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 در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی اعالم شد:

جلسه به  بانکی  نظام  اصالح  پیشنهادات 
شود می  ارائه  قوا  سران   

معاون هماهنگ کننده سپاه:

انقالب  دشمنان  های  توطئه 
است نبرده  جایی  به  راه 
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سرمقاله
ضرورت حضور پررنگ بانوان

 در توسعه شهری

نگاه روز

ارتقای سرمایه اجتماعی؛ 
مهم ترین نیاز کشور

آمار تحصیل و اشتغال 
بانوان در ایران، حکایت 
افزونی  روز  رشد  از 
در  تردید  بی  که  دارد 
هم  از  نخست،  گام 
مشارکت  و  افزایی 

بانوان در جامعه نوید می دهد که این رونِق 
مشارکت می تواند در استقالل و سالمت 
مان  سرزمین  بانوان  سالهاست  که  فکری 
انتظارش را می کشیدند موثر واقع شود.بی 
بانوان در خانواده و  تردید سالمت روحی 
جامعه منوط به بروز و ظهورِ شایستگی هایی 
است که در سایه باور و حفظ ارزش ها و 
عدم تساهل انگاری وظایف بانوان میسر می 
شود که متأسفانه در بسیاری از خانواده ها و 
محیط های اداری براین امر توجه نمی شود 
و ناهمسانی در تراز زنان و مردان و تبعیض 
هایی در اشتغال به وجود می آید.علی الظاهر 
مشخص است بسیاری از مشاغل و کسب 
و کارها در حوزه هایی مانند کار در معدن 
یا کارهای خدماتی و... به گروه خاصی اگر 

تعلق داشته باشد مناسب تر است ...
2 الهام آمرکاشی

رئیس سازمان برنامه خبر داد؛

استفاده از ظرفیت کشوربرای خنثی کردن تحریم                               

موافقت با استعفای
 آخوندی و شریعتمداری

اعالم آمادگی 11۰ 
شرکت اروپایی برای 

تعامل نفتی با ایران

آمادگی ۱۱۰  از  نفت  تجهیزات صنعت  انجمن سازندگان  رئیس  زمان  گزارش  به 
شرکت کوچک و متوسط اروپایی برای همکاری با شرکت های ایرانی خبر داد.رضا 
خیامیان با اشاره به پیشنهاد انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به دولت برای 
تعامل با شرکت های کوچک اروپایی در زمان تحریم اظهار کرد: انجمن با همکاری 
اروپایی  متوسط  و  کوچک  شرکت های  از  تعدادی  از  است  تالش  در  تهران  اتاق 
دعوت کند به تهران بیایند و سمیناری تشکیل دهیم که این شرکت ها با شرکت های 

ایرانی مذاکره کنند، جوینت شوند و همکاری بین شرکت ها آغاز شود.
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رئیس جمهور استعفای اخوندی و شریعتمداری را پذیرفت؛نوبت دوم

روحانی امروز وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی می کند
 منابع آگاه اطالع دادند که چهار وزیر کابینه 
روحانی قطعی شده اند و امروز به مجلس معرفی 

می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، منابع آگاه اطالع 
برای تصدی  آقایان محمد اسالمی  دادند که 
پست وزارت راه، فرهاد دژپسند برای تصدی 
پست وزارت اقتصاد، رضا رحمانی برای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و محمد شریعتمداری 
سوی  از  کار  وزارت  پست  تصدی  برای 

رئیس جمهور فردا به مجلس معرفی می شوند.
محمد اسالمی، دانش آموخته مهندسی راه و 
ساختمان از دانشگاه دیترویت میشیگان آمریکا 
است و سابقه استانداری مازندران را در کارنامه 
علوم  دانشکده  دانشیار  دژپسند،  دارد.فرهاد 
اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. 
او معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه 
و بودجه کشور در دولت یازدهم بوده است. رضا 
صنعت،  وزارت  قائم مقام  اکنون  نیز  رحمانی 

معدن و تجارت و سه دوره نماینده مجلس از 
حوزه انتخابیه تبریز بوده است. او در دوره نهم 
ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس را 
سیاست  شریعتمداری،  داشت.محمد  برعهده 
مدار ایرانی که سمت های اجرایی مختلفی از 
جمله معاون اجرایی رئیس جمهور، سرپرستی 
وزیر  بازرگانی،  وزیر  جوانان،  و  ورزش  وزارت 
صنعت و معدن و پست های عالی دیگری را در 

دولت های مختلف عهده دار بوده است.

جنایت جدید آمریکا در سوریه؛ 

کشته شدن 62 غیرنظامی
منابع سوری از جان باختن ده ها غیرنظامی در حمله جنگنده های 

آمریکایی به روستاهایی در حومه دیرالزور خبر دادند.
سوریه  رسمی  خبرگزاری  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
)سانا( از جان باختن 62 غیرنظامی و زخمی شدن ده ها نفر 
دیگر در حمله جنگنده های آمریکایی به روستاهای السوسه و 
البوبدران در حومه جنوب شرقی دیرالزور خبر داد.جنگنده های 
آمریکایی روز گذشته نیز السوسه در حومه شرقی دیرالزور را 
بمباران کردند که در نتیجه آن شماری از مردم این روستا جان 
باختند.آمریکا که از آگوست 2014 ائتالف بین المللی را به بهانه 
دروغین مبارزه با داعش ایجاد کرده، در حقیقت زیرساخت های 
کشور سوریه را تا کنون هدف قرار داده و جنایات هولناکی را 

علیه غیرنظامیان مرتکب شده است.

