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آرای  آروند دشت  پیام زمان-  به گزارش رویا سلیمی خبرنگار روزنامه 
در نشست سی و ششمین تئاتر فجر با بیان اینکه یکی از کارهای این دوره 
از جشنواره برگزاری کارگاه هاست، تفاوت آن را با دوره های پیشین در تنوع و 

8تناسبش با نیاز جامعه خواند.

پارادوکس های ناتمام  جشنواره 

سی و ششم تئاترفجر
جمهوری  در  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  معاون  زمان،  گزارش  به 
سایت های  به  آژانس  اجازه دسترسی  هیچ شخصیتی  ایران  اسالمی 
نظامی را نمی دهد و اساساً چنین موضوعی در پادمان، پروتکل الحاقی 

و برجام وجود ندارد.

به گزارش زمان،عضو کمیسیون تلفیق جزئیات طرح جدید مجلس برای 
حذف یارانه اقشار پردرآمد را تشریح کرد. اکبر ترکی گفت: دولت بدنبال 
این بود که افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و اقشار آسیب پذیر 

را شناســایی کرده و فقط به این افراد یارانه نقدی پرداخت کند. 3

آژانس اجازه دسترسی به 

سایت های نظامی را ندارد

جزئیات طرح مجلس 

برای حذف یارانه پردرآمدها

2

سرمقاله

تله بی اعتمادی در اقتصاد کشور

نگاه روز

تسریع در رسیدگی به 
معوقات بانکی 

آغاز ثبت نام 
تسهیالت اشتغال روستایی

در کشــورهایی که اقتصاد دولتی بزرگ 
دارند، به ویژه اقتصادهایی که تک محصولی 
هســتند و اقتصاد آنها حول صادرات یک 
محصول عمده می چرخد،توجه چندانی به 
بخش خصوصی و خصوصی سازی نداشته 
و همین سبب شده تا تصمیمات و سیاست 

های آنها با اختالل مواجه شود. 
آنچه ما در فضای اقتصادی حاکم بر جامعه 
امروزی شاهد آن هســتیم وجود همین 
تصمیمات شتابزده، یک شبه، کارشناسی 
نشده در متغیرهای کالن اقتصادی کشور 
است که به شــدت فرآیندهای تولیدی و 
بازرگانی کشــور را تحت تاثیــر قرار می 
دهنــد.از طرفی وجــود قوانین و مقررات 
پیچیده و دست و پاگیر که اکثر آنها منجر 

به ایجاد فساد می شوند ...
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3  یلدا راهدار
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 هیئت دولت امروز را عزای عمومی اعالم کرد

 پایان تلخ تراژدی سانچی 
نفتکش ایرانی غرق شد 7  بهرام پارسایی

7

در جلسه ستاد اقتصادی دولت و کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد؛ 

ورود 800 هزار جوان به بازار کار در سال آینده
تالش برای افزایش اثربخشی بودجه در رفاه مردم 

رئیس جمهور با بیان اینکه آثار برجام الی یوم القیامه 
است، گفت: چه کسی توانست در یک مذاکرات سخت 
بین المللی برای ایران موفقیت بدست بیاورد؟ علم 

حقوق و علم سیاست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن 
نهمین  در  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس  روحانی 
جشنواره بین المللی فارابی با بیان اینکه اگر علم نباشد 
انسان به بیراهه می رود، گفت: استفاده نادرست از علم 
هر جامعه ای را می تواند به نابودی بکشاند. اینکه گفته 
می شود ساخت، انباشت و استفاده از سالح های هسته 
ای حرام است به این دلیل است که علوم اسالمی و 
انسانی باید پیشتاز صنعت باشد.وی افزود: عقل، دین 
و اخالق چراغ راهنمای ماست و ما نمیتوانیم بدون 
چراغ در دنیای امروز حرکت کنیم. علم و دانشی می 
تواند ما را به تجدد و تمدن و توسعه واقعی برساند 
که در سرلوحه آن علوم انسانی و اسالمی باشد.رئیس 
جمهور با بیان اینکه تحول در علوم انسانی با مهندسی 
درست نمی شود، اظهار داشت: علوم انسانی با پول 
پیشرفت نمی کند و با سفارش متحول نمی شود؛ چرا 
در عصر ما شهید مطهری نیست؟ چرا عالمه طباطبایی 

نیست؟ مگر آنها با سفارش درس خواندند؟ بجای پول 
و سفارش و مهندسی، فضای آزاد و فضای نقد را در 
اختیار اندیشمندان و دانشمندان ما قرار دهید.فضای 
نقد باید باز باشد چرا که در این فضا این افراد رشد می 
یابند. روحانی ادامه داد: علم بدون تضارب آرا پیشرفت 
نخواهد کرد و بدون نقد و انتقاد و بحث و رویارویی 
دقیق اخالقی و علمی اندیشمندان و دانشمندان رشد 
با تاکید بر به رسمیت شناختن  نخواهند کرد. وی 
فضای نقد، انتقاد، اختالف فکری و نظری، گفت: باید 

به اختالف نظرها احترام بگذاریم چراکه اختالفی که در 
چارچوب نظریه باشد، میتواند برای وحدت جامعه ما 
مناسب باشد و فشار بر روی وحدت ماشینی میتواند 
برای انسجام جامعه ما مخرب باشد. رئیس جمهور با 
تاکید بر اینکه امروز در سطح جهان بحث ما در بسیاری 
از مسائل، احترام به علوم انسانی است اظهار داشت: در 
هفته های اخیر آمریکایی ها در دو بخش دچار شکست 
بزرگ شدند.یک بخش آنجا که خواستند در برابر افکار 
جهان بایستند و تعهدات بین المللی را زیر پا بگذارند. 
تعهدات یا از جنس حقوق است و یا از جنس اخالق و 
روابط صحیح انسانی است. دنیا در برابر آمریکا ایستاد.

روحانی ادامه داد: آنها می خواستند در چند روز پیش 
تعهد بین المللی خود را در برجام کنار بگذارند، صف 
مقابل آمریکا را دیدیم. تمام کشورهای دنیا بجز یکی 
دو کشور و یک رژیم منفور همه یکپارچه در برابر آنها 
بودند.وی با بیان اینکه اگر به تعهد احترام نگذاشتیم 
باید فاتحه تمدن را در جامعه بخوانیم، خاطرنشان کرد: 
اگر به مقررات انسانی و ارزش های دینی و فرادینی 
احترام نگذاریم، هرچه علم و صنعت پیشرفت کند بی 

فایده خواهد بود.
ادامه در صفحه 2

روحانی: آثار برجام الی یوم القیامه است

 در تریبون های مقدس دقیق حرف بزنیم

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ضمن 
اعالم از ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی 
و و افزایش 500 میلیون تومانی متوسط 
قیمت  کرد:  اعالم  و  داد  خبر  آنها  قیمت 
درصد   ۳۸.5 بنزینی  وارداتی  خودروهای 
و قیمت خودروهای هیبریدی ۴۲ درصد 
افزایش یافته است، این درحالی است که 
سهم بخش خصوصی از بازار واردات خودرو 

فقط پنج درصد است.
فرهاد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هیات  نشست  در  دیروز  احتشام زاد 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت 

واردات خودرو در ماه های اخیر اظهار کرد: در مرداد 
و اسفند ماه سال گذشته تقاضا برای خودرو وجود 
داشت اما میزان تقاضا در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ با 
افزایش همراه شد و به حداکثر میزان خود رسید.وی 
ادامه داد: در دی ماه سال گذشته به از غیر نمایندگی 
ها، دیگر مراکز اجازه واردات خودرو را نداشتند و این 
امر موجب نابسامانی در موضوع واردات و نیز افزایش 
آن شد، پس از آن ثبت سفارش برای نمایندگی ها در 
تیرماه ممنوع شد و ۱۳ هزار و ۷00 دستگاه خودرو در 
انبارها ماند و مشکالت بسیاری را برای واردکنندگان 
ایجاد کرد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
اضافه کرد: در دی ماه پارسال ابالغیه ساماندهی ارز 

در  و  رئیس جمهور مطرح شد  اول  معاون  توسط 
آنجا تصمیم گیری در مورد واردات خودرو به وزارت 
صنعت تنفیذ شد و وزارت صنعت تصمیم گرفت تا 
اجازه واردات خودرو را از نمایندگان غیررسمی سلب 
کند.احتشام زاد اظهار کرد: پس از این اقدام بسیاری 
و  تعطیل شدند  واردکننده خودرو  از شرکت های 
پیگیری های بسیاری از طرف ما به عنوان بخش 
خصوصی صورت گرفت. در نهایت در ۹ دی ماه سال 
جاری به جایگاه سال گذشته رسیدیم، با این شرایط 
که ضوابط واردات خودرو تغییر کرد و قفلی بر واردات 
زده شد. بنابراین نمایندگان غیررسمی واردکننده های 
خودرو به  عنوان آخرین فرصت از ۱00 درصد توان 
خود برای ثبت سفارش خودرو استفاده کردند. پس  

از آن وزارت صنعت با آمار افزایش ثبت سفارش 
واردات خودرو روبرو شد و پس از آن اعالم کرد 
که ثبت سفارش حتی برای نمایندگان رسمی 
واردکنندگان  انجمن  است.رییس  ممنوع  هم 
درباره واردات هشت ماهه توضیح داد: 55 هزار 
دستگاه خودرو در این مدت به کشور وارد شد 
که بیش از ۶000 دستگاه مربوط به خودرو سازان 
و مجوزهای خاص بوده است. در این بین سهم 
بخش خصوصی از بازار خودروهای وارداتی تنها 
پنج درصد از بازار است.این تصمیمات موجب شد 
که در خودروهای بنزینی ۳۸.5 و در خودروهای 
هیبریدی ۴۲ درصد افزایش قیمت و بازار سیاه 
ایجاد شود.به گفته وی، به طور متوسط 500 میلیون 
تومان قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافت.احتشام 
زاد با اشاره به رانت ایجاد شده به دلیل بسته شدن 
سایت ثبت سفارش گفت: در این مدت ۴۷00 دستگاه 
خودرو بدون رعایت ضوابط از گمرک ترخیص شد. 
واردات خودرو های هیبریدی قبال معافیت واردات 
داشتند اما در حال حاضر گران تر شده اند و جذابیت 
خود را در بازار از دست داده است. سرمایه گذاران 
خارجی که در بخش خودرو در حال رایزنی با آنها 
بودیم اعالم نارضایتی کردند و گفتند در کشور شما 
شبانه قوانین تغییر می کند، به همین دلیل از ادامه 

همکاری منصرف شدند.

ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس به هیچ 
وجه تغییر در ساختار توافق هسته ای را نمی پذیرد 
و تغییرات از سخنی که رئیس جمهور آمریکا اخیرا 

گفته، با تخریب کل توافق برابری می کند.
جلسه  ابتدای  در  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
الریجانی  علی  اسالمی  مجلس شورای  دیروز  علنی 
به  با اشاره  از دستور،  رئیس مجلس در نطق پیش 
تحریم  در  آمریکا  دولت  اخیر  غیرقانونی  اقدامات 
کشورمان  حقیقی  و  حقوقی  های  شخصیت  برخی 
این  در  متحده  ایاالت  ناهنجار  رفتار  اگرچه  گفت: 
زمینه ها به نحوی شده است که تحریم های آنان 
باعث آبرو و افتخار اشخاص می شود، اما زیاده خواهی 
این کشور همراه با سیاست کارچاق کنی تاجرمابانه، 
است. گذاشته  دیپلماتیک  مراودات  در  سویی  تاثیر 
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: اقدامات آمریکا 
صحنه دیپلماسی را با عدم تعین زایدالوصفی مواجه 
کرده است.وی تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی 
را  ای  هسته  توافق  ساختار  در  تغییر  وجه  هیچ  به 
از سخنی که رئیس جمهور  نمی پذیرد و تغییرات 
آمریکا اخیرا گفته، با تخریب کل توافق برابری می 
کند و اگر چنین افکاری در سر دارند بالشک تا چند 
ماه دیگر الزم نیست صبر کنند؛ بدانند سر آنان به 

سنگ خواهد خورد. رئیس مجلس شورای اسالمی 
در خصوص حوادث ۲0 روز گذشته در کشور گفت: 
این حوادث از ابعاد مختلف در رسانه ها مورد بررسی 
قرار گرفت و در جلسه یکشنبه گذشته مجلس نیز 
مسئولین امر گزارش هایی پیرامون این حوادث به 
نحوی  به  موضوع  این  اهمیت  کردند.  ارائه  مجلس 
قرار  بیشتر  واکاوی  مورد  باید  همچنان  که  است 
گیرد اما فصل مشترک همه این تحلیل ها، اموری 
چند است.وی در تشریح این امور گفت: اول اینکه 
مشکالت اقتصادی و بیکاری نگرانی هایی در جامعه 

در  عمل  سرعت  عمومی،  انتظارات  که  کرده  ایجاد 
حل آن هاست و از طرفی حل برخی امور پیچیده 

اقتصادی در کشور نیازمند زمان است.
رئیس مجلس اضافه کرد: در چنین شرایطی ضرورت 
با شرایط کشور  متناسب  و مجلس  اوال دولت  دارد 
از تحمیل فشارهای اقتصادی جلوگیری نمایند ثانیا 
افزایش تولید محور اصلی بودجه سال آینده باشد و 
عمران کشور فرع بر هزینه های جاری تلقی نگردد 
ثالثا  قم گفت:  مردم  نشود.نماینده  انگاری  نادیده  و 
چه  هر  مردم  توان  از  اگر  اقتصادی  مسائل  در حل 
بیشتر استفاده شود و مشارکت بیشتر داشته باشند 
زمان حل مسائل کاهش می یابد و به دلیل مشارکت 
قابل درک می  نیز  زمان طبیعی حل مسائل  مردم 
شود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الزمه 
تحقق این امر این است که مسائل به روشنی برای 
مردم توضیح داده شود و راه حل های مختلف با آنان 
در میان گذاشته شود و با همفکری مردم گام های 
مسئوالن  دوم  گفت:  برداشته شود.الریجانی  توسعه 
توسعه کشور باید با کمک رسانه ها در حرکت های 
قرار  اصل  را  مردم  با  الزم  تفاهم  کشور  ای  توسعه 
دهند. توسعه با بخشنامه و دستورالعمل اداری سامان 

ادامه در صفحه 3نمی یابد.

الریجانی تاکید کرد: کشمکش های سیاسی دلیل کاهش اعتماد مردم

  تغییر در ساختار برجام را نمی پذیریم

اشتغال  توسعه  تسهیالت  دریافت  برای  نام  ثبت 
روستایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
با امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی، پست بانک و شرکت 

توسن، آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل ازشبکه تولید و تجارت ایران 
)شاتا(، براساس این تفاهمنامه سه جانبه، کمیته ای 
با عضویت نمایندگان این نهادها در استان ها تشکیل 
و تا دو هفته دیگر اقدامات الزم برای شناسایی و 
معرفی متقاضیان به بانک را انجام می شود.متقاضیان 
برای دریافت تسهیالت می توانند در سامانه کارا 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کنند.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران در این مراسم گفت: این تفاهمنامه در راستای 
اشتغال در روستاها  ایجاد و توسعه  قانون  اجرای 
و شهرهای زیر۱0 هزار نفر جمعیت با استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملی اجرا خواهد شد.»غالمرضا 
سلیمانی« افزود: منایع مورد نیاز برای اجرای آن با 
تایید رهبر انقالب اسالمی و تصویب قانون تامین 
می شود.وی افزود: براساس آیین نامه تهیه شده 
۱0 درصد منابع ۱.5 میلیارد دالری صندوق توسعه 
ملی برای طرح های اشتغالزایی روستایی در نظر 
گرفته شده است و معادل ریالی این رقم از منابع 
بانک ها در اختیار طرح های اشتغالزایی قرار خواهد 

گرفت.به گفته سلیمانی، ۱0 درصد از این منابع در 
قالب سرمایه در گردش با نرخ بهره ۱0 درصدی 
و بازپرداخت حداکثر ۱۸ ماه به متقاضیان پرداخت 
خواهد شد.معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک 
تسهیالت  اینکه  برای  کرد:  تصریح  های صنعتی 
سرمایه در گردش به صورت متمرکز پرداخت و 
مدیریت شود، این تفاهمنامه امضا شد تا فقط شاهد 
توزیع پول نباشیم و اشتغالزایی بدون هدررفت منابع 
اثرگذار  اشتغال  ایجاد  انجام شود و تسهیالت در 
باشد.به گفته این مقام مسئول، شبکه پست بانک 
با وجود ۸ هزار و ۲00 شعبه بسیار گسترده است 
و می توان از این ظرفیت در خدمات الکترونیک و 
توزیع منابع تسهیالت در نظر گرفته شده استفاده 
کرد.وی افزود: اکنون ۲ هزار و ۸00 واحد صنعتی 
در شهرک ها و نواحی صنعتی وجود دارد که پس 
از ابالغ تفاهمنامه، کمیته ای با عضویت نمایندگان 
شرکت شهرک های صنعتی و پست بانک در استان 
ها تشکیل می شود و با بررسی مدارک و مستندات 
متقاضیان، اطالعات جمع آوری شده را نهایی و 
به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ارسال کنند. رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک 
های صنعتی ایران، در آیین امضای این تفاهمنامه 
اکنون در شرایطی است که  اظهار داشت: کشور 
هر فردی در هر جایگاهی باید در معیشت مردم و 

اشتغال جوانان کمک کند.
»صادق نجفی« با تاکید بر اینکه برای رفع بیکاری 
باید در ایجاد و توسعه اشتغال روستایی تالش کرد، 
افزود: تسهیالت در نظر گرفته شده باید در شرایطی 
توزیع شود که نتیجه آن تحقق اهداف در نظر گرفته 
شده باشد و اثر آن در بهبود معیشت مردم و اشتغال 
و  معدن  صنعت،  وزیر  شود.معاون  دیده  جوانان 
تجارت افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران، متولی واحدهای صنعتی کوچک و 
متوسط در کشور است و باید برای بهبود تولید در 
این واحدها تالش شود.وی افزود: تسهیالت درنظر 
گرفته شده باید به طرح ها و واحدهایی اختصاص 
یابد تا بازار داشته یا امکان رونق بازاری داشته باشند.

نجفی با بیان اینکه رقم در نظر گرفته شده برای 
تسهیالت اشتغالزایی روستایی را مناسبی دانست 
و افزود: اولویت پرداخت این تسهیالت به طرح ها 
و واحدهای صنعتی مستقر در روستاها و شهرهای 
با جمعیت زیر۱0 هزار نفر قرار دارد.رئیس سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره 
به فرصت بازار شب عید برای فروش کاالی ایرانی 
تصریح کرد: این روزهای آخر سال بهترین فرصت 
است  ایرانی  کاالی  مصرف  فرهنگ  ترویج  برای 
بنابراین مسئوالن و تولیدکنندگان باید از این فرصت 

استفاده کنند.

آغاز ثبت نام تسهیالت اشتغال روستایی

جان باختن دریانوردان کشورمان را تسلیت عرض می کنیم



سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به تحریم های جدید وزارت 
و  حقیقی  های  شخصیت  برخی  علیه  آمریکا  خزانه داری 
حقوقی در ایران، تحریم شدن از سوی آمریکا را نمره مثبتی 

در کارنامه مردم کشورمان دانست.
المسلمین  و  االسالم  حجت  زمان،  خبرنگار  گزارش  به 
غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست 
خبری اش با خبرنگاران اظهار کرد: مثل چنین روزهایی بود 
انقالبی مردم در  که پهلوی دوم از کشور فرار کرد. صدای 
گوش مان است که »دیو چو بیرون رود فرشته درآید«. در 
در  را  صهیونیست ها  و  آمریکا  شرارت های  اخیر  هفته های 
پشتیبانی و حمایت از  ایجاد اغتشاشات در کشور داشتیم. 
احساس کرده بودند که می توانند بر موج اعتراضات مردم سوار 
شوند؛ عواملی از خودشان را تحریک کردند که در بین صفوف 
مردم وارد شوند و خساراتی وارد کنند و احیانا افرادی در این 
ماجرا کشته شوند.وی افزود: در این زمینه دو چیز مشخص 
از  این که  به  بودن  شد و آن دشمنی های آمریکا و مترصد 

هر چیزی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران 
استفاده می کنند؛  فضای مجازی یکی از این فرصت ها بود 
که از آن بهره گرفتند. نکته دوم این بود که مردم عزیز ما 
هوشیارند و به محض این که متوجه شدند که  نقشه دشمن 
ایجاد آشوب است، به کمک نیروهای نظامی و انتظامی صف 
خودشان را از اغتشاشگران جدا کردند و میلیون ها نفر در 
استان های مختلف با حضورشان بار دیگر  با رهبر خود پیمان 
بستند و به دشمنان فهماندند  که هیچگاه در صف دشمن 
قرار نمی گیرند و اعتراص خودشان از آمریکا را اعالم کردند.

به  که  بود  آمریکا  بی حیایی  دیگر  موضوع  کرد:  تاکید  وی 
بهانه هایی تحریم هایی را علیه شخصیت های ایران از جمله 
رییس قوه قضاییه اعالم کرد. آمریکای فلک زده نمی داند که 
مردم ما از دولتمردان آمریکا که طی چند دهه انواع ظلم ها را 
به ایران کردند: آنقدر تنفر دارند که اگر از ناحیه آمریکا ولو در 
لفظ در تحریم قرار گیرند، نمره مثبتی در کارنامه شان و لکه 
ننگی برای آمریکا ثبت می شود ؛ لذا اگر مردم مسرور نباشند 

از این جهت که افرادی اسم شان در لیست تحریم آمریکا قرار 
می گیرد ، قطعا بدانند که هیچ نگرانی ندارد که به کشورهای 

غربی سفر نکنند.
محسنی اژه ای در ادامه با بیان این که »در خصوص اغتشاشات 
اخیر یکی از موارد نقش و حمایت های دشمن بود که عوامل 
این موضوع توسط نیروهای اطالعاتی، امنیتی و انتظامی تحت 
تعقیب است«، ادامه داد: اکنون ۴00 نفر از معترضان ناآرامی 
تهران  در  آنان  نفر  بازداشت هستند که 50  در  اخیر  های 
بازداشت شده اند، گفت: ۲5 نفر از مردم عادی و خودی در 
اعتراضات اخیر در کشور کشته شدند که براثر اصابت تیر از 
سوی نیروهای امنیتی نبوده است.وی خاطرنشان کرد: عده ای 
که طبق گزارش وزارت اطالعات و اطالعات سپاه به عنوان 
جریان ضد انقالب و لیدر اغتشاشات شناسایی و بازداشت 
شدند تعدادشان در ابتدای روزهای اول تا سوم ۶۲۲ نفر بود 
که برای تعدادی قرار بازداشت موقت صادر شد و همچنین 

تعدادی با قرار کفالت آزاد شدند. 

سخنگوی قوه قضاییه: دشمن مانند فتنه ۸۸ بدنبال کشته سازی بود

400 بازداشتی و 25 کشته در ناآرامی ها اخیر

2 اخباردوشنبه 25 دی 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3672

 پاره کردن برجام؛
 پاره کردن  قطعنامه شورای امنیت

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با بیان اینکه به هیچ وجه 
آژانس درخواست بازرسی از مراکز نظامی ما را نداده است و اگر نیز 
چنین درخواستی کند ما اجازه نمی دهیم، گفت: به وظایف خود در 
چارچوب پروتکل الحاقی آشنا هستیم و اجازه نمی دهیم آژانس پایش 

را از مسئولیتش فراتر بگذارد.
به گزارش زمان، عراقچی خاطر نشان کرد: این امر نتیجه سه امر 
است اول استحکام درونی برجام برخالف آنچه گفته می شد برجام 
آسانی مسیر  به  آن  بردن  بین  از  و  است  درونی  استحکام  دارای 
نیست.وی در ادامه گفت: در اسفند ۹۳ که یک چشم اندازی از 
توافق روشن شده بود ۴۷ سناتور آمریکایی جمهوری خواه نامه ای 
به رهبران ایران نوشتند که در تاریخ بی سابقه بود و توصیه کردند 
که با رئیس جمهوری آمریکا مذاکره نکنید چرا که هر توافقی انجام 
شود رییس جمهوری بعدی آمریکا با چرخش یک قلم می تواند 
آنها راست می گفتند همین  ادامه داد:  ببرد.وی  بین  از  و  توافق 
االن هم آقای ترامپ از روز اول رئیس جمهوری می تواند کاماًل 
از برجام خارج شود ولی در عمل موفق نشد این کار را انجام دهد 
چون که برجام بخشی از قطعنامه شورای امنیت است نه اینکه 
این شورا برجام را تایید کرده بلکه برجام بخشی از قطعنامه است.

وی یادآور شد: قطعنامه ۲۲۳۱ دوتا ضمیمه دارد که اولی برجام 
است یعنی برجام تبدیل شده است به متن قطعنامه سازمان ملل 
و پاره کردن برجام یعنی پاره کردن قطعنامه شورای امنیت توسط 
را  این کار  اگر  از اعضای دائم شورای شورا است.وی گفت:  یکی 
انجام دهند قطعنامه شواری امنیت را پاره کرده اند و اعتبار شورای 
امنیت را از بین برده اند و کسی دیگر با آنها مذاکره نخواهد کرد به 
اصطالح یک توافقی را که همه دنیا از آن استقبال کرده به آسانی 
پاره می کنند.از طرف دیگر همه اروپایی ها و جوامع بین الملل در 
حمایت از برجام صف کشیدند خیلی روشن و قاطع جلوی امریکا 
ایستادند. یکی از سفرای اروپایی در تهران روز بعد ازاینکه آقای 
که  ،گفت  داد  را  او  موگرینی جواب  خانم  و  کرد  ترامپ صحبت 
من در عمر کاری خودم سراغ ندارم در هیچ موضوعی اروپا اینقدر 
صریح در مقابل امریکا در رابطه با یک موضوعی موضع گرفته باشد.

