانم، مسئولین 
ما موظفند سطح اعتماد مردم به حاکمیت را باال ببرند البته آنها باید 
برنامه های تخصصی خود را در حوزه های مختلف داشته باشند و بدانند 
تصمیمات مقطعی و مجزا گرفتن تبعات سوء اقتصادی و پیامدهای منفی 
به دنبال دارد. ما باید در حد اعالء روح امید به مردم و اعتماد به حاکمیت را 
تقویت کنیم و از طرفی اقدامات مطلوبی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی انجام دهیم که نتیجه بخش باشد و پیامدها را مجزا از یکدیگر 
تصور نکنیم.تابش اضافه کرد: ممکن است برخی وزارتخانه ها خوب کار 
کنند و برخی دیگر خوب کار نکنند، اما من این پیوستگی را کم می بینم 
این در حالی است که تصمیم گیری در هر حوزه ای، حوزه دیگر را تحت 
تاثیر قرار می دهد و از این نظر هم دولت نمی تواند نقش تعیین کننده خود 
را که به وجود آوردن وفاق بین همه دستگاه ها و وزارتخانه هاست، ایفا کند.

 رایزنی وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
برای حمایت از شرکت های اروپایی

وزیــر خارجه اســپانیا در دیدار با رییس شــورای 
راهبردی روابط خارجی کشورمان از اقدامات موثر 
بانک ســرمایه گذاری اروپا برای حمایت از شرکت  
های اروپایی خبر داد و گفت: در نشست هفته آینده 
وزیران خارجه اتحادیه اروپا در این مورد رایزنی می 

شود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سیدکمال خرازی 
در ادامه رایزنی با مقامات کشــورهای حوزه جنوب 
اروپا و در دیدار با بوررل وزیر امور خارجه اسپانیا در 
مورد روابط دوجانبه ایران و اسپانیا، لزوم حفظ منافع 
ایران در چارچوب توافق برجام و همچنین مسائل 
خاورمیانه رایزنی و تبادل نظر کرد.در این دیدار وزیر 
خارجه اسپانیا ضمن ابراز تأسف ار خروج آمریکا از 
توافق برجام اظهار کرد: این توافق بســیار با ارزش 
اســت و باید تالش کنیم در تعامل با یکدیگر آن را 
حفظ کنیم.کمال خرازی رئیس شــورای راهبردی 
روابط خارجی کشــورمان نیــز در ادامه بیان کرد:  
اینک که آمریکا از برجام خارج شده است عملکرد 
اتحادیه اروپا و نحوه تأمین منافع ایران آزمایشــی 
بسیار مهم اســت. باید دید اروپا چگونه می تواند 
منافع ایران را تضمین کند. در غیر اینصورت دلیلی 
وجود نخواهد داشت که ایران به برجام متعهد باقی 
بماند.وزیر خارجه اسپانیا هم در ادامه این گفت وگوها 
گفت: اقدامات موثری از سوی بانک سرمایه گذاری 
اروپا برای حمایت از شرکت های اروپایی اتخاذ شده 
و در نشست هفته آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا 
در این خصوص میان وزرای خارجه رایزنی خواهد 
شــد.خرازی نیز تأکید کرد که در حال حاضر تنها 
حمایت از توافق هســته ای و حفظ برجام مطرح 
نیست بلکه عزت و استقالل اتحادیه اروپا به محک 
آزمایش گذاشــته شده است، مضافا اینکه شکست 
برجام می تواند بر روی امنیت و ثبات اروپا به عنوان 
همسایه خاورمیانه تأثیر بگذارد.در پایان وزیر خارجه 
اسپانیا با اشاره به شروع بکار دولت جدید در اسپانیا 
ابراز امیدواری کرد که در زمان مناسب به تهران سفر 

داشته باشد.

بمباران منازل شهروندان در روستای 
الشعفه توسط جنگنده های آمریکایی 

جنگنده های ائتالف بین المللی به سرکردگی آمریکا 
قتل عام جدیدی را در روســتای الشعفه در حومه 
شــرقی دیر الزور مرتکب شدند و با بمباران منازل 

شهروندان این روستا، هشت غیرنظامی را کشتند.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، منابع محلی در 
اســتان دیرالزور گفتند که جنگنده های آمریکایی 
منازلی را در روستای »الشعفه« واقع در حومه شرقی 
این اســتان هدف حمالت خود قرار دادند.شاهدان 
محلی تاکید کردند: در پی بمباران منازل شهروندان 
در روســتای الشعفه توســط جنگنده های ائتالف 
بین المللی هشــت غیرنظامی به شهادت رسیدند 
و تعدادی از غیرنظامیان زخمی شــدند.همچنین 
طبق اعالم منابع محلی، در این حمله تعداد زیادی 
از منازل مسکونی و زیر ساخت های منطقه بمباران 
شــده تخریب شد و شمار زیادی از غیرنظامیان به 
علت ترس از حمالت خانه های خود را ترک کردند.

از ســوی دیگر، بخش هماهنگی های افراد مسلح 
ســوری اعالم کرد، جنگنده های ائتالف آمریکایی 
اعالمیه هایی را به شهرک هجین در حومه جنوب 
شــرقی دیر الزور ریختند و از افراد مســلح داعش 

خواستند از این شهرک خارج شوند.

خبرخبر

مجلس در موضوع الحاق به کنوانسیون مقابله 
با تامین مالی تروریسم براساس تدابیر رهبری 

عمل می کند
علی  ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی 
که  ها  استان  عالی  شورای  نشست  حاشیه 
روز پنجشنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران 
حاضر و به سواالت آنها پاسخ داد.وی در پاسخ 
الیحه  سرانجام  درباره  خبرنگاری  سوال  به 
المللی  بین  کنوانسیون  به  ایران  پیوستن 
مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( با توجه 
به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: 
و  ایشان مطرح کرده  با  را  این موضوع  حتما 
نظر رهبری را جویا می شویم و براساس تدابیر 
با  ایشان در مجلس عمل می کنیم.الریجانی 
بیان اینکه شورای عالی استان ها عالقمند به 
برای  پیشنهاداتی  و  هستند  مردم  به  خدمت 
گفت:  اند،  داشته  عالی  شورای  جایگاه  ارتقاء 
ارتباط  ها  استان  عالی  شورای  شد  مقرر 
داشته  اسالمی  شورای  مجلس  با  تنگاتنگی 

باشند تا طرح ها و لوایح مورد نیاز شوراهای 
در  بیشتری  سرعت  با  بتواند  روستا  و  شهر 
مجلس بررسی شود.وی در ادامه در خصوص 
منابع پایدار شهرداری ها عنوان کرد: در این 
این موضوع مطرح  درباره  پیشنهاداتی  جلسه 

شد و مقرر شد ساز و کاری برای خلق منابع 
این موضوع  افزود:  تعیین شود.رئیس مجلس 
که سپهر مدیریتی شوراها عالوه بر شهرداری 
شود  گسترده  نیز  دیگر  های  قسمت  به  ها  
سوی  از  قانون  تفسیر  و  قانونگذاری  به  نیاز 

در  ادامه  در  دارد.الریجانی  نگهبان  شورای 
پاسخ به سوالی درباره قانون مدیریت یکپارچه 
اظهار داشت: طرح نظام یکپارچه مدیریتی در 
در حال  در کمیسیون  و  بوده  مجلس مطرح 
بررسی است؛ اما به  دلیل  تفاسیر مختلف در 
روند آن تاخیر صورت گرفته چرا که شورای 
متفاوتی  تفسیر  وزراء   جایگاه  درباره  نگهبان 
حوزه  برای  جامعی  نظام  توان  نمی  که  دارد 
امکان  اما  کرد؛  ایجاد  شوراها  مدیریت  های 
آن در حوزه شهرداری ها وجود  دارد.رئیس 
انگیزه برای  قوه مقننه ادامه داد: به هر حال 
سمت  به  حرکت  و  دیوانی  تمرکز  شکستن 
مدیریت استانی وجود دارد که مفید است و 
سازوکاری  با  موقتا  که  است  این  آن  راهکار 
قدرت شوراها را در استان ها و شهرها بسط 
دهیم و نتیجه را بررسی کنیم.رئیس مجلس 
سوال  به  پاسخ  در  ادامه  در  اسالمی  شورای 
مسابقه  پیرامون  وی  نظر  درباره  خبرنگاری 
آرزوی  ها  فوتبالیست  برای  دیشب  فوتبال 

توفیق کرد.

الریجانی تاکید کرد:

درباره CFT براساس تدابیر رهبری عمل خواهیم کرد 

مفقودی 
پژو  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
با   8۹ مدل  آی  ایکس  ال  جی   ۴۰۵
شماره پالک 8۳1د۵۹ ایران 72 با شماره 
موتور 12۴8۹۰۳۰۹۴7و شماره شاسی 
 NAAM۰1CAXAR۳288۹۰
اعتبار ساقط  از درجه  و  مفقود گردیده 

می باشد
بابل

آگهی  ابالغ 
وقت رسیدگی خواهان آقای حبیب اهلل حبیبی فرزند حسن 
به نشانی نور خیابان باغ فردوس طوس 6 پالک ۴ دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شهرام محمودی و پروانه 
نصراللهی به آدرس مجهول  المکان تقدیم این شعبه نموده 
به  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ثبت   ۹7۰۰1۹ کالس  به  که 
تاریخ ۹7/۵/1۴ساعت ۹:۳۰ تعیین گردیده نظر به مجهول 
المکان  بودن خواندگان شهرام محمودی و پروانه نصراللهی 
و تقاضای خواهان موافقت دادگاه به استناد ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی تا خواندگان یا خوانده فوق جهت دریافت 
دادگاه  در  آدرس  اعالم  و  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
حاضر شوند و از خود دفاع نماید در غیر این صورت دادگاه 
غیابا  مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمودم. الف ۹7/27۴ 

دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف نور گل زرودی 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  1۳۹66۰۳۳1۰۵7۰۰۴7۹6 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک کرج – ناحیه دو 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  رحمان باقری فرزند رحمت اله بشناسنامه شماره ۳76  صادره  
از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  ۵۴۰/71مترمربع  قسمتی از قطعه 78۰ از صورت 
مجلس تفکیکی شماره 11۹1۰مورخ ۴7/6/27 از پالک ۹ اصلی واقع در  ماهدشت خریداری ازمالک 
رسمی آقای محمود عباسی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی  به 
فاصله 1۵ 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 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. 7۰۹م/الف
 ایرج فهیمی   /   رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز سواری مزدا ۳2۳ اف ال مدل 1۳8۴با شماره شهربانی ۳۳۵د16ایران 72 با شماره موتور ZM66۹1۴6و 

شماره شاسی 8۴MBED2۰66۴بنام اشرف المولود تنکابنی مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه ۹۵۰222اجرای احکام مدنی حل اختالف محکوم علیه آقای مقداد نبی 
زاده  فرزند احمد محکوم است  به پرداخت مبلغ 672۴۴117ریال بابت اصل با محاسبه 
تاخیر تادیه به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به انضمام مبلغ 1۵۰۰۰۰۰هزینه 
اجرایی در حق آقای سهیل مدانلو فرزند رمضان و وکالت برهان زین العابدینی محکوم 
گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن 
توقیف از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف 
شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند ملکه تعرفه شده دارای سند تک 
برگی به شماره سریال 78881۴الف ۹۴ واقع در بخش 7 به شماره فرعی 1۴۳۹ اصلی 
2۵ قطعه ۴۹۰ به تاریخ ثبت سوم آذر 1۳۹2 می باشد نوع ملک زمین با بنای احداثی با  
وضعیت مطلق به مساحت 6۰.2۹8مترمربع به میزان مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان 
می باشد که حدود سند نیز با طبیعت مطابقت دارد و دارای انشعابات آب و برق می باشد 
ملک مذکور با حدود اربعه شماال قسمتی است  به طول 8۵.1۴متر به کوچه جنوبا در۳ 
قسمت اول به دیوار به طول ۳۰.۴متر دوم به دیوار به طول 1۰.۳متر و سوم دیوار به طول 
۵۰.8متر شرقا  در دو قسمت اول دیوار به طول 7۰.1۰متر دوم دیوار به طول 2۵.8غربا 
دیوار به طول1۵.2۰ متر ملک مورد مزایده با عنایت به مراتب فوق و جمیع جهات به 
مبلغ ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردید مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب و مبلغ 1۰ درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس  از برنده مزایده اخذ و مابقی ظرف یک ماه پس از فروش وصول می گردد 
موعد و زمان مزایده روز سه شنبه ۹7/۴/12ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
حل اختالف دادگستری جویبار میباشد زمان بازدید از مال مورد مزایده در یکی از روزهای 
اداری پس از انتشار آگهی می باشد آدرس ملک جویبار کوهی خیل کوچه وحدت می باشد

 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار

مفقودی 
پلیس  ساعت  ثبت  خطی  دفترچه 
رضایی  محسن  اینجانب  راه  
11۹متولد  ش  ش  به  قربان  فرزند 
ملی  کد  با  بابل  از  صادره   1۳61
از  و  گردیده  ۴۹8۹68766۳مفقود 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
 آقای تقی رزاق پورسراجی  فرزندپرویز  به شرح درخواستی که به شماره۳/۹7/1۳۵ 
داشته  واعالم  نموده  انحصاروراثت  صدورگواهی  درخواست  گردیده  شوراثبت  این 
11۳۰صادره  شناسنامه  شماره  فرزندنادعلی   قنبرپورسراجی  حوریه  مرحومه  که 
نموده  جویبارفوت  خوددرشهرستان  دائمی  ۹۴/7/26دراقامتگاه  ازجویباردرتاریخ 
وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز1_ تقی رزاق پور سراجی فرزندپرویزش ملی 
۵82۹767۴۹1   2_هادی رزاق پور سراجی فرزندپرویز ش ملی ۵82۹782881    
۳_مهدی رزاق پور سراجی فرزندپرویز ۵82۹1۵8۴۴2   ۴_علی نقی رزاق پورسراجی 
فرزندپرویز ش ملی ۵82۹11۳۳8۴  فرزندان ذکور متوفی  ۵_زینب رزاق پور سراجی 
فرزند پرویز ش ملی ۵82۹2۵۴786     6_قمررزاق پور سراجی فرزندپرویز ش ملی 
216168۳111 فرزندان اناث  که به غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته وندارد 
ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی  والغیراینک شوراپس 
باشدازتاریخ  نزداومی  ازمتوفی  ای  نامه  داردویاوصیت  اعتراضی  نمایدتاهرکسی  می 
انتشارآگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد 

قاضی شعبه سوم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

آگهی
با  محمدی  مصطفی  آقای  درخواست  خصوص  در 
بر  مبنی  تکلو  سروش  و  زمانی  مهرداد  آقایان  وکالت 
ارجاع امر به داوری نسبت به الزام آقای ناصر غدیری 
و خانم زهرا چیت ساز و آقای امید غدیری و سکینه 
به  پیوست  شرح  قرارداد8۴/۳/۹به  طرفین  حدیدی 
تخلیه و تحویل 118 قطعه پالک ثبتی موضوع قرارداد 
به  موصوف  های  پالک  انتقال  رسمی  سند  تنظیم  و 
به  توجها  محمدی  مصطفی  آقای  به  قرارداد  شرح 
اظهارات وکالی آقای محمدی و ابالغ اظهارنامه شماره 
این شرح  که  تاریخ ۹6/12/1۳به  826۵1۹۰۹۹۴به  
انعقاد  به  اقدام  خواندگان  8۴/۳/۹با  تاریخ  در  موکل 
قرارداد  وصف  به  ثبتی  پالک  قطعه   118 بیع  قرارداد 
موکل  سوی  از  تعهدات  ایفاء  علیرغم  که  است  نموده 
خواندگان تاکنون اقدامی جهت تحویل مبیع و تنظیم 
سند رسمی انتقال ننموده اند و در این خصوص بارها 
به ایشان اخطارهای الزم صورت گرفته است که آخرین 
گذشت  علیرغم  که  بوده  االشاره  فوق  نامه  اظهار  آنها 
زمان از تاریخ ابالغ خواندگان هیچ اقدامی صورت نداده 
این  در  مقتضی  رای  صدور  و  داوری  تقاضای  لذا  اند 
در  داوری  جلسه  این خصوص  در  اند  نموده  خصوص 
تاریخ ۹7/1/1۹تشکیل و به شرح ذیل اقدام به صدور 
رای می گردد در جلسه داوری خواهان و وکالی ایشان 
رسانیدند  رویت   به  را  اسناد  اصول  و  دارند  حضور 
خواندگان علیرغم ارسال اظهارنامه در محل شناسایی 

نشده اند و آدرس دیگری از ایشان دسترس نیست 
مورخ  قرارداد  طبق  اینکه  به  نظر  داوری  رای 

و  شرعی  گردیده  منعقد  اینجانب  نزد  در  8۴/۳/۹که 
شرح  به  قرارداد  در  مذکور  پالک  قطعه   118 قانونی 
مبایعه  در  مندرج  ثبتی  های  پالک  عین   های  پالک 

نامه منشأ اثر میباشد
۴61/۵۵-1۰و  1۰۰۰-12و  6۳۰-1۳و  6۳۰-1۴و   
۴۹8.6۵-۹و ۴21/7۳-8و ۴۴1-7و ۴۵۹-6و ۴77-۵و 
۴۹۵-۴و 81۵/7۵-۳و 6۴8-27و 6۳۰-26و 6۳۰-2۵و 
6۳۰-2۴و 6۳۰-2۳و 6۳۰-2۰و 6۳۰-1۹و 6۴8-18و 
-6۴8 76۰-۴1و  6۳۰-1۵و  6۳۰-16و  6۴8-17و 

1۰۰۰-۳2و  6۳۰-۳۳و  6۳۰-۳۴و  6۳۰-۳6و  ۳7و 
-6۴8 6۴8-28و  6۳۰-۳۰و6۳۰-2۹و  76۰-۳1و 

1۰۰۰-۵2و  ۵۳-6۳۰و  6۳۰-۵۴و  6۳۰-۵۵و  ۵6و 
-6۳۰ 6۳۰-۴۴و  6۳۰-۴۵و  6۳۰-۴6و  6۴8-۴7و 

1۰۰۰-۹۰و  6۳۰-۹1و  6۳۰-۹2و  1۰۰۰-۴2و  ۴۳و 
76۰-8۹و 6۴8-8۴و 6۳۰-8۳و 6۳۰-82و 6۳۰-81و 
1۰۰۰۰-8۰و 76۰-7۹و 6۴8-7۴و 6۳۰-1۰۳و 6۳۰-

1۰2و 6۳۰-1۰1و 1۰۰۰-1۰۰و 76۰-۹۹و 6۳۰-۹8و 
6۳۰-۹7و 6۳۰-۹6و 6۴8-۹۵و 6۴8-۹۴و 6۳۰-۹۳و 
6۳۰-112و  6۳۰-11۳و  6۴8-11۴و  6۴8-11۵و 
6۳۰-1۰7و  6۳۰-1۰8و  1۰۰۰-11۰و  6۳۰-111و 
6۳۰-127و  6۴8-1۰۴و  6۴8-1۰۵و  6۳۰-1۰6و 
6۳۰-12۳و  6۴8-12۴و  6۴8-12۵و  6۳۰-126و 
6۳۰-118و  1۰۰۰-12۰و  6۳۰-121و  6۳۰-122و 
۵۴۰-1۳7و  6۰۰-1۳8و  6۳۰-116و  6۳۰-117و 
6۳۰-1۳۳و  6۳۰-1۳۴و  ۵۴۰-1۳۵و  ۵۴۰-1۳6و 
76۰-12۹و  7۰۰-1۳1و  ۹7۵-1۳۰و  6۳۰-1۳2و 
6۳۰-128و 6۴6-1۳۹و ۳7۴-1۴7و ۴2۴/۳۳-1۴۰و 

۹۴۵/۳7-1۴۵و  17۴۰-1۴۴و  1۴۳1/87-1۴1و 
6۳۰-72و  6۳۰-7۳و  6۳۰-۳۵و  6۵7/6۳-1۴6و 

-6۳۰ 6۴8-6۵و  76۰-6۹و  1۰۰۰-7۰و  6۳۰-71و 
76۰-6۰و  1۰۰۰-61و  6۳۰-62و  6۳۰-6۳و  6۴و 
1۴۳1/87-1۴۳ جملگی فرعی از 2 فرعی از 2 اصلی 
دهستان ناتل کنار بخش ده  ثبت نور به نشانی جاده 
ایزدده   بنزین  پمپ  مقابل  نور  به  محمودآباد  ساحلی 
نامه  مبایعه  موجب  به  کنار  ناتل  شهرک  معروف 
مشاعات  الباقی  در  مالکین  حقوق  عالوه  به  موصوف 
عمومی شهرک از جمله بلوار 2۰ متری ورودی میدان 
اصلی خیابان های فرعی پیست های دوچرخه سواری 
محوطه ورود به دریا و غیره از سوی خواندگان با عنوان 
خریدار  عنوان  به  محمدی  مصطفی  آقای  و  فروشنده 
نامه  مبایعه   ۵ ماده  اساس  بر  و  است  گردیده  منعقد 
تنظیم   و  مبیع  تحویل  و  تخلیه  به  ملزم  فروشندگان 
سند رسمی انتقال و تهیه مقدمات انتقال اخذ پایان کار 
و مفاصا حساب مالیاتی و غیره بودم و تاکنون نسبت 
به ایفای تعهدات خود اقدام ننموده اند لذا حسب  مواد 
1۰ و 21۹ و 222 و 2۳8 و بند یک و دو ماده ۳62 
خواسته های  ورود  به  رای  مدنی  قانون   ۳67 ماده  و 
خواهان و محکومیت خواندگان به تحویل پالک های 
مقدمات  و  حساب  مفاصا  و  کار  پایان  تهیه  و  مذکور 
موضوع  رسمی  اسناد  انتقال  و  مذکور  ملک  انتقال 
قرارداد با حضور در دفتر 6۹ اسناد رسمی محمود آباد 

به نفع آقای مصطفی محمدی صادر می گردد
 م. الف ۹7/27۵

سید بهاء الدین سجادی داور 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
 آقای مرتضی طاهرنژاد فرزندرجب  به شرح درخواستی که به شماره1۴6/۹7این شوراثبت 
مژده  مرحومه  که  داشته  واعالم  نموده  انحصاروراثت  صدورگواهی  درخواست  گردیده 
طاهرنژادبابلی فرزندمرتضی شماره شناسنامه 21۵۰18۰۰۰6صادره ازقائم شهردرتاریخ 
۹7/2/2۴دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان جویبارفوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی 
عبارتنداز1_ مرتضی طاهرنژادبابلی فرزندرجب شماره شناسنامه 62پدرمتوفی  2_خدیجه 
یداله نژادفرزندحسن شماره شناسنامه 1۵ مادرمتوفی  ۳_زینب السادات حسینی بیزکی 
فرزندسیداسماعیل ش ملی 21۵1۰۵77۵۵فرزنداناث متوفی  که به غیرنامبردگان فوق ورثه 
دیگری نداشته وندارد والغیراینک شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ 

انتشارآگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد
 قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح  شماره۳۵۰22  شناسنامه  دارای  ء  له  له  زینب  خانم 
۹7۰۵۵1/ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس محلهء بشناسنامه ۳2۹67    در تاریخ ۹7/2/6  اقامتگاه 
به1- حسین  محلهء  ورثه آن مرحوم منحصر است  به درود گفته  را  دائمی خود 
فرزندعباس  محلهء  متوفی/2-معظمه   –پسر  –ش ش  116۳ خوی  فرزندعباس 
عباس -ش  ش  فرزند  محلهء  پریسا    -۳ متوفی/  –ش ش ۴۹۹۴  خوی-دختر 
ش  حسن   فرزند  ء  له  له  زینب    -۴ متوفی/  –خوی-دختر   27۹۰۰۴8721
در خواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی/  ش۳۵۰22  -خوی-همسر 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواد شد./
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

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

خانم صدیقه محمودی بودیان فرزند ابوالمحمد نسبت به ۴۰8۹ سهم مشاع از ۹8۳۰۴ 
سهم ششدانگ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  یک اصلی جوانرود 
واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از مرحوم ابوالمحمد محمودی بودیان 
به ارث رسیده خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 168-۹۴ 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 
1۳۹76۰۳16۰۰7۰۰۰12۹ مورخ  27 / 2 / ۹7 حکم به صدور سند مالکیت یک باب 
ساختمان ودکاکین به مساحت ۵۳8  متر مربع به نام خانم صدیقه محمودی بودیان صادر 
نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان رستم وکیلی و علی رشیدی رستمی و 
غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 1۵روز 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 محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم صدیقه محمودی بودیان 

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

تاریخ انتشار اول  2 /  ۴ /  1۳۹7  تاریخ انتشار دوم  17 /  ۴ /  1۳۹7

مفقودی
شماره  به  ملی  کارت 
بنام   ۰۰7۳۳7۳72۹
دارای  خانی  مهدی  حسین 
 61۴۹ شناسنامه  شماره 
فرزند محمد صادره ازتهران 
وفاقد  گردیده  مفقود 

اعتبارمی باشد. 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
مدیریت اقتصادی در دنیا با حربه 
زور و بگیر و ببند ممکن نیست 
فرآیند  این  با  کشوری  هیچ  و 
نتوانسته بازار خود را کنترل کند.

ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  ما  کرد:  اظهار  اکبریان  عزیز 
مجلس و در بودجه ۹7 یک هزار 
مشوق  تومان  میلیارد   ۵۰۰ و 
صادراتی مصوب کردیم که دولت 
سرعت  به  آن  پرداخت  در  باید 
اینکه  با بیان  وارد عمل شود.وی 
از محل هدفمندی یارانه ها دولت 

را موظف کردیم تا ۵ هزار میلیارد تومان در راستای حمایت از تولید اختصاص دهد، 
خاطرنشان کرد: قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده اصالح 
شده تا بتوانیم بحران های احتمالی را رفع کنیم.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با ارز جلسه  شورای اسالمی با بیان اینکه در قالب کمیسیون تولید ملی و در ارتباط 
مشترکی را با سیف و کرباسیان برگزار کرده و هفته آینده این نشست ها را ادامه خواهیم 
داد، گفت: واحدهای تولیدی ما در ثبت سفارش با مشکالتی روبرو هستند و برخی نیز 
گله مند این هستند که این ثبت سفارش ها بیشتر در ارتباط با کاالهای وارداتی است که 
ما از مسئوالن خواستیم تا گزارشی از سامانه نیما ارائه کنند تا برخی از ابهامات در این 
حوزه برطرف شود.اکبریان ادامه داد: با قوه قهریه، دولت نمی تواند قیمت ارز را کنترل 
کند همانطوری که با زور و بگیر و ببند نتوانستیم جلوی قاچاق کاال و موادمخدر را در این 
کشور بگیریم بلکه بهتر است شبکه صرافی های کشور را فعال تر کرده و دولت کار نظارتی 
را به خوبی انجام دهد.وی اقدام دولت را در تک نرخی کردن ارز ناموفق خواند و اضافه 
کرد: در حال حاضر و در کف بازار ارز به قیمت های مختلف داد و ستد می شود و جای 
تاسف است که مسئوالن ما هنوز این را نفهمیدند که اقتصاد با زور مدیریت نمی شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ما باید بپذیریم که در شرایط 
سخت تحریم و جنگ اقتصادی قرار داریم و باید ارز را با اولویت به کاالها و مایحتاج 
ضروری مردم اختصاص دهیم.اکبریان محصور کردن مردم را در فعالیت های اقتصادی و 
صنعتی مثبت و مناسب ندانست و بیان کرد: باید فضای بازتری را برای تجارت و تولید به 

وجود آوریم تا بخشی از مشکالت و نارسائی ها برطرف شود.

سیاسی  معاون  عراقچی  عباس 
گفت:اگر  ایران  خارجه  امور  وزیر 
برجام  کنندگان  امضا  اروپاودیگر 
هسته  توافق  این  خواهند  می 
فداکاری  باید  کنند  حفظ  را  ای 

بیشتری کنند.
ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عراقچی در گفت و گو با یورو نیوز 
افزود : امروز در کنفرانس مربوط 
به ایران گفتم، برجام در آی سی 
یو است، چرا که مهم ترین نقطه 
تعادل خود را از دست داده است. 
از  آمریکا  آن خروج  تعادل  نقطه 
برجام است. حال اگر اروپا و دیگر 

امضاکنندگان برجام می خواهند این توافق هسته ای را حفظ کنند باید فداکاری بیشتر 
کنند و خصوصا عدم حضور آمریکا و تحریم های دوباره این کشور علیه ایران را جبران 
کنند. وی ادامه داد:برجام و تحریم ها هیچ گاه نمی تواننددرکنار هم بنشینند. اغلب مردم 
ایران امروز به اروپا هم اطمینانی ندارند و اروپا برای کسب اطمینان این مردم باید تالش 
کند. ایرانی ها می گویند خروج امریکا  از برجام تنها بازی پلیس بد و پلیس خوب است. 
نقش پلیس خوب  را اروپا بازی می کند. وی درباره خواسته های ایران از اروپا گفت: 
آنچه که برای ما اهمیت دارد اجرای کامل و تمام عیار برجام است. برای ما اهمیتی ندارد 
چگونه اروپا قصد دارد برجام را حفظ و تحریم های آمریکا را دور بزند.آنچه که برای ما 
اهمیت دارد حضور و ماندگاری شرکت های اروپایی در ایران است. آنچه که برای ما 
اهمیت دارد فروش نفت خام است.ما می خواهیم که پول ها براحتی به حساب ما واریز 
شود.به گفته وی، باید یک ارتباط بین بانکی بین ما و اروپا باشد. عراقچی گفت که ایران 
حاضر است برای یافتن راه حل و بسته های اروپا برای حفظ برجام به اروپا کمک کند.

وی گفت:چشم انداز روشن ومثبتی برای ادامه مذاکرات با اروپا برای حفظ برجام وجود 
ندارد، اما همانگونه که ایران فداکاری های زیادی برای حفظ برجام کرده است اروپا نیز 
دست به فداکاری بزند.وی گفت: انتظار ایران بسر آمده است و احتمال خروج ایران از 
برجام در هفته های آینده وجود دارد.نمی توانم بگویم چشم انداز ادامه مذاکرات با اروپا 
روشن و مشخص است و می تواند ما را به دستیابی یک بسته مشترک برای حفظ برجام 
رهنمون کند. ما همچنان منتظریم و امیدوار تا بسته پیشنهادی اروپایی ها مورد رضایت 

ایران باشد تا ایران از برجام خارج نشود.

مدیریت اقتصاد
 با زور ممکن نیست

اروپا باید برای حفظ
 برجام فداکاری بیشتری کند
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 آگهي مزایده اموال غیر منقول
 نوبت اول

این  در  مطروحه   953829 کالسه  پرونده  موجب  به 
 17 شعبه  صادره   اجراییه  صدور  به  عنایت  با  اجرا 
محمود  آقای  آقای  له  تهران  حقوقی  های  دادگاه 
میرعارفی  علیرضا  و  حامد  آقایان  علیه  و  غفاری 
محکوم  حق  در  ریال   4/230/281/707 خواسته  به 
عشر  نیم  بابت  ریال   486/514/085 پرداخت  و  له 
از 7  ثبتی 304 فرعی  راستا پالک  این  دولتی که در 
آقای  نام  به  علیهم  محکم  از  احدی  به  متعلق  اصلی 
رسمی  کارشناس  توسط  و  توقیف  میرعارفی  حامد 
و  شده  ارزیابی  و  توصیف  ذیل  شرح  به  دادگستری 
 10 الی   9 ساعت  از   97/4/28 مورخ  در  است  مقرر 
در محل اجرای احکام از طریق مزایده به فروش می 
شروع  کارشناسی  نظریه  پایه  قیمت  از  مزایده  رسد، 
می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد 
چک  یا  نقد  وجه  بصورت  المجلس  فی  مزایده  وجه 
بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه 
صدور  و  قانونی  مراحل  انجام  از  پس  و  وصول  وی  از 
حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد 
شد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده 
را پرداخت ننماید سپرده وي پس از کسر هزینه هاي 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مي گردد. 
علیه  محکوم  بعهده  انتقال  و  نقل  هاي  هزینه  کلیه 
است. که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین 
مزایده  تاریخ  از  هفته  یک  مدت  ظرف  توانند  مي 
نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این 
مورد  دادگاه  از سوي  اعتراض  به  رسیدگي  تا  صورت 
مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنًا طالبین 
از  قبل  روز  پنج  توانند ظرف  مزایده می  در  بشرکت 
مزایده با اطالع این اجرا از مال مزایده بازدید نمایند. 
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناسی 

بدین شرح است: 
مشخصات ملک: 

 پالک ثبتی شماره 304 فرعی از 7 اصلی به آدرس: 
ناطقی،  خیابان  جعفرآباد،  مردآباد،  جاده  کرج، 
بهارستان دهم جنوبی، روبروی ریسندگی سابق، باغ 

موسوم به غزالی 
یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  مالکیت  سند 
قطعه زمین به مساحت 1470/50 مترمربع قطعه دوم 
تفکیکی پالک 304 فرعی از 7 اصلی مفروز از پالک 
جعفراّاد  قریه  در  واقع  مذکور  اصلی  از  فرعی   130
شهریار با حدود و مشخصات مندرج در صفحه چهارم 

سند مالکیت و بشرح زیر : 
به  دیواریست  و  درب  متری   94/50 طول  به  شماال 

خیابان 10 متری احداثی 
شرقا به طول 162/10 متر دیواریست که به قطعات 14 

و 15 تفکیکی سابق 
خیابان  به  دیواریست  و  درب   100/70 طول  به  جنوبا 

8 متری 
غربا به طول 142/10 متر دیوار اشتراکی به قطعه اول 

تفکیکی 
 494 صفحه   794 دفتر   130120 شماره  ثبت  ذیل 
مالکیت  دفترچه  شماره  با  و   1381/2/26 تاریخ  به 
ملکوتی  زهرا  خانم  نام  به  الف/80  سری   416323
ضمیر فرزند محمدعلی ثبت و صادر وتسلیم گردیده 
مالکیت  سند  هشتم  صفحه  بشرح  سپس  است، 
شماره  قطعی  سند  موجب  به  و  انتقاالت(  )خالصه 
ششدانگ  تهران   657 دفتر   83/2/8 مورخ   3139
مورد ثبت این سند به انضمام پنج جلد دیگر در قبال 
میرعارفی  حامد  آقای  به  اعیانًا  و  عرصتًا  معین  مبلغ 

انتقال یافته است. 
پالک  گردید  معلوم  محل،  موجود  وضع  بررسی  در 
صورت  به  اصلی   7 از  فرعی   304 شماره  ثبتی 
بعضًا  که  بوده  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

به علت قدمت طوالنی فرو ریخته و  دیوارهایش 
احتیاج به مرمت و بازسازی دارند، مضافًا اینکه در 

قدیمی  ساختمان  دیتگاه  یک  مذکور  پالک  محدوده 
آن  در  نگهبان  که  آن  به  متصل  انباری  و  مسکونی 
مترمربع   153 تقریبی  مساحت  به  باشد  می  مستقر 
احداث  ساختمان  متعارف  مصالح  با  که  دارد  وجود 
غربی  شمال  گوشه  در  آن  بر  عالوه  است،  گردیده 
پالک مرقوم ساختمان کارگری به مساحت حدود 190 
مترمربع وجود دارد که بسیار قدیمی و بعضًا غیر قابل 

استفاده می باشد. 
نظریه کارشناس

پالک  مالک  اینکه  ویژه  به  و  فوق  مراتب  به  توجه  با 
حضور  محل  در  تفکیکی  دوم  قطعه   7/304 شماره 
مدارک  و  اسناد  اصول  به  دسترسی  و  اند  نداشته 
و  مدارک  همچنین  و  ساختمانی  پروانه  و  مالکیتی 
امثال آن  و  برق  و  امتیازات آب  به  مستندات مرتبط 
به وضع  با توجه  فلذا  نگردیده است،  مقدور و میسر 
مکانی  موقعیت  باالخص  شده،  ذکر  مطالب  و  موجود 
و  صنعتی  قطعات  با  قطعه  این  همسایگی  و  زمانی  و 
مسکونی، میزان مساحت، راه های دسترسی، کاربری 
اشخاص  به  بدهی  هیچگونه  اینکه  فرض  با  و   ... و 
وجود  مذکور  پالک  به  نسبت  حقوقی  یا  و  حقیقی 
بالمانع  از هر جهت  انتقال آن  و  نقل  و  باشد  نداشته 
می باشد، در آن صورت با در نظر گرفتن جمیع جهات 
ممکنه و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در تعیین 
قیمت بدون در نظر گرفتن توافق مالک با شهرداری، 
از  اعم   7/304 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  ارزیابی 
عرصه و اعیان کاًل به مبلغ 11/767/600/000 ریال که 
معادل یک میلیارد و یکصد و هفتاد و شش میلیون و 
هفتصد و شصت هزار تومان می باشد اعالم و گزارش 

می گردد.
97/10364/ف م/الف

دادورز اجرای احکام مدنی- سعادتی

آگهی فقدان
 مدرک تحصیلی

شماره  به  غالمعلی  فرزند  عبداللهی  حسن  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
واحد  از  صادره  عمران  رشته  کارشناسی  مقطع  دزفول  از  شناسنامه۳6۳1صادره 
می  اعتبار  فاقد  و  است  گردیده  شماره2۳۴۰62۴مفقود  با  دزفول  آزاد  دانشگاهی 
باشد.ازیابنده  تقاضا می شود  اصل مدرک رابه دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول 
نماید.نوبت  ارسال  دزفول  اسالمی  آزاد  آزادگان-دانشگاه  دزفول-کوی  نشانی  به 

اول:1۳۹7/۴/2-نوبت دوم:1۳۹7/۴/17
شهرستان دزفول

آگهی فقدان سند
دفترخانه8۳ماهشهرمدعی  شده  استشهادگواهی  دوبرگ  باتسلیم  پویاامین  آقای 
دربخش  پالک11/12۰۹واقع  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سندمالکیت۰/7۵  که  است 
وسندمالکیت  ثبت  ایشان  بنام  ثبت11۹۳۵  ده/1۰اهوازدرصفحه1۴۰دفتر78ذیل 
یک  بدستورتبصره  لذا  مفقودگردیده  جابجایی  بعلت  که  گردیده  صادروتسلیم 
اصالحی ماده12۰آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی 
نزدخودمیباشدمی  یاوجودسندمالکیت  معامله  انجام  مدعی  هرکس  شودکه  می 
تواندظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
قانونی وعدم واخواهی سندمالکیت  ازسپری شدن مدت  داردودرغیراینصورت پس 

المثنی بنام مالک صادرخواهدشد.    شماره م.الف)16/21۴(
رئیس ثبت شهرستان ماهشهر-احمدی

آگهی حصروراثت
ازرامهرمزدرخواستی  بشناسنامه2صادره  پدرشلیش  نام  آقای/بانوعاشوردیلمی 
شلیش  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
ازرامهرمزدرتاریخ1۳/1/۳۰ 1۳8/1۳۰2صادره  بشناسنامه  فرزندسوادی  دیلمی 

از1-متقاضی  عبارتند  اش  ورثه  فوت  دائمیش  رامهرمزاقامتگاه  7۰درشهرستان 
بشناسنامه2وکدملی1۹11۵۹۳8۴6متولد1/6/1۹ فرزندشلیش  عاشوردیلمی 
بشناسنامه۵66وکدملی1۹ فرزندشلیش  ازرامهرمز2-سنگوردیلمی  ۳۳۰صادره 

درتاریخ1۳۹۴/2/2۵فوت  ازرامهرمز)که  صادره  1۰82۹1۳7متولد1۳2۹/7/2 
کدملی1۹1161۴۵۹2 بشناسنامه2و  فرزندشلیش  دیلمی  است(۳-خلف  نموده 

بشناسنامه2وکد  فرزندشلیش  ازرامهرمز۴-محمددیلمی  متولد1۳۴1/7/1صادره 
دیلمی  ازرامهرمز۵-حسن  ملی1۹1162۰۴۴۴متولد1۳۴۳/1/۳صادره 
ملی1۹1۰۹۳۹۳۵8متولد1۳۴7/1/۵صادره  بشناسنامه28۳وکد  فرزندشلیش 
بشناسنامه1وکدملی  فرزندشلیش  ازرامهرمز6-زهرادیلمی 
فرزندشلیش  دیلمی  ازرامهرمز7-علیه  1۹11۵۹۰2۹۴متولد1۳28/۵/28صادره 
ازرامهرمز8-نزیحه  1۹116۰1۳77متولد1۳۳6/۹/1صادره  بشناسنامه1وکدملی 
دیلمی فرزندشلیش بشناسنامه۳28وکد ملی1۹1۰7۳۵۵۰7متولد1۳۳۵/۴/۳صادره 
بشناسنامه6وکد  فرزندشلیش  دیلمی  ازرامهرمز۹-قندی 
باانجام  اینک  ازرامهرمزوالغیر.  ملی1۹116۰78۳۹متولد1۳۳۹/7/۳صادره 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م الف)12/1۵8(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

متن آگهی
نیا  صادقی  آرزو  خانم  به  ضمائم  و  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
اسماعیلی   زهرا  خانم  وکالت  با  نیکوئیان  یوسف  آقای  خواهان  رحم  فرزندخدا 
خواسته  به  نیا  صادقی  آرزو  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی   مقدم 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواهان 
و  ثبت  دزفول  شهرستان  حقوقی  عمومی  1دادگاه  ۹7۰۹۹861۴۴1۰۰171شعبه 
وقت رسیدگی مورخ1۳۹7/۵/1۰ساعت1۰:۳۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-حاتمی نسب

آگهی دادنامه
پرونده کالسه۹7۰۹۹861۵۳1۰۰121شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
رامهرمزتصمیم نهایی شماره۹7۰۹۹761۵۳1۰۰12۴تاریخ صدوررای1۳۹7/2/22.

بانمایندگی  سهامی  محمدعلی  آقای  مدیریت  به  کارگران  رفاه  بانک  خواهان: 
رامهرمز- خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  مسعودفرحمندفرزنداسداله  آقای 
آزادی. میدان  کارگران-شعبه  رفاه  منتظری-بانک  خیابان  شهررامهرمز-نبش 
رامهرمز- خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  صفری  ستاره  خواندگان:1-خانم 

بی  بی  ماه  کایدنژاد.2-خانم  وسرامیک  کاشی  آباد-روبروی  بهشت  رامهرمز-پیچ 
بنوان به نشانی استان خوزستان-شهرستان رامهرمز-رامهرمز-روستای تل برمی.۳-
رامهرمز-رامهرمز- شهرستان  خوزستان-  استان  نشانی  به  عبدالرضابهوندی  آقای 

استان خوزستان-شهرستان  نشانی  به  اول  رسادی  متویی.۴-آقای عیسی  روستای 
رامهرمز-رامهرمز-پشت منطقه انتظامی-کوچه شهیدامیری.خواسته:تامین خواسته 
محمدعلی  مدیریت  به  کارگران  رفاه  بانک  درخواست  دادگاه:درخصوص  .رای 
رسادی  بنوان2-عیسی  بی  بی  مسعودفرحمندبطرفیت1-ماه  بانمایندگی  سهمانی 
مبلغ  خواسته)اموال(به  برتامین  مبنی  صفری  اول۳-عبدالرضابهوندی۴-ستاره 
اول۳- رسادی  بنوان2-عیسی  بی  بی  ازاموال1-ماه  ریال  وهشتادمیلیون  دویست 

رونوشت  ومالحظه  پرونده  محتویات  به  باتوجه  صفری  ۴-ستاره  عبدالرضابهوندی 
مصدق اسنادومدارک ابرازی خواهان شامل فتوکپی مصدق قراردادبانکی مورخه2۴

/1۳۹۴/6بشماره۴۳8۹۴۰۰2۰استنادی خواهان موجود ومضبوط در پرونده ونظربه 
قانون  استنادمواد1۰8و11۰  باشدبه  می  فراهم  درخواست  وارکان  شرایط  اینکه 
آیین دادرسی مدنی قرارتامین اموال به مبلغ دویست وهشتادمیلیون ریال ازاموال 
اول۳-عبدالرضابهوندی۴-ستاره  رسادی  بنوان2-عیسی  بی  بی  ماه  بالمعارض1- 
صفری صادرواعالم می گرددقرار صادره بالفاصله پس ازابالغ قابل اجراوظرف مهلت 

ده روزقابل اعتراض درهمین دادگاه می باشد.    شماره م.الف)12/1۵۵(
امیرخالدیان-دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامهرمز آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

خواهان شرکت آسان خودرو )سهامی خاص ( دادخواستی به طرفیت خوانده آقای بهروز نیک 
زاده فرزند رضا به خواسته مطالبه وجه هشت فقره 1/۰1۰۹۰۳ ،1/۰1۰۹۰۴  ،1/۰1۰۹۰۵ 
، 1/۰1۰۹۰6 ، 1/۰1۰۹۰7 ، 1/۰1۰۹۰8 ، 1/۰1۰۹۰۹ ، 1/۰1۰۹1۰ عهده بانک سپه 
بانضمام کلیه خسارات دادرسی وقانونی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹6۰۹۹8661۰1۰۰۹۰1 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹7/۵/1۳ ساعت 11:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 

منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد –زهرا زینی وند . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای صادق باقری دارنده شناسنامه شماره 62۴ متولد 1۳۴۹ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹7۰11۴ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عنایت باقری به شناسنامه شماره 7-۰۰6۰27-۴8۵ متولد 1۳2۰ 
مرحوم  آن  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1۳۹6/2/8 تاریخ  در 