اروپا به دنبال خرید نفت ایران

 رئیس کمیته روابط خارجی مجلس گفت: علت طوالنی  شدن روند 
مذاکرات با اروپا این است که اروپایی ها می خواهند راه هایی را برای 

تداوم روابط بانکی و خرید نفت از ایران باز کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی صفاری  نظنزی با اشاره به 
اظهار  برجام،  آینده  درباره  اروپا  اتحادیه  با  ایران  مذاکرات  روند 
داشت: مذاکرات با اروپایی ها به اتمام نرسیده است و همچنان تیم 
مذاکره کننده هسته ای جلسات متعددی را با مقامات اروپایی درباره 
این موضوع برگزار می کنند.وی درباره دلیل طوالنی شدن مذاکرات 
با اروپا، بیان کرد: اروپایی ها به دنبال آن هستند که فضای الزم برای 
فروش نفت ایران در اروپا فراهم شود.رئیس کمیته روابط خارجی 
مجلس تصریح کرد: مقامات اروپایی در دیدار با مقامات ایرانی بیان 
کرده اند که به دنبال راه هایی هستند تا نقل و انتقاالت بانکی بین 
با اروپا را  اتحادیه اروپا و ایران برقرار بماند.صفاری روند مذاکرات 
مطلوب دانست و گفت: باید از طریق روش های دیپلماتیک، آمریکا را 
منزوی کرده و با تالش های این کشور برای تحریم و شکست ایران، 

مقابله ای جدی کنیم.

اختصاص ۷۰ هزار میلیارد برای احیای بافت فرسوده

روحانی امروز وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی می کند

1



2 اخباریکشنبه 29 مهر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3877  

ضرورت حضور پررنگ بانوان در توسعه شهری

* الهام آمرکاشی

ایران،  در  بانوان  اشتغال  و  تحصیل  آمار 
حکایت از رشد روز افزونی دارد که بی 
و  افزایی  هم  از  نخست،  گام  در  تردید 
مشارکت بانوان در جامعه نوید می دهد که 
این رونِق مشارکت می تواند در استقالل 

و سالمت فکری که سالهاست بانوان سرزمین مان انتظارش را می 
کشیدند موثر واقع شود.

بی تردید سالمت روحی بانوان در خانواده و جامعه منوط به بروز 
و ظهورِ شایستگی هایی است که در سایه باور و حفظ ارزش ها 
و عدم تساهل انگاری وظایف بانوان میسر می شود که متأسفانه 
در بسیاری از خانواده ها و محیط های اداری براین امر توجه نمی 
شود و ناهمسانی در تراز زنان و مردان و تبعیض هایی در اشتغال 

به وجود می آید.
علی الظاهر مشخص است بسیاری از مشاغل و کسب و کارها 
در حوزه هایی مانند کار در معدن یا کارهای خدماتی و... به گروه 
خاصی اگر تعلق داشته باشد مناسب تر است و زنانگی بانوان هم 
مدنظر قرار داده می شود اما سخن بر این است که در بسیاری از 
مشاغل که الزم است از قدرت و خالقیت زنانه و تفکرهای مثبت 
بانوان استفاده شود، ردپا و اثری دیده نمی شود و حضور کمرنگی از 

این قشر در جامعه وجود دارد.
بسیاری براین مهم پافشاری می کنند که یکی از مهمترین معیارها 
برای سنجش توسعه یافتگی در یک کشور، میزان اهمیت و اعتبارزنان 
جامعه در آن کشور است و هر چه حضور زنان در اجتماع، فعالتر 

باشد کشور پیشرفته تر خواهد بود.
از سویی دیگر بسیاری از افراد جامعه نقش آفرینی یک زن بیرون از 
خانه را متضاد با طبیعت زنانگی بیان می کنند و با تفکرات متعصبانه 
ای که براین موضوع دارند، خانه داری را بهترین گزینه برای بانوان 
می دانند. اما جامعه شناسان و روانشناسان متعددی اشتغال و مدیریت 
بانوان در جامعه را نقضی بر مدیریت عاطفی خانواده ها نمی دانند و 
بر این باورند که ارکان اصلی و تحکیم رابطه ها تحت لوای اعتماد و 
شایسته ساالری بانوان معنا می گردد و با دورنگری و بازنگرِی مجدد 
در بسیاری از ساختارهای اداری، می توان برخی موانع در این زمینه 
را که ریشه های تاریخی دارند و باعث عدمِ  فعالیت های اجتماعی 
زنان می گردد را منتفی کرد و بر حضور بانوان در بدنه شهری که 

کمرنگ است، رنگی تازه بخشید.
" در کتاِب اشتغال زنان در ایران)درآمدی بر عوامل موثر بر اشتغال 
زنان در چهل سال گذشته(. نشر روابط عمومی شورای فرهنگی- 
اجتماعی زنان، چاپ اول. ص77، آمده است: برخی پژوهشگران 
معتقدند احساس فرسودگی در مردان بیشتر با عواملی است که به 
طور مستقیم به کار آنها مربوط است در حالی که در زنان احساس 
فرسودگی بیشتر به عواملی چون فشار نقش، کیفیت رابطه زناشویی 
و میزان حمایت اجتماعی در ارتباط است." که در این میان، تأثیِر 
مستقیم اشتغال مناسب و سازنده را می توان در بهبود سالمت بانوان، 
خانواده و اجتماع مؤثر دانست که در توسعه جامعه مفید واقع می 

گردد.
مستند این سخنان، صحبت های معاون رییس جمهوری در امور 
زنان و خانواده است که وی با اذعان بر این مطلب که کم توجهی 
به نقش زنان در توسعه شهری اثرات زیان باری دارد، بیان کرد: زنان 
از نقش زیادی در توسعه شهری برخوردارند و کم توجهی به این 

موضوع نتایج زیان باری در پی دارد.
موالوردی معتقد است: تأمین امنیت ذهنی و عینی زنان، مشارکت 
برنامه ریزی و مدیرت شهرها، تخصیص عادالنه  امور  زنان در 
فرصت هایی شغلی به زنان و مردان بویژه در مشاغل مهم و اثرگذار، 
زمینه سازی برای افزایش مشارکت اجتماعی زنان در ابعاد مختلف 
شهری، انعکاس دیدگاه ها و نیازهای گروه های مختلف زنان، توجه 
به عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های مربوط به حمل و نقل و 
تردد در شهرها و بین شهرها، دسترسی همه مناطق به همه وسایل 
حمل و نقل عمومی، امکان دسترسی به خدمات و امکانات آموزشی 
و بهداشتی و فراغتی در همه مناطق شهری و تدوین سیاست های 
حمایتی برای تامین مسکن مناسب بخصوص برای زنان سرپرست 
خانوار از مهمترین راهبردها برای رسیدن به توسعه شهری محسوب 