ما این حمایت جامعه بین المللی و انزوای آمریکا در برجام موفق 
موفقیت  یک  موضوع  این  و  کنیم  ایجاد  یکسال  در طول  شدیم 
دیپلماتیک برای ایران است. ما در یکسال گذشته آقای ترامپ را 
در عرصه های مختلف منزوی کردیم.نمونه دیگر آن قضیه همین 
جلسه شورای امنیت است که بعد از اغتشاش اخیر آقای ترامپ و 
نماینده شان در سازمان ملل تصمیم گرفتند موضوع ایران را به 
شورای امنیت بکشند و جلسه شورای امنیت را برگزار کردند که 
در آن جلسه ده کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل از جمله 
بعضی از اعضای دائم و اعضای اروپایی علیه آمریکا صحبت کردند. 
آن جلسه ای که قرار بود تبدیل به محکومیت ایران به خاطر نقض 
حقوق بشر و سرکوب تظاهرات برگزار شود ، تبدیل به جلسه ای در 

حمایت از برجام و از ایران شد. 

نامه ۲۰۲ نماینده به سران قوا برای رفع 
مشکالت معیشتی مردم

 ۲0۲ نماینده مجلس شورای اسالمی در نامه ای خطاب به روسای 
سه قوه خواستار بکارگیری توان قوا برای حراست از نظام و ارزش های 
آن، مقابله با توطئه های دشمنان و سازماندهی امور و اصالح ساختار و 
ایجاد شرایط مناسب برای رفع مشکالت معیشتی مردم به ویژه اشتغال 

شدند.

جزئیات طرح مجلس برای حذف 
یارانه پردرآمدها

عضو کمیسیون تلفیق جزئیات طرح جدید مجلس 
برای حذف یارانه اقشار پردرآمد را تشریح کرد.

اکبر ترکی در گفتگو با مهر در خصوص مصوبه اخیر 
کمیسیون تلفیق گفت: دولت بدنبال این بود که 
افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و اقشار 
آسیب پذیر را شناسایی کرده و فقط به این افراد 
یارانه نقدی پرداخت کند.وی ادامه داد: در پیشنهاد 
دولت آمده بود بقیه افراد می توانند با دو شرط برای 
دریافت یارانه ثبت نام کنند. اول اینکه اعالم کنند 
های  دارد حساب  اجازه  دولت  و  هستند  نیازمند 
بانکی فرد متقاضی مورد بررسی قرار گیرید.نماینده 
مردم فریدن تاکید کرد: به نظر ما به این شکل نه 
تنها با اجرای این مصوبه ۳0 میلیون نفر بلکه حدود 
50 تا ۶0 میلیون نفر از یارانه بگیران توسط دولت 
حذف خواهند شد و مشکل سیاسی و اجتماعی در 
کشور حل خواهد شد.وی با اشاره به تدوین طرحی 
توسط محمد دهقان نماینده چناران برای حل این 
مشکل گفت: طرح جدید به امضای ۲۳ نفر از اعضای 
کمیسیون تلفیق رسید و امروز نیز تصویب شد.عضو 
کمیسیون تلفیق گفت: طبق این طرح افرادی که از 
دهک های باالی درآمدی هستند توسط دولت در 
طول سه ماه شناسایی و حذف خواهند شد.ترکی 
تصریح کرد: طبق این طرح افرادی که نمی خواهند 
حساب هایشان بررسی شود باید به دولت اعالم کنند 
که خواستار دریافت یارانه نقدی نیستند.بر اساس این 
طرح اگر کسی یارانه اش را به صورت داوطلب حذف 
نکند به صورت داوطلبانه اجازه می دهد که حساب 
هایش توسط دولت بررسی شود.وی ادامه داد: طبق 
این طرح اگر دولت فردی را از دریافت یارانه نقدی 
که  دارد  اجازه  ماه  یک  مدت  به  فرد  کرد  حذف 
اعتراض کند و دولت نیز طی این مدت باید به فرد 
مذکور پاسخ دهد که علت حذف یارانه نقدی اش چه 
بوده است، بدین صورت اگر یارانه فردی به اشتباه 
شد.ترکی  خواهد  برقرار  مجددا  باشد  شده  حذف 
تصریح کرد: طرح مجلس در مورد هدفمندی یارانه 
ها بهتر از پیشنهاد دولت در الیحه بودجه است زیرا 
اوال حذف یارانه بگیران پردرآمد به تدریج صورت 
نظامی،  نیروهای  کارگران،  ثانیا  و  گرفت  خواهد 
انتظامی، روستائیان و افراد آسیب پذیر که از اقشار 
ضعیف جامعه هستند از دریافت یارانه نقدی حذف 
نخواهند شد اما طبق الیحه دولت غیر از افراد تحت 
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی همه افراد 
جامعه از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.عضو 
کمیسیون تلفیق تاکید کرد: به نظر ما دولت به 
راحتی نمی تواند اقشار کم درآمد را شناسایی کند و 
حذف یارانه همه افراد مشکالتی را ایجاد خواهد کرد.

اخبار

خبر
کالمامیر

ادامه از صفحه ۱
روحانی، راستگویی و وفای به عهد دولت و ملت 
ایران در برجام را ارزش بسیار بزرگی دانست که 
اگر ارزش ها  افزود:  تاکید دارد و  بر آن  اسالم 
در جامعه زیرپا گذاشته شود و اگر تعهد یک 
زیرپا گذاشته  قبلی  پیوستگی دولت  دولت در 
المللی  بین  سطح  در  تعهدی  هیچ  دیگر  شد 
پابرجا نیست. مگر یک دولت چند سال روی کار 
است؟ اعتماد وقتی باقی می ماند که دولت ها به 
تعهدات دولت های قبل پایبند بمانند.وی ادامه 
به  داد: خوشحالم که حاکمیت کاخ سفید در 
هم ریختن تعهدات بین المللی و زیرپا گذاشتن 
وفای به عهد و ایستادگی مقابل مصوبه شورای 
امنیت سازمان ملل و توافق ۷ کشور ناموفق بود. 

این پیروزی برای بشریت اخالق و حقوق است.
رئیس جمهور با اشاره به سخنان خود در گذشته 
گفت: من بارها گفته ام ما در برجام موفقیت 
نخواهد  بین  از  آوردیم که هرگز  بدست  هایی 
بین  از  را  آنها  تواند  نمی  کسی  هیچ  و  رفت 
ببرد. در برجام به دنیا گفتیم که معضل پیچیده 
منطقه ای و بین المللی با میز مذاکره قابل حل و 
فصل است و این مهم هرگز از بین نمی رود حتی 
اگر کسی روزی همه عهدها و برجام را از بین 
ببرد این پیروزی باقی است. وی افزود: ما ثابت 
کردیم ایران راستگوست و دشمنان ما دروغگو 
هستند. ما ثابت کردیم بدنبال سالح هسته ای 
نبودیم. راستگویی ایران را آژانس با اجماع آرا و 
حتی خود آمریکایی ها اعالم کرد و پی ام دی را 
خاتمه داد این یعنی ایران راست گفته و معاندان 
آن دروغ گفته اند. این پیروزی همیشگی است و 
از بین نمی رود. روحانی گفت: ما در برجام کاری 
کردیم که دنیا بپذیرد ایران حق تحقیق و توسعه 
هسته ای دارد در حالی که در گذشته می گفتند 
ایران این حق را ندارد. این پیروزی خدشه بردار 
نیست. برخی هنوز ابعاد برجام را لمس نکرده اند. 

برجام آثار دائمی دارد که الی یوم القیامه ادامه 
پیدا می کند. برخی دیگر از آثار آن هم ممکن 
است بماند یا نماند. رئیس جمهور با بیان اینکه 
داشت:  اظهار  اجرایی شده،  از سال ۹۴  برجام 
در طول این دو سال درآمد نفتی و میعانات دو 
برابر شده و صدها سرمایه گذاری خارجی در 
کشور انجام شده که تبدیل به کارخانه و بنگاه 
اقتصادی، نیروگاه، بندر، لکوموتیو و هواپیما شده 
و از بین رفتنی نیست.وی ادامه داد: چه کسی 
المللی  بین  سخت  مذاکرات  یک  در  توانست 
برای ایران موفقیت بدست بیاورد؟ علم حقوق 
و علم سیاست. این علوم انسانی است که می 
تواند سرنوشت جامعه را تعیین کند. البته این 
به معنای این نیست که ارزش علوم دیگر کمتر 
است اما سرلوحه علوم، علوم انسانی است که می 

تواند استعدادها را تشویق کند.
برای  هم  علوم،  سرلوحه  گفت:  جمهور  رئیس 
مادیت و هم برای معنویت، علوم انسانی است. 
باید دانشجویان و با استعدادها را تشویق و فضای 
دانشگاه ها را باز کنیم و تحقیقات را آزاد بگذاریم.
وی تصریح کرد: سه یا چهار نفر نمی توانند در 

یک اتاق بنشینند و علوم انسانی را هدایت کنند 
را  باید جامعه  انسانی است که  این علوم  بلکه 
هدایت کند. علوم انسانی در یک پروسه، جامعه 
آزاد و بحث و مباحثه رشد می کند.روحانی ادامه 
داد: این علوم باعث شد درباره سرنوشت کشور 
شرایط دیگری به وجود بیاید؛ دیپلمات های ما 
البته من  نوشتند و منعقد کردند  را  قراردادی 
نمی خواهم بگویم این قرارداد هیچ نقصی ندارد 
اما قراردادی است که این آقای ترامپ یک سال 
است خودش را به در و دیوار می زند تا این قرارداد 
را به هم بزند اما تاکنون موفق نشده است. رئیس 
جمهور افزود: این به معنای پیروزی تعهدات بین 
است.  دیکتاتوری  بر  حقوق  پیروزی  و  المللی 
آمریکایی ها نتوانستند با استکبار و دیکتاتوری 
و خود بزرگ بینی افکار عمومی جهان را زیر پا 
بگذارند، این یک شکست بزرگ برای آمریکا و 
یک پیروزی بزرگ برای علوم انسانی ایران است.
وی با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران بیان کرد: 
ایران  به همه مردم  من خواهش می کنم که 
احترام بگذارید، حاال اگر شما می گویید فردی از 
جایی تحریک شده و جاسوس بوده اجازه بدهید 

تا در یک دادگاه صالح ثابت شود. هر کسی که 
به خیابان می آید یا خس و خاشاک است یا 
گاو است یا گوساله است یا آشغال. این چطور 
صحبت کردن است؟ چرا توهین و چرا بی ادبانه 
با جامعه برخورد می کنید؟ روحانی ادامه داد: 
اعتراض به خیابان آمدند و  برای  یک عده ای 
این در همه  عده ای دیگر سوءاستفاده کردند 
جای دنیا وجود دارد. فردا در لندن و نیویورک 
اگر تظاهراتی شود عده ای می آیند و شیشه ها 
را می شکنند. نباید همه را با یک چوب برانیم؛ 
باید به خصوص در تریبون های مقدس دقیق 
تر حرف بزنیم.رئیس جمهور افزود: ملت ما ملت 
بزرگی است. اعتراض ها به پایان رسید و عده 
ای در این میان سوءاستفاده کردند و نیروهای 
امنیتی ما شرایط را به خوبی اداره کردند. این 
اعتراض ها به پایان رسید اما کار شما شروع شده 
است. باید روانشناسان اجتماعی و کسانی که در 
علوم انسانی حضور دارند پیرامون اعتراضات اخیر 

صحبت و تحلیل کنند.
وی افزود: اگر خدایی نکرده روزی ارزش های 
دینی یا ملی ما نزد جوانان کمرنگ شود، مقصر 
هستیم. شما اساتید و فرهیختگان این مسئولیت 
را به عهده دارید. علوم انسانی باید چنین مسائلی 
، ملت و کشور  تبیین کند.وی گفت: مردم  را 
ما فرهیخته و بزرگ هستند. البته باید با مردم 
حرف بزنیم و بگوییم چگونه باید از ابزار فضای 
مجازی استفاده شود. هر چیزی فرهنگ استفاده 
درست از آن ابزار را نیاز دارد. علوم انسانی باید به 
میدان آمده و بگوید ما چه می خواهیم و چگونه 
که  برسانیم  ای  نقطه  به  را  جامعه  توانیم  می 
مطلوب مردم و شرع و عقل است.رئیس جمهور 
آمریکایی ها در مسئله  داد: خوشبختانه  ادامه 
داخلی و برجام ما شکست خوردند اما ملت ما 
به  باید در کنار وحدت  با وحدت پیروز شدند 

پیروزی های بیشتر دست یابیم.

روحانی: آثار برجام الی یوم القیامه است

 در تریبون های مقدس دقیق حرف بزنیم

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان آقای  بابک الفتی دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱-ملیحه الفتی ۲-فوزیه الفتی ۳-کامران 
الفتی ۴-سیما میرزایی 5-هما میرزایی ۶-مهین میرزایی ۷-منوچهرمیرزایی ۸-فرزاد میرزایی ۹- 
سلمان میرزایی ۱0-فرهاد میرزایی ۱۱-فرهاد  میرزایی ۱۲-اسماعیل میرزایی ۱۳-جواد الفتی   به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرمانشاه نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۱۸دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه واقع در کرمانشاه،بلوار بنت 
الهدی  ارجاع و به کالسه ۹۶0۹۹۸۸۳۱۱۸0055۷ ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن  مورخه 
۱5/۱۲/۱۳۹۶ساعت۱۱ تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز  ماده ۷۳قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه   
مراتب ۱نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان پس از انتشار آگهی و اطالع از 
مفاد آن  به  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردند. شماره۹۷۷5/م الف/۱۲
مدیر دفتر شعبه 1۸دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان کرمانشاه .- ویسی

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

سند رسمی  قطعه یک ایالم 
برابر رأی شماره ۱۳۹۶۶0۳۱500۱00۲۶۱۸ مورخ 0۹/۱۹/ ۱۳۹۶ هیأت اول/ هیأت 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید شهبازی، فرزند 
به مساحت  باب ساختمان،  به کد ملی ۴500۲۶0۱0۲ ششدانگ یک  صید عباس، 
۳۹۸/۳0 مترمربع، پالک شماره ۸۹ فرعی از ۱۲5۱/5 اصلی، واقع در ایالم-بلوار نبوت– 
کوچه مهدیه ، خریداری شده از غالمرضا رضایی نیا و نعمت صالحی و منتسب به مالکیت 
قیطاس مستفیضی. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱5 روز 
اگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،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.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : ۹۶/۱0/۱0 تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:۹۶/۱0/۲5

صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم آرام حسینی پناهی دارای شناسنامه شماره  ۹۸۷۹- ۳۷۳۲۹۴۸0۹۹به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۶۱۲۸۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح 
داده که شادروان محمد باقر حسینی پناهی تازه آباد به شناسنامه ۲5۶-۷۳۱۹۴۱۲۹5در 
تاریخ۱۳۹۶/۱0/0۳در اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به افراد مشروحه زیر: ۱- عارف حسینی پناهی تازه آباد به ش ش ۸  ت ت  
۱۳۱۶/۱۲/۱شماره ملی 55۸۹۶۱5۴5۳  پدر متوفی ۲- کبری حسینی پناهی به ش ش 
۴  ت ت  ۱۳۲۱/۱/۱شماره ملی 55۸۹۶۴۶0۱۴  مادر متوفی ۳- نجیبه مطاعی به ش ش 
۴۱۷  ت ت  ۱۳۴۹/۶/5شماره ملی ۳۷۶۱۳۸5۱۱0  همسر متوفی ۴- آرام حسینی پناهی به 
ش ش ۹۸۷۹  ت ت  ۱۳۶۷/۶/۳0شماره ملی ۳۷۳۲۹۴۸0۹۹  پسر متوفی 5- ثنا حسینی 

پناهی به ش ش ت ت  ۱۳۷۷/۸/۱۱شماره ملی ۳۷۲0۷۸۱۷۲0  دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 32۸2 رئیس شعبه  ۸ شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم پروین فروتنی دارای شناسنامه شماره  ۴۹5- ۳۷۳۱۸0۲0۴به شرح دادخواست 
وچنین  نموده   وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ۹۶۱۲۳۹ کالسه  به 
توضیح داده که شادروان علی اکبر سوره رادپوربه شناسنامه ۴۴۲۸-0055۲۴5۴0۴در 
تاریخ۱۳۹۶/۹/۱۸در اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
به ش ش ۱۲0  ت ت   رادپور  یداله سوری  زیر: ۱-  افراد مشروحه  به  منحصراست 
۱۳۱۸/۱/۱شماره ملی ۳۲5۶0۱۴۴۲۹  پدر متوفی ۲- پروین فروتنی به ش ش ۴۹5  

ت ت  ۱۳۱۸/5/۲0شماره ملی ۳۷۳۱۸۱0۲0۴  مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 32۸۸ رئیس شعبه  ۸ شورای حل اختالف سنندج

آگهی ابالغ اجرائیه
در پرونده اجرایی کالسه۹۳0۱۶0صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه.

دادباخته آقای شهریار کاکاوندی فرزند احمد خان به ۱-پرداخت مبلغ۸۹میلیون ریال بابت 
اصل خواسته ۲-پرداخت مبلغ ۴میلیون و ۹۸۴هزار ریال بابت خواسته دادرسی ۳-خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )۹۲/0۶/0۲( لغایت اجرای حکم جملگی به عنوان محکوم 
در حق تعاونی اعتباری ثامن و پرداخت مبلغ ۴میلیون و ۴50هزار ریال بابت هزینه اجرا در 
حق دولت محکوم است بنابراین با توجه به ناشناخته بودن اقامتگاه دادباخته در اجرای ماده 
۹قانون اجرای احکام مدنی مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مواد ۱۱۸و۱۱۹قانون 
یاد شده آگهی و به نامبرده ابالغ می گرددتا ظرف مدت ۱0روز از تاریخ انتشار آگهی مفاد 
و موضوع اجرائیه را اجرا نماید واال اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای حکم و وصول 
هزینه اجرا اقدام می نماید.در این صورت برای عملیات اجرائی به دلباخته ابالغ یا اخطار 
دیگری نخواهد شد مگر اینکه نامبرده محل اقامت خود را کتبا به این اجرا اعالم نماید. 

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی کرمانشاه-کلهری نیاشماره۹۷۷۸/م الف/۱۲
آگهی ابالغ   وقت رسیدگی ودرخواست ضمائم

کالسه پرونده ۱/۱۱۴۹/۹۶ وقت رسیدگی : ۹۶/۱۱/۳0 ساعت ۹/۳0 صبح خواهان: حسین 
مهدی پورزرین کمر با وکالت رحمت خدابخشی  خوانده: نرگس بخشی کشتلی و احسان 

اکبری کشتلی هردو مجهول المکان   خواسته مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده جهت رسیدگی به شعبه اول  حل 
اختالف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
در خواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را 
در یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شد تا خوانده از تاریخ نشر اخرین آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه 

ابالغی رسیده و آگهی الزم و فقط یکماه منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دبیر شعبه اول حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی مزایده اموال منقول ) نوبت اول(
در پرونده  کالسه ۹۶0۱۲۹ اجرای  احکام مدنی  شورای حل اختالف  شهرستان  شفت 
محکوم علیه  رسول صحرانورد فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ ۲0۷/۲۲۹/۲50 ریال 
بعنوان  محکوم به درحق محکوم له فریبرز نوری که به علت عدم پرداخت محکوم به اموال ذیل 
توقیف  گردیده و اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان  شفت در راستای ادامه 
عملیات  اجرایی با تقاضای محکوم  له قصددارد اموال توقیف شده را با قیمت پایه کارشناسی 
درراستای  ادامه عملیات اجرایی مقررات مواد۱۱۳ الی۱۴5 قانون اجرای احکام مدنی طی 

مزایده حضوری بفروش برساند.
مشخصات اموال مورد مزایده: ۱-سنگ آنتیک کرم روشن بمقدار۱50 متر مربع ازقرار 
مترمربعی 500/000 ریال جمعا  به  مبلغ ۷5/000/000  ریال ۲-سنگ  آنتیک تنه  درختی  
بمقدار ۱۲0  متر مربع  از قرار متر مربعی  ۴50/000 ریال  جمعا  به  مبلغ 5۴/000/000  
ریال ۳-سنگ  آنتیک  شکالتی  بمقدار  ۱00  متر مربع  از قرار متر مربعی ۴00/000 ریال 

جمعا  به مبلغ ۴0/000/000 ریال
 ارزش  کل اموال توقیفی  به مبلغ ۱۶۹/000/000  ریال  می باشد.

مکان برگزاری  مزایده : شعبه اجرای  احکام مدنی  شورای  حل اختالف شهرستان  شفت
 زمان برگزاری مزایده: روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲  از ساعت ۱0 الی ۱۱  قبل از ظهر

توضیح :  مزایده  با حضور  نماینده  دادسرا  راس  ساعت  مقرر  از قیمت پایه  کارشناسی  شروع  
و به  باالترین  قیمت  پیشنهادی  فروخته  خواهد شد.۲-  ده درصد  مبلغ  مورد مزایده  شده  
را فی المجلس  از خریدار  اخذ  و به  حساب  سپرده  دادگستری  واریز  و ما  بقی  حداکثر  
ظرف  مدت  یکماه  وصول  می گردد۳-  خریداران  می توانند  پنج  روز  قبل از  مزایده  ضمن  
هماهنگی  با اجرای  احکام  مدنی  از مال  مورد  مزایده  بازدید  نماید  ۴-  در صورت  انصراف  
برنده  مزایده  ده درصد  مبلغ  پرداخت  شده  به نفع  صندوق  دادگستری  ضبط  می گردد  

5- کلیه  هزینه   هزینه  پس از از مزایده  با  برنده مزایده  خواهد بود.
7719- متصدی دفتر اجرای  احکام مدنی  شورای  حل  اختالف  شهرستان  شفت- محسن یوسف  نژاد

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  رای شماره ۱۳۹۶۶0۳۳۱05۷00۳55۱هیات  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جمیله 
محمدی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه ۲۷۸ شماره ملی 0۳۲۱00۴۸۳۳صادره از 
کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۶ مترمربع پالک ۱۶۲۱ فرعی از ۹ 
اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای نیم تاج ایلیات محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می¬شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می¬توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  50۱ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آقای سان احمدمحمدمیرزاییفرزند علی احمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک ۱۳۴ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین 
پشت باریکه که از آقایان فتح اله عزیزی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده 
نیز تحت کالسه۹۶-۳۳ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رای شماره ۱۳۹۶۶0۳۱۶00۷00۱۱۶۸ مورخ ۹۶/۹/۲۳حکم به صدور سند 
مالکیت یک باب خانه به مساحت ۶۳ / ۱۳۳  مترمربع بنام آقای سان احمدمحمدمیرزایی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث مرحوم فتح اله عزیزی می 
باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 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 صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام  آقای  سان احمدمحمدمیرزایی صادر 

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

تاریخ انتشار اول ۱0 / ۱۳۹۶/۱0  تاریخ انتشار دوم ۲5/ ۱0/ ۱۳۹۶

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اسداله پور جبار آهنگر کالئی فرزند محمود به شرح دادخواست به کالسه ۹۶/۳۸۶0 
از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرحوم محمود پورجبار آهنگر کالئی فرزند اسداله به شماره شناسنامه ۴  
صادره از بهشهر در تاریخ ۹۶/۹/۱۸ اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- صغری صفری  فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه ۳۹ صادره از نیشابور متولد ۱۳۳۴ 
همسر متوفی ۲- اسداله پور جبار آهنگر کالئی  فرزند محمود به شماره شناسنامه۱۱۳۷ 
صادره از بهشهر متولد ۱۳5۶ فرزند متوفی ۳- پوران جبار آهنگر کالئی  فرزند محمود به 
شماره شناسنامه۱۴5 صادره از بهشهر متولد ۱۳۴۹ فرزند متوفی   ۴-  لیال جبار آهنگر 
کالئی  فرزند محمود به شماره شناسنامه۱5۶ صادره از بهشهر متولد ۱۳5۴ فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 96/20/6274    قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بهشهر

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

برابر رأی شماره ۱۳۹۴۶0۳۲500۳00۱05۳ مورخ ۱۳۹۶/0۸/۳0هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زربانو خوش خیال در 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۹۸/۱۲ متر مربع قسمتی از پالک ۲0 اصلی واقع در 
بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان عسگرآباد خریداری از مالک رسمی آقای نجفعلی 
دوستی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف5۷0
امیرحسین خلیلی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان                                                   

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۶/۱0/۲5 تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۶/۱۱/۱0

رونوشت آگهی حصروراثت
شناسنامه۲به  شماره  به  خان  فرزندشیر  رودی  دینه  یارمحمدشیرمحمدی  اقای 
به  درخواستی  ورثه  شناسنامه  وفتوکپی  فوت  وگواهی  نامه  استنادشهادت 
شماره۹۶/۱/5۱۷/ح تقدیم این شورانموده چنین اشعارداشته است که شادروان خانم 
طلعت شاه محمدی دینه رودی به شماره شناسنامه۱در تاریخ۲۲/0۲/۱۳۹۶در اقامتگاه 
دائمی خوددرشهرستان طالقان درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارت است از: ۱_اقای 
یارمحمدشیرمحمدی دینه رودی متولد۱۳۲۴به شماره شناسنامه۲صادره ازقزوین نسبت 
همسرمتوفی ۲_اقای نورالدین شیرمحمدی متولد۱۳۴۹به شماره شناسنامه۳00صادره 
متولد۱۳۶۲به  رودی  دینه  متوفی ۳_اقای عمران شیرمحمدی  پسر  نسبت  ازقزوین 
شماره شناسنامه۲۹صادره ازطالقان نسبت پسرمتوفی ۴_خانم میتراشیر محمدی دینه 
رودی متولد۱۳5۲به شماره شناسنامه۳۱۸صادره ازقزوین نسبت دخترمتوفی 5_خانم 
حمیده شیرمحمدی دینه رودی متولد۱۳5۸به شماره شناسنامه۲۹۶۱صادره ازطالقان 
شماره  متولد۱۳۷۳به  رودی  دینه  شیرمحمدی  مژده  ۶_خانم  دخترمتوفی  نسبت 