منحصر است به : 
1-صادق باقری دارنده  شناسنامه شماره 62۴پدر متوفی 

2-گل زاده کالنتری  دارنده شناسنامه شماره ۳۵مادرمتوفی و الغیر  
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
اجرائی کالسه ۹۵۰۰۰76 ششدانگ پالکهای 1- پالک ۴۳8 فرعی  به موجب پرونده 
زندکریمی  عثمان  آقای  به  الواسطه  مع  و  و صادر  ثبت  بخش 1۳ سنندج  اصلی   8 از 
فرزند محمد علی منتقل شده است، 2- پالک ۵81 فرعی از 2718 اصلی بخش سه 
سنندج نیت و صادر و مع الواسطه به آقای حسن امجدی گنه بو فرزند توفیق منتقل 
شده است ۳- پالک 1۳۹۰ اصلي بخش دو سنندج تهت و صادر و مع الواسطه به آقای 
حسین قادری فرزند عبداهلل منتقل شده است، امالک فوق الذکر طبق سند رهنی شماره 
۳۳6۳1-۹2/12/26 دفترخانه 28 سنندج در قبال مبلغ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۰۰ / 1 ریال 
در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی پالک 1- پالک ثبتی 
دو  مبلغ  به  زندکریمی  آقای حسین  ملکی  بخش 1۳ سنندج  اصلی   8 از  فرعی   ۴۳8
میلیارد و یکصد و پانزده میلیون و ششصد و چهل هزار ریال ارزیابی شده و پالک فوق 
به مساحت 2۰۰۰ مترمربع و جهت اجرای یک واحد پرورش گوساله 1۰۰ راسی شامل 
یک ساختمان مسکونی سرایداری در دو طبقه با زیربنای مجموع حدود 1۴۰ متر مربع 
با اسکلت بنایی و سقف طاق ضربی طبقه همکف انبار طبقه اول شامل یک ساختمان 
مسکونی سرایداری در دو طبقه با زیربنای مجموع حدود 1۴۰ متر مربع با اسکلت بنایی 
و سقف طاق ضربی طبقه همکف انبار طبقه اول شامل مال و اتاق، آشپزخانه ، سرویس 
بهداشتی می باشد. دارای استخر در قسمت غربی حدود ۴۰ متر مربع و با ارتفاع متوسط 
1/۵ متر ، انباری جنب ساختمان به مساحت ۳۹ متر مربع با ارتفاع ۵ / 2 متر می باشد 
با پروفیل قوطی و سقف  همچنین شامل سالن نگهداری دام داراس سازه نیمه فلزی 
بصورت ورق فلزی ایرانیت و با تیرریزی قوطی و کف بتنی و به مساحت 1۴6 متر مربع 
اعیانی دارای یکواحد انبار کنسانتره با اسکلت نیمه فلز به مساحتهای 8۵ متر مربع با 
ارتفاع متوسط 2 /۴ متر مربع سقف ایرانیت شیبدار همچنین ملک دارای یک حلقه چاه 
نیمه عمیق بادبی ۵ / 1 لیتر در ثانیه و امتیاز برق KVA2۵ و پروانه بهربرداری به مبلغ 
۰۰۰/ 7۰۰ / ۳۳۳ / 1 ریال کارشناسی گردیده است. حدود اربعه شماال 2۵ متر محدود 
است به مراتع جزء پالکی اصلی شرقا 8۰ متر محدود است به مراتع جزء پالک اصلی 
جنوبا به طول 2۵ متر محدود است به آبکن فصلی غربا به طول 8۰ متر محدود است به 
مراتع با حق استفاده از مراتع در ضلع های شمالی و شرقی تا برسد به جاده خاکی دو 
بانده 2- پالک ۵81 فرعی از 2718 اصلی بخش سه سنندج ملکی آقای حسن امجدی 
باباشیخ کوچه بن  نانوایی  به  به آدرس سنندج سروشان خیابان اصلی نرسیده  بو  گنه 
از تو  از 28 سال  با قدمت بهش  بست پرتوماه به مساحت عرصه ۹1/ 161 متر مربع 
اسکلت بنایی با کیفیت مصالح نازل و اجرای نامناسب و سقف چوبی و نمای سیمان 
دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و اعیانی دو طبقه به مساحت کل اعیاني ۰8 
/ 176 متر مربع که به مبلغ یک میلیارد و یکصد و بیست و هفت میلیون و ششصد 
و چهل هزار ریال ارزیابی گردیده است حدود اربعه: شماال اول به طول 7/۵ متر دیوار 
بدیوار پالک ۵8۴ فرعی دوم بطول ۵ / 7 متر دیواری دیوار پالک ۵8۰ فرعي دوم بطول 
۵۵/ ۵ متر دیواری دیوار پالک ۵7۹ فرعی سوم ۵/7۰ متر دیواریدیوار پالک ۵78 فرعی 
غربا اول در دو قسمت که دوم جنوبیست، بطولهای ۹۵/ 8 متر دیوار بدیوار پالک ۵8۵ 
فرعی سوم بطول ۳/۵۵  متر درب و دیواریست بکوچه ۳- پالک 1۳۹۰ اصلی بخش دو 
سنندج که پس از استاندارد سازی به پالک دو فرعی از 1۳۹۰ اصلی تغییر یافته است 
. ملکی آقای حسین زندکریمی منتقل شده است، واقع در سنندج خیابان شهدا کوچه 
مسجد امین کوچه بهرام کدپستی 66128171۴8 به مساحت عرصه ۵ / 1۴1 متر مربع 
با قدمت بیش از ۳۰ سال از نوع اسکلت مصالح بنایی و سقف طاق ضربی دارای انشعابات 
آب و برق و گاز و تلفن و اعیانی دو طبقه به مساحت کل حدود 2۳2 متر مربع که به 
مبلغ یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابی گردیده 
است. حدود اربعه: شماال در دو طرف دیوار به دیوار و در وسط به دیوار 1۳8۹ اصلی شرقا 
درب و دیواریست به کوچه مسجد امین جنوبا اول دیواریست به دیوار خانه 1۳۹2 اصلي 
دوم دیوار به دیوار خانه 1۳۹1 اصلی غربا دیواریست اشتراکی با خانه شماره 1۳۹۰ اصلی 
، پالک فوق از ساعت ۹ الی 12 روز سه شنبه مورخ 26/ ۴ /۹7 در اداره اجرای استاد 
رسمی سنندج واقع در سنندج سایت اداری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ۰۰۰ / ۹۰۴ / ۰12 / ۴ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصولی می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . م الف: ۵7۳۳
تاریخ انتشار آگهی : 2/ ۴ / 1۳۹7 

 تاریخ مزایده : سه شنبه مورخ 26/ ۴ / 1۳۹7
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندج محمد علی کریمی نسب

 آغاز بهسازی پیاده روهای گلزار شهدای
 بهشت سکینه )س(  کرج

فراخوان هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
منتشر شد

از  برخورداری  با هدف  کرج- خبرنگار زمان؛ 
استانداردهای اولیه؛ بهسازی پیاده روهای گلزار 

شهدای بهشت سکینه )س( آغاز شد.
های  آرامستان  مدیریت  سازمان  سرپرست 
و  بهسازی  عملیات  آغاز  از  کرج  شهرداری 
الجواد  باب  ورودی  روهای  پیاده  مناسب سازی 
)ع( در گلزار شهدای بهشت سکینه )س( خبر 
مدیریت  سازمان  های  سیاست  از  گفت:  و  داد 
آرامستان، خدمات رسانی بهینه و برخورداری از 
استانداردهای اولیه در امر تردد مراجعان و زائران 
اهل قبور است؛ بر همین اساس سازمان، بهسازی 
و مناسب سازی پیاده رو ها و معابر را در دستور 

کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون عملیات بهسازی 
و مناسب سازی پیاده روهای ورودی باب الجواد 
)ع( در دست اقدام است، عنوان کرد: حدودا 7۰ 
درصد از اجرای این طرح به پایان رسیده و ما بقی 

کار نیز در حال انجام است.
گسترش  منظور  به  افزود:  عسگری  حمیدرضا 
خدمات عمومی و رفاه حال مراجعین، بازسازی 
سرویس های بهداشتی نیز در دستور کار قرار 

گرفته است.
این مسئول تاکید کرد: با توجه به قدمت چند 
ساله ساختمان اداری و واحدهای فنی و عمرانی 
و تاسیسات و فضای سبز این مکان ها در حال 

بازسازی و مرمت است.

هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در سه 
و  »جوان  و  »نوجوان«  »کودک«،  سنی  رده 

بزرگسال« معرفی کرد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اداره فرهنگ وارشاداسالمی شهرستان رباط 
کریم، فراخوان هشتمین جشنواره کتابخوانی 
رضوی با معرفی 7 اثر با موضوع سیره امام 
»کودک«،  سنی  رده  در ۳  علیه السالم  رضا 
همچنین  و  بزرگسال«  و  »نوجوان«،»جوان 

بخش »خانوادگی« منتشر شد.
بر این اساس در رده سنی کودک )۴ تا 11 
نوشته  خراسان«  »مهمان  کتاب های  سال( 
»مژده  و  به نشر  انتشارات  از  بیابانکی  سعید 
گل« نوشته محمود پوروهاب از نشر جمکران 
با موضوع داستان هایی از زندگی امام رضا)ع( 
سال(   17 تا   11( نوجوان  سنی  رده  در  و 
امام  موضوع  با  هشتم«  »مسافر  کتاب های 
موضوع  با  را می دیدم«  تو  و »کاش  رضا)ع( 
حضرت معصومه)س( نوشته مژگان شیخی 
از نشر قدیانی، به عنوان منابع این جشنواره 

معرفی شده است.
در بخش جوان و بزرگسال )17 سال به باال( 
این جشنواره نیز کتاب های »ماه هشتم« اثر 

مهدی غالمعلی از نشر دارالحدیث با موضوع 
امام رضا)ع(، »مهر والیت در آسمان ایران« اثر 
آیت اهلل کریمی جهرمی از نشر بوستان کتاب با 
موضوع امام رضا)ع( و کتاب »به سپیدی یک 
رؤیا« اثر فاطمه سلیمانی از نشر کتاب نیستان 
با موضوع حضرت معصومه)س( به عنوان منابع 

این جشنواره معرفی شده است.
این جشنواره همچنین به منظور ترویج سبک 
»مسابقه  عنوان  با  بخشی  رضوی،  زندگی 
تمام  حضور  با  رضوی«  خانواده  کتابخوانی 
اعضای خانواده برگزار می کند. بر این اساس 
تمامی  در  عالقه مندان  تمامی  برای  شرکت 

گروه های سنی میسر است.
نحوه دریافت منابع و پرسشنامه

عالقه مندان برای شرکت در هشتمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی می توانند برای دسترسی به 
منابع این جشنواره به کتابخانه های عمومی 

سراسر کشور مراجعه کنند.
همچنین عالقه مندان می توانند پرسشنامه 
جشنواره  هشتمین  منابع   PDF فایل  و 
اطالع رسانی  پایگاه  از  را  رضوی  کتابخوانی 
کشور عمومی  کتابخانه های   نهاد 

 )www.iranpl.ir( دریافت کنند.

تسریع در روند آماده سازی ورزشگاه 
شهید وطنی قائم شهر

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شهرداری 
قائم شهر، در راستای توسعه فرهنگ شادابی، نشاط 
و حمایت از باشگاه محبوب فرهنگی ورزشی نساجی 
قائمشهر و همچنین جهت تسریع در بازسازی پروژه 
ورزشگاه شهید وطنی، شهرداری قائمشهر با حمایت 
مسئولین  و  اسالمی  محترم شورای  اعضای  کامل 
مربوطه، با دستور شهردار قائم شهر دکتر معین پور 
و استقرار تیم کاری حوزه معاونت فنی و عمرانی 
عملیات بازسازی سکوی تماشاگران در ضلع جنوبی 
ورزشگاه شهید وطنی را آغاز نموده و امید است جهت 
رضایتمندی هرچه بیشتر شهروندان فهیم قائمشهری 

این پروژه ظرف مدت پنج روز کاری به اتمام برسد.

بازدید شهردار مشکین دشت از 
پروژه مجموعه ورزشی خانه کشتی

عمرانی  فنی  معاونت  همراه  به  مساعد  مهندس 
شهرداری از روند اجرای پروژه خانه کشتی  بازدید 

کردند.
و  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روابط عمومی شهرداری مشکین دشت سید علیرضا 
به  زمینی  در  ورزشی  مجموعه  این  گفت:  مساعد 
مساحت ۹۰۰ متر مربع وبنایی به مساحت 12۵۰ 
متر مربع با امکاناتی شامل )یک سالن کشتی با دو 
تشک کشتی، رختکن، ریکاوری سرویس بهداشتی 
و حمام،  و در دو نیم طبقه شامل تشک تمرین 
تکواندو و سکوی تماشاگران( واقع در انتهای خیابان 
شهید شیرودی)خیابان سنگی( جنب زمین چمن 
احداث خواهد شد. وی افزود: در حال حاضر عملیات 
فنداسیون  و  آرماتوربندی  اجرای  و  خاکبرداری  
اجرا گردیده و سازه سوله آن در حال آماده شدن 
در کارخانه می باشد که بزودی نصب و اجرا خواهد 
شد. شهردار مشکین دشت ابراز داشت: اعتبار در نظر 
گرفته شده در خصوص این پروژه در متمم بودجه 
سال ۹6 هشتصد و پنجاه میلیون تومان است که هم 
اکنون در حال اجرا می باشدو 6۰۰ میلیون تومان 
نیز در بودجه سال ۹7 جهت تکمیل آن تخصیص 

داده شده است.

خبر

روز جمعه و به صورت هم زمان در 7 استان کشور انجام شد؛ 

برگزاری آزمون دوره ی آموزش تسهیل گری 
اقتصادی و اجتماعی بنیاد برکت

امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  به  وابسته  برکت  بنیاد 
از  خود  اجتماع محور  اقتصادی  توانمندسازی  طرح های  در 
کم تر  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  آسمان«،  »طرح  جمله 
دارد.  کار  دستور  در  جدی  شکل  به  را  کشور  توسعه یافته ی 
 1۵ گروه های  اشتغال،  ایجاد  نهایی  هدف  با  آسمان  طرح  در 
اجتماعی  و  اقتصادی  توانمندسازی  رویکرد  با  نفره   2۰ تا 
توانمندسازی  مبحث  در  می شود.  تشکیل  هدف  مناطق  در 
اجتماعی، افراد متقاضی شغل از طریق آموزش، خودباوری و 
را کسب می کنند که  پذیرش شغل  آمادگی  نفس،  به  اعتماد 
این مهم بر عهده ی تسهیل گران بنیاد برکت خواهد بود. عمده 
تسهیل گران حال حاضر در کشور بیش تر بر مسایل اجتماعی 
اشتغال زایی  رویکرد  با  اقتصادی  مباحث  و کم تر  دارند  تمرکز 
وابسته  برکت  بنیاد  رو،  این  از  می دهند.  قرار  توجه  مورد  را 
برگزاری  به  تصمیم  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  به 
دوره ی آموزش تسهیل گری گرفته است تا افراد عالقه مند به 
فعالیت در این حوزه را با مفاهیم و مبانی کلی اقتصادی، مالی 
و جامعه شناسی آشنا نموده و توانایی همکاری در فرآیند ایجاد 

و تثبیت مشاغل خرد را در مناطق هدف کسب نمایند.
کارآفرینی  توسعه ی  معاونت  از  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آموزش  دوره ی  ورودی  آزمون  برکت،  بنیاد  اجتماع محور 
ماه  تیر  اول  جمعه  روز  داوطلب  با حضور صدها  تسهیل گری 
از ساعت 1۰ تا 12 به طور هم زمان در 11 شهر در 7 استان 
برگزار شد. آذربایجان  با همکاری دستگاه های اجرایی  کشور، 
غربی، لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم استان هایی هستند که 

این آزمون در آن ها برگزار شد.
پذیرفته شده ی  داوطلب   1۴۰ آزمون،   این  داوطلبان  بین  از 
از سوی  و  اعزام شده  تهران  به  مصاحبه  انجام  از  پس  نهایی 
تخصصی  آموزشی  دوره های  در  رایگان  به طور  برکت  بنیاد 
دوره ی  یک  مجموع  در  پذیرفته شدگان  کرد.  خواهند  شرکت 
صورت  در  سپس  و  گذاشته  سر  پشت  را  ماهه  یک  آموزشی 
در  آسمان  طرح  اجرای  برای  تخصصی،  ارزیابی  در  موفقیت 
همکاری  برکت  بنیاد  با  مختلف  استان های  هدف  مناطق 

خواهند داشت.
وظیفه ی اصلی این تسهیل گران آماده سازی افراد جویای شغل 
کار  بازار  به  ورود  برای  الزم  مهارت های  و  دانش  برای کسب 
است. پس از بهره مندی از این مهارت ها و توانمندی اجتماعی، 
اجرایی  ستاد  به  وابسته  برکت  بنیاد  سوی  از  الزم  تسهیالت 
فرمان حضرت امام)ره( در اختیار متقاضیان کار قرار می گیرد 
تا به لحاظ اقتصادی نیز شرایط کافی را برای فعالیت و اشتغال 

پیدا کنند.
این تسهیل گران که رابطه ی استخدامی با بنیاد برکت نخواهند 
جنبه های  با  آشنا  و  محلی  توانمند  افراد  عنوان  به  داشت، 
مختلف فرهنگی و اجتماعی مناطق هدف، می توانند با رویکرد 
علمی و روز به فرآیند اشتغال، نقش مهمی در پایداری مشاغل 

ایجادشده داشته باشند.

خبر

وحیدی فر-اهواز :معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی گفت: شرکت برق منطقه ای خوزستان 76۰ 
مگاولت آمپر افزایش ظرفیت جدید برای شهرستان 
شوش برنامه ریزی کرده است که در مجموع رقمی 

پنج برابر بیشتر از مصرف این شهرستان است.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
بررسی  جلسه  در  حائری  همایون  خوزستان،  ای 
حضور  با  شوش  شهرستان  برق  شبکه  وضعیت 
نماینده مردم این شهرستان در مجلس، فرماندار 
و مدیران صنعت برق استان اظهار کرد: جمعیت 
جمعیت  از  بیشتر  شوش  شهرستان  روستایی 
برای چرخه  این یک فرصت  شهرنشین است که 
اقتصادی کشور است، ما نیز به عنوان متولیان صنعت 
برق وظیفه داریم که مشکالت برقداری روستاها را 
جدی بگیریم و آنها را در اولویت برطرف کردن قرار 
دهیم. وی با اشاره به گزارش ارائه شده مدیر عامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان در مورد اقدامات 
در 1۰  کرد:  بیان  شهرستان،  این  در  شده  انجام 
ماه گذشته افزایش ظرفیت ۴۰ مگاواتی در پست 
چغازنبیل، ۵۰ مگا ولت آمپر در پست آهو دشت، 

برقداری پست دانیال و .. صورت گرفته که باید از 
تالش های صورت گرفته تشکر کرد

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: احداث پست ۴۰۰ کیلو 
ولت نصر یکی دیگر از برنامه های بزرگ شرکت برق 
منطقه ای خوزستان برای این شهرستان است که 
باید هرچه سریع تر مشکل معارضین زمین برطرف 

شود تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.

حائری با بیان آنکه ظرفیت منصوبه شهرستان شوش 
ریزی  برنامه  کرد:  بیان  است،  آمپر  مگاولت   772
شرکت برق منطقه ای خوزستان آن است تا 76۰ 
مگا ولت آمپر ظرفیت جدید برای این شهرستان 
ایجاد کند که در مجموع رقمی پنج برابر بیشتر 
این شهرستان است و بخش صنعت و  از مصرف 

کشاورزی را تا سالیان سال بیمه می کند.

وی اضافه کرد: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
به موضوع بسیار مهم مدیریت مصرف  خوزستان 
اشاره کردند که الزم است فرمانداری در این زمینه با 
توجه به کمبود تولید برق نیروگاه دز نهایت همکاری 
را در کاهش و پایش ساعات اداری داشته باشند و 
مردم را نیز برای همکاری در مدیریت مصرف تشویق 
کنند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در چند 
ماه گذشته و برنامه های این شرکت برای افزایش 
این شهرستان،  ظرفیت پست ها و طول خطوط 
اظهار کرد: ظرف چند سال آینده 76۰ مگاولت آمپر 
به ظرفیت موجود اضافه می کنیم که رشدی 1۰۰ 

درصدی در این بخش خواهد بود.
محمود دشت بزرگ ادامه داد: ۳۰1 کیلومتر مدار نیز 
به طول خطوط شبکه اضافه می شود که رشدی 82 

درصدی در این بخش است.
و  قول همکاری  نیرو  وزیر  معاون  کرد:  اضافه  وی 
مساعدت برای پروژه های شهرستان شوش را داده 
انجام  اقدامات را  این  با تمام توان  است و شرکت 

خواهد داد.

افزایش پنج برابری ظرفیت مصرف برق شهرستان شوش
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نارضایتی مردم از دستگاه های دولتی 
نشاط را از جامعه می گیرد

 وزیر کشور با تاکید بر اینکه امید و نشاط اجتماعی نباید در جامعه کم شود، 
گفت: ما روزانه پنج میلیون مراجعه کننده به دستگاه های دولتی داریم که 
بسیاری از مردم ناراضی از آنجا خارج می شوند که این خود نشاط و امید را 

از مردم می گیرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان گلستان در 
گرگان با بیان اینکه دشمنان بر روی حوزه های مختلف آسیب های اجتماعی 
کار می کنند، گفت: پیشگیری پایه و اساس در مساله کاهش آسیب های 

اجتماعی و عاملی مهم و تاثیرگذار در این زمینه است.
وی افزود:این پیشگیری در حوزه های مختلف باید اولویت بندی شده و اجرای 
امور مطابق با تاکیدات مورد نظر رهبر معظم انقالب، هدفگذاری شود تا دارای 

نتیجه خوب و تاثیرگذار باشد.
وی بدون اشاره به میزان آسیب های اجتماعی در کشور و با بیان این که میانگین 
آسیب های اجتماعی در ایران کمتر از میانگین جهانی است، ادامه داد: راه اصلی 
در مساله پیشگیری این است که باید صیانت قوی از مردم داشته باشیم و در 
مساله کاهش آسیب های اجتماعی، آن را به یک خواسته اجتماعی با حضور و 

کمک مردم تبدیل کنیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: بحران های اجتماعی با برگزاری جلسات کارشناسان، 
کارمندان، رییسان و وزرا، حل نمی شود و معتقدیم تا زمانی که مردم به عنوان 
یک مطالبه اجتماعی کاهش آسیب های اجتماعی را نخواهند، تصمیمات ما 

اثرگذاری قوی نخواهد داشت.
وزیر کشور اضافه کرد: با توجه به هجمه ای که از سوی دشمنان برای گسترش 
آسیب های اجتماعی ایجاد شده، باید کاری کرد تا مردم از آن مصون باشند، اما 
با برنامه ریزی هایی که دشمنان نظام در این زمینه انجام می دهند، مشخص 

نیست این کار چه زمانی جواب می دهد.
وی تصریح کرد: اصلی ترین کانون کاهش آسیب های اجتماعی که می تواند 
مساله پیشگیری را رواج دهد، آموزش و پرورش است و اولویت آن از خانواده نیز 
باالتر می باشد، زیرا فرد برای اجتماعی شدن وارد آموزش و پرورش می شود و 

محیط خانواده یک فضای بسته است.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر این که ۵۰ درصد منابع مالی 
باید در مساله پیشگیری از کاهش آسیب های اجتماعی هزینه شود، یادآور شد: 
پایه های آسیب های اجتماعی لیبرالیسم و منفعت طلبی مالی است و گردش 
مالی مواد مخدر در دنیا به عنوان یک آسیب اجتماعی ۵۰ میلیارد دالر است 

و حتی به مساله سکس نیز به عنوان یک تجارت جهانی نگریسته می شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مساله پیشگیری باید اثرگذاری باالیی داشته باشد، 
خاطرنشان کرد: معتادین جمع آوری شده برای ترک مواد مخدر پس از سه 
ماه از دست ما بیرون می روند و بسیاری از آنها بازگشت مجدد به این آسیب 
اجتماعی دارند.وی خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده ساالنه حدود 
7۰۰ هزار نفر معتاد برای درمان معرفی می شوند، اما تنها 1۰ تا 1۵ درصد مواد 

مخدر را ترک می کنند و بقیه دوباره به مواد گرایش نشان می دهند.
وی عنوان کرد: تقویت اعتقادات دینی و اخالقی در جامعه با روش های مختلف 

اولویت اول در پیشگیری است که این روش ها باید امتحان شود.
وزیر کشور افزود: یکی دیگر از روش های کاهش آسیب های اجتماعی مساله 
ایجاد نشاط و امید در جامعه است که با روش های مختلف از جمله رسانه ملی، 

نشریات و فضای مجازی می توان اقداماتی انجام داد.
رحمانی فضلی با بیان این که امید موجب حرکت، پویایی، حیات و بقا در جامعه 
می شود، اظهار کرد: امید و نشاط اجتماعی نباید در جامعه کم شود، ما روزانه 
پنج میلیون مراجعه کننده به دستگاه های دولتی داریم که بسیاری از مردم 
ناراضی از آنجاها خارج می شوند که این خود نشاط و امید را از مردم می گیرد.