می شوند.
این سخنان نویدبخش که حکایت از اشتغال و مدیریت بانوان در 
جامعه دارد، بی تردید نقضی بر مدیریت عاطفی خانواده ها نیست 
و ارکان اصلی و تحکیم رابطه ها زیر چتر اعتماد و شایسته ساالری 
بانوان معنا می گردد که با دورنگری و بازنگرِی مجدد در بسیاری از 
ساختارهای اداری، میتوان برخی موانع در این زمینه را که ریشه های 
تاریخی دارند و باعث عدمِ  فعالیت های اجتماعی زنان می گردد 
را منتفی کند و بر حضور بانوان در بدنه شهری که کمرنگ است، 
رنگی تازه ببخشد که عرصه امروزه در جامعه کنونی، مسیر مناسب 
و بهتری برای فعالیت های اجتماعی زنان است که استان هایی چون 
البرز، با توجه به میزان توسعه یافتگی و ظرفیت های موجود در 
اشتغال و امکانات و نهادهای مدنی و اجتماعی در درآن، می تواند 
زمینه سازِ میزان مشارکت های اجتماعی زنان باشد که در مسئولیت 
های مدیریتی و اداری، ایفای نقش کنند که استان، پتانسیل مناسبی 
برای حضور بانوان در جامعه را دارا است که می توان بدنه اصلی 
اکثر سازمان ها را به زنان کارآمد سپرد که به خوبی از عهده کار برمی 
آیند و با حضور در اجتماع، دیدگاه های منفی و موانع در این مسیر 

از بین خواهد رفت.
Elhamamerkashi@ymail.com

بررسی الیحه CFT در هیأت 
عالی نظارت مجمع تشخیص 

مصلحت نظام

الیحــه CFT در هیأت عالــی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با حضور معاون حقوقی 
رئیس جمهور و رئیس کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس بررسی شد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، هیأت عالی 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز 
به ریاست دکتر محسن رضایی و با حضور اعضا 
تشکیل شد.در جلسه دیروز هیأت عالی نظارت 
که معــاون حقوقی رئیس جمهــور و رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس نیز حضور داشــتند بررســی انطباق 
و عــدم مغایرت الیحه الحاق به کنوانســیون 
بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریســم در 
دســتور کار قرار گرفت.در این نشست گزارش 
کمیســیون "نظارت" و "کمیسیون سیاسی ، 
دفاعی" مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره 
تطبیق الیحه مذکور با سیاست های کلی نظام 
مطرح گردید و ادامه بررســی به جلســه آتی 

هیأت عالی موکول گردید.

ارتقای سرمایه اجتماعی؛ 
مهم ترین نیاز کشور

رئیس رسانه ملی: حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی 
و تاب آوری ملی از مهم ترین نیاز های امروز کشور 

است.
به گزارش زمان به نقل ازروابط عمومی رسانه ملی، 
رئیس رســانه ملی در ششمین نشست سراسری 
مدیران رســانه ملی با بیان اینکه دشــمنان نظام 
برای پایین آوردن تاب آوری ملی در کشــور تالش 
می کنند، گفت: حفظ و ارتقای ســرمایه اجتماعی 
و تاب آوری ملی از مهم ترین نیاز های امروز کشور 
است.دکتر علی عســکری، مهمترین کارکرد های 
حیاتی را در مقابله با سیاســت های دشمن برای از 
بین بردن چهار رکن توانمندی در کشور تبیین کرد 
و به نقش رسانه ملی در باال بردن سرمایه اجتماعی و 
تاب آوری ملی پرداخت.وی با بیان اینکه درباره تاب 
آوری مباحث زیادی در دنیا مطرح و تعاریف بسیاری 
از آن شــده است، گفت: بسیاری از کشور های دنیا 
سند تاب آوری ملی دارند و بر اساس این سند برای 
پیشبرد مقاصدشــان برنامه ریزی و سیاستگذاری 
می کنند.دکتر علی عسکری با ذکر نام کشور هایی 
مثل انگلیس، ژاپــن، اســترالیا و آمریکا به عنوان 
کشور هایی که از این سند برخوردارند، افزود: گرچه 
کشــورما یکی از تاب آورترین کشور های دنیاست، 
اما به صورت نظری بر روی این موضوع کارنشــده 
و ســندی در این خصوص تدوین نشده است.وی 
گفت: ما باید در رســانه ملی در موضوع تاب آوری 
به درک درستی برسیم و برای آن اقدام کنیم.دکتر 
علی عســکری به یکی از تعاریف عمیق و ساده و 
کاربردی تاب آوری پرداخت و افزود: یکی از تعاریف 
این است که کشور در مقابله با تهدیدها، بتواند در 
چهار محور توانمندی داشته باشد؛ اول اینکه بتواند 
کارکرد های حیاتی اش را در مقابل تهدید ها حفظ 
کند و دچار فروپاشی نشود؛ دوم اینکه بحران ها را 
با هزینه معقولی پشت سر گذارد و قادر به بازسازی 
خودش باشد؛ سوم در خالل مقاومت و تالش برای 
بقا از اهداف اساسی اش منحرف نشود و دشمنان 
نتوانند آن را از مسیر راهبردی اش منحرف کنند و 
چهارم اینکه هنگام تالش برای تاب آوری و مقاومت، 
به طور دائم سرمایه اجتماعی اش را افزایش دهد و 
در پایان با احســاس توفیق و پیروزی از آن بحران 
خارج شود.رئیس رسانه ملی با بیان اینکه دشمن 
برای پایین آوردن تاب آوری در کشور می کوشد تا 
این چهار رکن را تهدید و از بین ببرد، گفت: دشمن 
از اول انقالب برای این امر تالش کرده است، اما در 
چندماه گذشته به علت اوضاع کشور با ایجاد فضای 
خاص رسانه ای کوشید تا الیه های اجتماعی مختلف 
را اغوا کند و این تصور را القا کند که ایران نمی تواند 

مشکالتش را حل کند و آینده ای ندارد.