کدملی۴۸۹0۲۱۷5۲5صادره ازساوجبالغ نسبت دخترمتوفی
میلیون  ازمبلغ سی  بیش  مالیاتی  اظهارنامه  متوفی طبق  الفوت  ماترک عین  وچون 
رامطابق  مزبور  درخواست  مقدماتی  قانونی  تشریفات  باانجام  میباشداینک  ریال 
بندآخرماده۳۶۴امورحسبی یک مرتبه آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردویاوصیتنامه 
نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نصب آگهی ظرف یک ماه به این شوراتقدیم دارد و اال 

دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقانگواهی صادر می گردد. م/الف:۴۴۷۴

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

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱۲005۷۲۳-۹۶/۹/۸ جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض عبداهلل امین رنجبر فرزند صفت اهلل به شماره 
شناسنامه 5 صادره از ساوجبالغ در شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۱۷/۹۳  مترمربع از پالک ۱۳۲فرعی از ۸۴ اصلی از مالکیت اعیانی حسینعلی 
عابدینی برابر سند ۱۶۹۳۲-5۹/۳/۱۹ دفتر خانه ۲5 کرج موضوع دفتر ۱۹۴صفحه 5۴۱ 
واقع در سرخاب جزء حوضه ثبتی ساوجبالغ لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ 
و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از رسیدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م/الف:۴۸5  نوبت اول:۹۶/۱0/۲5   نوبت دوم :۹۶/۱۱/۱0
افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 
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تله بی اعتمادی در اقتصاد کشور
* یلدا راهدار

اقتصادهایی  ویژه  به  دارند،  بزرگ  دولتی  اقتصاد  که  در کشورهایی 
که تک محصولی هستند و اقتصاد آنها حول صادرات یک محصول 
عمده می چرخد،توجه چندانی به بخش خصوصی و خصوصی سازی 
با  آنها  های  سیاست  و  تصمیمات  تا  شده  سبب  همین  و  نداشته 
جامعه  بر  حاکم  اقتصادی  فضای  در  ما  آنچه  شود.  مواجه  اختالل 
امروزی شاهد آن هستیم وجود همین تصمیمات شتابزده، یک شبه، 
به  که  است  کشور  اقتصادی  کالن  متغیرهای  در  نشده  کارشناسی 
تاثیر قرار می  بازرگانی کشور را تحت  شدت فرآیندهای تولیدی و 
دهند.از طرفی وجود قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیر که 
و  امتیاز  دادن  یا حتی  و  می شوند  فساد  ایجاد  به  منجر  آنها  اکثر 
را  به خصوص  بازار  یا چند  یک  انحصار  که  افرادی  برخی  به  رانت 
آنچه  است.  اقتصادی  فعاالن  بیشتر  دارند، گله و شکایت  در دست 
امروز گریبانگیر اقتصاد کشور ما شده است عدم شفافیت در تمامی 
نکردن  رعایت  از  ناشی  تواند  می  شفافیت  عدم  این  هاست.  بخش 
آوردن  دست  به  هزینه  بودن  باال  خصوصی،  بخش  مالکیت  حقوق 
بودن  پایین  اقتصادی،  های  فعالیت  در  ریسک  بودن  باال  اطالعات، 
خود  تصمیمات  بودن  درست  به  اقتصادی  فعاالن  اطمینان  میزان 
و متعدد بودن نهادها و قوانین اقتصادی در داخل محیط اقتصادی 
دانست.تمامی عوامل فوق در نهایت منجر به باال رفتن هزینه های 
گذاری  سرمایه  انگیزه  و  شد  خواهد  ها  کار  و  کسب  در  معامالتی 
اقتصادی  در بخش مولد را کاهش خواهد داد. وقتی که یک فعال 
و  باشد  نداشته  اطمینان  بازار  در  اطالعات موجود  و  آمار  از صحت 
هایی  دستورالعمل  و  ها  بخشنامه  صدور  شاهد  مرتبا  آن  کنار  در 
باشدکه بعضا ضد و نقیض نیز هستند، نمی تواند پیش بینی درستی 
نتیجه منجر  در  باشد که  داشته  آینده  در  فعالیت خود  از وضعیت 
برای  آن خواهد شد. همین جریان  بالقوه  نزول عملکرد  و  افول  به 
شاهد  که  گذاری  سرمایه  است.  تعمیم  قابل  نیز  گذاران  سرمایه 
از عدم  ترس  و  پولی  و  مالی  بازارهای  ارز،  نرخ  در  متعدد  نوسانات 
بازگشت سرمایه خود داشته باشد، هیچگاه دست به سرمایه گذاری 
سرمایه  مهم  های  مولفه  از  یکی  اقتصادی  اعتمادی  زد.بی  نخواهد 
اجتماعی است که عدم توجه به آن روند توسعه در کشور را با اخالل 
روبرو خواهد کرد. سـطح کافي اعتماد به ویژه اعتماد سیسـتمي و 
نهادینه، نقشـي اساسـي در ثبات و حفظ نظام اجتماعي، سیاسـي 
و اقتصادي ایفا مي کند و از آنجایی که کارآمدی دولتها و نهادهای 
دارد،  آنها بستگی  به  اعتماد مردم  به  زیادی  اندازه  تا  نیز  حکومتی 
توجه به این مقوله بسیار حائز اهمیت است.آنچه امروز اقتصاددانان 
از آن به عنوان تله بی اعتمادی نام می برند که اقتصاد کشور و روابط 
اجتماعی حاکم بر جامعه را تحت تاثیر قرار داده، اگر به درستی حل 
و فصل نشودباعث می شود سیستم در کلیت خود به شدت درگیر 
موازی کاری و اتالف منابع شود و ساختار به گونه ای پیش رود که 
و دور  فساد  و  اشتباه کاهش  قبال تصمیمات  در  پذیری  مسئولیت 
زدن قانون به فرآیندی معمول تبدیل شود.وجود مشکالت بیکاری، 
ترین  مهم  از  طبقاتی  عمیق  شکاف  و  اجتماعی  رفاه  نبود  گرانی، 
مسائلی است که مردم از دولت انتظار کاهش و یا رفع آنها را دارند. 
اما آمار و اطالعات حاکی از آن است که اعتماد اقتصادی و سیاسی 
به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته  اکثریت مردم نسبت 
با  تنگاتنگی  ارتباط  جامعه  افراد یک  زندگی  از  کلی  رضایت  است. 

عملکرد دولت یا حکومت دارد. 
ادامه دارد...
Alborz.payam@gmail.com

افشاگری نجفی از قرارداد میلیاردی 
در شهرداری تهران

شهردار تهران در جلسه دیروز شورای شهر با ارائه 
عملکرد  بررسی  و  شهرداری  روزه   ۱00 گزارش 
شهرداری قبلی از قراردادهای شهرداری با ناجا که 

پولش صرف انتخابات شد، افشاگری کرد.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین؛، محمدعلی 
در  متاسفانه  گفت:  خود  گزارش  ارائه  در  نجفی 
سوء  از  مواردی  به  شهرداری  پرونده های  بررسی 
استفاده برخوردیم که باید از طریق مراجع قضایی 
پیگیری شود اواخر سال ۹5 شهرداری با یکی از 
شرکت های نیروی انتظامی قراردادی را در خصوص 
تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد به مبلغ یک 
میلیارد تومان به امضاء رسانده است که شاید ارزش 
واقعی آن حتی ۱0 میلیون تومان هم نبوده است. 
او گفت: متاسفانه آخرین پرداخت به این موسسه 
اول مرداد ۹۶ و پس از انتخابات بوده است. پرداخت 
اول ۸50 میلیون تومان در اسفند ۹5 بوده است، 
ما در بررسی های بیشتر دریافتیم که یک قرارداد 
دیگر در تاریخ ۲ مرداد ۹۶ منعقد شده که در روز 
قرارداد پرداختی صورت گرفته است و 5۸۴ میلیون 
تومان پرداخت شده است.شهردار تهران گفت: این 
دو قرارداد مجموعا یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون تومان 
ارزش داشته است، در بررسی های بیشتر متوجه 
شدیم که درست است این مبلغ به حساب شرکت 
مذکور واریز شده اما تنها ۱۷۳ میلیون تومان را به 
این شرکت داده و مابقی را به یک حساب دیگر که 
متعلق به رئیس دفتر یکی از معاونین شهردار قبلی 
بوده واریز کردند و این پول نیز خرج انتخابات شده 
است. این در حالیست که آن فرد مکتوب اقرار کرده 
که از ۱۷۳ میلیون تنها ۲0 میلیون به خودش تعلق 

گرفته و مابقی سهم دیگران بوده است.

 انهدام باند اختالس در یکی 
از شرکت های بیمه

در پی وصول اطالعیه ای راجع به سوء جریان هایی 
از  یکی  در  بیمه  شرکت های  شعب  از  یکی  در 
شهرستان های جنوبی کشور به بازرسی کل استان، 
مربوطه  مدارک  بررسی  با  و  تشکیل  پرونده ای 
مشخص شد تعدادی از اسناد موجود در پرونده ها، 
جعلی است. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در پی 
وصول اطالعیه ای راجع به سوء جریان هایی در یکی 
از شعب شرکت های بیمه در یکی از شهرستان های 
پرونده ای  استان،  بازرسی کل  به  کشور  جنوبی 
تشکیل و با بررسی مدارک مربوطه مشخص شد 
تعدادی از اسناد موجود در پرونده ها، جعلی است.
همچنین با بررسی بیشتر موضوع، مشخص شد 
یکی از کارکنان آن شرکت بیمه ای در شهرستان 
مذکور، با همدستی افرادی خارج از مجموعه بیمه، با 
فریب بازماندگان اشخاصی که در اثر سکته قلبی و یا 

در سال های قبل مرگ طبیعی داشته اند.

سرمقالهخبر

ادامه از صفحه 1
تفاهم با نخبگان و توده مردم و متقاعد نمودن 
ضروری  اقتصادی  اصالحی  اقدامات  در  آنان 
این  در  ها  رسانه  سایر  و  سیما  و  صدا  است. 
زمینه نقش مهمی خواهند داشت و باید وظیفه 
ملی خود را بشناسند و به درستی عمل کنند.

برخی مشکالت  داشت: سوم  اظهار  الریجانی 
در کشور به وجود می آید که نیازمند سرعت 
در  که  مسائلی  نظیر  آنهاییم  حل  در  عمل 
موسسات اعتباری حادث شد وقت زیادی در 
زمینه  این  در  سازی  هماهنگ  صرف  کشور 
شد و همین زمان باعث نگرانی سپرده گذاران 
گردید. گرچه امروز در مراحل نهایی حل این 
با  باید  مرکزی  بانک  لکن  داریم  قرار  مشکل 
سرعت عمل بیشتری پیگیر حل موضوع باشد. 
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه کشمکش های 
سیاسی در جامعه به نحو آزاردهنده ای مردم 
را از صحنه سیاست فراری داده است، گفت: 
اعتماد  کاهش  باعث  سیاسی  های  کشمکش 
مبارک  ابزار  یک  انتخابات  است.  شده  مردم 

با  اینکه  شرط  به  است.  ساالری  مردم  برای 
روش متین و زمان مشخص مورد استفاده قرار 

فضای  جامعه  در  اگر  کرد:  تصریح  بگیرد.وی 
امتداد  کار  و  تالش  زمان  درون  به  انتخابات 

تبدیل  هدف  به  ابزار  حالت  از  انتخابات  یابد 
التهابات  توسعه می گردد.  مانع  و عمال  شده 
انتخابات باید پس از رای مردم توسط نخبگان 
سیاسی به مبدا اشتراک عمل سیاسی جامعه 
تاکید  الریجانی  مناقشات.  آغاز  نه  شود  بدل 
ها  رسانه  در  ها  تحلیل  برخی  متاسفانه  کرد: 
نشانگر این است که پس از گذشت هفت ماه 
از انتخابات همچنان فضای رد و بدل سیاسی 
سیاه  با  گاه  هم  آن  انتخابات  زمینه  پس  با 
نمایی ادامه دارد و این امر نتیجه انتخابات را 
که باید مبنای وفاق سیاسی باشد به چالشی 
جدید با فرسایش بدل کرده است که نتیجه 
آن چیزی جز سرخوردگی و عقب افتادگی در 
توسعه نیست.وی تاکید کرد: رهبری معظم در 
تحلیل جامع خود همه را دعوت به همگرایی 
و هم افزایی نمودند و این یک نکته مهم برای 
حال و آینده کشور است. اهمیت این موضوع 
حل  بستر  نیست.  کمتر  اقتصادی  نقایص  از 
مشکالت اقتصادی در سهم ضرورت همگرایی 

سیاسی است.

الریجانی تاکید کرد: کشمکش های سیاسی دلیل کاهش اعتماد مردم 

 تغییر در ساختار برجام را نمی پذیریم

بروجردی: ترامپ درباره برجام 
یاوه گویی می کند

کمالوندی: آژانس اجازه دسترسی به 
سایت های نظامی ما را ندارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
شروط  و  اظهارات  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس، 
ترامپ برای برجام یاوه گویی است، گفت: برجام 
یک توافق انجام شده است و قابل مذاکره و تغییر 

نیست.
عالءالدین  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بروجردی در واکنش به اظهارات و اقدام اخیر 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تعلیق موقت 
تحریم های هسته ای ایران و شروط تعیین شده 
از سوی وی برای برجام، اظهارداشت: بهترین 
تعبیری که می توانیم برای این سخنان آقای 
ترامپ به کار بگیریم، یاوه گویی و یاوه سرایی 
بین  و  سیاسی  درک  میزان  این  از  که  است 
المللی برخوردار باشد که یک توافق بین المللی 
امضاء شده از سوی اعضای دائم شورای امنیت 
سازمان ملل را اینگونه مورد شرط و شروط قرار 
دهد.وی افزود: اینکه باید برخی بندهای برجام 
حذف شود یا مسائلی اضافه شود، توهماتی است 
که فقط به آقای ترامپ اختصاص دارد؛ به همین 
دلیل حتی مشاورین ترامپ هم به او توصیه 
کرده اند که خارج از نرم بین الملل عمل نکند 
و لذا علی رغم همه تهدیدها و رجزخوانی ها، 

مجدداً اعالم کردند که فعالً از برجام خارج نمی 
شوند و تعلیق تحریم ها ادامه دارد.وی درباره 
سوی  از  برجام  ساختار  اصالح  کردن  مطرح 
ترامپ تصریح کرد: برجام یک توافق انجام شده 
است و نه قابل مذاکره و نه قابل تغییر است و 
امکان کم و اضافه کردن هیچ چیزی به آن وجود 
ندارد؛ آنها بحث موشکی را هم مطرح می کنند 
که آن نیز نه در داخل برجام و نه در خارج از آن 
قابل مذاکره نیست، چرا که توانمندی موشکی 
تنها سالح بازدارنده ما در مقابل تهدیدات مکرر 
دشمنان است و البته ما پذیرفته ایم که سالح 
هسته ای نداشته باشیم، آن هم در شرایطی 
که در منطقه ای زندگی می کنیم که برخی 

کشورها سالح هسته ای دارند.

معاون سازمان انرژی اتمی گفت: در جمهوری 
اسالمی ایران هیچ شخصیتی اجازه دسترسی 
آژانس به سایت های نظامی را نمی دهد و اساساً 
چنین موضوعی در پادمان، پروتکل الحاقی و 

برجام وجود ندارد.
به نقل ازصداو سیما، بهروز  به گزارش زمان 
با  اتمی  انرژی  سازمان  معاون  کمالوندی 
امریکا  جمهور  رئیس  چهارگانه  شروط  رد 
مواردی  کرد:  اظهار  برجام  ادامه  درخصوص 
سایت  از  بازرسی  درخصوص  گذشته  در  که 
بررسی  داشتیم  پارچین  مانند  نظامی  های 
اکنون  نیز بسته شد و  کردند که پرونده آن 
هیچ موضوعی که از جانب آژانس مطرح شده 

باشد که بخواهند به سایتی نظامی دسترسی 
رئیس  اینکه  افزود:  نداریم.وی  باشند  داشته 
خصوص  این  در  را  مطالبی  امریکا  جمهور 
بی اساس مطرح می کند شاید به این علت 
است که می داند ما نیز مانند دیگر کشورها به 
این موضوع حساسیت داریم و انتظار دارد که 
بالفاصله بگوییم که با آن مخالف نیستیم که 
البته، قطعاً موافق نیستیم و او بخواهد از این 
سوءاستفاده کند و بگوید که ایران حاضر نیست 
بدهد.کمالوندی  دسترسی  شرایطی  هر  در 
گفت: دسترسی آدابی دارد، اینطور نیست که 
کنجکاوی  برای  یا  دسترسی  برای  دسترسی 
پروتکل  در  که  است  آدابی  تابع  بلکه  باشد 
دسترسی  اصاًل  و  است  مشخص  و  تعریف 
موضوع  اصاًل  باشد  نشده  اعالم  که  جایی  به 
پروتکل نیست و مواردی را هم که اعالم می 
فعالیت  آن  در  که  باشد  مواردی  باید  کنند 
جمهوری  در  گیرد.  می  صورت  ای  هسته 
اسالمی ایران هیچ شخصیتی اجازه دسترسی 
آژانس به سایت های نظامی را نمی دهد و اساساً 
چنین موضوعی در پادمان، پروتکل الحاقی و 

برجام وجود ندارد. 

مفقودی
به شماره  اکبر متاجی خیرودکناری فرزند اسماعیل  اینجانب علی   کارت هوشمند 
ملی  کد  و  ۱۹۸5۸۴۸و  هوشمند  کارت  شماره  به   ۱۳۶۳ متولد   ۴۹ شناسنامه 

 نوشهر ۲۲00۷۶۷۳۴۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در پرونده کالسه ۹۶0۴0۸ خواهان اکبر برزگر به طرفیت خوانده مهدی عین آبادی 
الزام به تنظیم سند تقویم شورا نموده است که وقت  المکان( به خواسته  )مجهول 
رسیدگی آن برای روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹/۱5 صبح تعیین گردیده است 
لذا به تجویز ماه ۷۳ قانون ایین دادرسی مدنی به وقت رسیدگی یک بار در یکی از جراید 

کثیراالنتشار تا خوانده در جلسه حاضر گردد.
شورای حل اختالف شعبه  حکمی چمستان

اگهی ابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ابوذر عمران فرزند..

خواهان آقای محمد نقد علی پور نیازی واقف با وکالت سپیده عباسی دادخواستی به 
طرفیت خوانده آقای ابوذر عمران به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه ۹۶0۶۹۸۲05۶۱00۱۱۴ شعبه اول شورای حل اختالف 
شهرستان محمودآباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت 0۹:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار 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.
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان محمود آباد

آگهی مزایده مال منقول )نوبت اول(
به موجب اجرائیه / نیابت شماره ۹۴۲۱۹5شعبه / اجرای اول دادگاه جواد آباد به سود 
اقای یونس طالیی به ضررآقای سر کیس و بختیاری از اموال محکوم علیه / اموال 

شخص ثالث توقیف به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است :
اموال توقیفی شامل کمربند مردانه به رنگ مشکی به طول یک متر الی یک مترو سی 
وپنج سانتی متر و عرض ۳/۶ میلیمتر و قطر ۳ میلیمتر به تعداد ۳۴0 جین که هر 
جین حاوی ۱۲ عدد کمربند می باشد و هر کمر بند به ارزش ۸/۳۳0 تومان که جمع 
آن عبارت است از ۳۴0/000/000 ریال معادل سی و چهار میلیون تومان قیمت پایه 
مزایده مقرر گردید اموال مذکور از طریق مزایده روز چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ از ساعت 
۱۱ الی ۱۲ ظهر در دفتر اجرای احکام دادگستری بخش جواد آباد از توابع شهرستان 
ورامین و با حضور نماینده دادستان به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع 
و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد . محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها 
)مامورین اجرا(و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و 
سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت نمایند محکوم له یا محکوم علیه 
می تواند آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس 
از خریدار اخذ و نامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی ثمن 
معامله را به حساب سپرده دادگاه واریز نماید در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه 
مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت 
ضبط و مزایده وفق مقررات تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده 
محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به 
نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض ازسوی 
دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد مال مورد مزایده بعد از پرداخت 
تمام بهای آن در وجه قانون تسلیم خواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می 
توانند ظرف مهلت پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از اموال مزایده  بازدید نمایند
م الف-1522خ-محمد رضا فرقانی –دادرس اجرای احکام مدنی دادگاه جواد آباد 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  آرای صادره 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۱۹۶   و رای شماره  ۶۶۲۴ مورخه 
۹۶/۷/۱۲ به تقاضای زینب بازگیر فرزند فیض اله نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت ۹۸ متر مربع مجزی شده از پالک ۲۲0 از یک از ۴۱ اصلی واقع در بخش 
۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سروس والیزاده رسیدگی 
و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور 
و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی 

نخواهد بود. م الف ۴۱5۴۷۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۱0/۲5  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱۱/۱0 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹5۶0۳۲500۳00۱۱۴۴ مورخ ۱۳۹۶/0۹/۲5هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی شیخی کن 
کت در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۶۹/۲ متر مربع قسمتی از پالک ۱55 
اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد دم آویزه خریداری 
از مالک رسمی آقای آقایان عظیم،سهراب،صیدمراد مرادی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف5۷5
امیرحسین خلیلی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان                                                   

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۶/۱0/۲5تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۶/۱۱/۱0

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  آرای صادره 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱0۹۲  و رای شماره  ۳۸0مورخه 
۱۳۹۶/۲/۱۳ به تقاضای فرشاد سمنگان فرزند علی جعفر نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۱۶0متر مربع مجزی شده از پالک ۹ فرعی از ۳/۱ اصلی واقع در 
بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( براخاص زینیوند 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی 
موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱5۴۷۹0 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۱0/۲5  
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱۱/۱0 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹۶۶0۳۲500۳00۱۲0۶ مورخ ۱۳۹۶/۱0/0۴هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس عباسی 
از پالک ۱55  کیا در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۲00 متر مربع قسمتی 
اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان ۱۲ خریداری از مالک رسمی 
آقای آخه کرم زمانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نمایند. بدیهی است در  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض،دادخواست خود  تسلیم 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف5۷۲
امیرحسین خلیلی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان                                                   

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۶/۱0/۲5 تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۶/۱۱/۱0

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  آرای صادره 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۴۹۴ و رای شماره  ۷۷۲۳ مورخه 
۹۶/۸/۹ به تقاضای بهروز بهاری فرزند عزیز اهلل نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت ۲50/5۹ متر مربع مجزی شده از پالک ۷فرعی از ۲0اصلی واقع در بخش ۲ 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( عزیزاله بهاری رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور 
و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی 

نخواهد بود. م الف ۴۱5۴۷۸۹ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۱0/۲5  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱۱/۱0 
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  آرای صادره 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۳۶۴و رای شماره  ۱۷0۲5 مورخه 
۹5/۱۲/۱۴ به تقاضای اصغر صفرپوریان فرزند طهماسعلی نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۱5۷/۶۸ متر مربع مجزی شده از پالک ۱ فرعی از 5 اصلی واقع 
در بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( اسداله میسمی 
۲- پرونده کالسه ۳۴۲و رای شماره  ۸۹۴۲ مورخه ۹۶/۹/۲۱ به تقاضای محمدرضا 
غالمی پور ثابت فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۴0/۴۳ متر 
مربع مجزی شده از پالک ۱۸۴۸  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش ۴شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( مردان داودی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به 
مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱5۴۷۹۲ 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۱0/۲5 
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱۱/۱0
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تجدید آگهی مزایده 
شهرداری صفادشت در نظر 
شورای   84 جلسه   1 بند  باستناد  دارد 
فروش  به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم 
اقدام  مزایده  طریق  از  پذیرایی  تاالر 

نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مزایده 
و کسب اطالعات بیشتر به واحد امالک 

مراجعه نمایند. /پ
پایان تحویل مدارک : 1396/11/9

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

آگهی مزایده 
شهرداری صفادشت در نظر 
شورای   14 جلسه   7 بند  باستناد  دارد 
جذب  به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم 
عمومی  مزایده  طریق  از  گذار  سرمایه 
مسکن  تجاری  واحدهای  احداث  جهت 

مهر اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مزایده 
و کسب اطالعات بیشتر به واحد عمران 

مراجعه نمایند. /پ
پایان تحویل مدارک : 1396/11/9

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

آگهی مزایده 
شهرداری صفادشت در نظر 
شورای   14 جلسه   8 بند  باستناد  دارد 
فروش  به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم 
طریق  از  مهر  مسکن  تجاری  واحدهای 

مزایده عمومی اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مزایده 
و کسب اطالعات بیشتر به واحد عمران 

مراجعه نمایند. /پ
پایان تحویل مدارک : 1396/11/9

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

آگهی مزایده 
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
شورای   13 جلسه   5 بند  باستناد  دارد 
خرید  به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم 
پذیرایی  تجهیزات  و  آشپزخانه  وسایل 
تاالر از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
و کسب اطالعات بیشتر به واحد عمران 

مراجعه نمایند. /پ
مبلغ اعتبار  30/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک : 1396/11/9

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

 نوبت دوم نوبت دوم
 نوبت دوم

 نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

-۹۶/۹/۲۷ اصالحی  رای  ۹۶/۹/۸-۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱۲005۷۱۴و  شماره  رای  برابر 
۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱۲00۶۱۴۱  جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی حسن بهمنی فرزند پرویزبه شماره شناسنامه ۲۸۱ صادره از رامهرمز 
در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱۷۴۶/۷۱ مترمربع از پالک ۸۹ فرعی از ۱۸۶ 
اصلی از سهمیه ذبیح اهلل بهتویی ذیل ثبت صفحه ۱0۶ دفتر ۳۷۹ محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و 
محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسیدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م/الف:۴50
افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