خبر

هدر رفتن ١٥٠٠میلیارد دالر از 
طریق فرار مفزها

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
دالر  میلیارد  ساالنه 1۵۰۰  اینکه  بیان  با  تهران 
از طریق فرار مغزها هدر می رود، داستان شکل 
جوان  فکر  از  استفاده  با  ایران  در  اسنپ  گیری 
نخبه ای که به آمریکا مهاجرت کرده بود را روایت 
کرد.احمد خرم در نخستین همایش بین المللی 
مدیریت انرژی در ساختمان و فناوریهای مرتبط 
اظهار کرد: دکتر ستاری، معاون رییس جمهوری 
فارغ  آنجا  بود.  رفته  آمریکا  به  پیش  سال  چند 
التحصیالن ایرانی آمدند و با او درد دل کردند. یک 
فارغ التحصیلی از دانشگاه استنفورد گفت من در 
یک شرکت آی تی کار می کنم و با پاداشم ماهیانه 
16۰ هزار دالر حقوق می گیرم. دکتر ستاری به 
او گفت فرد نوآوری هستی به ایران بیا در ایران 
بهتر می توان درآمد داشت. آن جوان پاسخ داد 
و  آمد  ایران  به  حال  هر  به  کرد.  کار  نمی شود 
اما دکتر  ایستادند.  رفت. جلویش  تاکسیرانی  به 
ستاری از او حمایت کرد و 1۰ ماه طول کشید تا 
دو جوان ایرانی، اسنپ را راه انداختند. در فروردین 
امسال ارزشیابی اسنپ به 1.۵ میلیارد دالر رسید. 
یعنی دو جوان ایرانی ظرف دو سه سال توانستند 
1.۵ میلیارد دالر ارزش ایجاد کنند. اینجا می توان 
فهمید جوانانی که از کشور مهاجرت می کنند چه 
ارزش افزوده ای می توانند خلق کنند.وی ادامه 
داد: یونسکو می گوید سالیانه 1۵۰ هزار نخبه از 
تا  دانشگاهی  کرده  تحصیل  هر  روند.  می  ایران 
به بهره دهی برسد یک میلیون دالر هزینه اش 
می شود. یعنی ما سالیانه 1۵۰ هزار میلیون دالر 
نیروی انسانی نخبه از دست می دهیم و ککمان هم 
نمی گزد.خرم خاطرنشان کرد: ایران یک درصد 
جمعیت دنیا، یک درصد از خاک دنیا و ۹ درصد 
از منابع دنیا را در اختیار دارد. این افتخار نیست 
بلکه مایه خجالت است که ۹ درصد از منابع و 
معادن دنیا را داریم و کشور امروز سه سال است 
به اینجا رسیده که بودجه های عمرانی صفر شده 
است. بحث از اینکه صرفه جویی در انرژی داشته 
باشیم بحث امروز نیست بلکه دهها سال مطرح 
سازمان  است.رییس  نداده  نتیجه  ولی  شود  می 
نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به 
امضای یک پروتکل بین ایران و کره جنوبی در 
سال 1۳۵۳ شمسی خاطرنشان کرد: خیابانی در 
سئول به نام تهران نامگذاری شد که هم اکنون 
تمام شرکتهای مهم کره جنوبی در آن است. یک 
خیابان هم در تهران به نام سئول نامگذاری شد؛ 
خیابانی سوت و کور که یک باشگاه که نصف آن 
را نهادی تصرف کرده و نصف دیگرش را مردم به 
شکل نیم بند استفاده می کنند. زمانی که ایران 
این پروتکل را امضا کرد؛ نخست وزیر کره جنوبی 
زیر آن نوشت به امید روزی که سئول، تهران شود. 
حاال بعد از ۴۴ سال ما باید می گوییم به امید 

روزی که تهران، سئول شود.

خبر

امید قادری  در نشست خبری مشترک شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر، ادارات کل ورزش و جوانان و بهزیستی استان کرمانشاه 
و کاهش  و درمان  پیشگیری  بهزیستی در بحث  گفت: سازمان 
آسیب های ناشی از مواد مخدر نقش بسزایی را در کشور ایفا می کند 

و تنها دستگاهی است که در تمام کمیته ها فعالیت می کند.
وی با بیان اینکه این شورا از سال گذشته با حمایت های استاندار 
با هماهنگی و همدلی در بحث پیشگیری برنامه ای منسجم بین 
دستگاه ها ایجاد کرده است، افزود:  بر اساس آمارهای شیوع شناسی 
در بحث اعتیاد خوشبختانه استان کرمانشاه از استان های پرخطر و 
پرمصرف خارج شده و در رنج مصرف متوسط قرار گرفته است و این 

اثر بخشی اقدامات کمیته را نشان می دهد.
قادری یادآور شد: پس از تریاک پرمصرف ترین ماده مخدری که در 
استان مصرف می شود ماده خطرناکی به نام« گل« و مشتقات آن 
است که 12 درصد مصرف کننده دارد و برخی با این اشتباه که 
اعتیادآور نیست در دام آن گرفتار می شوند در حالی که اعتیاد بسیار 

خطرناکی دارد و از نظر روانی نیز آثار مخربی دارد.
و  جایگزین  درمان های  بحث  در  بهزیستی  اینکه  تصریح  با  وی 
متادون تراپی فعالیت چشمگیری دارد که به این منظور 1۹ مرکز 
اقامتی دارای مجوز داریم، این تعداد را برای جمعیت استان ناکافی 
دانست و گفت: الزم است این تعداد کمپ به ۳۰ مورد برسد چرا که 
به تعداد هر 7۰ هزار نفر جمعیت باید یک کمپ وجود داشته باشد.

سازمان تامین اجتماعی ضمن اعالم شرایط دریافت غرامت 
غرامت  دریافت  مدت  که  کرد  اعالم  بیماری  ایام  دستمزد 
دستمزد ایام بیماری جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب 

می شود.
به گزارش پیام زمان ، سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: بیمه 
شدگانی که بر اثر بیماری یا آسیب های ناشی از حادثه، تحت 
معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند، 
چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج، به طور موقت قادر 
به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را 
به عنوان یکی از حمایت های سازمان تامین اجتماعی خواهند 
داشت.شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است 
از:  نداشتن اشتغال به کار در ایام بیماری، دریافت نکردن مزد 
یا حقوق، عدم قطع رابطه کارگر و کارفرمایی قبل از شروع 
بیماری، تایید مدت استراحت بیمه شده توسط پزشک معالج یا 
شورای پزشکی تامین اجتماعی و عدم بازخرید، استعفا یا اخراج 
بیمه شده در ایام بیماری.برای مدت پرداخت این نوع غرامت، 
محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه 
شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار 
نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده شناخته نشده 
باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می یابد و مدت دریافت آن 

جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود

نایب رئیس انجمن متخصصان داروسازی گفت: شرکت های 
دارویی داروهای بخش سرپایی را به داروخانه ها تحویل می دهند 
اما به دلیل مطالباتی که از داروخانه ها و بیمارستان ها دارند از 
ارائه داروهای بستری امتناع می کنند و این بخش از لحاظ دارو و 
تجهیزات با مشکل روبرو است.خیراهلل غالمی  یکی از دالیل ارائه 
نشدن داروها در بخش بستری را معوقات بیمه تامین اجتماعی 
و بیمه سالمت به داروخانه ها عنوان کرد و افزود: هرچند بیمه 
تامین اجتماعی بدهی خود به داروخانه ها را تا پایان شهریورماه 
1۳۹6 و بیمه خدمات درمانی بدهی های مربوطه را تا آخر بهمن 
ماه ۹6 پرداخت کرده اند، اما بدهی های آنها همچنان باقی است 
و تامین دارو را با مشکل مواجه کرده است. وی تصریح کرد: عدم 
پرداخت بدهی های بیمه ها و سازمان های دیگر به داروخانه ها، 
به این بخش اجازه نمی دهد که بدهی های خود را به شرکت 
های دارویی پرداخت کند؛ به همین دلیل شرکت های دارویی، 
داروهای مربوط به بخش بستری را به داروخانه ها تحویل نمی 
دهند. غالمی که ریاست داروخانه 1۳ آبان را نیز برعهده دارد از 
کمبود حدود ۹۰ قلم دارو خبر داد و درباره تاثیر تغییرات ارزی 
روی قیمت دارو گفت: مقرر شده است که دالر چهار هزار و 2۰۰ 
تومانی در اختیار صنایع دارویی و بخش واردات دارو قرار دهند؛ 
بنابراین دارو نباید زیاد گران شود و حداکثر تغییر باید 1۰ تا 1۵ 

درصد باشد.

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، ناامنی روانی را نخستین علت اعتیاد 
به عنوان یک آسیب اجتماعی برشمرد و گفت: این موضوع در میان 
افراد شاغل به هیچ وجه کمتر از بیکاران نیست بلکه در بسیاری از 

موارد بیشتر است.
نظریه  کارکرد  انتقادی  »ارزیابی  تخصصی  نشست  در  ربیعی  علی 
پژوهش اجتماعی در حل مسائل و آسیب های اجتماعی« در همایش 
ملی آسیب های اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی تهران، افزود: 
امروز همه اتفاق نظر دارند که ریشه مسائل ایران، اجتماعی است؛ حتی 

دغدغه های اقتصادی نیز تحلیل اجتماعی و روانی می شود.
وی ادامه داد: حتی آمریکا که دشمن مااست می گوید هدف من بدنه 
اجتماعی جامعه ایران است؛ جامعه شناسان باید از این فرصت برای 
نزدیک تر شدن به متن اجتماعی استفاده کنند و رابطه ای که بین 

دانشگاه و اجرا در حوزه اجتماع کمترین اتصال را دارد، پیوند دهد.
اندیشه های  تولید  برای  افزود: دوران اخیر فرصت مناسبی  ربیعی 
اجتماعی پدید آمده و زمینه برای شکل گیری جامعه شناسی سیاست 

ساز و نه تصمیم گیر، مهیاست.
وی توضیح داد: در سال 1۳۹1 برای برگزاری همایش آسیب های 
اجتماعی موفق نشدیم زیرا در آن دوره گفته شد که بیان آسیب های 
اجتماعی موجب سیاه نمایی می شود اما اکنون در مورد آسیب های 
اجتماعی گفته می شود که 2۰ سال در پرداختن به موضوع تاخیر 
شده، بنابراین هنر ما این است که این فرصت را برای ارائه راهکار و 

سیاستگذاری درست مغتنم شماریم.
وزیر رفاه، با تاکید بر اینکه حل مسائل و آسیب های اجتماعی از 
طریق جامعه شناسان و اندیشمندان اجتماعی میسر می شود، افزود: 
اگرچه معموال علت اصلی طالق، مسائل اقتصادی )بیکاری و فقر عنوان 
می شود( اما سه عامل نخست طالق، »ناهمگونی زن و مرد و به هم 
خوردن ساختار قدرت در خانواده«، »سوءظن« و »فقدان یادگیری 

رابطه جنسی« است.
ربیعی ادامه داد: امروز فرصت مناسبی برای اندیشمندان اجتماعی است 
تا به گفتمان عمومی که تصور می شود آسیب ها به مساله جدی تبدیل 
شده است، بپردازند زیرا از تریبون های دیگر و نه از دانشگاه به طور 
اغراق آمیزی در مورد بزرگی مسائل و آسیب های اجتماعی صحبت 

می شود که نیاز به ارائه راهکار روشن دارد.
ایران در زمینه تحلیل  وی خاطرنشان ساخت: جامعه شناسی در 
وضعیت موجود مطالعات خوبی دارد اما در مورد وضعیت مطلوب و 
ارائه راه حل هایی که مبتنی بر واقعیت های اجتماعی باشد نیازمند 

کار بیشتری است.

به گزارش ایرنا، سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی به همت 
انجمن جامعه شناسی ایران و مرکز مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران 
و با همکاری نهادها و سازمان های متولی در روزهای چهارشنبه و 

پنجشنبه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
نشست تخصصی »ارزیابی انتقادی کارکرد نظریه پژوهش اجتماعی در 
حل مسائل و آسیب های اجتماعی« با حضور حسین سراج زاده رئیس 
انجمن جامعه شناسی، محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید 
بهشتی، ابوالحسن تنهایی جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه 
آزاد، سعید موعیدفر جامعه شناس و محمدجواد زاهدی اصل مازندرانی 

برگزار شد.

ناامنی روانی 
نخستین علت 

اعتیاد است

اتمین دارو در بخش بسرتی اب 
مشکل روبرو است

»گل« 

كرمانشاه را تسخري كرد

آگهی حصروراثت
ازرامهرمزدرخواستی  بشناسنامه12صادره  پدرسوادی  نام  دیلمی  آقای/بانویریج 
دیلمی  باشه  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
رامهرمزدرتاریخ1۳۵8/۳/1۵ 1۰/127۰صادره  فرزندعسکربشناسنامه1۰وکدملی 

یریج  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش  رامهرمزاقامتگاه  درشهرستان 
بشناسنامه12وکدملی1۹1۰۹۳66۰1متولد1۳۰7/6/7صادره  فرزندسوادی  دیلمی 
بشناسنامه1۳8وکدملی1۹1۰۹۳7861م فرزندسوادی  دیلمی  ازرامهرمز2-شلیش 

است()پسران  نموده  درتاریخ1۳7۰/1/۳۰فوت  ازرامهرمز)که  تولد1۳۰2/۹/2صادره 
بشناسنامه11وکدملی1۹1۰۹۳6۵ سوادی  فرزند  دیلمی  خانم  متوفیه(۳-حمیده 
است( نموده  1۳8۴/12/21فوت  درتاریخ  ازرامهرمز)که  ۹6متولد1۳۰۵/۴/6صادره 

نوبت  دریک  مزبوررا  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  )دخترمتوفیه(والغیر. 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی 
به  نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  نشر 
جزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.     شماره 

م الف)12/1۵6(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان سهیل یوسفوند فرزند محمد ناصر 

و نجم الدین دالوند فرزند حبیب اله  
– –لیال  مهرنوش   – –مژگان  –محمدرضا  خانمهاحمیدرضا  و  آقایان  ها  خواهان 

علیرضا شهرت همگی کریمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سهیل یوسفوند 
به خواسته ابطال و تنظیم سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
حقوقی  عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه     ۹7۰۹۹8661۰7۰۰۰۵1 کالسه  پرونده 
1۳۹7/۵/1۳ساعت  مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
12:۰۰تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
از  ماه پس  تا خوانده ظرف یک  آگهی می گردد  االنتشار  از جراید کثیر  یکی  در 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد. 
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹7۰۹۹866۵۵6۰۰۰۹2 شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام 
 ۹7۰۹۹766۵۵6۰۰121 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  (شهرستان  )ره  خمینی 
خواهان : خانم فریبا زیدی زاده فرزند ولی به نشانی استان لرستان –شهر خرم آباد 
خ انقالب کوچه تختی پالک 26 –خوانده : آقای میالد بختیاری فرزند عباس به 

نشانی مجهول المکان –خواسته : مطالبه وجه 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست فریبا زیدی زاده به طرفیت میالد بختیاری 
اینکه  به  نظر  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  به  خواسته  تامین  قرار  خواسته صدور  به 
به مبلغ 1۰/۰۰۰/۰۰۰  احتمالی  به شرح فیش شماره 6661۳7 خسارت  خواهان 
ریال به صندوق دادگستری تودیع نموده لذا با توجه به فراهم بودن شرایط صدور 
قرار و به استناد بند د ماده 1۰8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته از 
اموال خوانده معادل مبلغ فوق صادر و اعالم می دارد قرار صادره بعد از ابالغ قابل 

اجرا و ظرف ده  روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این مرجع است . 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – حسین امیری . 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹7۰۹۹866۵۵6۰۰۰۹۳ شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام 
 ۹7۰۹۹766۵۵6۰۰122 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  (شهرستان  )ره  خمینی 
خواهان : خانم فریبا زیدی زاده فرزند ولی به نشانی استان لرستان –شهر خرم آباد 
خ انقالب کوچه تختی پالک 26 –خوانده : آقای داریوش سهامی سیفی به نشانی 

مجهول المکان –خواسته : مطالبه وجه 
داریوش  طرفیت  به  زاده  زیدی  فریبا  دادخواست  خصوص  در   : شورا  قاضی  رای 
سهامی سیفی به خواسته صدور قرار تامین خواسته به مبلغ پنج میلیون ریال نظر به 
اینکه خواهان به شرح فیش شماره 6661۳8 خسارت احتمالی به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به صندوق دادگستری تودیع نموده لذا با توجه به فراهم بودن شرایط صدور 
قرار و به استناد بند د ماده 1۰8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته از 
اموال خوانده معادل مبلغ فوق صادر و اعالم می دارد قرار صادره بعد از ابالغ قابل 

اجرا و ظرف ده  روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این مرجع است . 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – حسین امیری .

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

خانم فرشته محمودی بودیان فرزند ابوالمحمد نسبت به ۴۰8۹ سهم مشاع از ۹8۳۰۴ 
اصلی  از پالک  یک  را  قولنامه عادی خود  به  سهم ششدانگ درخواست رسیدگی 
جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از مرحوم ابوالمحمد 
محمودی بودیان به ارث رسیده خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ۹۴-16۵ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳۹76۰۳16۰۰7۰۰۰121 مورخ  27 / 2 / ۹7 حکم 
به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان ودکاکین به مساحت ۵۳8  متر مربع به نام 
خانم فرشته محمودی بودیان صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
رستم وکیلی و علی رشیدی رستمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 
1۵روز 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 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام خانم فرشته محمودی بودیان صادر خواهد نمود. صدور سند 

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

تاریخ انتشار اول  2 /  ۴ /  1۳۹7  تاریخ انتشار دوم  17 /  ۴ /  1۳۹7

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح   22۰ شماره    شناسنامه  دارای  قربانی   فیروز  آقای 
و چنین  نموده   وراثت  گواهی حصر  در خواست  دادگاه  کالسه۹7۰۵۳۳/ش۳این 
توضیح داده که شادروان فاطمه رشیدی بشناسنامه 1۳2در تاریخ  ۹6/۳/6  اقامتگاه 
قربانی   به/1 -شیرویه  ورثه آن مرحوم منحصر است  به درود گفته  را  دائمی خود 
-فرزند محرم  ش ش۴ سیه چشمه –پسر متوفی/2-قربانعلی  قربانی  فرزند محرم  
ش ش ۳  سیه چشمه پسر متوفی/۳-  شوقعلی قربانی  فرزند محرم  ش  ش 21۴ 
– سیه چشمه پسر متوفی/۴- حیدرعلی  قربانی  فرزند محرم   ش ش 1  - سیه 
چشمه -پسر متوفی/۵- فیروز قربانی  فرزند محرم  ش ش22۰ سیه چشمه پسر  
–دخترمتوفی/7- فرزند محرم  ش ش۴ سیه چشمه  قربانی   متوفی/6-شمسیه  

سکینه  قربانی  فرزند محرم  ش ش  2۴2 سیه چشمه -دختر متوفی/8- رقیه  
قربانی  فرزند محرم   شش 276   سیه چشمه دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواد شد.
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه    به  دادخواست  بشرح    ۳81 شماره   شناسنامه  دارای  بابائی  فهیم  آقای 
۹7۰۵67/ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان عادل بابایی  بشناسنامه2۰6  در تاریخ۹7/۳/7 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-فهیم بابائی فرزند عادل –ش 
عادل -ش ش 2 خوی-پسر  فرزند  بابائی  قاسم  متوفی/2-   –پسر  ش۳81 خوی 
متوفی/۳- عسگر بابائی فرزند عادل -ش  ش 627۴ –خوی-پسر متوفی/۴-  اکبر 
بابائی فرزند عادل ش ش27۹۰۰۴1۴۴1-خوی-پسر متوفی/۵- جواد بابائی فرزند 
عادل ش ش 27۹۰۳82۳۵2 خوی- پسر متوفی/6—زهرا  بابائی فرزند عادل ش 
خوی   ۳8۰ ش  ش  عادل  فرزند  بابائی  -دخترمتوفی/7-توران   خوی   21۹6 ش 
-دختر متوفی/8-آمنه  بابائی فرزند عادل  ش ش ۳۵۵۵  خوی-دختر متوفی/۹- 
نبات  متوفی/1۰-  دختر   – خوی  ش27۹۰218۳۹۰  ش  عادل  فرزند  بابائی  لیال 
اصغری فرزند اسمعیل ش ش 1۵6 –همسر دائمی متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ
بدین وسیله به آقای اقبال جمالی فرزند علی به شماره ملی ۳7۳۰۹1۹21۰ ابالغ 
می شود که بانک ملی شعبه سنندج به استناد قرارداد بانکی شماره 8۹۰1۳۹۴۹۹۴ 
مورخه 1۳8۹/12/2۳ جهت وصول مبلغ 2/۹72/۰۵2/677 ریال تا تاریخ 1۳۹1/۵/2۵ 
به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق 
در  کالسه ۹1۰۰۵۳۳  به  اجرائی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه  مقررات 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1۳۹1/7/22 مامور، محل اقامت شما به 
شرحمتن سند شناخته نشده،لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ایین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود و 
چنانچه  ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 

به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی جریان  خواهد یافت.
م الف: 5734 معاون واحد اجرای اسناد رسمی سنندج

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

خانم رابعه محمودی بودیان فرزند ابوالمحمد نسبت به ۴۰8۹ سهم مشاع از ۹8۳۰۴ 
سهم کل ششدانگ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  یک اصلی 
جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از مرحوم ابوالمحمد 
محمودی بودیان به ارث رسیده خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ۹۴-166 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳۹76۰۳16۰۰7۰۰۰12۵ مورخ  27 / 2 / ۹7 
حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان ودکاکین به مساحت ۵۳8  متر مربع 
به نام خانم رابعه محمودی بودیان صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان رستم وکیلی و علی رشیدی رستمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله 1۵روز 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 
انقضای مدت مقرر  از  اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس  دادخواست را به 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم رابعه محمودی بودیان 

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

تاریخ انتشار اول  2 /  ۴ /  1۳۹7  تاریخ انتشار دوم  17 /  ۴ /  1۳۹7 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده : 1۴۵/6/۹7
وقت رسیدگی : سه شنبه  روز ۹7/۵/2 ساعت 11 حوزه 6 

خواهان: آرش شریعتی  خوانده: جبار زندی قوچم خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
آیین  قانون   7۳ ماده  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  خواهان  درخواست  به  خوانده 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن جهت 

تبادل لوایح در شعبه حضور یابید خواهد بود.م.الف:۴11
دبیر حوزه 6  شورای حل اختالف شهریار

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:   نام: غالم محمد نام خانوادگی: رحیمی  

مشخصات محکوم علیه: نام: شایان   نام خانوادگی: امینیان   نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان

اختالف  حل  شورای   ۹7/1/2۹ مورخ   21-۹7 شماره  دادنامه  بموجب  به:  محکوم 
به  محکوم  علیه  محکوم  دادگاه  شعبه  شماره  دادنامه  وفق  که  نهم  حوزه  شهریار 
پرداخت مبلغ ده میلیون تومان و مبلغ صد و بیست و هشت هزار تومان بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹6/۵/2۵ لغایت وصول آن در حق محکوم 

له و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1_پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
2_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجراء  که  کند  معرفی  ۳_مالی 
روز  مهلت)ده  باید ظرف  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  درصورتی 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحاً اعالم 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.