توقف ورود و خروج خودروهای 
شخصی به مرز مهران

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایالم از توقف ورود و 
خروج خودروهای شخصی به مرز مهران خبر داد.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهــر، محمد نوذری در 
گفتگو با رادیو اربعین گفت: در طی ســاعات اخیر 
تــردد زوار از مرز مهران افزایش یافته به نحوی که 
طی 24 ساعت گذشته بیش از ۳۵هزار زائر از مرز 
عبور کرده و وارد عراق شــده اند.وی ابراز داشــت: 
با جلســات انجام شــده با گمرک و مرزبانی عراق 
مشکل عبور کامیون های مواکب بیشتر حل شده 
و بخش اعظمی از کامیون ها از مرز عبور کرده اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایالم از کشف 1۸0 
روادید جعلــی در طول این مدت خبر داد و گفت: 
برای برخی از این افراد روادید قانونی از شــهرهای 
دیگر تهیه شده و بقیه نیز پیگیر اخذ روادید قانونی 
هستند.نوذری از عموم زائران احترام به قوانین دولت 

عراق را خواستار شد.

اخبار

سرمقاله

ثروت، ریشه شهوت هاست

کالمامیر

در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی اعالم شد:

پیشنهادات اصالح نظام بانکی 
به جلسه سران قوا ارائه می شود

گواهی حصر وراثت
شماره پرونده: ۹7/۳۵۳/۲

قلی  مصطفی  باوکالت  کالئی  پورزرین  یارمحمدقلی   -۱ آقای/خانم 
اسحق۲-  -۱ فرزند  کالئی  زرین  ذبیحی  ۲-راضیه  کالئی  زرین  پور 
۱-قائمشهر   از:  ۲-۶صادره     ۲۸۴  -۱  : شناسنامه  شماره  به  اهلل  ذبیح 
۲-جویباربه استناد استشهادیه محلی و گواهی فوت و تصویرشناسنامه 
ورثه درخواستی بشماره ۹7/۳۵۳/۲ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان ساسان قلی پور به شناسنامه شماره۵۸۲۰۰۱۴۳7 
درتاریخ ۱۹/۳/۸۴دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت 
وی عبارتند از:  ۱- یارمحمد قلی پور زرین کالئی ) پدرمتوفی( ش ش 

۲۸۴ فرزند اسحق
۲- راضیه ذبیحی زرین کالئی ) مادرمتوفی( ش ش ۶ فرزند ذبیح اله

به  برارث  مالیات  گواهینامه  و مالحظه  قانونی  تشریفات  انجام  از  پس 
شماره سرانجام درتاریخ ۹7/7/۲۸ در وقت فوق العاده شعبه دوم شورای 
حل اختالف جویبار به تصدی امضا کننده زیر تشکیل وپس از مالحظه 
یادشده  به اشخاص  نامبرده منحصر  نماید که ورثه  پرونده گواهی می 
بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد، پس ازپرداخت حقوق 

و دیونی که برترکه تعلق می گیرد.
این گواهینامه تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال اعتبار می باشدو مازاد بر مبلغ سی 

میلیون ریال فاقدارزش قانونی است.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف جویبار

ارائه  از  اقتصادی پس  عالی هماهنگی  اعضای شورای 
گزارش رئیس کل بانک مرکزی در مورد چالش های 
نظام بانکی، این بانک را موظف کردند که پیشنهادات 
اجرایی برای اصالح نظام بانکی را به جلسه سران قوا 

ارائه کند.

به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی ریاست 
هماهنگی  عالی  شورای  دیروز  جلسه  در  جمهوری، 
المسلمین  و  االسالم  حجت  ریاست  به  که  اقتصادی 
از  حمایت  بر  اعضا  شد؛  تشکیل  روحانی  دکتر حسن 
بانکی  نظام  اصالح  زمینه  در  مرکزی  بانک  اقدامات 

شورای  اعضای  جلسه،  این  در  کردند.همچنین  تاکید 
واگذاری  بر تسریع در روند  اقتصادی  عالی هماهنگی 
سهام موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی به بخش 
خصوصی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و تاکیدات 

مقام معظم رهبری تاکید کردند.

 رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز از کاهش خروج غیرقانونی کاالهای 
اساسی که در ماه های گذشته ناشی از 
نوسانات ارزی شتاب باالیی گرفته بود، 

خبر داد.
طی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ماه های گذشته و در پی نوسانات نرخ 
ارز خروج رسمی و غیررسمی کاالهای 
یا  صادرات  قالب  در  کشور  در  اساسی 
قاچاق با افزایش قابل توجهی مواجه شده 

بود که بعضا بازار داخلی را با کمبود مقطعی و افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه کرده بود.
علی مویدی خرم آبادی - رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز - در این باره گفت: 
با توجه به این که کاالهای اساسی همیشه در کشور با یارانه و نرخ متفاوت از بازار، تامین 
می شود همواره شاهد خروج غیرقانونی آنها بوده ایم که البته نوسانات ارزی این وضعیت را 
شدت بخشید، اما با تمهیدات اندیشیده شده، جلسات برگزار شده و تفاهم های صورت گرفته، 
شدت و سرعت خروج کاالهای اساسی از کشور کاهش پیدا کرده است.وی افزود: در جلسه 
اخیری که در وزارت کشور با حضور استانداران و فرمانداران مرزی برگزار شد، راهکارها و 
تمهیدات مختلفی اندیشیده شد و شاهد روند کاهشی در خروج کاالهای اساسی بودیم که 
به عنوان مثال می توان به قاچاق دام زنده اشاره کرد که از آن جلوگیری کردیم.رئیس ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: یکی  از مبادی خروج  کاالهای اساسی از کشور 
مناطق آزادی مانند اروند در خوزستان بودند که به عنوان مثال کاالهایی مانند برنج، شکر، 
گوشت، مرغ و غیره از آن ها خارج می شد، اما با همکاری مناطق آزاد و برگزاری جلسات 
متعدد با مسئوالن آنها حساسیت نسبت به خروج کاالهای اساسی از این مناطق و دیگر 
مبادی خروجی کشور افزایش پیدا کرده است و شاهد به حداقل رسیدن خروج کاالهای 
اساسی از کشور هستیم.مویدی خرم آبادی با بیان این که خروج کاالهای اساسی حتی به 
صورت حداقلی از کشور نیز برای ما مهم است و باید به صفر برسد، تاکید کرد: سازوکارهای 
جدیدی با حضور استانداران مختلف اندیشیده ایم تا با ایجاد وحدت نظر مناسب از خروج 
کاالهای اساسی جلوگیری کنیم.وی در پاسخ به این سوال که چگونه می خواهید از خروج 
کاالهای اساسی جلوگیری کنید و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز چه برنامه ای برای رسیدن 
به این هدف دارد، ادامه داد: در وهله ی اول در ایجاد مقرراتی که از خروج کاالهای اساسی 
جلوگیری کند، تالش می کنیم و در مرحله ی بعدی ارتقاء سطح سامانه ها پیش بینی شده 