نوبت اول: ۹۶/۱0/۱0      نوبت دوم : ۹۶/۱0/۲5

آگهی مفقودی
سفید-  رنگ  ۱۳۹۱به  ۱۳۲مدل  سواری  پراید  سبز(ماشین  مالکیت)برگ  شناسنامه 
شاسی شماره  موتور۴۶۷۲۹۴۷و  شماره  ۲۴-۷۸۷م۴۹به  انتظامی  شماره  به  روغنی 
S5۴۲00۹۱۷0۷۷۱5به نام بهزاد سهرابوندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
به شماره  ای مدل ۱۳۸۴  برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری سپند پی کی 
شهربانی ۸۲-۳۴۶م۲۸ و شماره موتور M۱۳۹۷۶۶۶۲ و شماره شاسی 0۴۴۲۳۴به نام 

بابلرضا آقا بزرگی شاره مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  آرای صادره 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه 5۴۸ و رای شماره  ۷۲۳۱مورخه 
۹۶/۷/۲5 به تقاضای بهروز مرادی فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت ۸۱/۶0 متر مربع مجزی شده از پالک ۴۱ اصلی واقع در بخش ۲شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سید شیر خدا حسینی رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور 
و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی 

نخواهد بود. م الف ۴۱5۴۷۲۸ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۱0/۱0  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱0/۲5 
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متن آگهی
حمیداویان  عباس  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
طرفیت  به  فرزندمحمددادخواستی  مهنازشلشاوی  خانم  فرزند.خواهان  هندیجان 
خوانده آقای عباس حمیداویان هندیجان به خواسته تعویض پالک مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۶۳۱0۷00۳۲۹شعبه۷دادگاه عمومی 
که حسب  ساعت۹:00تعیین  مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  آبادان  شهرستان  حقوقی 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.     
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان-فاطمه خسروی بابادی

برنامه های دهه مبارک فجر        
تاثیر گذار باشد

داودی- اراک: مدیر کل ورزش وجوانان ورئیس 
کمیته ورزش وجوانان دهه مبارک فجر استان 
مرکزی گفت: برنامه های دهه مبارک فجر باید 

تاثیر گذار باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان  
ورزش  کل  مدیر  حقدادی  عابد  مرکزی  استان 
وجوانان در جلسه کمیته ورزش وجوانان ستاد دهه 
مبار ک فجر استان مرکزی که در محل اداره کل 
ورزش وجوانان استان برگزارشد گفت: برنامه های 
حوزه ورزش وجوانان دهه مبارک فجر باید تاثیر 
گذار باشد عابد حقدادی با تاکید بر حفظ ارزش ها 
و آرمان های انقالب اسالمی ایران در برنامه های 
این ایام، گفت: انقالب اسالمی ایران ریشه مردمی 
داشته و پیروزی انقالب به همت مردمی در پیروی 
از امام راحل )قدس( بود. وی اظهار کرد: برنامه ها 
و آئین های سالروز پیروزی انقالب اسالمی باید 
خودجوش و مردمی باشد و باید همه توان خود را 
برای تأثیرگذاری برنامه ها متمرکز کنیم. حقدادی 
بر ضرورت زنده نگه داشتن خاطرات و بازگو کردن 
حوادث دوران انقالب و انتقال پیام انقالب به نسل 
جوان تأکید کرد و گفت: برای اجرای بهتر برنامه ها 
ضروری است همه دستگاه های اجرایی، اداری و 

اصناف بیشتر به محتوا توجه کنند.
مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی عنوان کرد: 
برنامه های پیش بینی شده باید همخوانی با تقویم 
و ایام هفته داشته باشد و مطابق آن به عنوان یک 

اصل گام برداریم.
وی با بیان اینکه در ستاد دهه مبارک فجر امسال 
بر حضور فعال جوانان تاکید شد، اضافه کرد: توجه 
به محتوا و کیفیت برنامه های این ایام ضروری 
است. رئیس کمیته ورزش وجوانان ستاد دهه 
مبارک فجراستان مرکزی گفت: کمیته های ستاد 
دهه فجر در قالب چارچوب هایی تعریف شده 
اند، اما باید خروجی این کمیته ها را نیز در نظر 
گرفت و در صورت عدم موفقیت این کمیته ها 
باید با ایجاد نوآوری، گام های مثبتی در این راستا 
برداشت. وی اظهار کرد: دهه فجر امسال مقارن با 
ایام فاطمیه است، با توجه به این شرایط نمی توان 
برنامه های امسال را به صورت شاد برگزار کرد، اما 
با تمهیداتی می توان برنامه های این ایام را برای 
جوانان متنوع تر برگزار کرد و به درک مطالبات به 
حق این قشر پرداخت، چنانچه اقدامات مطلوبی 
در استان مرکزی در این حوزه پایه ریزی شود، 
می تواند به الگویی برای دیگر استانها تبدیل و این 
برنامه ها در دیگر استان ها نیز ساری و جاری شود.

خبر

نمایشگاه گروهی » نقاشان اسالمشهر« افتتاح شد 

نوری- اسالمشهر: همزمان با افتتاح آموزشگاه هنرهای تجسمی 
»خانه هنر« به مدیر مسئولی مهدی گودینی، نمایشگاه گروهی با عنوان 
»نقاشان اسالمشهر« روز پنج شنبه در در محل این آموزشگاه  برپا شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر،  
در این نمایشگاه تعداد ۳0 اثر طراحی با تکنیک طراحی ، نقاشی و 
چاپ دستی با موضوعات واقعی گرایی و تخیلی در ابعاد د۴0*۳0 
و ۷0*50  از گروههای مختلف سنی ۱۴ تا ۶0 سال در معرض دید 
عموم عالقمندان قرار گرفت. گفتنی است: نمایشگاه فوق که با همکاری 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برپا شده  از ۲۱ لغایت ۳0 دی  ماه همه 
روزه از ساعت۱5 الی ۱۹در آموزشگاه هنرهای تجمسی خانه هنر به 
نشانی: اسالمشهر، خیابان امام محمد باقر)ع(، روبروی بانک صادرات، 

پالک ۱۸۹ پذیرای عموم عالقمندان و دوستداران هنر  می باشد.  
در پایان یاد آور می شود: عالقمندان می توانند در صورت تمایل نسبت 

به خرید آثار عرضه شده در این نمایشگاه نیز اقدام نمایند.

برگزاری کارگاه آموزشی سیستم های انرژی 
خورشیدی ویژه بانوان برق منطقه ای خوزستان

وحیدی فر- اهواز:کارگاه آموزشی سیستم های فتو ولتائیک )انرژی 
خورشیدی( ویژه بانوان شرکت برق منطقه ای خوزستان، مشاوران امور 
زنان و خانواده فرمانداری ها، دستگاههای اجرایی و ادارات با حضور 
سیده فرانک موسوی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان 
در سالن جلسات شرکت برق منطقه ای خوزستان در اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، 
مشاور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در امور زنان و 
خانواده در این کارگاه آموزشی گفت: پایان پذیری انرژی حاصل از 
سوخت های فسیلی به ویژه نفت خام، جهان امروز را نیازمند استفاده از 
منابع دیگر برای جایگزینی آن می نماید، در واقع امروزه کارشناسان بر 
این اعتقاد هستند که بحران آینده که حیات بشریت را تهدید می کند، 
بحران انرژی است. شهناز احمدی روزبهانی ادامه داد: با نزدیک شدن 
به اتمام یافتن منابع تجدید ناپذیر، ضرورت کشف و استفاده از منابع 
انرژی جدید بیش از پیش اهمیت می یابد که یکی از آنها استفاده از 

منابع انرژی تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی می باشد.
وی اضافه کرد: ایران از جمله کشورهایی است که در کمربند تابشی 
انرژی خورشیدی قرار دارد و از این لحاظ پتانسیل باالیی از انرژی 
خورشیدی در کشور وجود دارد، در حال حاضر نیز بر اساس گزارش 
سازمان انرژی های نو ایران، اقدام های گسترده ای برای توسعه انرژی 
های تجدیدپذیر در سراسر کشور به خصوص تامین انرژی پایدار و قابل 
دسترس برای مناطق محروم انجام شده و در حال گسترش روزافزون 
است. مدیر دفتر مدیریت انرژی شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز 
در این کارگاه آموزشی با ارائه گزارش وضعیت تولید و مصرف برق در 
استان و رشد مصرف طی سال های اخیر به بررسی وضعیت بارش ها 
و تاثیر آن بر میزان تولید نیروگاههای برق آبی پرداخت و گفت: کاهش 
۷0 تا ۸0 درصدی میزان بارش ها در بسیاری از حوزه های بارش اصلی 
و فرعی باعث کاهش ۳0 درصدی حجم آب ورودی به سدهای کشور 

نسبت به سال قبل شده است.

خبر

به گزارش زمان، استان هرمزگان بعنوان جنوبی ترین 
استان کشور با داشتن حدود ۲۴00 کیلومتر نوار ساحلی 
و همچنین ۱۴ جزیره منحصر به فرد و تماشایی عالوه 
بر پتانسیل های اقتصادی و کشاورزی دارای ظرفیت های 
است.  گردشگری  خصوص  در  بکری  و  باال  بسیار 
ظرفیت های گردشگری استان هرمزگان به اندازه ایست 
که به تنهایی می تواند به اندازه خیلی از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس جذابیت و همچنین درآمدزایی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ما،فریدون همتی استاندار هرمزگان 
در نشست خبری خود در بندرعباس درباره جاذبه های 
گردشگری استان هرمزگان با اشاره به منحصر به فرد بودن 
جزایر استان افزود:برخی از جزایر استان هرمزگان بی نظیر 
هستند و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس غبطه داشتن 
آنها را می خورند اما ایرانی ها ساالنه ده ها میلیارد دالر پول 
را به ترکیه و امارات و کشورهای دیگر می برند.وی ادامه 
داد: گردشگری تنها ظرفیت استان هرمزگان نیست بلکه 
این استان در زمینه داشتن سنگ های آهکی منگنز و 
سنگ های معدنی دیگر نیز بسیار با استعداد است ولی 
بیشتر کرمان و یزد و مشهد را به معادنش می شناسند.

استاندار هرمزگان درباره ایجاد زیرساخت های حمل و نقل 
در استان بیان کرد:این اتفاق باید برای بندرعباس بیفتد 
که حمل و نقل ارزان و با سرعت انجام شود. او افزود: باید 
روی خط ریلی از تهران به اصفهان سپس اصفهان به بافت 
و شهرستان بافت به بندرعباس کار شود گفته شده که تا 
سال ۹۸ این مسیر تکمیل خواهد شد اگر این اتفاق بیفتد 
در حوزه حمل و نقل مسافر ریلی تحول اساسی ایجاد 

می شود. یعنی مسافران از تهران به بندرعباس به جای ۱۸ 
ساعت، تنها ۱0 ساعت در مسیر خواهند بود. این اتفاق 
در کوتاه مدت می افتد. همتی ادامه داد: در برنامه های 
میان مدت نیز در نظر داریم تا این مسیر برقی شود و اگر 
این پروژه نیز االن کلید بخورد جزو برنامه های بلند مدت 
هرمزگان خواهد بود و مسافر مسیر تهران به اصفهان، یزد، 
کرمان و بندرعباس را در 5 ساعت طی می کند.همتی از 
ایجاد تحولی در امکانات اقامتی جزیره هرمز  تا عید سال 
۹۷ خبر داد و گفت: جزیره هرمز بهشت خاک شناسی 
با ظرفیت داشتن انواع خاک ها و سنگ ها در رنگ های 
متنوع است گروهی در این زمینه مطالعه می کنند و به 
دنبال این هستیم که اجازه ندهیم ساخت و ساز آجر و 

تیشه و یا معماری مدرن به بافت سنتی هرمز وارد شود ما 
باید برویم به سمت ساخت و ساز ایجاد مکان های اقامتی 
همگون با جامعه محلی و بومی مانند مضیف و یا خانه های 
سنتی دیگر. ما دیگر اجازه نمی دهیم که جزیره هرمز نیز 
مانند کیش و قشم به سمت ساخت و سازهای مدرن 
پیش برود باید ساخت و ساز در این جزیره ساماندهی شده 
باشد. استاندار هرمزگان در ادامه این نشست  خبری با 
بیان این خبر که جزیره هرمز مرکز برگزاری فستیوال های 
جهانی می شود بیان کرد: قرار است تا جزیره هرمز به مرکز 
فستیوال های جهانی بین المللی و منطقه ای در زمینه های 
مختلف ورزش، موسیقی، ورزش های دریایی و ... تبدیل 
شود.همچنین در این نشست خبری، عبدالوهاب قاضی 

مالک هتل بین المللی هرمز بندرعباس طی سخنانی 
معتقد است که رونق گردشگری در کشور تنها منوط 
به فعالیت بخش خصوصی نیست و دولت هم باید به 
صورت جدی وارد این حوزه شود و پای رونق و گسترش 
گردشگری بایستد.وی با اشاره به اینکه همکاری مدیران 
استان هرمزگان برای رونق گردشگری و توسعه صنعت 
هتلداری خوب بوده است، افزود: توجه و توسعه به زیر 
ساخت های گردشگری از مهمترین زمینه های توسعه 
استان هرمزگان  به خصوص  و  در کشور  این صنعت 
است.قاضی گفت: تمام نهادها و ارگان ها باید بدانند که 
صنعت گردشگری محور اصلی درآمدزایی کشور است، 
زیرا یک روزی داستان سوخت فسیلی به پایان می رسد 
و  درآمدزایی  به  این صنعت می تواند  از  تنها  و کشور 
اشتغالزایی باال دست یابد. وی با اشاره به این که، روزی 
خواهد رسید که صنعت گردشگری باید هزینه های دولت 
را تامین کند، افزود: اگر در حال حاضر دولت از طریق 
فروش نفت حقوق کارمندان و هزینه های خود را تامین 
می کند،روزی می رسد که تنها راه درآمدزایی و اشتغالزایی 
دولت، صنعت گردشگری خواهد بود.این کارآفرین با بیان 
این که، نهادهایی دولتی باید بدانند که رونق اقتصادی و 
اشتغال تنها منوط به افزایش واحدهای تولیدی نیست، 
تاکید کرد: اگر نرخ اشتغال هتل هرمز از ۲0 به 50 برسد، 
تعداد افرادی که در همین هتل مشغول به کار خواهند 
شد از ۲۷0 به ۴۲0 نفر افزایش می یابد، در حالی که 
سرمایه گذاری جدیدی انجام نشده، اما ظرفیت اشغال 

باال رفته است. 

مجتمع آموزشي فرهنگی ۱۸ کالسه  برکت شهید حججي، به 
مساحت 5 هزار و ۷00 مترمربع با حضور مسئوالن بنیاد برکت 
وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، خانواده معظم 
شهید حججي، نماینده  مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی 
و جمعی از مسئوالن استان اصفهان، با اعتباری بالغ بر  ۶ میلیارد 

و ۲00 میلیون تومان در نجف آباد کلنگ زني شد. 
به گزارش زمان؛ مدیرعامل بنیاد برکت در مراسم آغاز عملیات 
ساخت این پروژه وعده داد سال آینده سالگرد شهید حججی 
در مردادماه ۹۷ در این مجتمع برگزار شود. دکتر عارف نوروزي 
افزود: تاکنون با 5 هزار و ۸00 میلیارد تومان سرمایه گذاری، ۳۲۲ 
بنگاه اقتصادی با فراهم آوردن ۱۹۸ هزار فرصت شغلی ایجاد 
شده است و برای ساخت ۱۳5۷ مدرسه ی برکت قرارداد بسته ایم 
که هزارمین آن یک ماه پیش با ۲۴ کالس افتتاح شد و تاکنون 
۷00 میلیارد تومان برای ساخت مدارس برکت اعتبار اختصاص 

داده ایم.
مدیرعامل بنیاد برکت تصریح کرد: ۳5۷  مدرسه هم  با ۳ هزار و 
۲00  کالس درس در حال احداث است، ۱۲00 مسجد هم در 
کل کشور در حال ساخت داریم که ۸00 مسجد تاکنون افتتاح 

شده و امیدواریم تا دهه  فجر این تعداد به هزار مسجد برسد.

او یادآور شد: ۱۱ هزار و 500 واحد مسکن محرومین تاکتون 
تکمیل شده است، ۱۱ بیمارستان با ۲ هزار تخت بیمارستانی را 
ساخته ایم که چهار مورد آن آماده ی افتتاح است و سه مورد دیگر 

تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
دکتر نوروزی تأکید کرد: در دو سال و نیم گذشته 500  میلیارد 
تومان وام قرض الحسنه داده شده که کمتر از یک درصد آن معوق 
شده، چرا که گیرندگان این وام کسانی بودند که مسایل شرعی 

برای شان مهم است و خود را مدیون می دانند.
مدیرعامل بنیاد برکت اضافه کرد: تاکنون به ۴5 هزار نفر از 
بیماران صعب العالج ۲۷ میلیارد تومان کمک شده است، در 
استان اصفهان هم با ۹۶ میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری ۹ 
پروژه  توانمندسازی اقتصادی را راه اندازی کردیم  و امسال هم در 
نقاط محروم استان اقداماتی را انجام می دهیم تا زمینه  اشتغال 

تعدادی از جوانان را فراهم کنیم.
وی با اشاره به این که حدود ۶5 مدرسه در اصفهان با اعتبار 
50 میلیارد تومان ساخته شده یا در دست ساخت است، افزود: 
۹۶5 واحد مسکن محرومین برای افراد کم بضاعت با کمک بنیاد 
مسکن توسط بنیاد برکت ساخته شده است، 550 یتیم تحت 
پوشش هستند و بیش از ۱0۶ میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری 

بنیاد برکت در استان اصفهان بوده است که تمام این اقدامات در 
راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری بوده که امید داریم 
ادامه دار باشد. حجت االسالم و المسلمین حسناتی امام جمعه  
نجف آباد هم در این مراسم اظهار کرد: دو چیز باعث خیر و برکت 
و عزت و حیات یک جامعه است، علم و عمل صالح. هزارمین 
مدرسه برکت افتتاح شده است و امید داریم که این مدارس 

انسان ساز باشند.

استاندار هرمزگان از کاهش فاصله تهران بندرعباس در آینده خبر داد:

تبدیل جزیره هرمز به مرکز فستیوال های بزرگ

با حضور مدیرعامل بنیاد برکت و مسئوالن استاني صورت گرفت؛ 

کلنگ زني مجتمع آموزشی فرهنگی شهید حججي در نجف آباد
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری محمدشهر

اعتبار  تعاونی  اول شرکت  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
مورخ  جمعه  روز   13 ساعت  در  محمدشهر  شهرداری  کارکنان 
آدرس:  به  محمدشهر  شهرداری  نمازخانه  محل  در   1396/11/06
محمدشهر بلوار امام خمینی )ره( خیابان شاه حسینی تشکیل می 
اتخاذ  یا وکالتا جهت  شود شخصا  اعضا دعوت می  از کلیه  گردد. 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. 
نحوه  نامه  آئین   19 ماده  موجب  به  که  رساند  می  اطالع  به  ضمنا 
تشکیل مجامع عمومی، تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای 
و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی 
اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 
احراز  از  پس  تا  حاضر  محمدشهر  شهرداری  محل  در   96/11/05

هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 
دستور جلسه : 1- طرح تصویب اساسنامه جدید

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

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

سند رسمی
و   ۱۳۹۶۶0۳۳۱00۹00۲۱۴۲ و   ۱۳۹۶۶0۳۳۱00۹00۲۱۴۱ شماره  آرا  برابر 
۱۳۹۶۶0۳۳۱00۹00۲۱۴۳ مورخ ۹۶/۸/۳0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
آقای منوچهر  متقاضیان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ناحیه یک  ثبت ملک کرج-  
عسگری فرزند نایب علی به شماره شناسنامه ۱۷5۳ و مقصودعلی عسگری فرزند 
شماره  به  علی  نایب  فرزند  عسگری  جعفر  و   ۶ شناسنامه  شماره  به  علی  نایب 
شناسنامه ۱۱، که سهم هر یک از متقاضیان بصورت ۲ دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲50 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
۲0۴۹ فرعی از ۱5۴- اصلی واقع در حسن آباد، )توضیحا آقایان منوچهر عسگری 
و مقصود علی عسگری و جعفر عسگری، همگی مالک مشاعی میباشد بموجب سند 
آنها  مالکیت  انتقال رسمی شماره ۳۱۴۸۲ مورخ ۸۱/۲/۷ دفترخانه ۴۲ کرج( که 
به  لذا  ذیل ثبت صفحه 5۹۶ دفتر ۱۲5۷ ثبت و صادر شده محرز گردیده است. 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/۹۸۶۸/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱0/۱0 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱0/۲5

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
به شماره شناسنامه  فرزند کاظم  اینجانب مصطفی سیاحی  التحصیلی  فارغ  مدرک 
ازواحد  کامپیوترصادره  رشته  دیپلم  درمقطع  شادگان  از  ۱۸۹0۱5۲۹۹۴صادره 
آموزشگاه معرفت گستربا شماره ۱5۸۸۶۷0۲مفقود گردیده است و فاقد اعتبارمی باشد.

ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان به نشانی 
ارسال  فرمانداری  روبروی  اسالمی  آزاد  کمربندی-دانشگاه  خوزستان-شادگان-جاده 

نماید. نوبت اول:۹۶/۹/۲۷-نوبت دوم:۹۶/۱0/۱۱-نوبت سوم:۹۶/۱0/۲5
شهرستان شادگان

مفقودی
و  به شماره ۱00۹۹۳۱۹  گاز  انشعاب  به  مربوط  و مدارک  نقشه  رساند  اطالع می  به 
نام آقای رضا همت پور مفقود  اداره گاز ۱۳0000۳۴ به  نامه  ۱00۹۹۳۲0 به شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

اگهي ابالغ
 نظریه کارشناسي امیر-مسعود همگي جاویدثابت 

نظربه اینکه در پرونده کالسه مطروحه في مابین مهدي نظامي وامر-علي ومسعود 
خواندگان  اینکه  به  توجه  ،وبا  گردیده  واصل  کارشناسي  نظریه  جاویدثابت  همگي 
فعال مجهول المکان میباشند،بنابه تقاضاي خواهان ودستور دادگاه به تجویزماده ۷۳ 
قانون ائین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج 
میگردد ،تا خواندگان ظرف یک هفته از تاریخ نشر اگهي به دفتر دادگاه مراجعه ونظریه 
کارشناسي را رویت ونظر خود را نفیا یا اثباتا به دادگاه اعالم نمایند، در غیر این صورت 

دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود . 
منشي شعبه سوم دادگاه حقوقي نوشهر –ماالمیري

متن آگهی
خواهان صغری حسینی نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده حسین دریائی به خواسته 
صدورگواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طالق تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان رامهرمز نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی 
رامهرمز-بلوارسلمان  خوزستان-شهرستان  دراستان  واقع  رامهرمز  حقوقی شهرستان 
کالسه  به  و  ارجاع  رامهرمز  شهرستان  شقایق-دادگستری  پارک  فارسی-روبروی 
۹۴0۹۹۸۶۱5۳۲00۹۳5ثبت گردیده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان وبه تجویزماده۷۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
درامورمدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود ظرف یک هفته یک نفرازاقارب متاهل خودراکه حداقل سی سال 
داشته باشد وآشنا به مسائل شرعی ،خانوادگی و اجتماعی باشد را بعنوان داور به این 

دادگاه معرفی نماید.شماره م الف:)۱۲/۶۱۳(
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان رامهرمز-ریاضی

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای محمودفاضلی فرزند.خواهان شرکت 
تعاونی کشاورزی فعالین سبزایثارگردادخواستی به طرفیت خواندگان۱-محمودفاضلی۲-
فرهادمعرفاوی۳-اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر۴-اداره منابع طبیعی آبادان5-مدیریت 
اصالت  دادنامه  به  نسبت  اصلی  ثالث  ۱-اعتراض  خواسته  خرمشهربه  جهادکشاورزی 
دادگستری  حقوقی  اول  ازشعبه  شماره۸۴/۲۱0۹مورخ۱۳۸۴/۱0/۱۹صادره  سندبه 
خرمشهرموضوع پرونده کالسه۸۴/۱/۲۱۴۲وصدوررای اوالبر محکومیت خواندگان ردیف 
اول وسوم به اعالم بطالن رای اصالت سندفوق الذکروسپس صدوررای برمحکومیت خوانده 
ردیف دوم دایربرابطال سندمالکیت صادره درخصوص پالک ثبتی۱/۳۳۳واقع در قریه 
منیخ بخش۸خرمشهربه انضمام کلیه خسارات دادرسی۲-تقاضای جلب ثالث خواندگان 
دادگستری  حقوقی  اول  درشعبه  کالسه۹۶0۳۶۸مطروحه  درپرونده  ودوم  اول  ردیف 
خرمشهرمطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹۶0۹۹۸۶۱۴۱۱00۷
خرمشهرثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه۱دادگاه  ۱۴و۹۶0۹۹۸۶۱۴۱۱00۳۶۸ 
ووقت رسیدگی مورخ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ساعت ۱0:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشار آگهی می گرددتاخوانده 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 
خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضرگردد.    شماره م.الف)۹/۱۱۱۲(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-پریساعباسی

تبیین کارکرد نقش علوم انسانی 
در فرآیند سیاست گذاری

 
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: الزم است تبیین کارکرد نقش 
فضای  ایجاد  و  ها  گذاری  سیاست  فرایند  در  انسانی  علوم  خطیر 
مورد  جهانی  تراز  در  ایران  انسانی  علوم  فعال  حضور  برای  مناسب 

توجه قرار گیرد.
اختتامیه  مراسم  در  غالمی  منصور  زمان،دکتر  پیام  گزارش  به 
های  تالش  هرچند  کرد:  اظهار  فارابی  المللی  بین  جشنواره  نهمین 
نهادهای  رود  امید می  اما  است  زمینه صورت گرفته  این  در  زیادی 
مسئول مانند وزارت علوم به تحقق این امور یاری رسانند. وی افزود: 
پدید  ایران  را در جامعه  اثربخشی  تواند فضای  رویکردی می  چنین 

آورد و اخالق پژوهش را توسعه دهد.
غالمی با بیان این که تحقق این امر بدون همراهی دستگاه ها ممکن 
نخواهد بود، افزود: الزم می دانم دبیرخانه جشنواره این نکته را برای 

دوره های بعدی مورد توجه ویژه قرار دهد.
نهادهای  های  فعالیت  اثربخشی  و  ریزی  برنامه  ثمره  گفت:  غالمی 
انسانی  علوم  تعامل  به  که  شود  می  آشکار  زمانی  فارابی  جشنواره 
شبکه  به  توجه  روز  این  از  شود؛  توجه  المللی  بین  جوامع  با  کشور 
ایجاد  به  و  باشد  داشته  این چهارچوب معنی  در  تواند  نخبگانی می 
فضای آمیخته با رشد امید در جامعه منجر شود؛ چنین امری فضای 
فکری در جامعه را ممکن می کند. وزیر علوم همچنین در اشاره به 
جشنواره فارابی اظهار کرد: بر این رویداد ساالنه علمی نام فارابی به 
متفکران  بزرگترین  از  یکی  وی  که  چرا  است  شده  گذاشته  درستی 
غالمی  است.  بوده  انسانی  طیبه  ارتقای  دنبال  به  که  است  ایرانی 
اظهار کرد: این جشنواره به اهدافی مانند شناسایی، معرفی و تقدیر 
به کاربردی کردن فعالیت هایشان در  آنان  از پژوهشگران و ترغیب 

مسائل جامعه ایرانی تا حدودی دست یافته است.