۴_ عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 7۹/1/21 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 1۳77 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م.الف:۴1۰
شعبه نهم شورای حل اختالف شهریار

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1۳۹۰/۹/2۰  
برابر رای شماره 1۳۹76۰۳۰1۰۵7۰۰21۵۰_ ۹7/۰۳/2۳   صادره از هیات رسیدگی به 
اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، امالک و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1۳۹۰/۹/2۰ تصرفات مالکانه آقای مجید بارنجی فرزند اسمعیل، در 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۴22/۵۰ مترمربع قسمتی 
از پالک 1۳۵ فرعی از ۵1 اصلی واقع در شهرستان شهریار محرز گردیده و برابر محتویات 
پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین بمساحت 
۹7۳۰ متر مربع قطعه 28 تفکیکی پالک 1۳۵ فرعی از ۵1 اصلی مفروز از 8۴ فرعی 
از اصلی مذکور ذیل ثبت 8۹6۰ صفحه 26۹  دفتر 61  بنام آقای مسلم خاکباز ثبت 
و سند مالکیت صادرگردیده است و در اجرای ماده 1۴7 اصالحی قانون ثبت مقادیری 
به مساحت های ۴6۹7/8۰ و 2۵۵ متر مربع بصورت مفروز به غیر واگذار شده است و 
نامبرده در هیات حضور نیافته و هیات مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذکور و ماده 
1۳ آئین نامه اجرائی آن مصوب 1۳۹1/۴/2۵ نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف 
فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذینفع جهت 
اطالع آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف 
مدت 2 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تسلیم و رسید 
دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند 
مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.م.الف:۴۳6
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار -سید مرتضی موسوی

تاریخ چاپ نوبت اول: 1۳۹7/۰۴/۰2 تاریخ چاپ نوبت دوم: 1۳۹7/۰۴/17

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده : 1۵۰/6/۹7
وقت رسیدگی : سه شنبه  روز ۹7/۵/2 ساعت 1۰ حوزه 6 

خواهان: آرش شریعتی 
خوانده: علیرضا احمدی

خواسته: مطالبه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
آیین  قانون   7۳ ماده  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  خواهان  درخواست  به  خوانده 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن جهت 

تبادل لوایح در شعبه حضور یابید خواهد بود.م.الف:۴12
دبیر حوزه 6  شورای حل اختالف شهریار

رومنایی از پوسرت »خاله قورابغه« 
در آستانه اکران

رشایط دریافت غرامت دسمتزد ایام 
بیماری اعالم شد
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افزایش ظرفیت تولید در پارس جنوبی
 به ۶۹٠ میلیون مترمکعب

پنج فاز 1۳، 1۴ و 22 تا 2۴ از فازهای باقی مانده پارس جنوبی 
مراحل نهایی توسعه خود را طی می کنند و فازهای 1۳ و 22 تا 
تکمیل  امسال  پایان  تا  کامل  به طور  فاز 1۴  دریایی  و بخش   2۴

شده و تکمیل پاالیشگاه فاز 1۴ به سال ۹8 موکول می شود.
جنوبی  پارس   1۴ فاز  توسعه  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نوسازی  و  گسترش  سازمان  رهبری  به  کنسرسیومی  برعهده 
)ایدرو(،  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  از  متشکل 
شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران، شرکت مهندسی و ساخت 
تأسیسات دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت مجتمع 
پروژههای  مدیریت  شرکت  ایران،  فراساحل  صنایع  و  کشتیسازی 
سازی  ماشین  شرکت  و  پایندان  شرکت  )مپنا(،  ایران  نیروگاهی 
فاز  این  دریایی  بخش  توسعه  دارد. طرح  عهده  بر  را  واگذار  اراک 
جلوتر است و اولین خط فاز 1۴ در مدار تولید قرار گرفته و یکی 
از سکوها نیز راه اندازی شده است. در حال حاضر از این فاز ۵۰۰ 
ماه  تا سه  این میزان  به  برداشت می شود که  میلیون فوت مکعب 
آینده ۵۰۰ میلیون فوت مکعب دیگر اضافه خواهد شد و به طور 
کلی برداشت از فاز 1۴ به یک میلیارد فوت مکعب خواهد رسید. 

می شود.  تکمیل  آینده  سال  جنوبی  پارس   1۴ فاز  پاالیشگاه 
حال  در  بوشهر  یارد  در  جنوبی  پارس   1۴ فاز  دوم  فاز  سکوهای 
تکمیل است و تا پایان سال به مدار تولید خواهد رسید. به عبارت 
دیگر تا پایان امسال یک میلیارد فوت مکعب گاز از پارس جنوبی 
برداشت می شود تا یک میلیارد بعدی بعد از تکمیل پاالیشگاه و در 

سال آینده برداشت خواهد شد.
مراحل مختلف راه اندازی فازهای 22 تا 2۴ و همچنین فاز 1۳ نیز 
در حال انجام است و تا پاییز پاالیشگاه های فازهای 22 و 2۴ و 1۳ 
به مدار تولید خواهد آمد و این دو پروژه کال تا پایان سال به مدار 
اندازی نخستین ردیف شیرین سازی  راه  دنبال  به  تولید می آیند. 
پاالیشگاه فازهای 22، 2۳ و 2۴ پارس جنوبی، تولید گاز شیرین از 

اولین واحد فراورشی پاالیشگاه این فازها آغاز شد .
 2۴ و   2۳  ،  22 فازهای  پاالیشگاه  سازی  شیرین  نخست  ردیف 
پارس جنوبی، از قابلیت تولید گاز شیرین با ظرفیت12/۵ میلیون 
اکنون  پاالیشی هم  ردیف  .این  است  برخوردار  روز  در  متر مکعب 
حدود  جنوبی،  پارس   8 و   7  ،6 فازهای  از  ترش  گاز  دریافت  با 
گاز  سراسری  ششم  خط  به  را  شیرین  گاز  مکعب  متر  7میلیون 

تزریق می کند. 
های  پاالیشگاه طرح  های شیرین سازی  ردیف  از  آزمایشی  تولید 
در حال توسعه از سوی کارفرما و پیمانکاران این طرح ها باهدف 
رفع  و  ارزیابی  جدید،  سازی  شیرین  های  ظرفیت  از  گیری  بهره 
برداشت،  چرخه  زمان  کاهش  و  فراوری  فرایند  در  موجود  موانع 
تولید و فراوری از بخش فراساحل به بخش پاالیشگاهی انجام می 
در  مترمکعب  میلیون   ۵7۰ جنوبی  پارس  در  تولید  ظرفیت  شود. 
روز است و با 2/۵ فازی که تا پایان سال در پارس جنوبی تکمیل 
می شود به ظرفیت گاز کشور حدود 12۰ میلیون مترمکعب اضافه 
می شود و ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی تا پایان سال به حدود 

6۹۰ میلیون مترمکعب می رسد.

خبر

افزایش ١٥ درصدی قیمت گاز 
طبیعی ابالغ شد

معاون اول رییس جمهور مصوبه افزایش 1۵ درصدی 
قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی مصرفی مشترکان را 
ابالغ کرد. مصوبه 27 اسفندماه هیأت وزیران در خصوص 
»افزایش قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی« توسط 
معاون اول رییس جمهور ابالغ شد. متن این مصوبه به 
شرح زیر است: هیات وزیران در جلسه 1۳۹6.12.27 به 
پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده )1( قانون هدفمند 
کرد: 1-قیمت  تصویب  ها-مصوب 1۳88  یارانه  کردن 
عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بندهای )۳( 
و )۴( تصویب نامه شماره 26.۹6/ت ۵1۹2۰ هـ مورخ 
1۳۹۴.۳.۴ با رعایت بند )2( این تصویب نامه به میزان 
1۵ درصد افزایش می یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط 
در قوانین بودجه سنواتی دریافت می گردد. 2-اجرای این 
تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان 
در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 1۳۹۵ گردد. 
۳-منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات 
مربوط و قانون بودجه سال 1۳۹7 کل کشور به عنوان 
منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار 

شرکت یاد شده قرار می گیرد.

افت ۳۸ درصدی حجم آب ذخیره 
شده در سدها

حجم آب ورودی به سدهای کرمان از ابتدای سال آبی 
تاکنون به 12۰ میلیون مترمکعب رسیده، عددی که سال 
گذشته در حدود یک میلیارد و ۳6۳ میلیون مترمکعب 
بوده و این روند حکایت از افت ۹1 درصدی آب ورودی 
به مخازن سدها دارد. به  گزارش زمان به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، حجم بارش های استان 
کرمان از ابتدای سال آبی ۹6-۹7 تاکنون به ۵۳ میلی 
متر رسیده است که در مقایسه با 172 میلیمتر بارندگی 
سال گذشته، نزوالت جوی این استان کاهش 6۹ درصدی 
نسبت به سال پیش داشته و در مقایسه با مدت متوسط 
افت  نشان می دهد.  را  افت ۵8 درصدی  درازمدت هم 
روان آب های  تا  شده  موجب  منطقه  این  بارندگی های 
استان نیز با افت بسیار محسوسی روبه رو شده و به تبع 
آن سدهای استان نیز با کاهش بی سابقه ورودی آب به 
مخزن مواجه شوند. بررسی آخرین آمار مربوط به وضعیت 
سدهای چهارگانه استان کرمان )جیرفت، نساء، بافت و 
تنگوئیه( حکایت از افت ۹1 درصدی آب ورودی به مخازن 
سدهای این استان دارد. کاهش بی سابقه بارندگی ها در 
تا کل حجم آب ورودی به  سال گذشته موجب شده 
سدهای کرمان از ابتدای سال آبی تاکنون به 12۰ میلیون 
مترمکعب برسد. عددی که سال گذشته در همین بازه 
زمانی در حدود یک میلیارد و ۳6۳ میلیون مترمکعب بوده 
است. بر این اساس ورودی آب بد سدهای کرمان افت یک 

میلیارد و 2۴۳ میلیون مترمکعبی را تجربه می کند.

کوتاه از انرژی

با اجماع دیروز اعضای اوپک در نشست 1۴7 این 
سازمان، پایبندی 1۰۰ درصدی به توافق همکاری 
اوپک و غیراوپک که نوامبر 2۰16 حاصل شده بود، 

تثبیت شد. 
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بیژن زنگنه وزیر 
نفت جمهوری اسالمی ایران پس از پایان نشست 
یک صد و هفتاد و چهارمین نشست اوپک تصمیم 
اعضاء برای پایبندی به بیانیه همکاری اوپک و غیر 
اوپک را مورد تائید ایران دانست. زنگنه در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت که در نشست دیروز اوپک 
تأکید شد که بیانیه همکاری اوپک و غیر اوپک 
1۰۰ درصد اجرایی شود.‹یعنی به اعضا توصیه شد 
که تعهد به کاهش بیش از 1۰۰ درصد از بازار 
را حذف کنند › وی افزود: اینکه ترجمه این در 
عمل چه می شود بحث دیگری است که یکسری 
اعضا کمتر از سهمیه شان تولید کردند می توانند 
تولید کنند، اعضاء غیر اوپک هم فردا در این باره 
تصمیم می گیرد اما بحث ما اوپک بود .وزیر نفت 
کشورمان گفت: این همان طرحی بود که از ابتدای 
ورودم به وین مطرح کردم و خوشبختانه همان 
شد.زنگنه اضافه کرد که افزایش تولید نفت از ماه 
جوالی اجرایی خواهد شد.وزرای شرکت کننده 
در یکصد و هفتاد و چهارمین نشست اوپک به 
بیانیه همکاری اوپک و غیر اوپک که بر اساس آن 
تا پایان سال 2۰18 روزانه1.8 میلیون بشکه کم 
می شد، پایبند ماندند.این توافق بدین معناست 
که میزان پایبندی کشورها به کاهش تولید نفت 
که در مقاطعی از 1۰۰ درصد تجاوز کرده بود، به 
یکصد درصد می رسد.بدین ترتیب در حدود یک 
میلیون بشکه می تواند به بازار نفت اضافه شود.

برخی کارشناسان می گویند که این توافق می 
هزار  تا 6۰۰  بین ۴۰۰  عملی  صورت  به  تواند 
بشکه وارد بازار کند. اعضای اوپک درنشست سی ام 
نوامبر 2۰16 )دهم آذرماه 1۳۹۵( تصمیم گرفتند 
تولید خود را به سطح ۳2 میلیون و ۵۰۰ هزار 
بشکه در روز برسانند؛ این تصمیم که از ژانویه 
2۰17 به اجرا درآمد، در نشست های بعدی این 
سازمان تمدید شد.وزیر نفت عربستان نیز پس 
از این نشست از توافق برای افزایش یک میلیون 
بشکه نفت در روز خبر داد.نشست وزرای نفت و 

انرژی اوپک دیروز با شرکت بیژن زنگنه وزیر نفت 
ایران در وین برگزار شد.زنگنه پیش از آغاز به کار 
رسمی نشست 17۴ اوپک، در پاسخ به این سوال 
که آیا درباره تحریم برخی اعضای اوپک با وزیر 
انرژی عربستان صحبت کردید؟ گفت: با آقای فالح 
درباره همه چیز، خیلی صریح صحبت کردیم، اما 
مسئله اصلی صحبت ما این نبود. ایران به همراه 
عربستان و دیگر کشورها تالش می کند ساختار 
پیشنهاد مربوط به تولید اوپک را تغییر دهد.وی 
آمریکا  فشار  تحت  عربستان  آیا  که  این  درباره 

درخواست افزایش تولید نفت را مطرح کرده است، 
گفت: از وزیر نفت عربستان بپرسید.زنگنه افزود: 
اوپک یک سازمان مستقل است و آمریکایی نیست 
و از ترامپ دستور نمی گیرد.زنگنه در پاسخ به 
سوال دیگری درباره مذاکره با روسنفت عنوان کرد: 
در حال مذاکره ایم، اما قراردادی امضا نکرده ایم.وزیر 
نفت اظهار کرد: من نمی توانم درباره بازاریابی مان 
یا مشتریان چیزی بگویم، چون آمریکا می تواند به 
آنها فشار بیاورد.زنگنه درباره ادامه همکاری شرکت 
توتال با ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی نیز 
تصریح کرد: همان طور که پیشتر هم گفته ایم این 
شرکت 6۰ روز فرصت دارد که تا این موضوع را 
بررسی و نتیجه را اعالم کند و در صورت به نتیجه 
نرسیدن، از توسعه فاز 11 خارج می شود.زنگنه 
درباره میزان افزایش تولید حاصل از اجرای بسته 
6 میلیارد دالری نگهداشت و افزایش تولید گفت: 
حدود ۴۰۰ هزار بشکه با اجرای این بسته بعد از 
گذشت حدود 2 سال و نیم به تولید نفت ایران 
افزوده می شود. وزیر نفت درباره پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس هم عنوان کرد: فاز دوم این پاالیشگاه 
آماده افتتاح است و فاز سوم آن نیز ظرف ۵ ماه 
آینده تکمیل می شود.وی در پاسخ به این سوال 
که آیا ژاپن خرید نفت خود را از ایران قطع کرده 
است؟ نیز عنوان کرد: خرید نفت این کشور از ایران 
ادامه دارد.زنگنه درباره خرید نفت روسیه از ایران 
هم به قرارداد خرید نفت روسیه از کشورمان اشاره 
کرد.وزیر نفت تصریح کرد: مهمترین موضوعی 
که باید به آن اشاره کنم این است که بازار هم 
اکنون تحت شرایط سیاسی است چون عرضه نفت 

پاسخگوی نیازهای کنونی است.

اوپک مدل پیشنهادی ایران را پذیرفت؛

 تثبیت پایبندی 1۰۰ درصدی به توافق همکاری اوپک وغیراوپک 

آگهی حصروراثت
پدرسلطانمحمدبشناسنامه1۹6۰122۹۹1صادره  نام  حامدقادری  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازمسجدسلیمان 
بشناسنامه66۳۹767۵21صادره  محمدقادری  سلطان  مرحوم  پدرش  که  داده 
بامشخصات  متقاضی  عبارتنداز:1-  اش  ورثه  اندیکادرتاریخ۹6/۹/28دراهوازفوت 
ازاندیکا.۳-شهرام  بشناسنامه66۳۰۰۳۰8۵۳صادره  الذکر.2-رامین  فوق 
بشناسنامه66۳۰۰۹۵۰۹1صادره  ازاندیکا.۴-مسلم  بشناسنامه66۳۰۰۳۰86۹صادره 
مرحوم(۵-فریبابشناسنامه1۹7۰۵2۴۹۴۴صادره  ازاندیکا)پسران 
ازمسجدسلیمان.7- صادره  ازمسجدسلیمان.6-سمیرابشناسنامه1۹72۳۴8۹22 
ازمسجدسلیمان.8- بشناسنامه1۹72۳7۳277صادره  سمانه 

مرحوم(۹-گل  ازاندیکا)دختران  66۳۰۰۵۰27۴صادره  پرستوبشناسنامه 
قادری  همگی  اندیکا)همسرمرحوم(شهرت  از  افروزبشناسنامه66۳۹7672۹۵صادره 
والغیر. تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یک مرتبه 
آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م.الف)16/۴۵(
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

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 شماره1۳۹76۰۳۳1۰1۰۰۰۰۴1۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه حیدرزاده فرزند 
محمداسماعیل به شماره شناسنامه 6  کد ملی ۴۵7۹۵6۵827 صادره از دامغان 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 177/2۰ مترمربع پالک 
166۳ فرعی از 16۳ اصلی واقع در فلکه سوم- 11 غربی - کوچه چمران - پالک 
6 خریداری از مالک رسمی داود وهاب زاده حق محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
توانند  باشند می  اعتراضی داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
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/الف1۳۰۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/۴/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/۴/17

 محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس 

آگهی حصروراثت
آقای حسین دره قایدی نام پدرولی بشناسنامه ۵۰۵6صادره از دزفول درخواستی 
دره  ولی  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  خواسته  به 
اقامتگاه  1۳۹۴/1۰/2۹دردزفول  تاریخ  در  دزفول  بشناسنامه۳88صادره  قایدی 
بشناسنامه  قایدی  دره  2-علی  1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمی 
ازدزفول  بشناسنامه 2۴12صادره  قایدی  دره  ازدزفول۳-نورعلی  1۹۹۰۳۴۵صادره 
قایدی  دره  ازدزفول۵-عبدعلی  2۴۰8صادره  بشناسنامه  قایدی  دره  ۴-مرادعلی 
ازدزفول7- بشناسنامه 2۴۰۹صادره  قایدی  ازدزفول6-دره  بشناسنامه2۴1۰صادره 

برگی  قاید  دره  ازدزفول8-نیازعلی  2۴11صادره  بشناسنامه  قایدی  دره  یارعلی 
11۹6۳صادره  بشناسنامه  برگی  درقاید  دزفول۹-علی  از  بشناسنامه11۹6۴صادره 
ازدزفول11-بی بی درقایدی  قایدی بشناسنامه 8۳8صادره  ازدزفول1۰-تاجی دره 
بشناسنامه  درقایدبرگی  ازدزفول12-معصومه  بشناسنامه11۹6۵صادره  برگی 
ازدزفول  2666صادره  بشناسنامه  قایدی  دره  ازدزفول1۳-بستی  11۹6۳صادره 
نوبت  رادریک  مزبور  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  متوفی(والغیر.اینک  )زوجه 
آگهی می نماید تاهرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد از تاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به 

جزسری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دزفول-تقدسی فر

آگهی حصروراثت
آقای صاحب احمدی نام پدراحمدبشناسنامه1882۰۴۳77۴صادره ازشوشتردرخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرش مرحوم احمداحمدی 
اش  ورثه  شوشتردرتاریخ۹7/۳/2۴دراهوازفوت  188۰۴7۴182صادره  بشناسنامه 
عبارتنداز:1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر.2-علی بشناسنامه188۰۴۹۴۳2۹صادره 
ازشوشتر.۴-حسین  188۰۹۳۹126صادره  ازشوشتر.۳-امیربشناسنامه 
بشناسنامه1882۰86۴۹1صادره ازشوشتر.۵-حسن بشناسنامه187۰17۰۴۹۰صادره 
ازشوشتر.7- صادره  بشناسنامه1882۳۹26۴7  مرحوم(6-فاطمه  ازشوشتر)پسران 

همگی  مرحوم(شهرت  ازشوشتر)دختران  بشناسنامه188۰۹۰۰۳61صادره  جهان 
والغیر.8-شازنان کریمی بشناسنامه1۹۳۰۰۳6۳88صادره ازاندیمشک)همسرمرحوم(.

تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی 
نشرنخستین  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی 
ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م.الف)۹7/۴6(

دبیرشعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

شماره:2504  تاریخ :97/3/23 
آگهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره 1۳۹76۰۳۰1۰22۰۰۰1۳۰مورخ ۹7/2/6هیئت 
رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی ناصر تاجیک فرزند نبی اله به شماره شناسنامه 
۹صادرازشهریار نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴2/11 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  فرعی مفروز از قطعه تفکیکی از 12۳ اصلی واقع 
در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی حسن قوامی محرز گردیده لذا 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فا صله 1۵ روز آ گهی می شود در صورتیکه 
شخص یا شاخصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه 
گردد بد یهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات 
سند مالکیت صادرخواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود م الف ۵71
تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : ۹7/۴/2 تاریخ انتشار دومین آ گهی :17 /۹7/۴

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

تاریخ:97/3/29 شماره:97/پ/325
آگهی رونوشت حصر وراثت

متولد  غالمعلی  فرزند   22۹ شناسنامه  شماره  دارای  آباد  قوام  پور  صادق  عصمت 
1۳۳1 صادره از قم بشرح دادخواست و به کالس ۹7/پ/۳2۵ از این شورا درخواست 
حصروراثت نموده و چنین توضیخ داده که شادروان محمد صادق خسروی فرزند 
تراب به شماره شناسنامه ۵ در تاریخ ۹6/8/1۴ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-عصمت صادق پور قوام آباد 

فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 22۹ نسبت همسر متوفی
پسر  نسبت   2۳۳11 شناسنامه  شماره  به  صادق  محمد  فرزند  خسروی  2-حسن 

متوفی
پسر  نسبت   ۴۴۵1 شناسنامه  شماره  به  صادق  محمد  فرزند  خسروی  ۳-حسین 

متوفی
۴-مریم خسروی فرزند محمد صادق به شماره شناسنامه 1۳16 نسبت دختر متوفی
۵-سعید خسروی فرزند محمد صادق به شماره شناسنامه ۵۵1 نسبت پسر متوفی

دختر  نسبت   1۵7۳ شناسنامه  شماره  به  صادق  محمد  فرزند  خسروی  6-فاطمه 
متوفی

7-جواد خسروی فرزند محمد صادق به شماره شناسنامه 626 نسبت پسر متوفی
8- پرنیا خسروی فرزنده محمد صادق به شماره شناسنامه ۰۰1۰۹72۴6۳ نسبت 

دختر متوفی
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طرف 
مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصروراثت صادر خواهد شد. م الف 621

حوزه مرکزی شورای حل اختالف شهر جدید پرند

شماره:2506  تاریخ : 97/3/23
آ گهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
1۳۹76۰۳۰1۰22۰۰۰12۳مورخ  بشماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
۹7/2/6هیئت رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط 
کریم بر حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی زهراآقایی 
فرزند اکبر به شماره شناسنامه 7۳7صادرازتهران  نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 1۴۰متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  222 
از 16۰ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط  از قطعه تفکیکی  فرعی مفروز 
کریم از مالکیت رسمی علی اکبر توکلی محرز گردیده لذا منظور اطالع عموم مراتب 
یا شاخصی  آ گهی می شود در صورتیکه شخص  فا صله 1۵ روز  به  نوبت  در دو 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا 
نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بد 
یهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند 
مالکیت صادرخواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود م الف ۵7۰
تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : ۹7/۴/2 تاریخ انتشار دومین آ گهی :۹7/۴/17

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

دادنامه 
پرونده کالسه ۹6۰۹۹866۹۰1۰۰۴7۹شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹766۹۰1۰۰۰2۳ خواهان : آقای 
ناصر خسرو چهارراه  اباد  لرستان خرم  به نشانی  مراد علی احمدی فرزند کرم شا 
دانش گلستان سعدی دهم –خوانده :آقای فرشاد دانش نیا به نشانی لرستان – خرم 

آباد مجهول المکان –خواسته : مطالبه ضررو زیان ماده ۹ 
بتاریخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزارو سیصد و نود هفت در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه اول شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
با  است  نظر  تحت  و  واصل  دفتر  از  پرونده کالسه ۹6۰۹۹866۹۰1۰۰۴7۹  است 
توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید. 
رای قاضی: در خصوص دادخواست آقای مراد علی احمدی فرزند کرم شاه به طرفیت 
فرشاد دانش نیا به خواسته الف (مطالبه مبلغ 17/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت افت قیمت 
خودرو به انضمام خسارات دادرسی ب ( مطالبه مبلغ 1/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
کارشناسی تامین دلیل پ ( مطالبه مبلغ 8۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی صدور 
قرار تامین دلیل بدین توضیح خواهان اظهار داشته کامیون بنز به شماره انتظامی 
انتظامی  به شماره  با خودروی سواری سمند  رانندگی خوانده  با  ۳1-۳77 ع ۵7 
۳1-17۹ ژ 11 متعلق به بنده برخورد نموده و منجر به ورود خسارت گردیده لذا 
با توجه به تقصیر از ناحیه خوانده تقاضای محکومیت مشارالیه به جبران خسارت 
)افت قیمت ( را دارم علی ایحال با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده مفاد 
دادخواست تقدیمی ، تصویر مصدق مدارک مالکیت خواهان ،تصویر مصدق کروکی 
ترسیمی توسط پلیس راهور استان لرستان که علت تامه تصادف را بی احتیاطی 
از جانب راننده کامیون بنز به شماره انتظامی ۳1-۳77 ع ۵7 )فرشاد دانش نیا ( 
به علت حرکت با دنده غیر ضروری و نقص ماده 1۵۵ آیین نامه راهور نسبت به 
اعتراض  از  مصون  و  نموده  اعالم   11 ژ  شماره 17۹-۳1  به  سواری سمند  راننده 
/الف /ص  به شماره ۹6/21  دادگستری  کارشناس رسمی  نظریه  و مالحظه  مانده 
از تصادف را مبلغ  مورخ 1۳۹6/11/1۰ که افت قیمت خودروی زیان دیده ناشی 
17/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و اعالم نموده که به عنوان ضمائم دادخواست به خوانده 
ابالغ و اعتراض نسبت به آن واصل نگردیده و اینکه هر کس بدون مجوز قانونی عمدا 
یا در نتیجه بی احتیاطی به مال دیگری لطمه وارد نماید )بالمباشره یا تسبیب ( و 
موجب ضرر مادی و معنوی گردد مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد 
بود و از طرفی خوانده علی رغم دعوت از طریق آگهی )بدلیل مجهول المکان بودن 
( در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال ننموده من حیث المجموع 
شورا دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به قائده )الضررفی االسالم ( و ) من 
اتلف مال الغیر فهو له ضامن (و ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۳1 قانون 
مدنی و مواد 1۹8-۵1۵-۵1۹ قانون آین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب 1۳7۹ و ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1۳۹۴ حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت افت قیمت خودرو و 
مبلغ 1/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی تامین دلیل و مبلغ 8۵۰/۰۰۰ بابت 
هزینه دادرسی صدور قرار تامین دلیل و مبلغ 6۰۳/7۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی 
و مطالبه خسارت در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست روز دیگر قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی . 

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

از  خانم شایسته محمودی بودیان فرزند علی محمد نسبت به ۳۰72 سهم مشاع 
۹8۳۰۴ سهم کل ششدانگ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  
یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از مرحوم 
ابوالمحمد محمودی بودیان به ارث رسیده خریداری درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه ۹۴-16۳ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳۹76۰۳16۰۰7۰۰۰1۳۳ مورخ  27 
مساحت  به  ودکاکین  ساختمان  باب  یک  مالکیت  سند  به صدور  / ۹7 حکم   2  /
۵۳8  متر مربع به نام خانم مذکور صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان رستم وکیلی و علی رشیدی رستمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله 1۵روز 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 محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم شایسته محمودی بودیان 

صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی
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آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم طلیعه عبدی بودیان فرزند احمد نسبت به 8۵18 سهم مشاع از ۹8۳۰۴ سهم 
اصلی  یک  از پالک   را  عادی خود  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  کل ششدانگ 
جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از مرحوم ابوالمحمد 
محمودی بودیان به ارث رسیده خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ۹۴-161 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳۹76۰۳16۰۰7۰۰۰117 مورخ  27 / 2 / ۹7 
حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان ودکاکین به مساحت ۵۳8  متر مربع 
به نام خانم طلیعه عبدی بودیان صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان رستم وکیلی و علی رشیدی رستمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله 1۵روز 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 
انقضای مدت مقرر  از  اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس  دادخواست را به 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم طلیعه عبدی بودیان 

صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی
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آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

از  مشاع  سهم   ۴۰8۹ به  نسبت  ابوالمحمد  فرزند  بودیان  محمودی  ملیحه  خانم 
۹8۳۰۴ سهم ششدانگ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  یک 
از مرحوم  که  قلعه جوانرود  به  معروف  در بخش 1۳کرمانشاه  واقع  اصلی جوانرود 
ابوالمحمد محمودی بودیان به ارث رسیده خریداری درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه ۹۴-168 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳۹76۰۳16۰۰7۰۰۰1۳7 مورخ  27 / 
2 / ۹7 حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان ودکاکین به مساحت ۵۳8  
متر مربع به نام خانم ملیحه محمودی بودیان صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان رستم وکیلی و علی رشیدی رستمی و غیره می باشد لذا مراتب 
به مورد  تا چنانچه کسانیکه نسبت  فاصله 1۵روز آگهی می شود  به   نوبت  در دو 
اعتراض  دوماه  به مدت  آگهی  این  اول  نوبت  انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا 
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 محل تحویل دهد. بدیهی است پس 
از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم 
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  نمود.  خواهد  صادر  بودیان  محمودی  ملیحه 

متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی
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در  گفت:  خبری  کنفرانسی  در  ژاپن  نفت  شرکت  رییس 
برای  را  آمریکا  تحریم های  از  معافیت  دولت  که  صورتی 
خریداران نفت ژاپنی تضمین نکند، مجبور به توقف خرید 

نفت از ایران هستیم.
به گزارش زمان به نقل از ایلنا « رییس شرکت نفت ژاپن 
در  ژاپنی  پاالیشگاه های  کرد:  اعالم  دیروز  جی(  ای  )پی 
صورتی که دولت دریافت معافیت از تحریم های آمریکا برای 
بارگیری نفت  ایران را تضمین نکند،  از  ادامه واردات نفت 
خام ایران را از اول ماه اکتبر متوقف خواهند کرد.»تاکاشی 
رییس  همچنین  و  ژاپن  نفت  شرکت  رییس  تسوکیوکا« 

»ایدمیتسو کوسان«، دومین پاالیشگاه بزرگ ژاپن گفته که 
اگر پرداخت ها به ایران بعد از پایان مهلت 18۰ روزه آمریکا 
در چهارم ماه نوامبر ممکن نباشد، ممکن است خریداران 
برای  آگوست  ماه  در  را  خود  سفارشات  آخرین  ژاپنی، 

بارگیری کشتی ها در ماه سپتامبر انجام دهند.
این است که  ما  وی در یک کنفرانس خبری گفت: دلیل 
نوامبر  ماه  در  اکتبر  ماه  بارگیری کشتی های  پرداخت های 
انجام می شود.  ژاپن باید تا چهارم نوامبر مهلتی از دولت 
می کنم  فکر  من  کند.  دریافت  واردات  ادامه  برای  آمریکا 
الزم است به اقدامات برخی کشورها نظیر چین و هند که 

وارداتشان را در طول تحریم های دولت قبلی ادامه دادند، 
شرکت  ارشد  مدیران  از  یکی  اوکودا«  کنیم.»شینیا  توجه 
نفت ژاپن هم گفته که وزیر تجارت ژاپن اطالعاتی را درباره 
جزییات تحریم های احتمالی آمریکا جمع آوری کرده است.

»تسوکیوکا« گفته که صنایع پاالیشگاهی ژاپن آماده توقف 
واردات نفت ایران است؛ چرا که تحریم های اخیر مشکالتی 
به  آورد.  خواهد  وجود  به  المللی  بین  پرداخت های  در  را 
واسطه تحریم های ایران موسسات بین المللی مالی به دلیل 
نگرانی هایی که از بابت عدم توانایی برای انجام عملیات در 

آمریکا دارند، به شدت محافظه کار خواهند شد. 

رییس شرکت نفت ژاپن مطرح کرد؛ 

احتمال توقف واردات نفت ژاپن از ایران به دلیل تحریم های آمریکا 
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تاکید وزیر جهاد  بر پشتیبانی همه جانبه 
از صنعت طیور

 وزیر جهاد با بیان اینکه مدیران و دستگاه های تابعه این وزارتخانه باید همه 
پشتیبانی ها را از صنعت طیور انجام دهند،برای تسریع و رفع مشکالت این 

صنعت ، دستورات الزم را به مدیران مربوطه ابالغ کرد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نشست 
با مدیران تشکل ها و فعاالن صنعت طیور کشور، زیربخش دام و طیور را 
فعالیتی اقتصادی و با ارزش افزوده باال عنوان کرد و با اشاره به این که 
تولیدات این زیر بخش از کاالهای اساسی مورد نیاز جامعه است، اظهار 
داشت:نقش و اهمیت گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز در اقتصاد 
ملی، امنیت غذایی و معیشت مردم بی بدیل است و این در شرایط و زمان 
ادامه  ملموس می شود.وی  جامعه  آحاد  و  مسئولین  برای  کمبود  های 
داد:وقتی اعالم می شود دو میلیون تن گوشت مرغ و یک میلیون تن تخم 
مرغ در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تولید و به مصرف مردم می رسد 
و بخشی هم صادر می شود، شاید برای آحاد جامعه تمام ابعاد این ظرفیت 
مشخص نباشد، اما زمانی که این تولید با یک کسری 1۰ درصدی به دلیل 
عواملی نظیر بیماری و... مواجه می شود )مانند شرایطی که در کسری تخم 
مرغ به دلیل آنفلوآنزای پرندگان ایجاد شد( نقش و اهمیت تولیدات داخلی 
عیان و مشخص می شود.حجتی خاطرنشان کرد: همه ظرفیت های کشور 
برای تامین کسری 1۰ درصدی تخم مرغ از طریق واردات با اعمال حداکثر 
حمایت ها از واردات این محصول به عمل آمد، ولی باز نتوانست خال تولید 
داخلی را جبران کند.وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:تجربه مدیریت در 
فرآیند تامین و عرضه کسری تخم مرغ ناشی از آنفلوآنزای پرندگان، از طریق 
واردات نشان داده گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز اگر در داخل 
تولید نشوند و تامین آنها به اتکای تولید داخلی نباشد، محصوالت وارداتی با 
ارز یارانه ای و انواع حمایت های دیگر باز بیشتر از قیمت داخلی به جامعه 

عرضه خواهد شد، بنابراین این محصوالت باید در داخل تولید شوند.

افزایش ١٠ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری 

عضو هیات مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی از افزایش 1۰ 
درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری از روز جمعه اول تیرماه خبرداد 
و گفت: بلیت قطارهای تابستانی از امروز با 1۰ درصد افزایش به متقاضیان 

عرضه می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علیرضا شیخ طاهری « در جمع خبرنگاران 
افزود: قیمت بلیت قطارهای مسافری آخرین بار در سال ۹۴ در کشور 
افزایش یافت و با توجه به تورم و رشد هزینه های شرکت های ریلی از 
جمله دستمزدها و قیمت قطعات و تجهیزات افزایش قیمت بلیت قطارهای 
مسافری اجتناب ناپذیر بود.وی با بیان این که شرکت های ایرانی پیشنهاد 
افزایش 2۰ درصدی قیمت ها را ارائه داده بودند، اما سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان با 1۰ درصد موافقت کرد، یادآور شد: 
در نهایت با افزایش 1۰ درصدی قیمت ها از امروز نرخ جدید بلیت در تمام 
تمام مسیرهای ریلی اعمال می شود.وی با بیان این که حاشیه سود شرکت 
های ریلی بسیار اندک است ، اظهارداشت: در صورتی که این افزایش قیمت 
های اعمال نمی شد، شرکت های ریلی بسیار زیانده می شدند، حتی تراز 
مالی برخی از شرکت ها منفی می شد. شیخ طاهری به متوسط اشغال 
صندلی قطارهای مسافری در کشور اشاره کرد و گفت: ضریب اشغال صندلی 
قطارهای مسافری در کشور به طور متوسط کمتر از 7۰ درصد است و 
امیدواریم با ارایه خدمات مطلوب به مسافران و افزایش تقاضا شاهد رونق 

کسب و کار شرکت های ریلی در کشور باشیم.

خبر

ثبت قیمت کاالها
 در سامانه ١24 الزامی شد

مصرف  و  تولیدکنندگان  از  حمایت  سازمان 
کنندگان در اطالعیه ای اعالم کرد: ثبت قیمت 
کاالها و خدمات بهره مند از نرخ ارز رسمی در 

سامانه 12۴ الزامی شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان 
تعزیرات حکومتی در اطالعیه مشترکی در 18 
هرگونه  ممنوعیت  بر  امسال  ماه  اردیبهشت 
تغییر  بهانه  به  خدمات  و  کاال  قیمت  افزایش 
نرخ ارز تاکید کردند، زیرا تامین و پرداخت ارز 
برای همه مصارف قانونی تعریف شده است.در 
دقیق،  نظارت  برای  است:  آمده  اطالعیه  این 
هدفمند، موثر و برخورد سریع با متخلفان، الزم 
است همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه 
کنندگان کاال و خدمات که از ارز رسمی )دالر 
۴2۰۰ تومان( بهره مند شده و می شوند، نسبت 
به تعیین قیمت کاال و خدمات خود براساس 
تعیین  هیات  مصوب  گذاری  قیمت  ضوابط 
و تثبیت قیمت ها که در سامانه این سازمان 
دسترس  در   www.cppo.ir نشانی  به 
همه  از  اطالعیه  این  کنند.در  اقدام  است، 
تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان 
کاال و خدمات خواسته شده تا فهرست قیمت ها 
را برای ثبت در سامانه اطالع رسانی قیمت کاال 
و خدمات )به نشانی ir.12۴.www( به ادارات 
کل تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان ارایه کنند. در این اطالعیه آمده 
است: قیمت های اعالمی باید منطبق با ضوابط 
اینکه مسئولیت هرگونه  باشد؛ ضمن  یادشده 
حقیقی  اشخاص  برعهده  ها  قیمت  مغایرت 
از  هرگونه خودداری  و  بوده  ذیربط  حقوقی  و 
درج قیمت و عرضه کاال و خدمات با نرخ های 
اعمال  و  رسیدگی  وقت  اسرع  در  غیرمتعارف 
سازمان  اطالعیه  شد.براساس  خواهد  قانون 
حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، 
شهروندان می توانند با شماره تلفن های ۵۴ 
و262۰۰۰۵۳ برای راهنمایی و هماهنگی نحوه 
ارایه اطالعات و ثبت قیمت اقدام تماس گرفته و 
همچنین تخلف ها را از طریق سامانه 12۴ برای 

پیگیری اطالع رسانی کنند.

ادامه از صفحه 1خبر
ملکی افزود: در واقع افزایش نقدینگی در جامعه 
یکی از عواملی است که سبب می شود مردم 
برای خرید و سرمایه گذاری به بازارها روانه 
شوند در نتیجه افزایش تقاضا و کاهش عرضه 
خودبه خود قیمت ها حدود 1۰ الی 1۵ درصد 
افزایش می یابد.وی گفت: ما این میزان افزایش 
نمی  جایز  را  داخلی   خودروهای  در  قیمت 
دانیم و در شورای رقابت هم برای خودروهای 
زیر ۵۰ میلیون تومان، افزایش قیمت کمی را 
در نظر گرفته ایم تا مردم برای تهیه وسیله 
مورد نیاز خود با تغییرات عجیب مواجه نشوند.

وی با اشاره به سایر عوامل موثر بر نوسانات 
قیمت خودروها نیز تصریح کرد:قطعا عوامل 
داخلی هم بر اقتصاد بازارِ مذکور موثر است. 
عواملی نظیر بسته شدن سایت ثبت سفارش، 
باال رفتن تعرفه واردات و تقاضای کنترل نشده 
جامعه برای خرید خودرو، موجب بروز تورم 
در این بازار شد.وی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر  خودروسازی  های  تاثیر خروج شرکت  بر 
قطعا  اظهارکرد:  داخلی،  تولیدات  کیفیت 
که  پر مصرف  داخلی  از خودروهای  تعدادی 
با دانش بومی تغذیه می شوند از خروج این 

شرکت ها تاثیر نمی پذیرد، زیرا قطعات این 
خودروها  در داخل تولید و نصب می شود.

ملکی در پایان خاطر نشان کرد: اما خودروهای 
لوکس با قطعات وارداتی که  قیمت گذاری 

آن ها توسط شورای رقابت صورت نمی گیرد 
قطعا با تغییراتی در کیفیت رو به رو خواهند 
شد،   این خودروسازان وابستگی ۵۰ الی 6۰ 
درصدی به واردات دارند، این شرکت ها باید 

برای کاهش  وابستگی های خود به واردات 
تالشی جدی کنند، البته با جایگزین کردن 
دانش باالی مهندسان ایرانی و سایر شرکای 

بین المللی جای نگرانی نیست.

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

نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 2۰.۹.1۳۹۰ ،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان  مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد :
مرحله سوم  سال ۹7 

بخش 1 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگتاب پالک 6 اصلی بخش  یک 

۵۰ فرعی محمد رضا نادری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 2۴۹.7۰ متر مربع که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه وقف می 

باشد واقع در قریه سنگتاب خریداری از داریوش رنجبر پور مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیر آباد پالک 8 اصلی بخش یک 

2۴8فرعی خانم زهرا حیدری داویجانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت 2۵1.88 متر مربع واقع در امیر آباد خریداری از 

حسین رضایی مالک رسمی 
2۴۹ فرعی آقای حسن خاکپور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 2۳۹.8۳ متر مربع واقع در قریه امیر آباد خریداری از هادی 

افضلی راد مالک رسمی
2۵۰ فرعی آقای حسن خاکپور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 22۳.۰۰ متر مربع واقع در در قریه امیر آباد خریداری از 

محمد خاکپور مالک رسمی 
2۵1فرعی خانم مژگان مراد پور پنجه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت ۳۵8.1 متر مربع واقع در قریه امیر آباد خریداری از 

ابوالقاسم شاکری مالک رسمی 
به  به شش دانگ یک قطعه زمین  اکبرزاده نسبت  آقای وحید  2۵2 فرعی 
مساحت 8۹6.۹۵مترمربع واقع در قریه امیرآباد خریداری از اسماعیل روستایی 

مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک 1۴ اصلی بخش 1

 1۰8 فرعی آقای غالمرضا وزیری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت۳21.81 متر مربع که مقدار 12۰. سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد واقع در قریه سعادت آباد خریداری از حسین حبیبی مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده  پالک 1۵ اصلی بخش 1
2۰1  فرعی آقای نصراهلل اسالمی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت22۴.۵7 متر مربع. که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه 

وقف می باشد واقع در قریه کچلده خریداری از قاسم بشیری مالک رسمی
 2۰2 فرعی آقای بهروزتهمی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با  ساختمان 
احداثی به مساحت 282.11 متر مربع که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه وقف 

می باشد واقع در قریه کچلده خریداری از عشرت دیوساالر مالک رسمی
 2۰۳ فرعی آقای مهدی عمادی خوروقی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت66۹.۳7 مترمربع واقع در قریه کچلده خریداری 

از قاسم وحدت السمی مالک رسمی
 2۰۴ فرعی خانم فریده حاجی مال محمد نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت 262.7۴متر مربع که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه 

وقف می باشد واقع در قریه کچلده خریداری از ولی اهلل اصغرپور مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه کیابسر پالک 18 اصلی بخش یک 

۹6 فرعی آقای قاسم مهدوی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت۳۴7.۰۳ مترمربع واقع در قریه کیابسر خریداری از شعبانعلی 

مهدوی مالک رسمی
 ۹7 فرعی آقای یحیی عابدی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۳86.۴6مترمربع واقع در قریه کیابسر خریداری از محمد 

سلطانی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک 2۰ اصلی بخش یک 

1۴6 فرعی آقای عبدالمطلب شیرانی بیدآبادی امنیه  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 1۳۴۵.۰۰مترمربع 

واقع در قریه باریکال خریداری از حجت اهلل منصوری مالک رسمی
 1۴6 فرعی  خانم معصومه سلمانی نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت1۳۴۵.۰۰ مترمربع واقع در قریه باریکال 

خریداری از حجت اهلل منصوری مالک رسمی 
1۴7 فرعی آقای رضا حاجی محمدی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت1۹۴.2۰ مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از 

سید مرتضی حسینی مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک 21 اصلی بخش 1
 118 فرعی خانم سیاره محمدی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت ۵۵۰.۰۰مترمربع واقع در قریه وازده علیا خریداری 

از روی رسول روستا مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه تورانکال پالک 2۳ اصلی بخش 1 

8۵فرعی آقای نبی اهلل مهدوی زاده نسبت به. ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت۵1۹.۹2 متر مربع که مقدار8۰ سیر مشاع عرصه 

وقف می باشد واقع در قریه تورانکال واگذاری از آمنه بر زین مالک رسمی 
86فرعی خانم کتان کرمی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت۴۹6.۹2 متر مربع که مقدار 8۰ سیر  مشاع عرصه  وقف می 

باشد واقع در قریه تورانکال خریداری از سعید احسانی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه جلیکان پالک 2۵ اصلی بخش 1