است که بتواند مسیر انحراف کاالهای اساسی را به صورت شفاف نشان دهد.

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
انگیزه  از  باید  فاتف  گفت:  کشورمان 
به  تنها  و  دوری جسته  های سیاسی 

گزارش های فنی توجه کند.
بهرام  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه 
ویژه  گروه  تصمیم  از  استقبال  با 
تعلیق  تمدید  در  )فاتف(  مالی  اقدام 
کشورهای  فهرست  از  کشورمان 
مالی  مقابله  سخت  اقدامات  مشمول 
و بانکی، آن را موفقیت دیگری برای دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در مقابله 
ای خود  دوره  ریاست  از  استفاده  با سوء  که  آمریکا خواند  با تالش های گسترده 
ایران  بازگرداندن  رژیم سعودی در صدد  و  رژیم صهیونیستی  با کمک  و  فاتف  بر 
قابل  اکثریت  اینکه  از  خرسندی  ابراز  با  قاسمی  بود.بهرام  فاتف  سیاه  فهرست  به 
القائات سیاسی آمریکا و معدودی  تاثیر  اقدام مالی تحت  توجه اعضای گروه ویژه 
از متحدین آن قرار نگرفتند، در عین حال بخش هایی از بیانیه صادره که اقدامات 
ایران را کامل ارزیابی نمی کند، مورد انتقاد قرار داد.وی با تاکید بر اینکه فاتف باید 
از انگیزه های سیاسی دوری جسته و تنها به گزارش های فنی توجه کند، گفت: بر 
اساس گزارش های فنی که تاکنون به این نهاد ارائه شده است اکثر موارد فنی مورد 
درخواست در برنامه اقدام مربوط به ایران به صورت کامل اجرا شده و مابقی نیز پس 
از طی مراحل قانونی مربوط به سه الیحه باقی مانده اجرایی خواهد شد؛ بنابراین 
انتظار می رفت که اجالس فاتف به این واقعیات توجه کرده و از به کارگیری برخی 
با محکوم کردن سرسختی هیات  قاسمی  بیانیه خودداری کند.  در  عبارات منفی 
آمریکایی در مخالفت با تمدید مهلت برای ایران که ناشی از سیاست های متوهمانه 
و افراط گرایانه کاخ سفید می باشد، تاکید کرد که مبنای ارزیابی های گروه ویژه 
اقدام مالی از ابتدای تاسیس آن  تاکنون اقدامات فنی دولت ها بوده است و نباید 
تصمیمات این گروه تحت تاثیر فشارها و شانتاژهای سیاسی یک کشور خاص که به 
قلدری و یکه تازی در سطح بین الملل عادت کرده است، قرار گیرد. آمریکا نشان 
داده است که عضو قابل اعتمادی در جامعه بین المللی نیست و با اقدامات یکجانبه 
گرایانه خود در صدد تخریب همه دستاوردهای چندجانبه گرایی است. این موضوع 
مهم همواره باید مورد توجه اعضاء فاتف در تصمیمات آتی این نهاد قرار داشته باشد.

کاهش خروج غیرقانونی 
کاالهای اساسی

قاسمی: FATF تنها باید به 
گزارش های فنی توجه کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: اکنون دو ماهواره 
است  پرتاب  آماده  »شریف«  و  »امیرکبیر«  های  دانشگاه 
از ثمره آن  این ماهواره ها، مردم  پرتاب  با  امیدواریم  که 

بهره  مند شوند.
آذری  جواد  »محمد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جهرمی« دیروز در بازدید از طرح ابررایانه، مرکز ماهواره 
و برج فناوری ابن سینای دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: 
نشان  و  بود  سازنده  و  امیدوارکننده  بسیار  امروز  بازدید 
مسیر  در  فناوری  توسعه  و  پهباد  حوزه  در  که  می دهد 
قرار داریم.وی اضافه  فناوری کشور  درست توسعه علم و 
کرد: ماهواره امیرکبیر به عنوان یکی از دستاوردهای این 
در  آن  تحویل  با  و  است  بهره برداری شده  آماده  دانشگاه 
ماهواره  البته  داد:  ادامه  می گیرد.وی  قرار  پرتاب  نوبت 
دیگری نیز در زمینه شناسایی مسائل کشاورزی در حال 
روز  تصاویر  ماهواره،  این  طریق  از  که  است  سازی  آماده 
بهره  نظام  بهبود  و  زیر کشت کشاورزی  به سطح  مربوط 
با  تصاویری  تاکنون  که  می گیرد  قرار  ما  اختیار  در  وری 
چنین دقت نداشته ایم.آذری جهرمی، »عمر مداری« این 
ماهواره را دو سال دانست و گفت: دسترسی به تصاویری 
به هزینه های زیادی دارد که  نیاز  باال،  با دقت و وضوح 
از  بتوانیم  مدار،  در  ماهواره  این  دادن  قرار  با  است  امید 