به هیچ طرح انتقال آبی مجوز نداده ایم

با تاکید بر اینکه این سازمان  معاون سازمان حفاظت محیط زیست 
به هیچ طرح انتقال آبی مجوز نداده است، گفت: آنچه در رسانه ها 

مطرح شده، تعیین تکلیف است و مجوزی صادر نشده است.
دوازدهم  دولت  در  کرد:  تصریح  مهر  با  گفتگو  در  تجریشی  مسعود 
انتقال آبی مجوز نداده است و  سازمان محیط زیست به هیچ پروژه 
مجوزی  و  است  تکلیف  تعیین  است  شده  مطرح  ها  رسانه  در  آنچه 

صادر نشده است.
ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال  مسعود تجریشی 
آن است که کارهای به جا مانده را تعیین تکلیف کند و مسائل هم 
ونک  آب  انتقال  درباره  مهر  پرسش  به  پاسخ  در  وی  باشد.  شفاف 
سولقان و انتقال آب خزر به سمنان تاکید کرد: در هیچ کدام از این 
دو طرح مجوز نداریم تنها مجوز ما نیروگاه کالس - ساوه بوده است، 
تامین آب شرب  برای  در سمنان  ما  بگوید  نیرو  وزارت  االن  اگر  اما 
مشکل داریم پاسخ ما آن است که همه مراحل دیگر کاهش مصرف 
از جمله بازچرخانی آب، اصالح الگوی آبیاری، افزایش راندمان شبکه 
آبرسانی و مواردی از این دست را طی کنیم و بعد اگر هنوز نیاز آبی 
پابرجا بود از جای دیگر آب فراهم کنیم. قاعدتا تمام این مراحل باید 

در وزارت نیرو طی شده باشد
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ایجاد 7هزار شغل توسط 
شرکتهای دانش بنیان سالمت

بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
درمان و آموزش پزشکی گفت: ۹۲0 شرکت 
هفت  سالمت  حوزه  در  فعال  بنیان  دانش 
هزار شغل ایجاد کرده اند و دو هزار میلیارد 

تومان محصول در سال تولید می کنند.
رضا ملک زاده اظهار کرد: حدود سه هزار و 
۲0 شرکت دانش بنیان در کشور داریم که 
۹۲0 شرکت از آنها در حوزه سالمت فعالیت 
پایان سال ۹۶ ارزش  تا  بود  می کنند قرار 
محصوالت این شرکت ها به دوهزار میلیارد 
تومان برسد که تاکنون ۱۶00 میلیارد تومان 
پایان  تا  امیدواریم  و  است  محقق شده  آن 

سال به رقم دوهزارمیلیارد تومان برسند.
بنیان  از ۹۲0 شرکت دانش  ادامه داد:  وی 
در  تولیدی  محصول  شرکت   ۴۲0 سالمت 
بازار دارند، محصوالت 5۲ شرکت به خارج 
این  تولیدی  کاالی  و ۹00  صادر می شود 
آنها تحصیل  نیروهای  شرکت ها که عمده 

کرده های دانشگاه هستند در بازار است.
ملک زاده گفت: این شرکت ها مجموعه بسیار 
ارزشمندی برای کشور هستند به همین علت 
زیرا  کنیم  می  آنها حمایت  از  توان  تمام  با 
معتقدیم اگر قرار است کشور مستقل شود و 
در اقتصاد پیشرفت کند چاره ای جز تقویت 
شرکت های دانش بنیان نداریم.معاون وزیر 
ها،  شرکت  این  اکثر  کرد:  اضافه  بهداشت 
خصوصی هستند و 5۱ تا ۹0 درصد سهام 

اکثر این شرکت ها خصوصی است.

ارائه خدمات درمانی
 به بیمه شدگان با کد ملی

تامین  سازمان  ملکی  درمانی  مراکز  در 
اجتماعی، تولید نسخه الکترونیک انجام می 
شود و پرونده الکترونیک در حال پیاده شدن 
بیمه شدگان  است.به گزارش پیام زمان، 
در هنگام مراجعه به مراکز درمانی ملکی این 
سازمان نیازی به ارائه دفترچه درمانی ندارند 
و با ارائه کدملی خدمات موردنیاز را دریافت 
می کنند.نسخه الکترونیک در تمامی مراکز 
تولید  اجتماعی  تأمین  سرپایی  و  بستری 
مراکز  به  بیمار  مراجعه  از  بعد  و  شود  می 
استحقاق  تأیید  و  اجتماعی  تأمین  درمانی 
الکترونیک صورت  به  مراحل  بقیه   درمان 

 انجام می شود.

خبر

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر 
خدمات  و  دارو  تولید  بودن  دولتی  گفت: 
درمانی مهمترین مشکل نظام سالمت در 
ایران است و سال ها طول می کشد تا این 

نگاه سنتی را تغییر دهیم.
پنج  در  کرد:  اظهار  هاشمی  سیددحسن 
سنتی  نگاه  این  تغییر  برای  گذشته  سال 
هایی  بخش  در  کردیم  تالش  خیلی 
هم  جاهایی  در  و  داشتیم  هایی  کامیابی 
در تغییر نگاه سنتی ناموفق بودیم و هنوز 
نگاه سنتی دولتی و سوسیالیستی در نظام 

سالمت کشور وجود دارد.
وجود  جدی  قانونی  موانع  داد:  ادامه  وی 
و  رشد  های  فرصت  گذارد  نمی  که  دارد 
توسعه به بخش خصوصی برسد و تا زمانی 
که سیاستمداران و قانونگذاران به این نکته 
نرسند که باید برای سرمایه گذاری بخش 
همچنان  کنند  ایجاد  گشایش  خصوصی 
خصوصی  بخش  برای  نگرانی  و  مشکل 
وجود دارد.هاشمی گفت: محدودیت هایی 
و  دارو  حوزه  در  که  گذاری  قیمت  مانند 
خدمات سالمت وجود دارد در هیچ بخش 
ندارد.  وجود  دیگری  خدماتی  و  صنعتی 
دولت و خریداران خدمت خودشان قیمت 
گذاری می کنند بعد هم که می خواهند 
با قیمت خودشان هزینه را پرداخت کنند 

می گویند یکسال صبر کنید.

باالترین  دنیا  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
سرمایه گذاری ها در حوزه سالمت است 
کارها  همه  کنیم  می  فکر  ایران  در  اما 
همین  به  باشد  دولت  اختیار  در  باید 
علت در بسیاری از حوزه ها هنوز قیمت 
باال و کیفیت پایین است به عنوان مثال 
دولتی بودن مانع رشد و توسعه صادرات 
است.هاشمی گفت:  ایرانی شده  داروهای 
دولت  اینکه  دلیل  به  بخشها  برخی  در 
سرکوب  را  ها  قیمت  ندارد  مالی  توان 
مردم  دسترسی  مساله  این  و  کند  می 
برد. می  بین  از  مناسب  خدمات  به  را 

آینده  در  امیدوارم  افزود:  بهداشت  وزیر 

این مشکالت بر طرف شود و بیمه هایی 
داشته باشیم که واقعا بیمه باشند نه اینکه 
ریسک پذیر نباشند و جلوی رشد بخش 
خصوصی را بگیرند.وی ادامه داد: با وجود 
این مشکالت البته صنعت دارو و تجهیزات 
پزشکی در ایران حرکت رو به جلو داشته 
و  ها  نامهربانی  همه  وجود  با  و   است 
روسیه  با  مقایسه  در  حتی  ها  تحریم 
کشورهای  حتی  و  جنوبی  آفریقای  و 
دادیم  انجام  تری  بزرگ  همسایه کارهای 
و هر سال ۲0 قلم داروی جدید ایرانی وارد 
نشد  رونمایی  دارویی  و هیچ  بازار کردیم 
مگر اینکه در بازار نسخه می شد. در مورد 

همین  هم  پزشکی  تجهیزات  و  واکسن 
طور است.هاشمی ادامه داد: شرکت های 
دارویی و تجهیزات پزشکی در ایران از نظر 
دنیا  با  زیادی  فاصله  تکنولوژی  و  آموزش 

ندارند البته توزیع امکانات عادالنه نیست.
فضای  در  نیز  اخیرا  اظهارکرد:  هاشمی 
پس از برجام فرصتی برای سرمایه گذاری 
شرکت های چینی، کره ای و ایتالیایی در 
کشور فراهم شده است و بخش خصوصی 
ایران می تواند از این فرصت چه در ورود 
تکنولوژی تولید دارو و تجهیزات پزشکی 
و چه خدمات ساخت بیمارستان استفاده 
کند.وزیر بهداشت اضافه کرد: مشکلی برای 
در حوزه  سرمایه گذاری بخش خصوصی 
غفلت  گاهی  فقط  ندارد  وجود  سالمت 
می کنیم و از فکر و تجربه روز بشر امروز 

استفاده نمی کنیم و به بیراهه می رویم.
مساله  آن  مثال  یک  گفت:  هاشمی 
دموکراسی در ایران است اولش همه می 
گویند چقدر خوب است ولی بعد آن قدر 
از  که  زنیم  می  آن  به  تبصره  و  حاشیه 
اصلش خارج می شود. در مورد قانون مواد 
همین  هم  پزشکی  تجهیزات  و  خوراکی 
قانون  این  اصالح  در  امیدوارم  است  طور 
با سلیقه محوری در مسیر قانونگذاری به 
سمتی نرویم که بگوییم قانون سال ۱۳۳۴ 

خیلی بهتر بود.

دولتی بودن؛ مهم ترین مشکل نظام سالمت

ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
سوی  از  طالق  گزارش  تحلیل  تشریح  در 
این انجمن براساس آمار ثبت احوال، اعتیاد 
را مهم ترین علت جدایی دانست و گفت: 
در حال حاضر به ازای هر یک ساعت ، ۲0 
طالق در کشور در ۹ ماهه اول امسال ثبت 
شده است.سیدحسن موسوی چلک اظهار 
کرد:: در ۹ ماهه اول امسال ، ۴۸۱ هزار و 
زمان  همین  در  و  شده  ثبت  ازدواج   ۸0۹
ازای  به  است.  ثبت شده  هزار طالق   ۱۳۶
هر ۳.۶ ازدواج در ۹ ماه اول امسال ، یک 
طالق و طی مدت مشابه در سال گذشته نیز 
یک طالق به ازای هر ۳.۹ ازدواج ثبت شده 
است.وی تصریح کرد: اگرچه نسبت طالق به 
ازدواج در مقایسه با سال گذشته ، تغییرات 
باالیی  رقم  عدد ۲0،  اما خود  ندارد  جدی 
است.وی خاطرنشان کرد: ازدواج در ۹ ماهه 
اول امسال نسبت به ۹ ماهه سال گذشته 

، ۱0 درصد کمتر شده و طی ۹ ماهه اول 
امسال ، در هر یکهزار نفر در جمعیت کشور، 
گفته  است.به  شده  ثبت  طالق  واقعه   ۱.۶
موسوی چلک، روند طالق در کشور به گونه 
ای است که دستیابی به کاهش ۲5 درصدی 
قابل  توسعه،  برنامه ششم  در  میزان طالق 
انجمن مددکاران  نیست.رئیس  بینی  پیش 
وقوع  دالیل  داشت:  اظهار  ایران  اجتماعی 
طالق ، متفاوت است و نمی توان آن را تک 
به  توان  به آن معنا که نمی  علتی دانست 
و  اعتیاد  شادی،  و  نشاط  مانند  موضوعاتی 
شرایط اقتصادی بی اعتنا بود و فقط روی 
چلک  شد.موسوی  متمرکز  طالق  مساله 
گفت: اقتصاد در سطح کالن بر وقوع طالق ، 

تاثیرگذار است و در سطح خرد نیز می توان 
نداشتن مهارت های زندگی را از جمله مولفه 
تاثیرگذار در طالق ذکر کرد.  های کلیدی 
همچنین در حوزه ›مدارا‹ نیز ضعیف هستیم.

وی ادامه داد: اگرچه پدیده طالق ، تک عاملی 
نیست اما مهم ترین علت در دادخواست های 
طالق، اعتیاد است. ارتباطات فرازناشویی و 
خشونت خانگی از دیگر علل طالق به شمار 
می رود.وی اضافه کرد: بخشی از علل طالق 
می  باز  کردن‹  زندگی  ›سواد  مقوله  به  نیز 
باال  فردی  تحصیالت  است  ممکن  گردد. 
باشد. نداشته  اجتماعی‹  ›سواد  اما  باشد 

ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
بین  از  طالق  قبح  متاسفانه  کرد:  تصریح 

راحت  را  وقوع طالق  مساله،  این  و  رفته 
و  سوختن  به  معتقد  البته  است؛  کرده  تر 
با  اما  است  ظلم  چراکه  نیستیم  ساختن 
›گذشت و بخشش‹ می توان مدیریت بهتری 
به  گفت:  چلک  داشت.موسوی  زندگی  بر 
ایرانی، ›فردگرا‹ شده  نظر می رسد جامعه 
و فرهنگ گفتمان از بین رفته است. وقتی 
در  منفی  تاثیر  گیریم،  می  طالق  جشن 
گذارد.وی  می  خانواده  ثبات  کلی  فرآیند 
افزود: ترس از زندگی مشترک و پایین بودن 
عوارضی  روانی،  و  اجتماعی  میزان سالمت 
دارد که خودش را در طالق نشان می دهد. 
وی، نبود نشاط اجتماعی، نداشتن مسئولیت 
اجتماعی ، آشنا نبودن با روانشناسی جنس 
مخالف، آشنا نبودن با حقوق مقابل ، نداشتن 
دخالت و  العالج  های صعب  بیماری   بچه، 
علل ترین  مهم  از  را  ها   خانواده 

 طالق برشمرد.

سواد اجتماعی راهی برای کاهش طالق
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مفقودی
 برگ سبز پراید مدل ۸5 با شماره پالک ۳۱۸ج5۲ ایران ۷۲ با شماره موتور ۱۷۳۱۶5۴و 
شماره شاسی s۱۴۱۲۲۸5۹۶۳۹۳۲بنام غالمعباس رستمیان طبری مفقود گردیده و از 

 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
برگ سبز موتور سیکلت سیستم کویر تیپ CDI۱۲5 به شماره موتور ۲۹۱۶۳۱0 و 

شماره بدنه ۸۱۳05۳۳ و شماره پالک ۴۸۹۲۳-5۸۷ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۲و رای شماره  ۷05۸ مورخه ۹۶/۷/۲۲  به تقاضای 
یحیی ولی نژاد فرزند فریادرس نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۲۹/۱۶ 
متر مربع مجزی شده از پالک۳۷ اصلی واقع در بخش ۲شهرستان خرم آباد خروجی از 
مالکیت مالک اولیه )رسمی( صفقلی میر دریکوندی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد 
نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱5۴۷۲۶ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۱0/۱0  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱0/۲5 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ۷۱5 مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهرشاد بهاری مقدم 
فرزند سبز علی بشماره شناسنامه ۱5۱ صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان 
یک باب مغازه تجاری به مساحت  ۳۷/۸۲ متر مربع پالک ۲۸فرعی از ۱۴ اصلی واقع در 
بخش ۸خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم به دوالبچی خریداری از مالک رسمی آقای 
نعمت اله سالح ورزی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۱0/۱0  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱0/۲5 
رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی ماده3قانون
 و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
برابررای شماره ۱۳۹۶۶0۳۱۷00500۴۳۲۱مورخه ۹۶/۱0/۱۱هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
شهرستان رامهرمز تصرفات مالکانه وبال معارض متقاضی آقای حاتم لیلتن فرزند خزعل 
دارای کد ملی۶۶۲۹5۲۳0۹۱بشناسنامه ۲۳۲5صادره از رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه 
یکباب خانه به مساحت ۳5۹/55مترمربع قسمتی از پالک ۴۹اصلی واقع دربخش سه 
رامهرمز –رامشیربه آدرس رامشیرخیابان شهید رجائی خریداری شده از مالکیت رسمی 
موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف وامورخیریه رامشیرتائید گردید.لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی 
را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدوبرابرماده۳قانون مذکورصدورسند مالکیت مانع 
مراجعه متضرربه مراجع قضائی نخواهد شد.شماره م الف:)۱۲/5۹۲(-تاریخ انتشارنوبت 

اول:۹۶/۱0/۲5-تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۶/۱۱/۱0
شیری-رئیس ثبت اسناد وامالک رامهرمز

دادنامه
تاریخ: ۹۶/۱0/0۴ پرونده کالسه: ۲/۹۶ح/۳۹۳             شماره دادنامه: ۴۹۱ 

مرجع رسیدگی کننده: حوزه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 
خواهان: جعفر جعفریان با وکالت آقایان عزیزی و حسینی: چهاردانگه- خ شهدای سدید- 

جنب بانک تجارت- پ ۴۷ ط فوقانی مسجد صاحب الزمان ) عج(  
خوانده: موسی فتاح پور   مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه    
 گردشکار: خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده باال تقدیم شورا نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آیین 
دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر شورا بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با بررسی 

جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیرمبادرت به انشا رای می نماید: 
رای شورا

ما حصل دادخواست آقای جعفر جعفریان  فرزند اللهقی با وکالت آقایان مهدی عزیزی و 
سید علی اکبر حسینی به طرفیت آقای موسی فتاح پور فرزند امیر علی اجماال عبارت است 
از مطالبه ۶۷/000/000 ریال وجه نقد توام با خسارات هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
و خواهان در ایضاح خواسته اعالم نموده خوانده به موجب اصدار یک فقره چک به شماره 
500۳۴5 مورخه ۹0/۱0/۱۳ متعهد به پرداخت وجه مذکور گردیده و علیرغم سر رسید 
دین از پرداخت آن استنکاف می نماید و خوانده با وصف ابالغ در جلسه شورا حاضر نشده و 
دفاعی ارائه ننموده است، شورا با توجه به وجود سند در ید خواهان که ظهور بر اشتغال ذمه 
خوانده داشته  و لحاظ اینکه دعوای خواهان از هر گونه تعرض خوانده مصون مانده خواسته 
خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۳۱0 و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد 5۱5 و 5۱۹ و 
5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ شصت و هفت میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و دو هزار و پانصد ریال به عنوان  خسارت 
هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی از 
تاریخ سر رسید چک ) ۹0/۱0/۱۳( لغایت تاریخ اجرای دادنامه و حق الوکاله وکیل مطابق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد، رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲0 روز 
قابل واخواهی دراین شورا سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء واخواهی قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه های عمومی بخش چهاردانگه می باشد. م/الف ۱۹۱۴
محسن اعراب  - قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه 

اگهي ابالغ 
وقت ودادخواست تجدیدنظربه ۱- محمدرضا بازرگاني ۲- معصومه بازرگاني ۳-کوروش 
بایري فردگیالني ۴-منصوره ایمني 5-سیاوش قاسم اصفهاني ۶-هدایت اله ملکي ۷- 
نوراله یگان ۸-محمدحسن قاسم اصفهاني ۹-همایون کریمي ۱0-سیدمحمدکمالي 
سیجاني  روستایي  ۱۴-خسرو  الیکاني  ۱۳-مرجان  اراني  ۱۱-سعیدخرمي۱۲-راوقي 

۱5-حسن اقاجاني 
تجدیدنظر خواه خسرو اباده با وکالت علي لیراوي دادخواستي به خواسته تجدیدنظر 
از دادنامه شماره ۹۶0۹۹۷۱۹۷۲۲00۹۷۴موضوع  پرونده کالسه ۹50۲۷۷ح ۲بشرح 
متن دادخواست علیه تجدیدنظر خواندگان مذکور به دفترشعبه دوم دادگاه عمومي 
نوشهرتقدیم داشته که به کالسه ۹۶۱05۴۱۹۷۲۲00۲5۸تجدید نظر ۲ثبت ودرجریان 
تبادل لوایح مي باشد ونظربه اینکه تجدیدنظرخوانده فعال مجهول المکان مي باشدبنابه 
تقاضاي خواهان وتجویز قانون مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار 
محلي درج مي گرددتا تجدیدنظر خواندگان از حقوق قانوني خویش استفاده نموده 
وظرف ده روز پس از انتشار اگهي هر اظهار ودفاعي دارد کتبا تحویل دفتردادگاه نماید 

در غیراینصورت اقدام متقضي معمول خواهدشد.
منشي شعبه دوم دادگاه حقوقي نوشهر خلج

آگهی مزایده
در پرونده ۹۶۱505   اجرائی آقایان نعمت فتحی محکوم است به پرداخت مبلغ در حق 
آقایان  ۳۱5/۲۶0/000 در حق آقای رستم ابراهیمی و خانم خدیجه توحید لو و مبلغ 
5/۱00/000  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال 

بشرح زیر:
در اجرای قرار صادره در خصوص پرونده کالسه ۹۶۱505/ اجرا  موضوع دادخواست آقای 
رستم ابراهیمی و خانم خدیجه توحید لو به طرفیت آقای نعمت فتحی، مبنی بر » ارزیابی 
پالک ثبتی ۴۲/۱۱۸۱۱« اینجانب کارشناس منتخب به محل پالک مورد نظر به نشانی: 
اسالمشهر، خیابان مدنی، کوچه بهمن ۱۸ پالک ۷۶ و ۷۸ قواره جنوبی مراجعه و پس از 

بازدید و معاینه محل، نظریه خود را به شرح زیر اعالم می نمایم.
مورد کارشناسی: قطعه زمینی به شماره پالک ثبتی ۴۲/۱۱۸۱۱ به مساحت عرصه ۱۲ 
متر مربع که با پالک ثبتی ۴۲/۱۱۸۱۲ تجمیع گردیده ) در مجموع مساحت عرصه دو 
پالک ۲۲۴ متر مربع ( وساختمانهای چهار طبقه ) طبقه همکف پارکینگ و انباری و 
طبقات اول تا سوم هر کدام دو واحد مسکونی و جمعا  ۶ واحد مسکونی ( با زیر بنای کل 
۸۲۹/5۱ متر مربع در آن احداث گردیده است ) مقدار ۶5۱/۸۷ متر مربع با توجه به پروانه 
ساختمانی شماره ۹۶۱000۶۴۹ مورخ ۹۱/۱/۲0 و مقدار ۱۷۷/۶۴ متر مربع به صورت 
تخلف ساختمانی در چهار طبقه ( طبق بازدیده انجام شده عملیات ساختمانی  به اتمام 
نرسیده و قسمتهایی به صورت نیمه کاره رها گردیده است که بطور کلی نواقص ساختمان 
عبارتند از کفسازی حیاط و پارکینگ، نمای دیوار پارکینگ، سفید کاری سقف پارکینگ،  
سفید کاری سقف پارکینگ،  نما سازی دیوارهای حیاط، گچ کاری دیوار زیر راه پله، نرده 
راه پله، عدم تجهیز، نصب و راه اندازی آسانسور و همچنین نیمه کاره بودن فضاهای داخلی 

واحد های مسکونی طبقه اول 
-توضیح اینکه به موجب رای شماره ۴۹5۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/5 کمیسیون تجدید نظر برای 
بخشی از تخلف ایجاد شده در ساختمان به مساحت ۴۴/۴۱ متر مربع ) اضافه بنا در همکف 

بصورت پیشروی مازاد بر تراکم( رای رفع خالف صادر گردیده است.
- الزم به ذکر است که به موجب پاسخ استعالم وارده از اداره ثبت اسالمشهر، آقای نعمت 
فتحی مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی ۴۲/۱۱۸۱۱  به 
مساحت عرصه ۱۱۲ متر مربع بوده که ذیل شماره ۸۹۳۱۹ صفحه ۲5۳ دفتر ۷05 سند 

مالکیت اصلی به شماره چاپی ۹5۸۸۱۲ به نام ایشان صادر گردیده است.
** نظریه کارشناسی: با عنایت به موارد، مراتب اعالم شده فوق ، موقعیت و محل قرار گیری 
پالک مورد کارشناسی و در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر در امر کارشناسی، 

اعالم می گردد.
الف: ارزش ریالی ساختمان مورد کارشناسی بصورت وضع موجود ) احداثی در پالکهای  
ثبتی ۴۲/۱۱۸۱۱ و ۴۲/۱۱۸۱۲ به مساحت عرصه کل ۲۲۴ متر مربع و با زیر بنای کل 
۸۲۹/5۱ متر مربع(در صورتیکه بال معارض بوده و انتقال آن از نظر قوانین جاریه منعی در 
دفتر خانه نداشته و فاقد بدهی به بانکها و موسسات مالی- اعتباری و شهرداری باشد و در 
صورت بال مانع بودن تخلفات ساختمانی از نظر مراجع ذیصالح به مبلغ ۹/۲۳0/000/000 

ریال معادل نهصد و بیست و سه میلیون تومان بر آورد و اعالم نظر می گردد.
ب-  ارزش یک دانگ شماع از ششدانگ پالک ثبتی ۴۲/۱۱۸۱۱ به مساحت عرصه ۱۱۲ 
متر و قدر السهم از اعیانی موجود بصورت وضع موجود در صورتی که بال معرض بوده و 
انتقال آن از نظر قوانین جاریه منعی در دفتر خانه نداشته و فاقد بدهی به بانکها و موسسات 
مالی- اعتباری و شهرداری باشد و در صورت بال مانع بودن تخلفات ساختمانی موجود  از 
نظر مراجع ذیصالح به مبلغ ۷۶۹/000/000 ریال معادل هفتاد و شش میلیون و نهصد هزار 

تومان بر آورد و اعالم نظر می گردد.
۱.توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور استیفای 

حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.
۲. محل فروش اموال : اجرای احکام مدنی شعبه 5 حقوقی اسالمشهر 

۳. هرکس میتواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت 
نماید روز انجام مزایده شنبه تاریخ انجام مزایده ۱۳۹۶/۱۱/۱۴  از ساعت ۹:۳0 الی ۱0:۳0 
می باشد برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می 
بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و 
بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه 
روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت 

مزایده انجام خواهد شد. م/الف ۱۹۱۱
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 5  حقوقی دادگستری  اسالمشهر- یغمائی 

حرکت سکوی 57۰ میلیون دالری ایران
 روی آبهای خلیج فارس 

چند روز پیش عملیات حمل و نصب سکوی ۱۴A پارس جنوبی 
آغاز شد و این عملیات دیروز به اتمام رسید  و امروز عملیات 
هوک آپ این سکو که نخستین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی 
صبح  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به  شود.  می  آغاز  است 
 ۱۴A بارگیری سکوی روز دوازدهم دی ماه سال ۹۶ عملیات 
به منظور استقرار در محل فاز ۱۴ پارس جنوبی از یارد ساحلی 
بندرعباس آغاز شد. سکوی ۲5۳0 تنی که هم اکنون در میانه 
آبهای خلیج فارس بر روی بارج انتقال دهنده در حرکت است، 
به طور کامل با توان متخصصان داخلی ساخته شده و با توان 
متخصصان داخلی در محل فاز ۱۴ نصب خواهد شد. پیش بینی 
شده که این سکو تا پایان دی ماه در محل خود در میانه آبهای 
خلیج فارس نصب شود و تولید 500 میلیون فوت مکعب گاز 

غنی از این سکو تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری آغاز شود.