 6۰7 فرعی آقای شعبان حق بیان نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت۵۰1.18 مترمربع واقع در قریه جلیکان خریداری از 

حسن حق بیان مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی پالک 28 اصلی بخش 1

 17۹ فرعی آقای محمدرضا عفتی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۹۳۰.8۰ مترمربع واقع در قریه رمشی خریداری از ابراهیم 

عفتی مالک رسمی
 18۰ فرعی خانم شیما صادقی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۳۰۰.۰۰ مترمربع واقع در قریه رمشی خریداری از بهنام 

جهانگیری مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه خطیب کال پالک 2۹ اصلی بخش 1 

11۵ فرعی خانم آذر کوه گیالنی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
کال  قریه خطیب  در  واقع  مترمربع  مساحت۳16.۵8  به   احداثی  ساختمان 

خریداری از عباس حسین زاده و پژمان کالرستاقی مالک رسمی
 117فرعی  آقای مهدی نعبمی  یزدلی  نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت2۵1.88 مترمربع واقع در قریه خطیب کال خریداری 

از رحمان سلطانی مالک رسمی 
117 فرعی آقای مصطفی نعبمی یزدلی نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت2۵1.88 مترمربع واقع در قریه خطیب کال خریداری 

از رحمان سلطانی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه بلویج پالک ۳۰ اصلی بخش 1 

 11۴ فرعی آقای حسن رنگها نسبت به 6 دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت. ۳2۵.71مترمربع واقع در قریه بلویج خریداری از بهروز 

اعظمی فر مالک رسمی 
بخش دو 

امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک 6 اصلی بخش 2
81 فرعی آقای پرویز جوادی مقدم نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به  مساحت 2۹7.۵۵ مترمربع واقع در قریه ایرکا واگذاری از 

حمیدرضا جوادی مقدم مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه فوالدکال پالک 1۰ اصلی بخش 2

68 فرعی آقای کامران باغبان باشی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۴1۰.۴۰ متر مربع که مقدار ۵2 سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه فوالدکال خریداری از اسماعیل ابراهیمی 

مالک رسمی
 68 فرعی  آقای کامیار باغبان باشی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت ۴1۰.۴۰ متر مربع که مقدار ۵2 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه فوالدکال خریداری از اسماعیل 

ابراهیمی مالک رسمی
 68 فرعی آقای  احد علومی یزدی  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۴1۰.۴۰مترمربع که مقدار ۵2 سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه فوالدکال خریداری از اسماعیل ابراهیمی 

مالک رسمی
 بخش 11

 امالک متقاضیان واقع در قریه کراتکتی پالک 2 اصلی بخش 11
 278 فرعی آقای فرهاد داودی نژاد نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت1۳۰۴.61 مترمربع واقع در قریه کراتکتی خریداری 

از رضا داودی نژاد مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه شهربند پالک 7 اصلی بخش 11 

۳۵۵ فرعی آقای رحیم ندائی یا جلو نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت178.۴۹ مترمربع واقع در قریه شهر بند  خریداری 

از حسین طالبی مالک رسمی

 ۳۵6 فرعی آقای عادل ندائی یا جلو نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به  مساحت167.8۳ مترمربع واقع در قریه شهربند  خریداری 

از حسین طالبی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا پالک 8 اصلی بخش 11

با  به شش دانگ یک قطعه زمین  آقای محمد عزیزی نسبت   2۰۴ فرعی 
ساختمان احداثی به مساحت ۴8۴.۵۰مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری 

از صالح بیگ اوغلی  کلخوران مالک رسمی 
2۰۵ فرعی آقای رضا حمزه نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت2۰۵.8۰ مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری از سید موسی 

حسینی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه. اناده پالک 1۵ اصلی بخش 11 

 262 فرعی آقای غالمعلی رضازاده زکی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت2۹2.16 مترمربع واقع در قریه. اناده خریداری از 

تقی سیفی مرزان مالک رسمی
 26۳ فرعی خانم طاهره باقری جاه  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت۳۵7.26 مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از تقی 

سیفی مر زان  مالک رسمی
 26۴فر عی خانم ملیحه سادات خلیلی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت۳۴1.۰۰ مترمربع واقع در قریه. اناده  خریداری از 

تقی سیفی مرزدان مالک رسمی 
26۵ فرعی خانم آذر مید وخت سبزواری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت218.۹2 مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از 

کبری رضایی مالک رسمی
 266 فرعی  آقای تقی سیفی مرزان  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت۳۹۹.1۹ مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از 

کبری رضایی مالک رسمی
 267 فرعی خانم فاطمه قدیرلی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت172.۴6 مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از 

مهدی شاکریان مالک رسمی 
268 فرعی  آقای مجید کبیری نائینی فر نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت۳26.۳۰ مترمربع واقع در قریه. اناده  خریداری از 

تقی  سیفی مرزان مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ چالک پالک 16 اصلی بخش 11

 18۹ فرعی آقای مهدی کاظم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت268.8۰ مترمربع واقع در قریه سنگ چالک 

خریداری از مجتبی دهقانی مالک رسمی
 18۹ فرعی خانم مریم اسمعیلی محسن آبادی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت268.8۰ مترمربع واقع 

در قریه سنگ چا لک  خریداری از مجتبی دهقانی مالک رسمی
 1۹۰ فرعی خانم فرشته نوری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت281.۰۰ مترمربع واقع در قریه سنگ چالک خریداری از 
ضرغام شهابی مالک رسمی 1۹1 فرعی خانم زهرا میرشکاری نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان. احداثی  به مساحت2۴۰.۰۰ مترمربع واقع در 

قریه سنگ چالک خریداری از عباس خسروی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال پالک 1۹ اصلی بخش 11

 ۳۹۳ فرعی آقای امین نجف تو مرائی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت2۵۳.۳۴ مترمربع واقع در قریه چمازکال خریداری 

از محمد مهد ی  شیخ گل زردی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سیاهکال پالک 21 اصلی بخش 11 

2۵۳ فرعی آقای غالمعلی دهقان نسبت به ششدانگ یک  قطعه زمین با سوئیت 
احداثی به مساحت162.26 متر مربع که مقدار 2۰ سیر مشاع عرصه وقف می 

باشد واقع در قریه سیاهکال موروثی  از اسداهلل دهقان مالک رسمی
 2۵۴ فرعی خانم خدیجه دهقان نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت 2۳۰.6۰متر مربع که مقدار 2۰ سیرمشاع عرصه 
وقف می باشد واقع در قریه سیاهکال موروثی از مرحوم حاج ابراهیم دهقان مالک 

رسمی
 2۵۵ فرعی آقای حسین طالبی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با اطاق  
احداثی به مساحت ۳۰۴.11مترمربع که مقدار 2۰ سیر مشاع عرصه وقف می 

باشدواقع در قریه سیاهکال خریداری از بهرام درخشانی مالک رسمی
2۵6 فرعی آقای فرهاد خالقی نیا نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان ا حداثی  به مساحت ۴۹8.۵7متر مربع که مقدار 2۰ سیر. مشاع عرصه 

وقف می باشد واقع در قریه سیاهکال واگذاری از قنبر خالقی نیا   مالک رسمی
 2۵7 فرعی آقای جهانگیر کریمی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 

ساختمان احداثی  به مساحت۳۹7.8۳ مترمربع واقع در قریه سیاهکال خریداری 
از. بنین  علی پور مالک رسمی 

2۵8 فرعی آقای ناصر نصرتی جهرمی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت۵8۹.۹۰ مترمربع واقع در قریه سیاهکال خریداری 

از فاطمه رضوانیان مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه حاجی آباد پالک ۳۰اصلی بخش 11

 ۹2 فرعی آقای محمد خورشیدی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت۳۳8.۹2 مترمربع واقع در قریه 

حاجی آباد خریداری از ارسالن آذرکیش مالک رسمی
 ۹2 فرعی آقای مهدی خورشیدی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از از شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۳۳8.۹2 مترمربع واقع در 

قریه حاجی آباد خریداری از ارسالن آذرکیش مالک رسمی
۹2 فرعی خانم سارا خورشیدی نسبت به یک و نیم دانگ  مشاع از ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۳۳8.۹2 متر واقع در قریه حاجی آباد 

خریداری از ارسالن آذرکیش مالک رسمی 
 ۹2 فرعی خانم سمیه خورشیدی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت ۳۳8.۹2متر مربع واقع در قریه 

حاجی آباد خریداری از ارسالن آذرکیش مالک رسمی
امالک  متقاضیان واقع در قریه اسپی کال پالک ۳۴ اصلی بخش 11 

۳71 فرعی آقای نوح اهلل اللهی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت2۰۹.26 مترمربع واقع در قریه اسپی کال خریداری از مهران 

سپهری مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکال پالک ۳6اصلی بخش 11

 11۰ فرعی آقای ضیاء اهلل مسلمی نژاد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت2۵.۰۰ مترمربع واقع در قریه شیخ 

علیکال خریداری از مصطفی جمارانی مالک رسمی 
11۰ فرعی  خانم سکینه خدایاری نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت2۵۰.۰۰ مترمربع واقع در قریه شیخ 

علیکال خریداری از مصطفی جمارانی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه طالب آباد پالک ۳۹ اصلی بخش 11

 ۴۹ فرعی آقای سعید توکلی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت2۵2.۴2 متر مربع که مقدار 12۰ سیر مشا ع عرصه وقف می 

باشد واقع در قریه طالب آباد خریداری از میالد یعقوبی فر مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سیکل پالک ۴۰ اصلی بخش 11

 ۴ فرعی خانم شیرین طهماسبی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
مساحت2۵۹.1۰ مترمربع واقع در قریه سیکل خریداری از نیما پورداود ی مالک 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده پالک ۴1 اصلی بخش 11

 226 فرعی خانم سحر طالبی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۴6۵.2۴مترمربع واقع در قریه سنگین ده خریداری از یوسف 

توکلی مالک رسمی
 227 فرعی آقای ابوذر توکلی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 22۵.۰۰مترمربع واقع در قریه سنگین ده خریداری از مجید 

شهابی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه عربخیل  پالک ۴6 اصلی بخش 11 

26۹ فرعی امیر کشوری نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت۳1۳۵.27 متر مربع که مقدار 6۴ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد   واقع در قریه عربخیل خریداری از عبدالرضا ماهانی مالک رسمی

 26۹ فرعی آقای امیر حاجی ابوالحسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۳1۳۵.27 متر مربع که مقدار 
6۴ سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه عربخیل خریداری از عبدالرضا 

ماهانی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه عبداهلل آباد پالک ۴7 اصلی بخش 11

 ۵7۳ فرعی خانم زهرا رضایی نژاد نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
آباد  عبداهلل  قریه  در  واقع  مترمربع  مساحت2۵۴.۴۰  به  احداثی   ساختمان 

خریداری از محمدرضا آبیان مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه لسفیجان پالک ۵۴ اصلی بخش 11

21۵ فرعی  آقای سید رضا حسینی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت217.68 مترمربع واقع در قریه لسفیجان خریداری 

از عبداهلل رجبی راد مالک رسمی
 216 فرعی آقای حجت اهلل نصیری  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت27۰.1۰ مترمربع واقع در قریه لسفیجان خریداری 

از علی اعظم توکلی مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در شهر چمستان پالک ۵7 اصلی بخش 11
 2۰۰۳ فرعی خانم رفعت ملکی  دالرستاقی نسبت به شش دانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی به مساحت۴۵8.6۳ مترمربع واقع در  شهر چمستان 
خریداری از قربان ابراهیمی مالک رسمی 

2۰۳۹فرعی  آقای نقی کیانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 2۳8.۰۰مترمربع واقع در شهر چمستان خریداری از علیرضا 

موسوی مالک رسمی
 2۰۴۰ فرعی آقای مجتبی اشتری  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به  مساحت۴18.۹2 مترمربع واقع در شهر چمستان صلح  

شده از قاسم اشتر ی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد پالک1۰۰ اصلی بخش 11

با  زمین  قطعه  دانگ یک  به شش  نسبت  رحیمی  مجید  آقای  فرعی   ۴16
ساختمان احداثی به مساحت2۴8.۹۳ مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری 

از ابوالقاسم حسن زاده مالک رسمی 
۴17 فرعی آقای بهزاد کریم آبادی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت2۹۴.2۳ مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از میران قاسم زاده 

مالک رسمی
 ۴18 فرعی آقای حیدر بهرامی خرم نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت2۳۴.۰8 مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از اباصلت شهابی 

مالک رسمی
 ۴1۹ فرعی خانم فاطمه جهان تبغ نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 2۵۴.1۰مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از ابوالقاسم حسن 

زاده مالک رسمی
 ۴2۰ فرعی آقای بهزاد کریم آبادی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت2۹۵.۹1 مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از عارف فانی اسکی 

مالک رسمی 
۴21 فرعی آقای علی رزاقی کاشانی نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت22۰.1۵ مترمربع واقع در قریه نعمت 

آباد خریداری از روح اهلل لطفی مالک رسمی
 ۴21 فرعی آقای ناصر کشاورز رفیعی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت22۰.1۵ مترمربع واقع در قریه نعمت 

آباد خریداری از روح اهلل لطفی مالک رسمی 
۴22 فرعی آقای علیرضا رمانی فروشانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 2۳۳.۳7مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از حسن رحمتی 

مالک رسمی
 ۴2۳ فرعی خانم فاطمه حسنی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 
22۰.۰۰مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از عباس راشد مالک رسمی 
با  زمین  قطعه  دانگ یک  به شش  نسبت  لطفی  اهلل  روح  آقای  فرعی   ۴2۴
ساختمان احداثی به مساحت2۳1.6۵ مترمربع واقع در قریه نعمت آباد واگذاری 

از گل بهار هادیزاده مالک رسمی
با  نریمان نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین   ۴2۵ فرعی آقای مهدی 
ساختمان احداثی به مساحت27۰.۳۵ مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری 

از فرهاد داودی نژاد مالک رسمی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد رسمی و ماده 1۳ آئین نامه مربوط این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهر ها نتشر و در روستا ها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست بیهی است برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکوردر مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار 
نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان با اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

نماید م.الف م. الف 78۰۰21/۹7
تاریخ انتشار نوبت اول ۹7/۳/1۹تاریخ انتشار نوبت دوم ۹7/۴/2

سید عباد شانه دشتی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

افزایش نقدینگی یکی ازعوامل افزایش قیمت خودرو؛       

وزیر صنعت قول داد 31 روزه حباب قیمت خودرو بترکد    

رییس کل گمرک ایران ترخیص نسیه و قبول ضمانت نامه را دو اقدام ویژه گمرک در حمایت از 
واحدهای تولیدی عنوان کرد.

به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، فرود عسگری با تشریح جزییات این اقدامات گفت: 
در حال حاضر در گمرگ برای کمک به بخش ترخیص کاال، برای بسیاری از واحدهایی که دچار 
کمبود نقدینگی هستند، به خصوص برای واحدهای تولیدی، کاالهایشان به صورت ترخیص نسیه 
انجام می شود.وی افزود: برای این واحدها مهلت شش ماهه می دهیم و ۵۰، 6۰ و گاهی 7۰ درصد 
کاال را ترخیص می کنیم که تقریبا معادل حقوق ورودی می شود. به این ترتیب این میزان از واردات 
آنها وارد چرخه و پروسه تولید می شود تا آنها بعدا بقیه کاال را ترخیص کنند. این یکی از کمک هایی 
است که برای راحتی کار بازرگانان انجام می دهیم.عسگری ادامه داد: کمک دیگر وصول ضمانت نامه 
برای کاالهایی است که تولید داخل ندارند. آنهایی که مشابه تولید داخل داریم مشمول ضمانت نامه 
نیستند. براساس آماری که روندی ۴، ۵ ساله را بررسی کردیم، تقریبا 6۰، 7۰ درصد کاالهای وارداتی 
به کشور را مشمول ضمانت نامه کرده ایم. این کاالها با سررسید تقریبا یکساله می توانند با ضمانت 
نامه بانکی ترخیص شوند.رییس کل گمرک ایران در ادامه گفت: در اقدامی دیگر تصمیم گرفته ایم 
برای ورود موقت، واحدهای تولیدی خودمان بدون نیاز به پروسه ثبت سفارش بتوانند کاالهای خود را 
پیگیری کنند. این اقداماتی است که برای وضعیت فعلی مناسب است.عسگری در رابطه با اینکه برای 
مشکالت و مسایل تجار در واردات و صادرات چه تدابیری در نظر گرفته شده است، توضیح داد : بنده، 
آقای خسروتاج از وزارت صنعت و معدن، افرادی از سازمان برنامه و بودجه و از بانک مرکزی عضو 
کارگروه ماده 1۴ مصوب دولت هستیم. در این کارگروه مسایل، موارد و مشکالتی که بخش خصوصی، 
تجار و بازرگانان در حوزه تجارت خارجی دارند را رصد می کنیم. هر هفته سه جلسه در روزهای زوج 
از 7 تا 1۰ صبح نمونه های موردی را بررسی و تصمیم گیری می کنیم.رییس کل گمرک ایران در 
خصوص مشکالت صف ثبت سفارش و ترافیک آن نیز گفت: وقتی ارز ۴2۰۰ تومانی داشته باشید، 
طبیعی است در ثبت سفارش ها صف ایجاد شود. در صف ثبت سفارش آمار باالست، اما در واقع تمام 
این ثبت سفارش ها باید مدیریت و اولویت بندی شود. مثال ابتدا باید کاالهای اساسی، مواد اولیه، 
تجهیزات خط تولید، قطعات و ... مدیریت شود و بعد باقی کاالها بررسی شود. باید توجه کرد که همه 

این موارد شاید منجر به واردات نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: شرط خانه اولی برای دریافت 
تسهیالت در بافت فرسوده برداشته شده است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هوشنگ عشایری اظهار کرد: بعد از دستور مقام معظم رهبری درباره 
رسیدگی به مساله مردم ساکن در بافت های فرسوده و سکونتگاه های حاشیه ای و غیررسمی، دولت 
مصوباتی را برای انجام فرمایشات ایشان تببین کرد که منجر به شکل گیری اقدامات مناسبی در زمینه 
بافت های ناکارآمد شد.وی تصریح کرد: خوشبختانه جلسه شورای عالی پول و اعتبار تشکیل شد و کاهش 
نرخ سود تسهیالت بانکی در بافت فرسوده از 8 درصد به 6 درصد تقلیل پیدا کرده است و به همه بانکهای 
عامل ابالغ خواهد شد و سپرده گذاران می توانند تسهیالت را با سود شش درصد دریافت کنند.عشایری 
افزود: ویژگی مهم صندوق پس انداز یکم این است که افرادی که از این تسهیالت در کشور استفاده 
می کنند باید برای نخستین بار مسکن خریداری کنند اما این محدودیت در بافت های ناکارآمد شهری 
برداشته شد و هر فردی که سپرده گذاری کرده باشد امکان استفاده تسهیالت شش درصد خواهد داشت.  
وی ادامه داد: خوشبختانه استان همدان یکی از استان هایی است که سرعت و شتاب خوبی در راستای 
هم افزایی بین شهرها داشته است و به جهت پیگیری های استاندار همدان و سایر مسئوالن پیشتاز در 
اجرای برنامه های بازآفرینی شهری است.وی یادآور شد: ما در ارتقاء فضاهای آموزشی، بهداشتی، سبز و 
عمومی شهری تالش می کنیم که هر محله ای هدف بازآفرینی به میانگین محالت شهر خودش برسد.

عشایری ادامه داد: برنامه اقدام مشترک محالت باید با در نظر گرفتن ۳ موضوع فعالیت، نقش و سهم هر 
دستگاه هر 1۵ روز یک بار تشکیل شود و بعد در ستاد بازآفرینی استان به ما اعالم کنند تا ما مبتنی بر 
این برنامه، سهم این استان را از منابع ملی اختصاص دهیم و همچنین اقدامات مرتبط با این موضوع را 
از طریق دولت پیگیری کنیم.وی با بیان اینکه جریان صندوق یکم جریانی است که مردم از آن استقبال 
ویژه کردند، افزود: کسانی که از تسهیالت صندوق یکم استفاده می کنند واقعا از افراد نیازمند هستند به 
طوریکه هم اکنون افزون بر ۴۰۰ هزار نفر سپرده گذار صندوق یکم در کشور وجود دارد.وی با بیان اینکه 
برنامه ای که رئیس جمهور درباره عمران و نوسازی مطرح کرد، مبتنی بر سه اقدام بود، گفت: نخستین 
اقدام حضور بخش خصوصی در نوسازی و بهسازی مسکن بود که براساس آن همه دستگاه های دولتی 
مکلف هستند اراضی مورد نیاز را در اختیار این بخش قرار دهند.بخش دوم ارتقاء خدمات روبنایی و 

زیربنایی و بخش سوم هم مشارکت اجتماعی و عمومی مردم در بازآفرینی شهری است.

دو اقدام ویژه گمرک برای حمایت 
از واحدهای تولیدی

وجود بیش از 4٠٠ هزار سپرده گذار 
صندوق یکم



با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم 
یکی از آنان به شمار روی. 

ژرژ هربرت

سخن حکیمانه

چندان گریستیم که هر کس که بر گذشت
در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست

هیچ است آن دهان و نبینم ازو نشان 
 موی است آن میان و ندانم که آن چه موست

امروز با حافظ

بازگشت »نان و شراب«
 به بازار کتاب

رمان »نان و شراب« اثر اینیاتسیو سیلونه برا 
هفتمین نوبت بازچاپ شد.