اینکه  بر  تاکید  با  شویم.وی  مند  بهره  آن  دستاوردهای 
دانشگاه های کشور در مسیر توسعه علم دنیا قدم برداشتند 
و این افتخار بزرگی است، افزود: باید تجهیزات دانشگاه ها 
شده  منعقد  تفاهمنامه هایی  زمینه  همین  در  شود؛  بروز 
»ابر  توان  کشور،  درون  نیاز های  با  متناسب  باید  است، 
اکنون  گفت:  ارتباطات  دهیم.وزیر  توسعه  را  ای«  رایانه  
زمان طالیی برای احیای ارتباطات میان صنعت ارتباطات 
و اطالعات و دانشگاه هاست؛ باید بتوانیم دوباره صنعت را 
خود  سرعت،  و  دقت  عرصه  این  در  و  برگردانیم  بازار  به 
دیجیتال«)سند  »ایران   اجرای سند  به  دهیم.وی  ارتقا  را 
تحول دیجیتال( اشاره کرد و گفت: این سند با همکاری 
فرهنگی،  فنی،  حوزه های  از  متخصصانی  با  و  دانشگاه 
اجتماعی و فقهی اجرایی می شود.وزیر ارتباطات یادآورشد: 
ماموریت سند تحول دیجیتال یا سند »ایران دیجیتال« به 
موضوعی  فقط  این سند  است؛  داده شده  تهران  دانشگاه 
فنی نیست بلکه موضوع های اقتصادی، فنی و اجتماعی 
بسیار  دیجیتال، سند  تحول  واقع  در  دربر می گیرد.»  را 
بزرگ و پیچیده ای است که نمی توان به آن تکمیلی نگاه 
کرد.«وی افزود: دانشگاه تهران به دلیل آنکه ظرفیت همه 
تحول  سند  درباره  را  ما  درخواست  دارد،  را  رشته ها  این 
دیجیتال پذیرفته و فعالیت را آغاز کرده و آموزش ها برای 

امیدواریم  و  است  شده  شروع  ارتباطات  وزارت  کارکنان 
این راه ادامه یابد. آذری جهرمی گفت: این سند به یک 
نظام نامه و یا میثاق نامه تبدیل می شود و همه باید آن 
را مطالعه و طبق برنامه های تعیین شده حرکت کنند تا 
موازی کاری نشود و مسیر و نقاط پیشرفت تعیین شود. 
جمع  در  همچنین  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
خبرنگاران گفت: نرخ اپراتورهایی که مکالمات بین المللی 
ایران و عراق را عهده دارند، به سه هزار تومان رسیده بود 
که اکنون به ۹00 تومان کاهش یافته است و شاهد کاهش 
تعرفه بین ایران و عراق هستیم. آذری جهرمی، از افزایش 
ایام  در  و عراق  ایران  ارتباطی  کانال های  برابری حجم   2
اربعین حسینی خبر داد و افزود: در شهر نجف و در مسیر 
که  شده  گرفته  درنظر  جدیدی  تمهیدات  کربال  به  نجف 
خارج از تصور ما بوده است. وی یادآورشد: در مسیر نجف 
به کربال و در ساعت اوج مصرف به دلیل حجم جمعیت 
ممکن است شاهد ضعیف شدن ظرفیت ارتباطی باشیم که 
برای آن، ظرفیت ارتباطی خاصی درنظر گرفته شده است. 
وی گفت: در حوزه ارتباطات اینترنتی بی سیم )وای فای( 
نیز در مذاکره با طرف عراقی مقرر شد، اپراتور های عراقی 
مناسب  با ظرفیت  کربال  به  نجف  در مسیر  نقطه  در 10 

خدمات دهی را انجام دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

2 ماهواره 
دانشگاهی آماده 

پرتاب است



یکشنبه 29 مهر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3877  3
اخبار

الگوی اسالمی ایرانی؛ پیشرفت یک سند باالدستی 

ـ ایرانی   یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الگوی اسالمیـ 
پیشرفت یک سند باالدستی محسوب می شود و همه ارکان مختلف کشور 

از آن برای برنامه ریزی و سیاستگذاری الهام می گیرند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید مرتضی نبوی با بیان این که در ادبیات 
جهانی توسعه، الگو معادل مدل است، اظهار کرد: مدل از نظریه به دست 
می آید. در دنیا نظریه های توسعه متنوع است و ما نیز باید دیدگاه خود را 
درباره توسعه به گونه ای تبیین کنیم که از طریق آن بتوان الگویی به دست 
آورد که سیاستگذار، برنامه ریز ، قانونگذار، مجری، مردم و نخبگان از آن 
الهام بگیرند.وی خاطر نشان کرد: نظریه، نتیجه  کار نخبگان کشور است 
که البته باید مدام به روز و متناسب با شرایط کشور باشد. رهبری پیش 
از این پیشنهاد طراحی سند چشم اندازه ۲۰ ساله را داشته اند و این سند 
چشم انداز در کشور برای طراحی سیاست های کلی، الهام بخش بود. در 
واقع سیاست های کلی بر اساس این  سند چشم انداز طراحی می شود. در 
حال  حاضر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  یک سند باالدستی محسوب 
می شود و در واقع این الگو باالتر از سند چشم انداز قرار می گیرد و همه 
ارکان مختلف کشور از آن برای برنامه ریزی و سیاستگذاری الهام می گیرند 
و در واقع جهت گیری های کلی پیشرفت کشور، نوع رابطه دولت و 
ملت و رابطه کشور با جامعه جهانی بر اساس آن مشخص می شود.این 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که قانون اساسی 
سندی دراز مدت تر نسبت به  الگو است و این الگو با الهام از قانون 
اساسی طراحی می شود، ادامه  داد: تمام ارکان نظام از الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت الهام می گیرند. به طور مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 
طراحی سیاست های کلی به این الگو نگاه دارد. سایر ارکان نظام نیز این 
نگاه را خواهند داشت.نبوی در پایان تصریح کرد: اگر ما عوامل اصلی 
پیشرفت کشور، اصول حاکم بر روابط دستگاه های مختلف نظام، روابط 
دولت با جامعه و نخبگان را مشخص کنیم می توانیم به الگوی پیشرفت 

اسالمی ایرانی دست یابیم.