 نصب برچسب استاندارد مصرف آب
 در محصوالت خانگی

مدیر کل دفتر استانداردها و طرح های آب و آبفای وزارت نیرو 
گفت: نصب برچسب استاندارد مصرف آب در آینده نزدیک در 
و  داخلی  کاالهای  ورود  از  و  اجباری  آب بر  خانگی  محصوالت 
خارجی فاقد برچسب استاندارد مصرف آب به بازار ممانعت به 

عمل خواهد آمد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، 
تقی عبادی با اشاره به اینکه اجباری شدن این طرح از اهمیت 
زیادی برخوردار است، گفت: این طرح هم اکنون اجرایی شده 
ولی اجباری نشده است. هم اینک در حال پیگیری اجباری شدن 
برای  هم  تا  است  زمان  مستلزم  کار  این  که  هستیم  طرح  این 
تولیدکنندگان و هم برای واردکنندگان قطعی شود تا در آینده 
نزدیک، حتماً بایستی از برچسب استاندارد مصرف آب استفاده 
ورود  از  طرح،  این  شدن  اجباری  از  پس  داد:  ادامه  وی  کنند. 
آب  مصرف  استاندارد  برچسب  فاقد  خارجی  و  داخلی  کاالهای 
بازار ممانعت به عمل آمده و بایستی همه تجهیزات داخلی  به 
دفتر  مدیرکل  باشند.  برچسب  این  نصب  به  ملزم  خارجی  و 
استانداردها و طرح های آب و آبفا وزارت نیرو گفت: تا زمانی که 
نصب این برچسب اجباری نشده است، نصب آن بر روی تجهیزات 
به خریداران  بخشی  آگاهی  و  رسانی  اطالع  بر صرفا جنبه  آب 
خواهد داشت که تولید کنندگان می توانند به صورت داوطلبانه 
این برچسب را بر روی محصوالت خود نصب کنند. عبادی با اشاره 
به اینکه وزارت نیرو برچسبی را به عنوان برچسب مصرف آب 
برای تجهیزات آب بر تعریف کرده است که این برچسب در زمان 
حاضر اجرایی شده و در حال توسعه است، افزود: در اولین گام 
برچسب مصرف آب برای ماشین های لباسشویی در نظر گرفته 
شده که بر اساس آن، مشخص شده است که برای چرک زدایی 
استاندارد از البسه چه میزان آب مورد نیاز است که به صورت 
اینکه  بیان  با  وی  است.  بندی شده  D دسته  تا   A گروه بندی 
در گام دوم با توجه به قانون مصرف بهینه آب شرب شهری و 
بهداشتی  از جمله شیر آالت  تجهیزات  از  روستایی، یک سری 
داخل ساختمان ها، سردوش ها و آب شویه های داخل منازل به 

سمت استاندارد مصرف سوق داده خواهند شد.

کوتاه از انرژی

 عراق به ظرفیت تولید نفت
 5 میلیون بشکه در روز نزدیک است

خبرگزاری رویترز انگلیس به نقل از وزیر نفت 
عراق اعالم کرد: ظرفیت تولید نفت این کشور 
در حال رسیدن به پنج میلیون بشکه در روز 
است، اما این کشور کامال از تولید هدف تعیین 

شده در چارچوب توافق اوپک تبعت می کند.
تأکید کرد:  نفت عراق  وزیر  اللعیبی«  »جابر 
توافق کاهش تولید نفت سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و برخی کشورهای 
غیراوپک )در راس آنها روسیه( باید با وجود 
کند.  پیدا  ادامه  نفت  های  قیمت  افزایش 
بازار نفت هنوز  لعیبی ضمن اشاره به اینکه 
تصریح  است،  نشده  تثبیت  صد  در   ۱00
در  نفت  های  قیمت  رود  می  احتمال  کرد: 
بمانند، ولی ممکن است باقی   سطوح فعلی 

به  باشند.  داشته  وجود  نیز  هایی  نوسان   
نفت  فعلی  تولید  عراق،  نفت  وزیر  گفته 
بشکه میلیون   ۴.۳ حدود  کشور   این 

در روز است.

تخصیص1.5 میلیون لیتر سوخت
 به بازارچه های مرزی

های  فرآورده  پخش  ملی  مدیرعامل شرکت 
نفتی گفت: روزانه ۱.5 میلیون لیتر سوخت به 
بازارچه های مرزی اختصاص می یابد که البته 

معموال میزان فروش کمتر از این رقم است.
از مهر، محمدرضا  نقل  به  به گزارش زمان 
موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی، میزان سوخت تخصیص 
نیم  و  یک  را  مرزنشینان  برای  شده  داده 
میلیون لیتر در روز اعالم کرد و گفت: میزان 
بخش  این  به  نفتی  فرآورده  شده  فروخته 
کمتر از یک و نیم میلیون لیتر در روز بوده، 
اما به هر حال این میزان برای آنها تخصیص 
داده شده است. وی درباره نرخ تعیین شده 
برای فروش فرآورده های نفتی در بازارچه 
فرآورده  قیمت  داد:  توضیح  مرزی  های 
به  رسد  می  فروش  به  مرزها  در  که  هایی 
به  آن  تعیین  نحوه  و  است  تعادلی  صورت 
از  این صورت است که کمیته ای متشکل 
استانداری و سایر بخش های ذی  نماینده 
بررسی  انجام  از  پس  و  شده  تشکیل  ربط 
در  بررسی  کمیته  به  را   نرخی  الزم،  های 
در  با  نهایت  در  که،  کنند  می  ابالغ  تهران 
نظر گرفتن همه جوانب، نرخی را به عنوان 
مرجع فروش در بازارچه های مرزی سوخت 
اعالم می کنیم. البته این قیمت شناور بوده 

و ممکن است به طور روزانه تغییر کند. 

نفتکش سانچی پس از ۹ روز سوختن در آتش 
در نهایت در دل دریا فرو رفت و رنگ سفید 
امیدواری زنده بودن ۲۹ پرسنل آن در سیاهی 
دود غلیظی که بدنه کشتی را در لحظات آخر 

در آغوش گرفته بود گم شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، یکی از نادرترین 
اتفاقات دریایی شنبه، ۱۶ دی ماه، ساعت ۲0 
به وقت محلی در آب های ساحل شرق چین 
با برخورد یک نفتکش ایرانی به نام سانچی با 
۱۳۶هزار تن میعانات گازی متعلق به شرکت 
ملی نفت ایران  و کشتی فله بر چینی که حریق 
نفتکش و مفقود شدن ۳۲ پرسنل آن را در پی 
داشت رقم خورد، حریقی که آنقدر شعله کشید 
که همه طول کشتی را در آغوش گرفته و در 

نهایت موجب غرق شدن کامل آن شد.
از ۳۲ پرسنلی که در این حادثه مفقود شدند، 
۳0 ایرانی و دو بنگالدشی، تنها پیکر سه پرسنل 
پیدا و برای تشخیص هویت به شانگهای منتقل 
شد. البته عملیات تشخیص هویت هنوز انجام 
نشده است. پیکر یکی از پرسنل داخل دریا و 
پیکر دو پرسنل دیگر در جریان جست و جوی 
نیم ساعته تیم چینی به همراه جعبه سیاه 

کشتی پیدا شد.
جعبه سیاه این کشتی  برای بازخوانی فعال به 
بندر شانگهای چین منتقل شده است. البته 
جعبه سیاه سانچی با توجه به قوانین ثبت شده 
در کنوانسیون های بین المللی مبنی بر اینکه 
جعبه سیاه موجود در کشتی ها و شناورهای 
که  کشوری  به  بین المللی  فضای  در  موجود 
کشتی در آن به طور رسمی ثبت شده تحویل 

داده شود، با  توجه به اینکه شناور مذکور در 
یکی از بنادر پاناما به ثبت رسیده است باید به 
این کشور تحویل داده شود.البته مسئوالن پاناما 
طبق قوانین موظفند که اطالعات ثبت شده در 
این جعبه را به طور کامل به ایران ارائه کنند و 
در این زمینه تردیدی وجود ندارد.این احتمال 
وجود دارد که این جعبه در شانگهای بازخوانی 

شود.

با اینکه عملیات اطفای حریق سانچی با حضور 
تیم های ژاپنی و چینی در سه الی چهار روز 
اخیر تسریع شده بود اما شدت آتش با جرقه ای 
روی سطح کشتی بیشتر می شد و به درجه ای 
رسید که با اینکه ۱۲ تکاور ایرانی برای تجسس 
مفقودین به منطقه اطفای حریق اعزام شده 
بودند هرگز نتوانستند وارد آن شوند. آخرین 
اخبار و تصاویر حاکی از آن بود که آتش همه 
طول سانچی را در بر گرفته و باعث غرق شدن 
تدریجی آن شد. در این راستا رئیس سازمان 
پرسنل   ۳۲ باختن  جان  دریانوردی  و  بنادر 
نفتکش »سانچی« در آبهای چین را تایید کرد.

محمد راستاد - معاون وزیر راه و شهرسازی 
- که برای پیگیری وضعیت نفتکش ایرانی به 
چین سفر کرده است، اظهار کرد: بر این اساس 
جان باختن ۲۹ پرسنل دیگر که احتماال در 
نفتکش بودند، تایید می شود. با اینکه به گفته 
راستاد به علت تاریکی هوا در چین و محل 
حادثه امکان دیدن بدنه کشتی وجود ندارد و 
فقط شعله های آتش و دود غلیظ قابل مشاهده 
است اما به نظر می رسد کشتی به طور کامل 

غرق شده است.

امیدخانواده های دریانوردان ناامید شد

پایان تلخ تراژدی سانچی؛ نفتکش ایرانی غرق شد
نفت در جهان

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: بر اساس مذاکرات 
انجام شده میان تهران و مسقط، در کنار زیرساخت های 
الزم برای صادرات گاز ایران به عمان در بخش دریا، 
اجرای بخش خشکی بر عهده ایران گذاشته شده است 

و ما آماده اجرای آن هستیم. 
عراقی،  حمیدرضا  شانا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
درباره روند پیشرفت طرح صادرات گاز ایران به عمان 
گفت: اجرای این طرح همچنان در اختیار وزارت نفت 
است که باید در دو مرحله دریایی و خشکی اجرایی 
شود. وی افزود: بخش دریایی زیرساخت های صادرات 
گاز ایران به عمان هنوز پایان نیافته است، اما هر زمان 
که این بخش نهایی شود، باید به سراغ بخش خشکی 
و زیرساخت های آن برویم. مدیرعامل شرکت ملی گاز 
اظهار کرد: اجرای بخش خشکی بر عهده ایران گذاشته 

شده است و ما نیز برای این موضوع اعالم آمادگی کرده ایم. 
بر اساس این گزارش، با توجه به رویکرد راهبردی جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به کشورهای همسایه و با توجه به تاکید 
رئیس جمهوری ایران و پادشاه کشور عمان، یادداشت تفاهمی 
در زمینه صادرات گاز طبیعی میان وزیران نفت ایران و عمان 

در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۲ به امضای ۲ طرف رسید.
 بهمن ماه پارسال، با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و 
محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت و گاز عمان چارچوب توافق 

ایران و عمان میان شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت عمان 
برای ادامه فعالیت های پروژه احداث خط لوله صادرات گاز ایران 
به عمان امضا شد. سند امضا شده، موافقت نامه ای میان شرکت 
ملی نفت ایران و وزارت نفت و گاز عمان با عنوان چارچوب 
کلی توافق برای احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان 
است که با توجه به پایان مهلت این سند با امضای دوباره این 
چارچوب، توافق )Frame work Agreement( تمدید 
شد. بر اساس توافق سال ۲0۱۳ میان ایران و عمان، قرار است 
برای ۱5 سال روزانه  ۱.5 میلیارد فوت مکعب گاز ایران از 

عمان  به  فارس  خلیج  بستر  از  لوله  خط  یک  طریق 
صادر شود که اهمیت راهبردی این پروژه سبب تحکیم 
روابط دو کشور و مناسبات انرژی در منطقه خاورمیانه 
می شود. وزیر نفت ایران و عمان در پی امضای چارچوب 
توافقات برای صادرات گاز ایران، بر سر پروژه احداث 
خط لوله صادرات گاز میان ایران و عمان مذاکره کردند. 
شرکت  فرانسه،  توتال  شرکت  زنگنه،  گفته  به 
کره  کوگس  ژاپن،  میتسوئی  شل،  انگلیسی-هلندی 
از جمله شرکت های خارجی  آلمان  یونیپر  جنوبی و 
لوله صادرات  احداث خط  در  مشارکت  به  عالقه مند 
از  یکی  زنگنه،  گفته  به  بوده اند.  عمان  به  ایران  گاز 
تصمیم های مطرح شده میان ایران و عمان، استفاده 
از بخشی از ظرفیت عمان برای تبدیل شدن گاز ایران 
به گاز طبیعی مایع شده ) ال.ان.جی( و تحویل این 
گاز به ایران برای فروش و صادرات است. پروژه صادرات گاز 
ایران به عمان با درنظر گرفتن عبور از آب های عمیق، به یک 
میلیارد و ۲00 میلیون دالر سرمایه گذاری نیاز دارد که بر 
اساس گفته های وزیران نفت ایران و عمان، تحقق این طرح 
صادرات گاز افزون بر تجارت انرژی، به پیوندهای سیاسی، 
فرهنگی و تاریخی دو کشور و روابط راهبردی تهران-مسقط 
ایران و عمان را  عمق می بخشد و به صورت پایدار، روابط 

مستحکم می کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد 

ایران آماده اجرای بخش خشکی صادرات گاز به عمان
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تسریع در رسیدگی به معوقات بانکی 
* بهرام پارسایی 
 رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس

میلیارد  بانکی ۱۳۶ هزار  از ۸5 درصد معوقات  بیش 
تومانی در دستان حدود ۷00 نفر است که اسامی آنها 
است.بررسی  موجود  مجلس   ۹0 اصل  کمیسیون  در 

و صندوق  بانکی  بانکی، سیستم  معوقات  ها،  بانک  پرونده مشکالت 
توسعه ملی، در کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی در حال 
پیگیری است .میزان معوقات بسیار باالی بانک ها طی چندین دهه 
گذشته روی یکدیگر انباشته شده و اکنون حدود ۱۳۶ هزار میلیارد 
بانکی به  بانکی در کشور وجود دارد.موضوع معوقات  تومان معوقات 
بررسی است  صورت جدی در کمیسیون اصل ۹0 در حال بحث و 
پرونده تصمیم گری  تر درباره  از جمع آوری اطالعات کامل  و پس 
می شود، بیش از ۸5 درصد معوقات بانکی ۱۳۶ هزار میلیارد تومانی 
آنها در کمیسیون اصل  نفر است که اسامی  در دستان حدود ۷00 
۹0 مجلس موجود است.بدون شک این موضوع در کمیسیون اصل 
روند  این  ادامه  جلوی  نخست  درجه  در  که  شود  می  پیگیری   ۹0
گرفته شود و دوم اینکه بانک ها باید مکلف شوند که این معوقات و 
سرمایه های ملی را بازگردانند، چراکه متاسفانه در بخش زیادی از این 
تسهیالت ارائه شده ردپای رانت دیده می شود که با نداشتن تسهیالت 
و وثایق معتبر این وام های کالن را دریافت کرده اند.از بانک مرکزی 
و مدیرعامل بانک ها دعوت می شود که درباره نحوه بازگرداندن این 
معوقات به کمیسیون اصل ۹0 توضیح دهند. ممکن است کمیسیون 
فرصتی تعیین کند که این سرمایه ها به بانک بازگردند و در جایی 
که به این نتیجه برسد که این افراد از رانت استفاده کرده اند و یا در 
افراد منتشر می  تسهیالت اخذ شده بوی فساد می آید اسامی این 
شود.باید ابتدا توضیحات بانک ها و دستگاه های نظارتی همانند دیوان 
محاسبات و سازمان بازرسی اخذ و اگر احساس شود که توضیحات 
درباره بازگرداندن معوقات قانع کننده نباشد اسامی مفسدین منتشر 

می شود.

درآمد 4۰ هزار میلیاردی شرکت های دانش بنیان

درآمد شرکت های دانش بنیان در گزارش ارائه شده از سوی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه 

شورای عالی انقالب فرهنگی به ۴0 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در دویست و شصت وسومین جلسه 
کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، 
فناوری های  توسعه  ستاد  روی  پیش  برنامه های  و  مأموریت ها 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور رئیس 
تهیه شده  گزارش  و  قرار گرفت  بررسی  و  بحث  مورد  مرکز  این 
توسعه  ستادهای  مأموریت های  برای  پیشنهادی  الگوی  پیرامون 
ارائه شد.در این گزارش محورهایی همچون دستیابی به  فناوری 
مرجعیت علمی و توسعه پژوهش های مرز دانش، ترویج و فرهنگ 
تبادالت و همکاری های  نوآوری، تسهیل  و  فناوری  و  سازی علم 
علمی و فناوری بین المللی، توسعه فناوری های راهبردی متناسب 
با نیازهای چالشی کشور از جمله مشکالت زیست محیطی، ایجاد 
صنایع دانش بنیان جدید و توسعه بازار محصوالت دانش بنیان مورد 

بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

یادداشت

امضای قرارداد خط اعتباری بین 
ایتالیا و بانک صنعت و معدن

بزرگترین قرارداد خط اعتباری میان ایران و ایتالیا به ارزش 5 
میلیارد یورو بین موسسه اعتباری ایتالیایی و دو بانک ایرانی 
»صنعت و معدن« و »خاورمیانه« با حضور معاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، رییس کل سازمان سرمایه گذاری ایران و 
وزیر اقتصاد ایتالیا در این کشور امضا شد.این خط اعتباری ، 
مسیر تعامالت اقتصادی بین دو کشور را توسعه داده و زمینه 
را برای همکاری های اقتصادی و اجرای پروژه های زیربنایی با 
مشارکت طرفین فراهم می کند. به گزارش زمان به نقل از 
واحد اطالع رسانی بانک صنعت و معدن،همچنین قرارداد 
خط اعتباری میان ایران و ایتالیا جهت تأمین مالی تجهیزات، 
ماشین آالت، قطعات یدکی، خدمات ساخت و سایر خدمات 
از تأمین کنندگان ایتالیایی و در قالب یک قرارداد عمومی با 
نام Master Credit Agreement )MCA( تنظیم 
و به امضا رسید.بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک 
توسعه ای در زمینه حمایت از صنعت و معدن کشور و تأمین 
مالی پروژه های بزرگ صنعتي ، تالش کرده است تا در راستای 
انطباق با استانداردهای بین المللی و کاهش ریسک اعتباری 
تغییراتی در ساختار خود طی دوسال گذشته انجام دهد که 
تهیه صورت های مالی برمبنای استاندارد IFRS، ایجاد واحد 
تطبیق، تدوین و بازنگری دستورالعمل  های مرتبط با روابط 
کارگزاری، مبارزه با پولشویی و اجرای آنها از جمله اقدامات این 

بانک محسوب می شود.

ثبت 8.۲ میلیارد دالر عملیات 
ارزی در بانک سپه پس از برجام

عضو هیات مدیره بانک سپه گفت: براساس آمار دریافتی از 
بانک مرکزی در دوره پسا برجام، بانک سپه با ۸ میلیارد و ۲۷۶ 
میلیون دالر، بهترین عملکرد ارزی را در سیستم بانکی کشور 
طی سال ۱۳۹5 و ۹ ماه نخست امسال داشته است. به گزارش 
زمان به نقل ازروابط عمومی بانک سپه، مصطفی پرتوافکنان 
اظهار داشت: عملکرد ارزی بانک سپه در دوره پسا برجام شامل 
اعتبار اسنادی، برات اسنادی، حوالجات ارزی به لحاظ مبلغ و 
تعداد بوده است.عضو هیات مدیره بانک سپه گفت: عملکرد 
ارزی بانک سپه در سال ۹5 و ۹ ماه اول سالجاری با ۲۲ هزار و 
۴۴۲ فقره، ۸ میلیارد و ۲۷۶ میلیون و ۷۶0 هزار دالر بوده است.

پرتوافکنان افزود: سهم بانک سپه از شبکه بانکی کشور در حوزه 
عملیات ارزی در سال گذشته ۱۲.5۸ درصد و ۹ ماه ابتدای 

سالجاری ۱۴.۳۹ درصد است.
عضو هیات مدیره با بیان اینکه حجم فعالیت های ارزی از 
جمله شاخص های حضور موفق بانک ها در عرصه داخلی 
و بازارهای جهانی است، اظهار داشت: بانک سپه با داشتن 
نیروهای توانمند در این عرصه موفقیت های چشمگیری را 
در مدت کوتاه پس از برجام به دست آورده است.پرتوافکنان 
گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته حضور 
بانک سپه در عرصه بین الملل و فعالیت های ارزی گسترش 

خواهد یافت.

خبر

جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و اعضای 
هیات رییسه کمیسیون تلفیق مجلس با حضور 
حسن روحانی رییس جمهوری و علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی در دفتر رییس 

جمهور برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، در این جلسه مباحث مهم 
بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که  به  مربوط 
مراحل پایانی رسیدگی در کمیسیون تلفیق 
قرار  بررسی  مورد  را سپری می کند،  مجلس 
گرفت.محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری 
و رییس سازمان برنامه و بودجه در پایان این 
نشست در گفت وگویی اظهار کرد: با عنایت 
به اینکه در الیحه بودجه سال آینده، اهداف 
مهمی همچون فقر زدایی و موضوع اشتغال که 
مشتمل بر ۱۲ برنامه برای اشتغال گسترده برای 
بیش از یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی 
جدید است، برنامه ریزی صورت گرفت.رییس 
سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی 
به این اهداف مهم نیازمند وفاق بیشتری بین 
مجلس و دولت هستیم و از این رو کمیسیون 
تلفیق و ستاد اقتصادی دولت در این جلسه 
مصمم بودند که بتوانند بیشترین اثربخشی را 

آثار  باشند که  بودجه سال ۱۳۹۷ داشته  در 
آن با یک رفاه نسبی در زندگی مردم احساس 
بشود.نوبخت تصریح کرد: در سال آینده هیچ 
گشایشی که در سال جاری برای مردم در حال 
انجام است، کم نخواهد شد و همچنان آنها برای 
سال آینده هم در چارچوب بودجه سال ۹۷ 
صورت می گیرد و به اضافه اینکه کمک هایی 
که االن در حال ارائه آنها هستیم و ساالنه بیش 
از ۴۸ هزار میلیارد تومان بین اقشار مختلف 

و خانوارها توزیع می شود، در سال آینده کم 
نخواهد شد ولی باید در کنار آنها برای بیش از 
یک میلیون و ۳۳ هزار جوان که وارد بازار کار 
می شوند نیز بتوانیم شغل فراهم کنیم .رییس 
سازمان برنامه و بودجه افزود: پیش بینی دولت 
این است که در سال آینده حدود ۸۳۸ هزار 
جوان وارد بازار کار بشوند که از این تعداد ۶۳0 
هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها هستند و 
ما نه تنها باید برای این تعداد از االن فرصت 

شغلی ایجاد کنیم بلکه باید بتوانیم تعدادی را 
هم که امروز در خیل بیکاران هستند، وارد بازار 
کار کنیم. وی ادامه داد: ایجاد یک میلیون و 
۳۳ هزار فرصت شغلی در سال آینده امکان 
رفاه بیشتری برای خانوارها بخصوص جوانها را 
فراهم می کند. نوبخت خاطرنشان کرد: تجربه 
نشان داده هرجا وفاق بین خدمتگزاران مردم 
و مسئولین نظام بیشتر باشد، به نحو شایسته 
تری مردم از منافع آن برخوردار خواهند شد. 
وی با بیان اینکه در کنار دو موضوع فقرزدایی 
و اشتغالزایی برای اتمام بیش از ۷۱ هزار پروژه 
که ۶5 هزار پروژه آنها استانی و ۶ هزار پروژه 
همکاری  از  که  روشی  با  است  ملی  ناتمام 
برخوردار  هم  خصوصی  بخش  مساعدت  و 
خواهیم شد، اقدام می کنیم، گفت: صندوق 
توسعه ملی و نظام بانکی هم کمک می کنند و 
مصمم هستیم بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان 
هم برای طرح های ناتمام عمرانی صرف کنیم. 
نوبخت تصریح کرد: این مجموعه شرایطی را 
برای سال ۱۳۹۷ فراهم می کند که ما می توانیم 
از نظر مهار نرخ تورم و هم از نظر کاهش نرخ 
بیکاری، هم رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصاد 

سال خوبی را از االن پیش بینی کنیم.