برای  کبیر  امیر  انتشارات  مهر،  گزارش  به 
هفتمین نوبت رمان »نان و شراب« اثر اینیاتسیو 
ترجمه  با  را  ایتالیایی  نامدار  نویسنده  سیلونه 

محمد قاضی منتشر کرد.
با ترجمه محمد  بار  برای نخستین  این رمان 
قاضی در سال 1۳۵۳ به فارسی ترجمه و منتشر 
شده بود و به تازگی برای هفتمین نوبت تجدید 
چاپ شده است.نان و شراب برای نخستین بار 
در سال 1۹۳7 منتشر شده است و بسیاری آن 
را روایتی از حال و هوای و حس  حال نویسنده 
می دانند. سیلونه در این کتاب از انقالبی سخن 
می وید که حس می کرد تمام وجود او را در بر 
گرفته است و به واقع روایتی است داستانی از 

چرایی ترک حزب کمونیست توسط او.
بازگشت  از  داستانی  روایتی  رمان  این  در 
غیرقانونی پیترو سپینای مهاجر به ایتالیا بازگو 
می شود. او برای مخفی کردن هویتش، خود را 
به لباس یک کشیش درآورده است و نام دن 
پائولو را برای خود انتخاب کرده است.پیترو به 
برای  به روستایی  و  را ترک  بیماری رم  دلیل 
دختری  با  که  آنجاست  در  و  می رود  درمان 
جوان به نام کریستینا روبرو می شود که تصمیم 
پیترو،  به روایت  راهبه شود. کریستینا  گرفته 
به جوهر اخالقی مسیحیت  وفاداری  به دلیل 
و نه به دلیل پذیرش اسطوره های آن به سراغ 
این آئین آمده است.رمان در ادامه با شناسایی 
پیترو توسط پلیس و فرار او به کوهستان دنبال 
می شود و نیز مرگ کریستینا در کوهستان به 
پایان می رسد. نکته قابل توجه درباره این کتاب 
مقدمه محمد قاضی بر آن است که در آن به 
صراحت بیان شده که نسخه ترجمه شده از این 
رمان که پیش از انقالب اسالمی منتشر شده 
است آکنده از سانسور و تحریف و محذوفات 
است و او پس از انقالب و در قالب این بازچاپ  
توانسته آن محذوفات و موارد تحریف شده را 
اصالح و نسخه کامل کتاب را که بر اساس  دو 
تهیه  رمان  این  از  انگلیسی  و  فرانسوی  متن 
شده است را منتشر کند.رمان نان و شراب در 
هفتمین بازچاپ خود با قیمت ۳۵ هزار تومان 

منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

نمایش های برگزیده بیست و یکمین جشنواره تئاتر 
دانشگاهی ایران به روی صحنه می رود

مرکز تئاتر مولوی به عنوان  اصلی ترین 
پایگاه تئاتر دانشگاهی کشور و حامی 
تئاتر  بین المللی  جشنواره  همیشگی 
دانشگاهی، با توجه به رویکرد آکادمیک 
و  حمایت  جهت  مرکز  این  رسالت  و 
دانشجویان  نمایشی  تولیدات  معرفی 
برنامه  کشور،  عالی  آموزش  مراکز 
حمایتی خود از اجرای عموم برگزیدگان 

بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی را ارائه کرد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر 
دانشگاهی ایران، پس از برگزاری نشست های مشترک مابین حسین عبدالهی دبیر 
دوره بیست و یکم جشنواره تئاتر دانشگاهی و امیرحسین حریری مدیر مرکز تئاتر 
مولوی، اکثر نمایش های برگزیده این دوره از جشنواره طی سال جاری در سالن های 

مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه خواهند رفت.
بدین ترتیب لیست آثار برگزیده  بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی در سه بخش 
»تئاتر صحنه ای«، »تجربه های اجرا«، »مرور تئاتر دانشجویی« و سالن مورد توافق برای 

اجرا تا پایان سال 1۳۹7 اعالم می شود؛
تئاتر  بین المللی  جشنواره  یکمین  و  بیست  تئاتر صحنه ای  بخش  برگزیدگان   *

دانشگاهی ایران:
 »هار«- حسین پوریانی فر- دانشگاه سوره )سالن اصلی( 

»آنشرلی با موهای خیلی قرمز«-  امیربهاور اکبرپور دهکردی - دانشگاه شهرکرد )سالن 
اصلی( 

»مقدس«-  سعدی محمدی -  دانشگاه تربیت مدرس )سالن اصلی( 
»فرایند«- علی کرسی زر -  دانشگاه سوره )سالن اصلی( 

تئاتر  بین المللی  جشنواره  یکمین  و  بیست  اجرای  تجربه های  بخش  برگزیده   *
دانشگاهی ایران 

»کوهستان«- آرش پروین -  دانشگاه تهران )سالن کوچک( 
*  برگزیده بخش مرور تئاتر دانشجویی بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر 

دانشگاهی ایران 
 »ال اس دی«-  پویا عربگری -  دانشگاه هنر )سالن کوچک( 

 ضمنا اجرای عمومی سه نمایش دیگر نیز با توجه به درخواست کارگردانان و پیشنهاد 
دبیرخانه با موافقت و مساعدت مدیر مرکز تئاتر مولوی همراه شده و در این مرکز به 

روی صحنه خواهند رفت:
»از خط زرد فاصله بگیرید«:رضا رشادت-  دانشگاه تربیت مدرس )سالن اصلی( 

»ویتسک«:  حجت حسینی -  دانشگاه تهران )سالن اصلی( 
»برف«:  محمد ظهرابی -  دانشگاه تهران )سالن کوچک(

الزم به ذکر است چندی پیش از این، نمایش »مائو بودن« به کارگردانی حامد سلیمان 
زاده از آثار حاضر در بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران نیز در 

سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه رفته است.

پرویز پرستویی با وصیت خوانی شهدا 
به تلویزیون می آید

موضوع  با  راه«  »ستارگان  مجموعه 
خوانش فرازهایی از وصیت نامه شهدا 
با صدای پرویز پرستویی هرشب به روی 

آنتن می رود. 
 ۳6۵ مجموعه  رسیده،  گزارش  به 
قسمتی »ستارگان راه« با صدای پرویز 
پرستویی هر شب با وصیت خوانی یکی 
از شهدای دفاع مقدس از دیروز جمعه 

یک تیر ماه مهمان خانه های مردم در شبکه سوم شد.
این مجموعه در قالب کلیپ و نماهنگ های کوتاه دو الی سه دقیقه ای هر روز قبل 
از اذان ظهر و هر شب قبل از اذان مغرب به فرازهایی از وصیت یکی از شهدای دفاع 

مقدس می پردازد.
مجموعه »ستارگان راه« در ۴ فصل و ۳6۵ قسمت تدارک دیده شده که هر فصل در 

لوکیشن های مختلفی ضبط و آماده پخش شده است.
کارگردانی این کار به عهده علی اسماعیلی است و سازمان هنری رسانه ای »اوج« تهیه 

کنندگی این مجموعه کلیپ را برعهده دارد.

برنده جایزه »دزموند الیوت« معرفی شد

جایزه 1۰هزار پوندی »دزموند الیوت«، مهم ترین جایزه ادبی برای نویسندگان نوقلم 
به رمان »ما که جوان هستیم« رسید که روایتی امروزی از نمایشنامه »شاه لیر« اثر 
»ویلیام شکسپیر« است.به گزارش از گاردین، رمان »ما که جوان هستیم« نوشته 
»پرتی تانژا « که روایتی نو از داستان »شاه لیر« در هندوستان معاصر است در نهایت 
موفق به کسب جایزه »دزموند الیوت« شد.امسال »پائوال کوکوزا«، »گیل هانیمن« 
و »پرتی تانژا« سه نویسنده زنی بودند که به عنوان نامزدهای نهایی جایزه »دزموند 

الیوت« با هم رقابت می کردند.
»پائوال کاکوزا« با رمان »چگونه انسان باشیم« نامزد این جایزه بود که به موضوع توهم ها 
و تصورهای یک زن در مواجهه با یک روباه در  باغ خانه اش و همچنین از هم پاشیدگی 
زندگی زناشویی او می پردازد. »گیل هانیمن« که در ماه ژانویه با رمان »اِلنور اولیفانت 
کامال خوب است« موفق به کسب جایزه رمان اول »کاستا« شد، با همین رمان نامزد 
جایزه »دزموند الیوت« بود اما در نهایت رمان »ما که جوان هستیم« که پیش تر از 
سوی چندین انتشاراتی رد شده بود و با مشکالت فراوانی برای انتشار مواجه بود این 
جایزه را به خود اختصاص داد.»سارا پری« رئیس داوران این جایزه ادبی با حیرت انگیز 
خواندن رمان »ما که جوان هستیم« گفت: پس از خواندن این رمان با سایر اعضا به 
این فکر کردیم که اگر این اولین رمان »پرتی تانژا« است، رمان های بعدی او چقدر 
درخشان خواهد بود!جایزه 1۰ هزار پوندی »دزموند الیوت« ویژه نویسندگان نوقلم 
انگلیسی است و ساالنه به بهترین اثر داستانی که به زبان انگلیسی نوشته شده و در 

انگلستان به چاپ رسیده باشد، تعلق می گیرد.

خبر

کاریکاتور

 خبرگزاری رسمی ایتالیا )انسا( با اشاره به حکم اخیر دادگاه ›کومو‹ مبنی بر 
تبرئه کامل حمید معصومی نژاد خبرنگار صدا و سیما در رم، نوشت: خبرنگار 
ایرانی مقیم ایتالیا جاسوس نبود و دادگاه با صدور حکمی او را تبرئه کرد.

به گزارش از خبرگزاری انسا، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران در ایتالیا یکی از هفت7 نفری است که به اتهام قاچاق کاالهای 
با استفاده دوگانه، که نقض تحریم ها علیه ایران محسوب می شود، تبرئه 
شد. انسا نوشت: حمید معصومی نژاد خبرنگار کانون مطبوعات خارجی که 
بخاطر گزارش هایش از ایتالیا در ایران معروف است روز سه شنبه از سوی 
دادگاه کومو تبرئه شد. در طول این سالها )8 سال( همواره در خانه و خیابان 
و یا در محل کارم و حتی در فرودگاه متحمل کنترل و بازرسی های مستمر 
پلیس شدم. تنها کانون مطبوعات خارجی با من ابراز همبستگی می کرد. 
من در این سالها چیزی نگفتم و فقط خواستار صدور حکم دادگاه بودم و 
اکنون انتظار دارم تا همانطور که خبر دستگیری من در صفحه اول روزنامه 
ها منتشر شد اکنون نیز خبر صدور حکم تبرئه ام ، نه برای من بلکه برای 
عزت حرفه خبرنگاری، جایی در گوشه و کنار صفحات روزنامه ها پیدا کند. 

دادگاه ایتالیا معصویم نژاد 
را تربئه کرد

یوز ایرانی در برابر اگو اسپانیانی

باشگاه خبرنگاران جوان: در ادامه ورود موزیسین ها و گروه های موسیقی 
خارجی به ایران، الیاس یالچینتاش ترکیه ای هم بدش نمی آمد این 
تجربه را کسب کند. پیش از این، شیلر از آلمان، رسیتال پیانو گوتلیپ 
والیش از اتریش به ایران آمده بودند و حتی کالیدرمنی که سابقه اجرا 
در رژیم اشغالگر قدس را داشته است، به تازگی برای اجرای کنسرت به 
ایران آمده است.یالچینتاش خواننده ترکیه ای بارها برای برگزاری کنسرت 
در کشورمان تالش کرد؛ اما این اتفاق رخ نداد. تا اینکه یکی از شرکت 
های برگزاری کنسرت، توانست شرایط کنسرت این خواننده را در جزیره 
کیش فراهم کنند.در فضای مجازی و خبرگزاری ها بحث های فراوانی 
درباره این کنسرت شد. بسیاری هم انتقاد کردند و این کار را مسیر ضربه 
به فرهنگ ایران و موسیقی کشور دانستند.سرانجام معاونت هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد که الیاس یالچینتاش مجوزی برای 
اجرای کنسرت در ایران ندارد. همچنین گفته شد که دفتر موسیقی وزارت 
ارشاد درخواستی مبنی بر دریافت مجوز برای اجرای این کنسرت دریافت 

کرده است که این درخواست رد شده بود.

» الیاس یالچینتاش« 
به ایران منی آید

مراحل ساخت مستند »در جستجوی وطن شرقی« که روایتی از زندگی 
ادوارد سعید، شرق شناس برجسته غرب است به اتمام رسیده است و به 
زودی از رسانه ملی به نمایش در می آید.به گزارش رسیده، مستند »در 
جستجوی وطن شرقی« به بررسی زندگی و اندیشه های ادوارد سعید 
متفکر فلسطینی االصل مسیحی می پردازد که در طول زندگی خود 
تالش داشته نگاه محافل غربی را به مسائل خاورمیانه و منطقه فلسطین 
اصالح کند و از حقوق مردم این سرزمین دفاع نماید.ادوارد سعید که 
خانواده اش جزو خانواده های اخراجی از فلسطین بعد از سال 1۹۴8 
و تشکیل رژیم صهیونیستی بوده اند، اولین متفکر برجسته فلسطینی 
است که در سده اخیر در جهان غرب مطرح می شود و می تواند با اتخاذ 
رویکردی تأثیر گذار در علوم انسانی، مطالعات شرق شناسی و مطالعات 
پسا استعماری را متحول کند.علیرضا خوشنویس کارگردان این اثر 
مستند ضمن بیان اینکه ادوارد سعید با وجود شباهت هایی که از لحاظ 
نوع نگاه به غرب و تحلیل شرق با نگاه انقالب اسالمی دارد، ولی به اندازه 

کافی در ایران شناخته شده نیست.

مستند »در جستجوی وطن 
رشیق« آماده پخش شد

عنوان  به  نیستم«  »عصبانی  فیلم  اکران 
یکی از فیلم های توقیفی چند سال گذشته 
پایان  در حالی در سرگروه سینمایی خود 
انتظار می رفت دست کم یکی  می یابد که 
دو فیلم توقیفی دیگر هم در این مدت به 
نمایش عمومی درآیند و مشخص نیست آیا 
روند اکران این فیلم ها همچنان ادامه خواهد 

داشت یا خیر.
اردیبهشت ماه امسال فیلم »عصبانی نیستم« 
از  را  عاشقانه  داستانی  که  درمیشیان  رضا 
زمان  در  ستاره دار  دانشجوی  یک  زندگی 
دولت نهم و دهم به تصویر می کشید، پس 
شدن  وارد  از  پس  و  سال  پنج  گذشت  از 
تا  فیلم  به  اصالحات و ممیزی های متعدد 
نامشخص  داستان  زمانی  مقطع  که  جایی 
ایسنا،  گزارش  درآمد.به  نمایش  به  شد، 
این فیلم در این چند سال با اعتراض ها و 
واکنش های زیادی از طرف برخی گروه های 
اکرانش جلوگیری  از  تا  سیاسی همراه بود 
شود ولی در آخر سازمان سینمایی تصمیم 

به اکران فیلم گرفت.
اگر چه پیش از این هم اکران برخی دیگر 
از فیلم های توقیفی مثل »به رنگ ارغوان« 
ابراهیم حاتمی کیا که بارها هم در تلویزیون 
و  مخالفان  از  را  سوال  این  شده،  پخش 
معترضان این نوع فیلم ها مطرح می کرد که 
مگر چه اتفاقی خاصی با نمایش آن ها افتاده 
است، اما با شرایطی که »عصبانی نیستم« 
اکران شد نمی شود به راحتی از این مسئله 
گذشت که این شکل نمایش فیلم، موفقیت 
درخشانی را برای »عصبانی نیستم« به همراه 
نداشت؛ چرا که حتی امکان تبلیغ عادالنه ای 
هم به این فیلم اختصاص نیافت و تیزرهای 
آماده شده برای پخش در تلویزیون با حذف 
نهایت  در  و  همراه  فیلم  زن  اصلی  نقش 
پخش آن کال متوقف شد.البته در این باره 
»عصبانی نیستم« تنها نبوده و فیلم »خانه 
شکلی  به  هم  شاه حسینی  شهرام  دختر« 
دیگر زیان کرد، چون با اصالحاتی اکران شد 

که به زعم بسیاری از کسانی که فیلم را در 
جشنواره فجر دیده بودند، اتفاق اصلی فیلم 
دچار تغییر شد و حتی به طعنه و کنایه گفته 
می شد که فیلم دیگری به نمایش درآمده 
است.   ابراهیم داروغه زاده ـ معاون نظارت و 
ارزشیابی سازمان سینمایی ـ  در این باره به 
ایسنا گفته بود که مشکل فیلم »خانه دختر« 
سکانس  یک  بوده  قرار  حتی  و  شده  حل 
کامل فیلمبرداری شود.او درباره »آشغال های 
دوست داشتنی« هم اظهار کرده بود: نباید 
از فیلم به فتنه سال  فراموش کرد بخشی 
88 مربوط است که به هر حال آن مسئله 
خط قرمز نظام است، یعنی مسئله فتنه از آن 
جنبه ای که محسن امیریوسفی به آن نگاه 

کرده مردود و جزو خطوط قرمز است که 
طبیعتا شورای پروانه نمایش هیج دوره ای به 
آن مجوز نخواهد داد، ولی آقای امیریوسفی 
آن  بخش ها را اصالح کرده و مواردی که جزو 
فتنه بوده همه برطرف شده است و االن فیلم 
تبدیل شده به اثری که فضای گفتمانی ایجاد 
می کند و فرزندان یک خانواده مثل فرزندان 
یک نظام هر کدام با طرز تفکری متفاوت با 
یکدیگر گفت وگو می کنند.با این حال طبق 
اعالم قبلی قرار بود عالوه بر »خانه دختر« 
و »عصبانی نیستم«، فیلم های دیگری مثل 
»خانه پدری« کیانوش عیاری و »آشغال های 
دوست داشتنی« محسن امیریوسفی هم  با 
گرفتن مجوز اکران خیلی زودتر نمایش داده 

شوند، ولی از آنجا که عیاری زیر بار نرفت تا 
»خانه پدری« را با حذف یک سکانس مهم از 
ابتدای فیلم نمایش دهد مجوز اکران محدود 
آن صادر شد که از نظر عیاری این کار به 
نوعی از سر باز کردن بود و به همین دلیل 
تاکنون حاضر نشده »خانه پدری «اش را در 

هیچ سینمایی نمایش دهد.
و  عطشانی  »پارادایس«  فیلم  از  همچنین 
داروغه زاده  گفته  به  که  امیریوسفی  فیلم 
خبری  فعال  شده  حل  هم  دو  هر  مشکل 
نیست  معلوم  بین  این  در  البته  و  نیست 
تکلیف دیگر فیلم های توقیفی چه می شود 
و آیا قرار هست پس از »عصبانی نیستم« 
فیلم های مشکل دار دیگری هم نمایش داده 
شوند یا خیر؟ مخصوصا اینکه از فیلم هایی 
حاتمی کیا،  جشن«  یک  »گزارش  مثل 
»خرس« خسرو معصومی، »صد سال به این 
سال ها« سامان مقدم و »خیابان های آرام« 
کمال تبریزی هیچ خبری مبنی بر پیگیر 
این  البته  و  نیست  تهیه کنندگانشان  بودن 
باعث نشده که کارگردانان این فیلم ها از این 
وضعیت راضی باشند.در این باره به اعتراض 
حاتمی کیا در همین جشنواره سال گذشته 
فجر می توان اشاره کرد که در نشست خبری 
فیلم »به وقت شام« گفت: »دلم می خواهد 
فیلمم پخش شود، چون دچار یک سوءتفاهم 
شده است. خجالت می کشم از اینکه جلوی 
را  جشن  یک  گزارش  مثل  فیلمی  پخش 
گرفته اند و از این بابت افتخار نمی کنم که 
در جمهوری اسالمی فیلمی دارم که پخش 
نشده است.«با وجود اینکه خبری رسمی از 
ادامه روند اکران فیلم های مشکل دار نیست، 
اما پیگیری و شنیده های موثق ایسنا حاکی 
عمومی  اکران  احتمال  که  است  این  از 
امیریوسفی  دوست داشتنی«  »آشغال های 
به کارگردانی علی عطشانی  و »پارادایس« 
و  است  زیاد  دور  چندان  نه  آینده ای  در 
باید منتظر ماند تا ببینیم این زمان کی فرا 

می رسد!

»عصبانـی نیستـم«
 قفل صندوق توقیفی ها را می شکند؟

جرج و امل کلونی 1۰۰ هزار دالر به مرکز جوانان برای حقوق مهاجرت 
کودکان اهدا کردند. این مرکز برای مراقبت از کودکان مهاجر در هنگام 
روند دیپورت شدن آنها فعالیت می کند و یکی از سازمان های اصلی در 
مقابله با سیاست جدید مرزی ترامپ است. تاکنون برمبنای این سیاست 
بیش از 2 هزار کودک مهاجر از خانواده های شان جدا شده اند.کلونی با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد: در آینده کودکان ما از ما خواهند پرسید که 
آیا حقیقت دارد و کشور ما واقعا کودکان را از پدر و مادرهای شان جدا 

و آنها را بازداشت کرد؟
وی افزود: و وقتی پاسخ ما بله باشد، و بپرسند ما چه کاری در قبال این 
مساله انجام دادیم، ما باید چه بگوییم؟ ما کجا ایستاده ایم. ما نمی توانیم 
قربانیانش حمایت  از  اما می توانیم  تغییر دهیم  را  این دولت  سیاست 
کنیم.در ۵ روز اخیر در پاسخ به سیاست عدم مدارای کابینه ترامپ که 
از ماه مه شروع شده، هالیوود به عکس ها و مطالبی که از خانواده های 
مهاجری که در مرز فرزندان شان را از آنها گرفته اند، به شدت واکنش 
نشان داده است.کریستی تیگان و جان لجند نیز از جمله ستاره هایی 
هستند که به این خانواده ها کمک مالی کرده اند. این زوج 72 هزار دالر 
به اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا اهدا کردند و دیگران را نیز تشویق به 
این کار کردند.جاد اپتاو، ایوا دوورنی و کمیل نانجیانی نیز در شبکه های 
اجتماعی این سیاست را بی رحمانه، شکنجه آمیز و نژادپرستانه خواندند 
و آن را با اقدامات آلمان نازی و اردوگاه های بین المللی ژاپنی ها در جنگ 
جهانی دوم مقایسه کردند.ماریا والتجین مدیر اجرایی مرکز جوانان گفت: 
سیاست های این دولت قوانین بین المللی و اصول اساسی انسانی را زیرپا 
می گذارد و انتقال کودکان به چنین روش های بی رحمانه ای نه تنها حقوق 
قانونی آنها را نقض می کند بلکه نیازهای اساسی آنها را نیز نادیده می گیرد. 

کلوني و همسرش 
به کودکان مهاجر کمک کردند

از  »بادسوار«  کارگردان  اهلل سیفی  حجت 
اکران این فیلم در آبان ماه سال جاری گفت.

حجت اهلل سیفی کارگردان و تهیه کننده 
سینما درباره فیلم سینمایی »بادسوار« به 
مهر گفت: این فیلم آماده نمایش شده و 
قرار است در جشنواره فیلم های کودکان و 
نوجوانان اصفهان به نمایش دربیاید، ضمن 
اینکه برای اکران آن هم برنامه ریزی کرده 
و در نظر داریم »بادسوار« را در مهر و آبان 
با پخش کنندگی شرکت پخش خودمان 

زیرا  بگذاریم  نمایش  به  فیلم  ناهید  نام  با 
در این ایام بچه ها به همراه خانواده ها به 
تماشای این فیلم بنشینند و هدف ما نیز 
امیدواریم  کرد:  عنوان  است.سیفی  همین 
آموزش و پروش از این فیلم در زمان اکران 
حمایت کند و مثل فیلم قبلی من با عنوان 
زیرا  نخورد  زمین  به  جسور«  های  »بچه 
»بچه های جسور« که یک فیلم فرهنگی 
بود با بی درایتی آموزش و پروش نفروخت. 
این امر باعث دلسردی افرادی می شود که 

می  فیلمسازی  به  اقدام  فرهنگی  نگاه  با 
کنند چراکه گویا این روزها بیشتر به فیلم 
های موش و گربه ای بیشتر توجه می شود 

تا فیلم های فرهنگی.
این تهیه کننده با اشاره به دیگر اثرش با 
عنوان »همین چند روز« به کارگردانی و 
سال  کرد:  بیان  قاضی  وحید  نویسندگی 
گذشته پیش تولید این اثر را آغاز کردیم 
اما پس از چندی به دلیل نداشتن بودجه 
متوقف  روز«  تولید »همین چند  کارهای 

شد از همین رو امیدوارم بعد از برگزاری 
نوجوانان  و  کودکان  های  فیلم  جشنواره 
اصفهان بتوانیم کارهای تولید این اثر را از 

سر بگیریم.
مشکالت  روزها  این  گفت:  پایان  در  وی 
ویژه  به  همه  گریبان  اقتصادی  و  مالی 
آنهایی را که فیلم های فرهنگی می سازند 
گرفته است که امیدوارم این مشکالت حل 
شود و دوستان به اینگونه از فیلم ها هم 

توجه کنند.

به آثار موش و گربه ای بیشتر توجه می شود