 امروز؛ جلسه غیرعلنی مجلس با حضور 
CFT ظریف و عراقچی درباره

 سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری نشست غیرعلنی خانه ملت 
 CFT با حضور مسئوالن مربوطه برای بررسی آخرین مذاکرات درباره

خبر داد.
امروز  از برگزاری جلسه  ازمهر، بهروز نعمتی  به نقل  به گزارش زمان 
یکشنبه )۲۹ مهر ماه( مجلس به صورت غیرعلنی خبر داد و اظهارداشت: 
قرار است امروز با حضور آقایان ظریف و عراقچی درباره آخرین مسائل 
  CFT مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم
گزارشی به مجلس ارائه شود. وی در پاسخ به اینکه آیا در این جلسه 
درباره ربوده شدن نیروهای مرزی کشورمان در مرز پاکستان هم بحثی 
امروزصرفا  غیرعلنی  جلسه  دستورکار  خیر.  گفت:  می گیرد،  صورت 
بررسی آخرین وضعیت الحاق ایران به CFT است. سخنگوی هیئت 
رئیسه مجلس درباره زمان معرفی وزرای پیشنهادی دولت، تصریح کرد: 
تا این لحظه نامه ای مبنی بر معرفی وزرا از سوی دولت به مجلس واصل 

نشده است.

سرلشکر باقری خواستار دستگیری 
ربایندگان مرزبانان ایرانی شد

 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تماس تلفنی با 
و  سریع  اقدامات  خواستار  پاکستان،  ارتش  فرمانده 
ربایندگان  تروریستی  عوامل  دستگیری  برای  قاطع 
مرزبانان جمهوری اسالمی ایران شد. به گزارش زمان 
به نقل از مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل 
نیروهای مسلح ، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری 
در تماس تلفنی با ارتشبد قمر جاوید باجوا، فرمانده 
ارتش پاکستان به مسأله ربایش تعدادی از مرزبانان 
جمهوری اسالمی در مرز میرجاوه توسط گروهک 
تروریستی به درون خاک پاکستان اشاره کرد و اظهار 
داشت: بر مبنای توافقات فیمابین نیروهای مسلح دو 
کشور برای تأمین امنیت مرزهای مشترک، انتظار داریم 
که نیروهای مسلح پاکستان با اتخاذ تمهیدات الزم، 
نسبت به آزادسازی سریعتر سربازان و مرزبانان ربوده 
شده، اهتمام نمایند. در این مذاکره تلفنی، ارتشبد باجوا 
ضمن اظهار تأسف از این حادثه و توضیح اقدامات 
ارتش پاکستان جهت تعقیب و دستگیری تروریست 
های مذکور، ابراز امیدواری نمود که اقدامات نیروهای 
نظامی و امنیتی پاکستان به دستگیری هرچه سریعتر 
تروریست ها و آزادسازی مرزبانان ربوده شده منجر 
شود.در ادامه سرلشکر باقری بر ضرورت حضور و 
استقرار هرچه بیشتر نیروهای نظامی و مرزبانی پاکستان 
در مرزهای مشترک با جمهوری اسالمی ایران برای 
تحکیم و تثبیت امنیت در این مناطق و ممانعت از 

تحرکات اشرار و تروریست ها تأکید کرد.

 استقبال سفارت انگلیس در تهران
FATF از تصمیم 

سفارت انگلیس در ایران از تصمیم گروه ویژه اقدام 
مالی برای تمدید تعلیق نام ایران در فهرست سیاه این 
گروه استقبال کرد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
صفحه رسمی سفارت انگلیس در تهران در توییتر 
اعالم کرد: ما از تصمیمFATF استقبال می کنیم تا 
ایران زمان بیشتری برای تکمیل برنامه عملیاتی اش 
داشته باشد. اروپایی ها از تالش های ایران در جلسات 
 FATF قویاً حمایت کردند. انطباق کامل با  FATF
ضروری است تا بانک ها بتوانند با ایران کار کنند.گروه 
ویژه اقدام مالی  روز جمعه بعد از یک هفته بحث و 
بررسی اعالم کرد با توجه به تالش های تهران برای 
اجرای توصیه های این نهاد تا فوریه ۲۰۱۹ فرصت 
می دهد تا در موارد مورد نظر )۹ مورد( ایران اقدامات 
الزم را تکمیل و نهایی کند.نام ایران از تیرماه ۱۳۹۵ با 
اجرای برجام در لیست سیاه FATF به تعلیق درآمد.

خبرخبر

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۰۶۴۴هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا شهابی فرزند 
عباسقلی بشماره شناسنامه ۱۲۶۰ صادره از کرج در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۲۵۱/7۰ مترمربع پالک ۵۶۱ فرعی از ۱۶۵ اصلی واقع در 
مشکین آباد خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله کمالی و فتحعلی صمدی محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۶۲م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۱۸هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید علی موسوی فرزند 
سید یوسف بشماره شناسنامه ۲ صادره از ساوه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۲۱۹/۳۲ مترمربع پالک ۲۸ فرعی از ۶ اصلی واقع در عباس آباد خریداری از مالک رسمی 
خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۵۲م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۰۶۴۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مصطفی شهابی فرزند عباسقلی بشماره شناسنامه ۱۰۶ صادره از کرج در دو دانگ 
 ۵۶۱ پالک  مترمربع   ۲۵۱/7۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 
فرعی از ۱۶۵ اصلی واقع در مشکین آباد خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله 
کمالی و فتحعلی صمدی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۶۳م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 توسعه و بهینه سازی برق روستایی شهرستان تفت          به شماره 9۷/12۰/6۰3

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 200975066000013  برگزار نماید.