در جلسه ستاد اقتصادی دولت و کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد؛

ورود 8۰۰ هزار جوان به بازار کار در سال آینده

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز پیکان مدل ۷5 با شماره شهربانی ۶۶۱م۷5 ایران 55 با شماره 
موتور 0۱۱۲۷50۷۸۸۴و شماره شاسی ۷55۶۴۳50مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

بابل ساقط می باشد 

برگ اجرائیه
محکوم له حمیدرضا مرزبانی فرزند صید مراد شغل بیکار با وکالت یونس مرزبانی.
نشانی اقامت:کرمانشاه چهارراه مدرس روبروی هتل داریوش ساختمان وکال طبقه اول 
دفتر وکالت آقای میرزا محمدی ک پستی۶۷۱۳۹۷۸۱۹۴محکوم به بموجب دادنامه 
شماره۱0۷مورخه ۹۶/۴/۱۷ شعبه ۳۸که وفق دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت 
حاصل کرده است حکم به تقسیط محکوم به دادنامه فوق الذکر بصورت بیست میلیون 
ریال بعنوان پیش پرداخت و ماهیانه مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان در حق خواهان

مشخصات محکوم علیه:الهام احمدی فرزند عباس خانه دار مجهول المکان
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ۱0روز مفاد 
آن را به اجرا بگذارد۲-ترتیبی برای محکوم بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استسقاء محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراءتسلیم کند اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف ۳سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر ربه 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 به نحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱روز تا۶ماه محکوم 
خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱0آبان ۱۳۷۷که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده عمل نماید شماره۹۸۳۱/م الف/۱۲
شعبه 3۸شورای حل اختالف استان کرمانشاه

اجرائیه
راه  چهار  کرمانشاه  نشانی  عزیزمراد  فرزند  مرزبانی  لهم:۱-یونس  محکوم  مشخصات 
مدرس .روبروی هتل سروش .ساختمان وکال ۲-حمیدرضا مرزبانی فرزند صید مراد 

نشانی کرمانشاه.بلوار طاقبستان کوی۱۲۴پالک ۹۶
محکوم علیه:الهام احمدی فرزند عباس نشانی کرمانشاه.کرمانشاه

دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  تعالی.بموجب  بسمه  به:  محکوم 
مربوطه۹۶0۹۹۷۸۳۱۲۳0۱۲۷۴محکوم علیه محکوم است به 5سکه از مهریه بعنوان 
قسط اول و باقیمانده هر ۶ماه یک سکه از آن تا استیفای کامل مهریه.ضمنا نیم عشر 

اجرایی دولت وفق مقررات جاری اجرا خواهد شد .
قاضی شعبه ۳۸حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه.

خداداد گراوند
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه۱-ظرف ده روز مفاد آنرا به اجرا گذارد 
)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳-مالی معرفی 
کند که اجراء حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول بطور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه دهد و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت میشود۴-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بمنظور 
فرار از اجرای حکم،حبس تعزیری درجه ۷را در پی دارد5-انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود .۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود 

)تبصره ۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(
شعبه 3۸حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
یک  در  مسکونی  صورت  به  ملک  ششدانگ  فوق  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
حومه  یک  بخش  از ۱۴0اصلی  از۱۹فرعی  از ۱50فرعی  پالک ۱0۸5۱فرعی  طبقه 
کرمانشاه ذیل ثبت۷۷۸۸۶صفحه 50۳دفتر ۱/۳۸۹ به آدرس:کرمانشاه بلوار طاقبستان 
آب۳۱۷0۷۷-کدپستی  5۱پالک  پالک  بنزین(-جنب  پمپ  )کوی  خدیوی۲  -کوی 
۶۷۱5۹۳۴5۶۳ثبت و صادر و به نامدار آهنامه منتقل شده است.طبق سند رهنی شماره 
۱۴۲۲۳-۱۳/۱۱/۹۲ دفترخانه ۸۳کرمانشاه در رهن تعاونی ثامن االئمه قرار گرفته و 
طبق نظر کارشناس رسمی ۲/۲۲0/000/000 ریال)معادل دویست و بیست و دو میلیون 
تومان(ارزیابی شده و حدود اربعه و مشخصات ملک:شماال:در دو قسمت بطولهای ۷/5۷ 
به دیوار خانه های احداثی در محدوده پالک۱50فرعی.شرقا  متر و ۲/۶۸ متر دیوار 
بطول۳۶/۲۳متر دیوار به دیوار خانه های احداثی در پالک مذکور.جنوبا بطول ۱0/۲۱ 
متر درب و دیوار است به کوچه.غربا بطول ۲۳/۳۶ متر دیوار به دیوار خانه احداثی در 
پالک مذکور.پالک فوق ملک به صورت مسکونی در یک طبقه با عرصه که مطابق تصویر 
سند به مساحت ۲۳۸متر مربع بوده و با اسکلت آجری و با سقف طاق ضربی که دارای 
سه اتاق خواب،هال و پذیرایی با کف سیمان و دیوارها نقاشی،سرویس بهداشتی و حمام 
می باشد.و با درب و پنجره آهنی می باشد.مساحت اعیان حدود۱۴0متر مربع )با راه پله 
و....(و ساختمان دارای نمای سیمانی می باشد.قدمت ملک باالی ۲5سال تخمین زده 
میشود.دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد.پالک فوق از ساعت ۹الی۱۲روز سه 
شنبه مورخه۱۷بهمن ماه۱۳۹۶در دایره اجرای ثبت  اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه 
واقع در بلوار بنت الهدی روبروی فرمانداری کرمانشاه از طریق مزایده به فروش می رسد.

مزایده از مبلغ دویست و بیست و دو میلیون تومان 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 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 بعهده 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 وصول می گردد.ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.ضمنا ملک مورد 

نظر بیمه نمی باشد.تاریخ انتشار ۹۶/۱0/۲5-شماره ارشاد ۹۷۷۹/م الف/۱۲
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه-حسن حیرانی

آگهی مناقصه
جمهوری اسالمی ایران وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه شماره................................. 
تاریخ.................................. پیوست................................ آدرس : کرمانشاه،خیابان بنت الهدی 
گویا:  تلفن   ۳۲۸۱۴۴۴۴ دورنگار:   ۳۲۸۱۴۴۴۸-۴۱  : تلفن  فرمانداری  صدر،مقابل 
kermanshah@سایت وب : www.kermanshah.rmto.ir ۳۲۸۸۸۱۱۸
) ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  تجدید  kerآگهی  پست  الکترونیکی   :  rmto.ir

اداره کل راهداری و حمل ونقل  ·کارفرما:  به شماره ۶۹/۱۷/۸5(  نوبت  چاپ: در دو 
جاده ای استان کرمانشاه ·موضوع تجدید مناقصه: مناقصه پروژه اجرای لکه گیری 
قسمت  سایر  و  برگشت  باند  خسروی  –مرز  قصرشیرین  محور  آسفالت  روکش  و 
های حوزه شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه ·مدت اجرا: ۸ ماه شمسي. .ریال 
۳۴.۳۷۴.۷۷۷.۳۷۴ :برآورد مبلغ··مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۶۶۶.0۷۶.۸۳۸.۷ 
ابالغي 0۳۱۳۱0۳0۳۱و0۳۱۳۱0۳0۳۱  اعتبارات  از محل  اعتبار:  تامین  ریال. ·محل 
اعتبارات استاني ·شرایط مناقصه گر: کلیه شرکت کنندگان مي بایستي دارای گواهینامه 
سامانه  در  ،ثبت شده  ریزی کشور  برنامه  و  مدیریت  سازمان  از  وترابری  راه  پایه 5 
پنج سال  آسفالت در  (درزمینه روکش  اجرای یک کارمشابه  تجربه  دارای  و  ساجار 
گذشته ) ·مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 0۳۱۳/00/۱۳ 
·مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 0۳۱۳/00/0۳ 
·تاریخ بازگشایی: ساعت 00 صبح روزیکشنبه مورخ 0۳۱۳/00/05 ·اطالعات تکمیلي در 
اسناد مناقصه موجود مي باشد. ·محل دریافت اسناد: کرمانشاه – بلوارشهید کشوری 
نقل جاده  اداره کل راهداری و حمل و  استانداری - ساختمان شماره 0  - روبروی 
ای استان کرمانشاه- اداره پیمان و رسیدگي- تلفن: ۳۳0۳۳۳۱0-۱۱۳ ·محل تحویل 
اداره کل  الهدی صدر- روبروی فرمانداری-  بلوار بنت  اسناد تکمیل شده:کرمانشاه- 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه- طبقه همکف-دبیرخانه- تلفن: 0۳ 
-۳۱0۳۱۱00-۱۱۳ ·دریافت اسناد مناقصه از طریق پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات

ir.mporg.iets:\\https امکان پذیر میباشد. 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه

آگهی ابالغ وقت دادرسی تاریخ انتشار اول:۹۶/۱0/۲۴ تاریخ انتشار دوم:۹۶/۱0/۲5
خواهان آقای  محمد هادی الفتی دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱-ملیحه الفتی 
۲-فوزیه الفتی ۳-کامران الفتی ۴-سیما میرزایی 5-هما میرزایی ۶-مهین میرزایی 
۷-فرزاد میرزایی ۸-سلمان میرزایی ۹-فرهاد میرزایی ۱0-فرهاد میرزایی ۱۱-اسماعیل 
میرزایی ۱۲-جواد میرزایی ۱۳-بابک الفتی ۱۴- منوجهر میرزایی  به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرمانشاه نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۱۸دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه واقع در کرمانشاه،بلوار 
وقت  که  گردیده   ثبت   ۹۶0۹۹۸۸۳۱۱۸0055۸ کالسه  به  و  ارجاع  الهدی   بنت 
رسیدگی آن  مورخه ۱5/۱۲/۱۳۹۶ساعت۱۲ تعیین شده است.به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان بجز آقای بابک الفتی و درخواست خواهان و به تجویز  ماده ۷۳قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه   مراتب ۱نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان موصوف پس از انتشار آگهی 
و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. شماره۹۷۷۶/م الف/۱۲
مدیر دفتر شعبه 1۸دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان کرمانشاه .- ویسی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم بنام 

کالسه پرونده : ۹۶/۸۷۳ش م۱    وقت رسیدگی روز : ۹۶/۱۱/۱5  ساعت ۹/۳0
خواهان: رضا شعبانی  خوانده: عنایت عباس زاده  موضوع مطالبه وجه

 خواهان دادخواستی تسلیم شورا ی حل اختالف واحد ۱ فریدونکنار نموده در جریان 
رسیدگی قرار گرفته و وقت رسیدگی  تعیین شد وبه جهت عدم شناسایی و جهت عدم 
شناسایی و مجهول المکان خوانده و در خواست خواهان به دستور شورای حل اختالف 
و باستناد ماده ۷۳ آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
تا خوانده از تاریخ نشر اخرین آگهی ظرف یکماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم 
آدرس کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
شورای حل اختالف واحد 1 شهری فریدونکنار 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در خصوص پرونده اجرائی ۹۶0۱۴۹ صادره از شعبه اول حقوقی دادگاه دادگستری 
آقای مختار مظفری ف  زیان  به  و  احمدی  ف محمود  عالیه  به سود خانم  روانسر 
علی)مجهول المکان( دایر برمحکومیت مالی ،اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در 
نظر دارد مال غیرمنقول موصوف در زیر را مطابق ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی 
بفروش برساند.مشخصات مال غیر منقول:۱-ملک متعلق به ورثه مرحوم علی مظفری 
می باشد ۲–محل وقوع ملک:شهرستان روانسر-خ کامیاران کوی هالل ۹  ۳-فاقد 
پالک ثبتی می باشد ۴-ملک در اجاره نمی باشد.و دارای امتیازات آب،برق و گاز می 
باشد 5-ملک،مسکونی و مساحت کل عرصه ۱5۶ متر مربع می باشد که ۱۲ متر آن 
در تعریض می باشد ۶-منافع آن به هیچ شخص ثالث دیگری واگذار نشده است. ۷-با 
توجه به گواهی انحصار ورثه از ۹۶ سهم ۱۴ سهم متعلق به محکوم علیه و ارزش کل 
ملک ۱۲۳،000،000 تومان که سهم آقای مختار مظفری از آن ۶۷۳،۹5۱،۱۷ تومان 
روز  و  تومان شروع می شود ۸-ساعت  قیمت۱۲۳،000،000  از  باشد.۸-مزایده  می 
احکام حقوقی  اجرای  در محل  راست ساعت ۹ صبح  مزایده:۱۳۹۶/۱۱/۱۸  و محل 
ارزیابی  شهرستان روانسر ضمنا مال توسط کارشناس رسمی به تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱0 
شده است.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در روانسر – میدان اورامان- دادگستری مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها از مال موضوع 
آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کسکه باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است ۱0 درصد 
بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و 
رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
مزبور واریز کند، در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱۲۹ 
قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق 

دولت ضبط خواهد شد. 
مدیر اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر- شکری

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
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  برابررأی شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱0005۹۱۸ 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شکراله ایرانمنش فرزند 
اسداله به شماره شناسنامه ۳۴۸ کد ملی ۲۴۷0۶۶۹00۶ صادره از شیراز در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۳۶۳/۳۱ مترمربع مفروز از پالک ۲۶۹۲ فرعی از۱۶۳ اصلی 
واقع در فردیس- خیابان ۲5 غربی - بعد از تقاطع قریشی - بن بست گل افشان - پالک 
5۴ خریداری از مالک رسمی آقای فریدون ثاقب محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند     می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲0۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱0/۱0 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱0/۲5

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  - محمد سلیمانی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۴5۷۴ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه خارگی فرزند غالمعلی به 
شماره شناسنامه ۱۳0۹ صادره از آبادان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۶0 
مترمربع پالک ۱۲۶۱ فرعی از۱۶۳ اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای 
اکبر سجادی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
۱5 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲0۱۹

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱0/۱0 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱0/۲5
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  - محمد سلیمانی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  برابررأی شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱0005۹۲۲ 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی ابراهیمی فرزند 
تهران در  از  به شماره شناسنامه ۳۱۹5 کد ملی 00۷50۴۹۱۹۸ صادره  علی کوثر 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۴۷ مترمربع پالک ۶۴۴ فرعی از۱۶۳ اصلی واقع 
در فردیس- کانال غربی - نسترن غربی- کوچه گلسار - بن بست دوم - سمت چپ 
پالک ۸ خریداری از مالک رسمی آقای محمود هاشمیان پور محرز گردیده است، لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند      می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲0۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱0/۱0 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱0/۲5

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  - محمد سلیمانی 

اداره کل ثبت استان لرستان
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه شرکت تعاونی شماره ۴۹۸ با مدیرعاملی امین شاکرمی با ارایه دو برگ 
استشهادیه فقدان سند مالکیت وارده به شماره ۱۱۴/۱/۱55۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۱0/۱۶ 
اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ یکباب عمارت تحت پالک ۷ فرعی از 5۷ اصلی 
واقع در بخش ۳ خرم آباد بنام حسین شاکرمی در صفحه ۱۷۶ دفتر جلد ۲۱ ثبت 
شماره ۱۱۳۷ ثبت و سند مالکیت صادر و سپس طبق سند قطعی شماره ۶۹5۸۷ 
مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۱۸ در حق شرکت فوق انتقال گردیده اکنون مفقود شده لذا برابر 
تبصره یک اصالحی ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه هر کس مدعی انجام معامله غیر از انچه در این آگهی نسبت به آن عنوان 
شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ۱0 روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و یا 
اصل سند مالکیت را به این اداره اعالم در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی 
در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول سند مالکیت طبق مقررات 

قانونی اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – محمد علی ابراهیمی . 

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز وانت نیسان مدل ۶۱ با شماره ÷الک ۷۸۶ج۱۲ ایران ۸۲ با 
شماره پالک ۷۸۶ج۱۲ ایران ۸۲ با شماره موتور ۲00۳۹۲۳۲و شماره شاسی 5۹۷۲۹ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

اختصاص بودجه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تایید واریز سود سهام عدالت ۳۳ میلیون مشمول

سخنگوی کمیسیون تلفیق از اختصاص هزار 
میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی تامین 
اجتماعی و نیروهای مسلح برای متناسب سازی 

حقوق بازنشستگان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در حاشیه جلسه 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی علی اصغر 
در  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی  نژاد  یوسف 
نشست خبری آخرین مصوبات این کمیسیون 
را تشریح کرد.وی گفت: کمیسیون تلفیق مقرر 
آزاد  بازخرید  برای  اجرایی  های  دستگاه  کرد 
کارکنان رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش 
پایان خدمت به کسانی که بازخرید می شوند، 
۱00 میلیارد تومان اختصاص دهد.سخنگوی 
کمیسیون تلفیق گفت: همچنین مصوب شد 
حقوق  سازی  متناسب  و  افزایش  برای  دولت 
بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای 
مسلح با اولویت کسانی که کمتر از ۲ میلیون 

هزار  حدود  کنند،  می  دریافت  ماه  در  تومان 
داد:  ادامه  دهند.وی  اختصاص  تومان  میلیارد 
500 میلیارد تومان از محل منابع قانون تشکیل 
مدیریت بحران کشور به جمعیت هالل احمر 
اختصاص داده شد تا ۴0 درصد این منابع به 
خرید بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به 
تملک دارایی ها، بهسازی و نوسازی امالک، خرید 
پایگاه امداد و ساختمان ستادی اجرایی اختصاص 
یابد. همچنین ۴۷0 میلیارد تومان به درآمدهای 
اختصاصی هالل احمر برای اجرای قانون جامع 
حدنگاری اختصاص داده شد.نماینده مردم ساری 
در مجلس شورای اسالمی گفت: همچنین ۲50 
میلیارد تومان به وزارت بهداشت برای تجهیز 
سازمان اورژانس اختصاص داده شد.وی در بخش 
دیگری از این نشست خبری اظهار داشت: با 
مصوبه کمیسیون تلفیق، هزار میلیارد تومان به 
پرداخت بدهی سهم دولت و تقویت صندوق بیمه 

کشاورزی اختصاص داده شد.

خصوصی سازی  سازمان  کل  رئیس  مشاور 
تاکنون،  گذشته  هفته  شنبه  سه  از  گفت: 
سهام  مشموالن  از  نفر  میلیون   ۳۳ برای 
عدالت، سود مرحله نخست واریز شده است.

به گزارش زمان به نقل ازسازمان خصوصی 
به  اشاره  با  سبحانی  جعفر  سید  سازی، 
واریز  برای  انجام شده  بررسی های  آخرین 
سود سهام عدالت گفت:  از سه شنبه هفته 
آغاز  مشموالن  واریز سود  کار  که  گذشته 
شده تا کنون ۳۳ میلیون نفر سود مرحله 
دریافت  را  خود  عدالت  سهام  نخست 
سازمان  کل  رییس  مشاور  اند.  کرده 
مشموالن  تمامی  افزود:  خصوصی سازی 
سهام عدالت که ثبت نام  خود را به درستی 
انجام داده و کد شبای خود را در سامانه 
این سهام اعالم کرده اند سود سهام خود را 
دریافت کرده اند و اخباری که مبنی بر عدم 

واریز سود وجود دارد، صحت ندارد.سبحانی 
خاطرنشان کرد:  کار واریز سود به بانک های 
مختلف سپرده شده است؛ اما ممکن است 
بانکها مطابق با روشی که خود برای اعالم 
واریز دارند این موضوع را به مشتری اعالم 
نکرده باشند.وی تاکید کرد: به طور مثال 
برخی از بانک ها واریز ارقام کمتر از مبلغی 
معین را به صورت پیامکی به مشتری اعالم 
مانند  بانکها  برخی  در  آنکه  یا  کنند  نمی 
بانک ملت، تنها پیامک برداشت از حساب 
آنکه  مگر  شود؛  می  ارسال  مشتری  برای 
مشتری به بانک تقاضا داده باشد که تمامی 
برداشت و واریزها به اطالع او برسد.وی از 
درخواست  عدالت مشمول  صاحبان سهام 
کرد تا هرگونه انتقادی در زمینه واریز سود 
اعالم  سازی  خصوصی  سازمان  به  دارند 

کنند.



زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با 
عینک مناسبی به آن نگریست. 

)دوما(

سخن حکیمانه

به ساقی درنگر در مست منگر
به یوسف درنگر در دست منگر

بدان گلزار بی پایان نظر کن
بدین خاری که پایت خست منگر

امروز با موالنا

رمان »خاک، آدم نیست« 
در بوته نقد

بهناز  نوشته  نیست«  آدم  »خاک،  رمان 
»آینه بندان«  نشست  تازه ترین  در  قره داغی 

نقد و بررسی می شود.
نوزدهمین نشست  به گزارش پیام زمان، 
تازه به جهان داستان »آینه بندان«،  نگاهی 
با نقد و بررسی رمان »خاک، آدم نیست« 
اثر بهناز قره داغی، با حضور نویسنده این اثر 
به  الوندی  عزت اهلل  و  جعفری  حسینعلی  و 
عنوان منتقد در حوزه هنری برگزار می شود.
 ۲5 دوشنبه   ۱5 ساعت  ادبی  نشست  این 
حوزه  فردی  امیرحسین  سالن  در  دی ماه 
هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به پل 
حافظ برپا و ورود برای تمام عالقه مندان آزاد 
است.کتاب »خاک، آدم نیست« اردیبهشت 
سال ۱۳۹۶، در قطع رقعی با ۲۱۴ صفحه و با 
شمارگان ۲500 نسخه و قیمت ۹0000ریال 
چاپ و روانه بازار کتاب شده است.این رمان 
که به موضوع انقالب اسالمی در شهر تبریز 
ادبی  آفرینش های  به همت واحد  پرداخته، 
حوزه هنری البرز تألیف و توسط انتشارات 

سوره مهر به چاپ رسیده است.

د   ر د   نیای کتاب

به گزارش رویا سلیمی خبرنگار روزنامه 
پیام زمان، نشست خبری سی و ششمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر، شنبه )۲۳ 
دی ماه( در سالن کنفرانس تئاترشهر برگزار 
شد. در این نشست  حمیدرضا ابک)مدیر 
)دبیر  مهندس پور  فرهاد  عمومی(،  روابط 
جشنواره(، سیامک فیلی زاده )طراح پوستر( 
بین الملل(،  آروند دشت آرای )مدیر بخش 
حمید پورآذری )مسئول بخش آف استیج(، 
اصغر دشتی )قائم مقام جشنواره(، و تعدادی 
دیگر از دست اندرکاران این رویداد تئاتری 

حضور داشتند.
در ابتدا فرهاد مهندس پور به عنوان دبیر 
جلسه آغازگر این نشست بود و گفت هوای 
پاک این روز های تهران حال مرا نیز خوب 
کرده و با روحیه عالی به این نشست آمده 
ام. در ادامه جلسه، آروند دشت آرای )مدیر 
بیان  با  این نشست؛  بین الملل( در  بخش 
اینکه یکی از کارهای این دوره از جشنواره 
برگزاری کارگاه هاست، تفاوت آن را با دوره 
نیاز  با  تناسبش  و  تنوع  در  پیشین  های 
جامعه خواند و گفت: دعوت از پیشکسوتان 
را در پنل ها انجام دادیم و در بخش رزیدنسی 
دعوت از گروه های نمایشی برای شکل دادن 

به گفتگو صورت گرفت.
دشت آرای با اشاره به اینکه .»ما ۱۶۷ کار 
انتخاب شده  اثر  از بین شان ۲0  دیدیم و 
اجرا  جشنواره  مختلف  بخش های  در  که 
می شود« گفت: ِمُتدمان دعوت از گروه های 
جوان و خالق با نمایش هایی تفکربرانگیز 
بود، نمایش هایی که آینه جامعه خودشان 

هستند.
در ادامه سیامک فیلی زاده در مورد طراحی 
انتقادات  که  از جشنواره  دوره  این  پوستر 
زیادی را به همراه داشته است، گفت: پس 
برگزارکنندگان داشتیم  با  از جلساتی که 
طرح  این  به  آنها  خواسته های  براساس  و 
کلی رسیدم. باید بگویم ایده ها بسیار ساده 
است. دنبال پیچیده گویی نبودیم. این جزو 
شروط من بود که ساده نگاه می کنم. من 
تجربه پنج دوره طراحی در جشنواره فیلم 
فجر را داشته ام و اشتباهاتم را کرده ام.فرهاد 
مهندس پور، در مورد طراحی پوستر اظهار 
نظر کرد و گفت: معتقدم بیان ما فقط از 
طریق کلمات نیست و حرکات و جزئیات 
فضای  در  است.من  مهم تر  بسیار  بدن 
مجازی نیستم و اتفاقا از این ایموجی ها هم 
استفاده نمی کنم اما همه شما از آن استفاده 
دو  سطر  یک  نوشتن  به جای  و  می کنید 
تصویر می فرستید که نشان دهنده کاربرد 

و رواج این هاست. 
او ادامه داد: چند پوستر سال های قبل را 
نگاه کردم که به لحاظ فنی خوب بودند اما 

فکر کردیم تماشاگر ایرانی از این پوسترها 
چرا  که  است  این  مساله  می فهمد؟  چه 
هستند؟  جدی  آنقدر  تئاتر  پوسترهای 
برای همین فکر کردم بهتر است به سمت 
مردم  که  برویم  عالمت هایی  عامیانه ترین 
استفاده می کنند. اینکه به این طرح پوستر 
فکر  که  است  این  برای  هستید  منتقد 
می کنید مبتذل هستند اما حتی اگر مبتذل 

هم باشند رواج دارند.
فیلی زاده با اشاره به اینکه »با توجه به محور 
جشنواره که گفت و گو موضوع آن است 
به ایده ایموجی ها رسیدیم« گفت: پوستر 
لزومی ندارد دربرگیرنده همه مفاهیم تئاتر 
در  آن چه  دهنده  نشان  می تواند  و  باشد 

جشنواره می گذرد باشد.
او ادامه داد: در این بازنگری به شش ژانر، 
شش حس، شش نقطه نظر یک کارگردان 
یا نویسنده رسیدیم که به او می توان ربط 
واحد  پوستر  یک  جشنواره  معتقدم  داد. 
پوستر  شش  و  مرکزی  ایده  یک  ندارد، 
به  هنرمند  یک  نگاه  می تواند  که  دارد 
مسائل مختلف باشد. یک هنرمند می تواند 
غمگین  بخندد،  جامعه اش،  با  برخورد  در 
شود، عصبانی شود و دیگر حس ها را داشته 
باشد. عالوه بر این در طراحی پوستر کمی 
هم به گلیم های ایرانی و نگاه ساده شرقی 
که آنهم در گلیم ها وجود دارد نگاه کردم. 
سعی کردم از رنگی استفاده کنم که انرژی 
بیشتری داشته باشد. باید این فهم را داشت 
که پوستر تئاتر با پوستر جشنواره فرق دارد.

کمدی آینده تیاتر دنیا
مهندس پور یادآور شد: باید به سمت نوعی 
از کمدی برویم و به این گرایش توجه کنیم 
چراکه کمدی، آینده تئاتر است. چون آنقدر 
ملت  خورد  به  جدی  چیزهای  رسانه ها 
می دهند که در موضع جدی ایستاده اند اما 

باید این موضع را تغییر داد.
از  دیگری  بخش  در  مهندس پور 
صحبت هایش گفت: من نگفتم می خواهم 

این  بودم  را کوچک کنم. گفته  جشنواره 
بزرگترین جشنواره ای است که در ایران و در 
منطقه برگزار می شود. آن موقع تصورم این 
بود که در پروسه ای سه ساله جشنواره به 
دو بخش تقسیم شود و منظورم از کوچک 
کردن این بود. چون آمدن گروه های خارجی 
در این فصل کاری سخت و طاقت فرساست 
این پیشنهاد را داشتم و سعی کردیم آرام 
آرام آن را انجام دهیم. من بخش مسابقه 
در  اما  آوردم  بیرون  را  نمایشنامه نویسی 
می کنیم.  جدا  را  آن  ساله  سه  پروسه ای 
معتقدم اینکه جشنواره را بزرگ نگه داریم 
کار درستی است، از این نظر که می توان 
ایران را به قطب فرهنگی تئاتر در منطقه 

تبدیل کرد.
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  مهندس پور 
اینکه به عنوان دبیر از فراخوان جشنواره 
عدول کرده است، گفت: از فراخوان عدول 
کردیم و تمام تالش مان این بود که بیش 

از این مهار ماجرا از دستمان خارج نشود.
گروه های  پافشاری  دوم  نکته  افزود:  وی 
نمایشی است که اصرار دارند به هر قیمتی 
که شده وارد جشنواره شوند. امسال حدود 
حضور  فجر  تئاتر  جشنواره  در  اثر   ۲00
دارد با این حال بخش زیادی از تماس ها 
در  چرا  ما  که  است  این  بابت  گالیه ها  و 
جشنواره نیستیم. ما هم ناچاریم در راستای 
افکار عمومی حرکت کنیم و با گفتگویی 

واقع بینانه با گروه ها وارد صحبت شویم.
او ادامه داد: از سوی دیگر من کمی شگفت زده 
شدم. از طرف کسانی درخواست شرکت در 
مسابقه داشتم که این سوال را ایجاد می کند 
به  کوچک  و  بزرگ  ما  تئاتر  در  گویا  که 
اندازه کافی اعتبار اجتماعی ندارند و گمان 
می کنند با گرفتن لوح و تندیس می توانند 
اعتبار کسب کنند. ازین درخواست ها این را 
می فهمم که انگار اجرای عمومی و مالقات با 
تماشاگر ارضایمان نمی کند و توقع دیگری 
از تئاتر داریم. اینها زمینه هایی بود که باعث 

چنین اتفاق هایی شد.

مهندس پور همچنین درباره نظرش درباره 
مسابقه ای  صورت  به  جشنواره  برگزاری 
فرهاد  جشنواره  جشنواره،  این  گفت: 
مهندس پور نیست. نظر خود من این است 
که مسابقه برای تئاتر کار احمقانه ای است. 
جشنواره های کوچک دست به دامن جایزه 
به عنوان محرک می شوند اما ما نیاز به این 
محرک ها نداریم. وی خاطرنشان کرد: یکی 
از کارهایی که امسال کردم تبدیل نیم نیم، 
بود.  تازه  به مرور و کارهای  پنجاه، پنجاه 
در آغاز دهه ۸0 کارهایی که در جشنواره 
شرکت می کردند کارهایی بودند تازه، االن 
شده کارهایی که قبال اجرا شده اند. بخش 
مهمان به این دلیل بزرگ شد که پنجاه، 
پنجاه تبدیل به مرور و کارهای تازه شویم. 
فکر کردم برای سال بعد جشنواره دست 
فضای  در  بتواند  و  بازتر شود  بعدی  دبیر 

آرام تری کار کند.
مهندس پور در پاسخ به سوال خبرنگاری 
مبنی بر اینکه او به عنوان دبیر از فراخوان 
منتها  است،  کرده  عدول  ایده هایش  و 
انتظارم از خودم بیش از این حرف ها بود. 
در طول هشت، نه ماه گذشته تالش کردم 
است.  زیاد  فشارها خیلی  اما  باشم  عاقل 
باید  می گفتم  همکارانم  به  اوقات  گاهی 
تالش کنیم دیوانه نشویم. وقتی وارد این 
که  شدم  متوجه  زود  خیلی  شدم،  بازی 
نباید می آمدم. وضع آن قدر افتضاح است 
که تصور اینکه می توانم کاری کنم تصور 
ساده لوحانه ای بود. اگر دوستانم در ستاد 
یا خل می شدم.او  رها می کردم  یا  نبودم 
با بیان اینکه معیارهای کوچکی گذاشتیم، 
را کردیم که  این تقسیم بندی  ادامه داد: 
کار  نمایش  سه  زیر  که  کارگردان هایی 
سه  باالی  که  کارگردان هایی  و  کرده اند 
نمایش کار کرده اند. این معیاری ساده است 
نه در تهران در خارج از تهران. از خود تهران 
ریشخند  مرا  نمایشی  گروه های  قدر  آن 
کردند که این چیست که به عنوان معیار 
گذاشته ای. خودمان این فضا را تبدیل به 
برهوت کرده ایم و هر سال در نقطه صفر 

ایستاده ایم.
مهندس پور ادامه داد: در مورد تنها جایی که 
عدول کردم و عدولم عاقالنه بود در همین 
مورد بود. تعداد کارها زیاد بود. معیار باالی 
سه کار و زیر سه کار معیار خوبی بود. فکر 
کردم عدول از این معیار بهتر است. دو ماه 
بعد از اولین جلسه مان من و همکاران فسفر 
این  با  که  نوشتیم  فراخوانی  و  سوزاندیم 
فراخوان خیلی فرق دارد. یکی دو موردش را 
که عنوان کردم جشنواره استانی تبدیل شود 
به محلی برای گروه های تازه کار و گروه های 

دیگر از طریق بخش مرور وارد شوند.

در نشست خبری سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاترفجر مطرح شد:

پارادوکس های ناتمام جشنواره تئاترفجر

چالش »رستاک« در جشنواره مشخص شد
گروه»رستاک« در چهارمین روز از برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی 
فجر در حالی به صحنه رفت که رپرتوار اجرایی این گروه متشکل از آثار تکراری 

کنسرت های قبلی بود که حرف تازه ای برای گفتن نداشت.
به گزارش زمان به نقل از مهر، گروه موسیقی »رستاک« به سرپرستی سیامک 
سپهری و در چهارمین روز از برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی فجر 
به اجرای شادیانه های موسیقی اقوام مختلف ایران در تاالر وحدت پرداخت. 
این در حالی است که رپرتوار در نظر گرفته شده این گروه برای مخاطبان 
آثار تکراری و همیشگی از آلبوم های »رنگواره های کهن«، »همه اقوام من«، 
»سرنای نوروز«، »میان خورشیدهای همیشه« بود که برای مخاطبان تخصصی 

جشنواره های موسیقی حرف تازه ای برای گفتن نداشت.
سیدفرزاد مرادی یکی از خوانندگان و نوازندگان گروه »رستاک« در ابتدای 
این برنامه و پس از اجرای یک قطعه دونوازی نی انبان و دمام منظقه بوشهر 
توسط نوازندگان گروه، خطاب به مخاطبان در تاالر گفت: ما همیشه وقتی در 
جشنواره ها حضور پیدا می کنیم با چالش جدیدی رو به رو می شویم، زیرا 
عده ای دوست دارند ما کارهای قدیمی مان را اجرا کنیم و عده ای نیز دوست 
دارند که گروه قطعات جدیدی را اجرا کنند. به هر حال ما امشب تصمیم 
گرفتیم تا با تلفیقی از این دو نگاه قطعاتی را به شما تقدیم کنیم و امیدوارم این 

انرژی که از شما در یافت می کنیم به شما بازگردانده شود.
قطعات»ای یار« از بندرعباس، »واسونگ« از شیراز، »رعنا« از گیالن، »غربت« 
از کرمان، »سنین یادگارین« از آذربایجان، »بارون« از لرستان، »بوتورای« از 
کردستان، »بیو بریمش« از شوشتر و »اله منی« از بلوچستان آثاری بودند 
که در این کنسرت در کنار قطعات دیگری از مناطق خراسان و کرمانشاه به 

مخاطبان ارائه شد.
گروه  تکراری  اما  پرتماشاگر  کنسرت  از  دیگری  بخش  در  مرادی  فرزاد 
»رستاک« بود که ضمن قدردانی از مردم ایرانی در کمک رسانی به زلزله 
به عنوان  بهزاد مرادی  برادرم  و  استان کرمانشاه عنوان کرد: من  زدگان 
کرمانشاهی های گروه »رستاک« وقتی دیدیم مردم چه حمایت جانانه ای 
از مصیب زدگان کردند احساس غرور داشتیم. من از همین جا دست همه 
را می بوسم و به پاسداشت این حمایت ارزشمند مردم قطعه ای را با مبنای 
مقام های باستانی تنبور به مردم مهربان ایران تقدیم می کنیم که امیدوارم 

مورد توجه شما قرار گیرد.

خبر 
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مرور آثار شاهپور شهبازی
 در خانه سینما

آثار شاهپور شهبازی مدرس، مؤلف، مترجم 
و نویسنده سینمای کشور ساعت ۱۶ روز سه 
شنبه ۲۶ دی در خانه سینما مرور می شود.
به گزارش پیام زمان، ساعت ۱۶ سه شنبه 
سینماگران،  میزبان  سینما  خانه  دی   ۲۶
کشور  ناشران  و  مترجمان  نویسندگان، 
شهبازی  شاهپور  آثار  مرور  به  تا  شود  می 
مدرس، مولف، مترجم و نویسنده سینمایی 
با  که  نشست  این  در  بپردازند.  کشورمان 
نمایش فیلم »در میان دیوارها« همراه است 
محمد گذرآبادی، جابر قاسمعلی و محسن 
آزرم نیز نگاه خود را به نسبت به کارنامه او 

بیان خواهند کرد.
فیلمنامه  التحصیل  فارغ  شهبازی،  شاهپور 
هنرهای  دانشگاه  از  کارگردانی  و  نویسی 
کتاب  مولف  و  )آلمان(  کالسروهه  تجسمی 
تئوری های فیلمنامه در سینمای داستانی 
است. شهبازی برنده قلم زرین بهترین تالیف 
از  تقدیر  لوح  و  جایزه  برنده  و  سینمایی 
سوی کانون فیلمنامه نویسان برای مجموعه 
فعالیت ها در عرصه فیلمنامه نویسی است. 
وی همچنین مدرس دانشگاه هنر و معماری 
سوره  دانشگاه  ارشد(،  کارشناسی  )مقطع 
)رشته های فیلمنامه نویسی و تحلیل فیلم( 
اشتوتگارد  ایرانیان  فیلم  کانون  موسس  و 
نامه  فیلم  سمینارهای  برگزاری  وی  است. 
... را در  نویسی در شهر کلن، کالسروهه و 

کارنامه فعالیت های خود دارد.

مجمع عمومی ساالنه خانه 
تئاتر برگزار نشد

مجمع عمومی عادی ساالنه خانه تئاتر روز 
گذشته به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا 
برگزار نشد و قرار است مجمع بعد از پایان 

جشنواره تئاتر فجر مجددا تشکیل شود.
به گزارش پیام زمان روز ۲۳ دی ماه قرار 
بود مجمع عمومی عادی ساالنه خانه تئاتر 
در سالن اصلی تئاتر شهر برگزار شود اما به 
برگزاری  اعضا  دلیل به حد نصاب نرسیدن 
مجمع لغو شد.بهمن سلطانی روابط عمومی 
خانه تئاتر درباره جلسه بعدی مجمع عنوان 
نصاب  حد  به  دلیل  به  گذشته  روز  کرد: 
مجمع  تئاتر،  خانه  اعضای  حضور  نرسیدن 
عمومی عادی ساالنه خانه تئاتر برگزار نشد 
که بر همین اساس قرار است جلسه بعدی 

بعد از برگزاری جشنواره تئاتر فجر باشد.

خبر

»شکالتی« در جشنواره بین المللی کودک بنگالدش

سهیل  کارگردانی  به  »شکالتی«  فیلم 
محمدی  ایرج  کنندگی  تهیه  و  موفق 
در ادامه حضور های بین المللی خود، 
جشنواره  یازدهمین  رقابتی  بخش  در 

کودک بنگالدش به نمایش درمی آید.
به گزارش رسیده،این جشنواره به عنوان 
یکی از بزرگترین رویدادهای سینمایی 
بلند  آثار  نمایش  با  سال  بنگالدش،هر 
و  تجربی  های  فیلم  و  سینمایی،کوتاه 
همچنین تنظیم کارگاه های تخصصی. 

سمینار و نشست های متعدد برگزار می شود.
در این دوره از جشنوارن بیش از ۲00 اثر به نمایش درمی آید.

کودک  جشنواره  اصفهان،  کودک  جشنواره  در  این  از  پیش  شکالتی 
کانادا،جشنواره کودک هند)فیل طالیی( حضور داشته است.

یازدهمین دوره جشنواره کودک بنگالدش در تاریخ ۷ تا ۱۳ بهمن )۲۷ 
ژانویه-۲ فوریه( در شهر داکا برگزار خواهد شد.

ارژنگ  ھدایتی،  محمدرضا  ھاشمی،  ناصر  مقدمی،  شبنم  فیلم  این  در 
جوینده،  جواد  رضایی،  پریسا  محدث،  فرزین  مسعوی،  علی  امیرفضلی، 
بازیگران  همراه  به  زاده  اسد  داریوش  و  لرستانی  شھره  ھنرمندی  با 
کودک محمدرضا شیرخانلو، آیلی احمدی، محمد حسین بلوکات، سامان 
میرحسینی، شهاب شیر مردی و ھمراز اکبری به ایفای نقش پرداخته اند.

حضور »سوزنبان« ایرانی در جشنواره سوییسی

ساخته  »سوزنبان«  انیمیشن 
در  ای  جشنواره  به  خرمیان   مهدی 

سوییس می رود.
انیمیشن »سوزنبان« ساخته مهدی 
خرمیان به جشنواره »فیلم های دوم 

ویدیویی« در سوییس راه یافت.
کوتاه  فیلم  بخش  در  انیمیشن  این 

داستانی پذیرفته شده است.
امسال اولین دوره این جشنواره ۲۶ 
ماه می ۲0۱۸ در سوییس و در کنار 

دریاچه لوسرن برگزار می شود.
خالق  فیلم های  از  حمایت  برای  ویدیویی«  دوم  »فیلم های  جشنواره 
ویدیویی که در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شوند برگزار 
درباره   خرمیان  مهدی  کارگردانی  به  »سوزنبان«  شود.انیمیشن  می 
ایستگاه نشسته  زنی در یک  انتظار  به  پیری است که سال ها  سوزنبان 
تا اینکه متوجه می شود این زن در تخیل او است. این انیمیشن هشت 

دقیقه ای در ژانر ملودرام جای می گیرد.

آن سوی آبها

امیر پروین حسینی تهیه کننده فیلم »خجالت نکش« 
بیان کرد این اثر سینمای آخرین مراحل فنی خود را 
تهیه کننده  پروین حسینی  پشت سر می گذارد.امیر 
رضا  کارگردانی  به  نکش«  »خجالت  سینمایی  فیلم 
مقصودی که در بخش مسابقه سی و ششمین جشنواره 
ملی فیلم فجر حضور دارد به مهر گفت: این فیلم در 
پایان مراحل فنی قرار دارد و به زودی آماده نمایش 
خواهد شد.وی ادامه داد: البته »خجالت نکش« پیش از 
این آماده نمایش بود و تنها موارد جزئی از امور فنی آن 
باقی مانده بود که در حال انجام است.این تهیه کننده 
یادآور شد: مدت زمان این فیلم سینمایی ۹0 دقیقه 
است و داستان زندگی زن و شوهری را روایت می کند 
میانسالی  سن  در  نوه  و  داماد  عروس،  داشتن  با  که 
بچه دار می شوند. این اتفاق آن هم در روستایی کوچک 
که هیچ چیز از دید اهالی پنهان نمی ماند، رخ می دهد.

مراسم  برگزاری  به  اشاره  با  پایان  پروین حسینی در 
قرعه کشی برای سالن سینمای رسانه ها گفت: از این 
روند قرعه کشی و انتخاب فیلم ها رضایت داشتم و 
معتقدم مسئوالن جشنواره ملی فیلم فجر شیوه خوب و 

متفاوتی را ایجاد کردند.

»خجالت نکش«
 در مراحل پایانی 

»لینا« در نمایش افتتاحیه بین المللی در جشنواره 
فیلم صوفیه منار به روی پرده می رود.

بنیاد  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
سینمایی فارابی، فیلم »لینا« به کارگردانی رامین 
رسولی و تهیه کنندگی سیاوش حقیقی در بخش 
فیلم های بلند سینمایی در جشنواره فیلم صوفیه 
منار به نمایش درمی آید. این فیلم که محصول 
مشترک افغانستان، ایران و هلند است، از سوی 
بنیاد سینمایی فارابی در مجامع بین المللی حضور 
پیدا می کند.فیلم های بلند »یک روز بخصوص« 
ساخته همایون اسعدیان، »نگار« ساخته رامبد 
جوان و »فصل نرگس« ساخته نگار آذربایجانی 
پرواز«  »کارت  و  جهان  سینمای  بخش  در 
ساخته  »جاودانگی«  رحمانی،  مهدی  ساخته 
مهدی فردقادری و »ایتالیا ایتالیا« ساخته کاوه 
صباغ زاده در بخش سینماگران جوان ایرانی نیز 
به نمایندگی از سینمای کشورمان در این رویداد 
سینمایی شرکت می کنند.دهمین جشنواره فیلم 
صوفیه منار که از ۲۲ دی تا ۸ بهمن در کشور 

بلغارستان برگزار می شود.

نمایش »لینا« در جشنواره »صوفیه منار« 
بلغارستان 

وزیر ارشاد در نامه ای به رئیس بانک مرکزی، با اشاره به 
بالکی جهت چاپ کتاب، خواستار  کاغذ  بودن  پرمصرف 
حل مشکل عدم تخصیص ارز مبادله ای برای واردات این 

نوع کاغذ شد.
به گزارش  پیام زمان  ، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در نامه ای به »ولی اهلل سیف« رئیس کل 
بانک مرکزی، ضمن اشاره به استفاده بیش از ۹0 درصد 
ناشران از کاغذ مکانیکال بالکی از سوی ناشران، خواستار 
حل مشکل عدم تخصیص ارز مبادله ای به این نوع کاغذ 
شده است.در بخشی از این نامه ، صالحی خطاب به سیف 

نوشته است:
اینکه کاغذ مذکور، زیر گروه ردیف تعرفه  به  »با عنایت 
۴۸0۲۶۱00 کاغذ چاپ و تحریر بوده که طی نامه شماره 
۶0/۲0۶۸۴۷ مورخ ۹۶.۹.۱۹ تحت فهرست 5۷ قلم ردیف 
کاالهای وارداتی به آن بانک جهت تخصیص ارز مبادله ای 
به  نسبت  فرمائید  دستور  است،  خواهشمند  شده،  اعالم 
پیگیری و رفع مشکل، اقدام الزم، معمول و از نتیجه، این 

وزارت را مطلع نمایند. 

وزیر ارشاد خواستار تخصیص ارز مبادله ای به 
کاغذهای بالکی شد

حمله شان پن به ترامپ برای بی احترامی نژادپرستانه »خجالت نکش« در مراحل پایانی

آمریکایی  کارگردان  و  بازیگر  پن  شان 
به  بی احترامی  برای  را  ترامپ  دونالد 

مردم هاییتی دشمن شفقت خواند.
به گزارش  از تایم، بازیگر برنده جایزه 
حمایت  برای  سازمانی  خود  که  اسکار 
ویرانگر  زلزله  از  از مردم هاییتی  پس 
کارائیب در سال ۲0۱0 تاسیس کرده، 

ترامپ را دشمن بشریت خواند.
تایم  مجله  برای  که  بیانیه ای  در  وی 
آمریکایی ها،  دشمن  را  ترامپ  نوشت، 
دموکرات ها،  جمهوری خواهان، 
شده  متولد  تازه  نوزاد  هر  و  مستقل ها 
خواند. در این مقاله که دیروز به صورت 
آنالین منتشر شد، پن نوشت: او دشمن 

بشریت و شفقت است.
که  شد  بیان  آن  از  پس  سخنان  این 
با  نیمه عمومی  جلسه ای  در  ترامپ 

مساله  درباره  آمریکایی  سناتور  چند 
مهاجرت صحبت می کرد که با استفاده 
از واژه ای نژادپرستانه به مردم کشورهای 
هاییتی، ال سالوادور و آفریقا توهین کرد 
از  بیشتری  مهاجران  آمدن  خواستار  و 

کشورهایی مثل نروژ شد.
آن  از  پس  روز  یک  که  این  وجود  با 
انکار  را  آن  کرد  سعی  ترامپ  صحبت 
چند  توسط  او  حرف های  اما  کند، 
سناتور و رسانه ها تایید و باعث شد از 
او  به  انتقادهای شدیدی  سراسر جهان 

وارد شود.
شان پن که دو جایزه اسکار در کارنامه 
به  مهاجران  از  خود  بیانیه  در  دارد، 
عنوان شهروندان آمریکایی یاد کرد که 
آمریکا  به  هر چیز  از  بیش  حضورشان 

اعتبار و بزرگی بخشیده است.

فیلم  کننده  تهیه  پروین حسینی  امیر 
اثر  این  کرد  بیان  نکش«  »خجالت 
را  خود  فنی  مراحل  آخرین  سینمای 

پشت سر می گذارد.
فیلم  کننده  تهیه  پروین حسینی  امیر 
سینمایی »خجالت نکش« به کارگردانی 
رضا مقصودی که در بخش مسابقه سی 
فجر  فیلم  ملی  جشنواره  ششمین  و 
حضور دارد به مهر گفت: این فیلم در 
پایان مراحل فنی قرار دارد و به زودی 

آماده نمایش خواهد شد.
نکش«  »خجالت  البته  داد:  ادامه  وی 
تنها  و  بود  نمایش  آماده  این  از  پیش 
موارد جزئی از امور فنی آن باقی مانده 

بود که در حال انجام است.
این تهیه کننده یادآور شد: مدت زمان 
و  است  دقیقه  سینمایی ۹0  فیلم  این 

داستان زندگی زن و شوهری را روایت 
می کند که با داشتن عروس، داماد و نوه 
در سن میانسالی بچه دار می شوند. این 
که  کوچک  روستایی  در  هم  آن  اتفاق 
هیچ چیز از دید اهالی پنهان نمی ماند، 

رخ می دهد.
به  اشاره  با  پایان  در  حسینی  پروین 
برگزاری مراسم قرعه کشی برای سالن 
روند  این  از  گفت:  ها  رسانه  سینمای 
ها رضایت  فیلم  انتخاب  و  قرعه کشی 
جشنواره  مسئوالن  معتقدم  و  داشتم 
ملی فیلم فجر شیوه خوب و متفاوتی را 
ایجاد کردند که بر همین اساس بسیاری 

از اعتراض ها کم شد.
احمد مهران فر، شبنم مقدمی و لیندا 
سینمایی  فیلم  این  بازیگران  کیانی 

هستند.