شرکت توزیع نیروی 
برق استان یزد

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
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1۰

نوع مناقصه

شرایط اولیه

زمان دریافت اسناد

نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها

زمان گشایش پیشنهادها

تسلیم پیشنهادها

نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار

توضیحات

عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

-دارا بودن گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری با حداقل پایه 5 در رسته نیرو -داشتن سابقه کار مشابه  -برای مناقصه گرانی که از سال 1391 به بعد سابقه انجام کار با مناقصه گزار دارند ، ارایه رضایتنامه از 
باالترین مقام وی در خصوص آخرین کار انجام شده الزامی می باشد . 

از تاریخ 1397/۰7/3۰ لغایت 1397/۰8/۰7
واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند. 

برای ثبت نام در سامانه با شماره تلفن 41934-۰21 تماس حاصل نمایید.

14۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ساعت 13  روز پنج شنبه مورخ 1397/۰8/24

ساعت 1۰:3۰ روز شنبه مورخ 1397/۰8/26

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.

یزد، بلوار شهید منتظر قائم ، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ، ، امور تدارکات و انبارها -۰35-36248989

سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی 
موضوع:  طرح خدمات مشاوره باز آفرینی شهری 

شهرداری تنکابن در نظر دارد به استناد ماده 4 آیین نامه مالی شهرداریها 
طرح خدمات مشاوره بازآفرینی شهری تنکابن را به اشخاص حقیقی 
برنامه ریزی واگذار  از سازمان مدیریت و  بندی  و حقوقی دارای رتبه 
نماید لذا از کلیه شرکت کنندگان واجد شرایط تقاضا  می شود سه روز پس از انتشار 
آگهی نوبت دوم جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه به اداره مالی و اقتصادی مراجعه 

نمایند ضمنا اسناد مربوط در سایتToNEzkA.ir در دسترس می باشد.
 از طرف محمد زرودی شهردار تنکابن

قابل توجه اعضاء زحمت کش رانندگان ناوگان 
برون شهری فریدون کنار وحومه

ناوگان  رانندگان  کارگری  صنفی  انجمن  موسس  هییت 
کار  تعاون  اداره  هماهنگی  با  مورخ97/7/26  برون شهری 
ورفاه اجتماعی فریدونکنار تشکیل گردید و برای تصویب 
انجمن صنفی  وبازرسین  مدیره  هییت  وتعیین  نامه  اساس 
عالی  که  عادی  و  العاده  فوق  عمومی  مجمع  برگزاری  با 
ترین رکن انجمن می باشد  در ساعت 10 روز شنبه مورخ 
97/8/26  در مسجد امام حسن )ع( واقع در فریدون کنار 
– خیابان شهید نامجو –  روبروی بازار ماهی عمومی فوق 
از  لذا  نمود  برگزار خواهد  را  انتخابات خود  عادی  و  العاده 
کلیه همکاران و اعضاء جهت شرکت در مجمع دعوت بعمل 

می آید.
شهری  برون  رانندگان  صنفی  انجمن  موسس  هییت 
به  تمایل  که  کسانی    ) تاسیس  شرف  در   ( فریدونکنار 
انجمن  بازرسی  و  مدیره  هییت  سمت  در  توری  کاندیدا 
انتخابات  از  قبل  هفته  تا یک  دارند حداکثر  را  الذکر  فوق 
با مراجع به واحد تشکالت اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی 

فریدون کنار به ثبت نام اقدام نمایید 

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۲۲هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهرام ترکاشوند فرزند 
حسن رضا بشماره شناسنامه 7۱۶ صادره از خرمشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۰/۰۰ مترمربع پالک 7۰۳ فرعی از ۳۶۵ اصلی واقع 
در مهرشهر، گلستان یکم خریداری از مالک رسمی آقای حسین عسگری محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۶۰م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
 برگ سبز سواری دنا مدل ۱۳۹۴با شماره پالک ۳۸۱س۹۲ ایران ۸۲ با شماره موتور 
سوسن  NAAW۰۱HE۲FE۰۲۳۰۸7بنام  شاسی  شماره  ۱۴7H۰۱۳۱۳۰۸و 

بابلجهانیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 سند کمپانی  سواری پراید جی تی ایکس ای مدل ۸۶ با شماره پالک ۸۱۶ص۳۲ 
ایران ۸۲ با شماره موتور ۲۱۸۰۸7۱و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۶۶۳۲۸۴۵بنام سپیده 

 بابل نبی پور چوبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی دعوت مجمع عمومی
 عادی به طور فوق العاده نوبت اول 

شرکت تعاونی مسکن مهر آفرین فرهنگیان فریدونکنار به شماره ثبت 7۹7 جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر آفرین 
سالن  در  مورخ۹7.۹.۱  پنجشنبه  روز  در ساعت ۹:۳۰ صبح  فریدونکنار  فرهنگیان 
اجتماعات کانون فرهنگی تربیتی شهید چمران واقع در فریدون کنار میدان درنا پشت 
آتش نشانی تشکیل می گردد لذا از کلیه سهامداران و اعضای محترم دعوت می شود 
در ساعت و روز مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و با توجه به مفاد 
۱۹ آیین نامه نحوه  تشکیل مجامع عمومی در صورت عدم حضور عضو با مراجعه 
به دفتر شرکت تعاونی تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل نسبت 
به معرفی نماینده تام االختیار خود اقدام نماید الزم به ذکر است کسانی که تمایل به 
کاندیداتوری در سمت بازرسی شرکت تعاونی دارند حداکثر تا یک هفته بعد از انتشار 

این آگهی با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند 
دستور جلسه : استماع گزارش کار هیئت مدیره شرکت تعاونی

 استماع گزارش کار بازرسین شرکت تعاونی
 انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسین

 طرح و تصویب ترازنامه مالی سال ۹۶ و بودجه پیشنهادی سال ۹7
 تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت تعاونی

 اتخاذ تصمیم در خصوص روند کلی پروژه 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهرآفرین فرهنگیان فریدونکنار

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۱۳هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر زارعی پناهی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 7 صادره از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۲7۹/۶۵ مترمربع پالک ۲۰۰۳ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از 
مالک رسمی آقای علی رضائی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می-توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۶7م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

 نوبت اول

شهرداری تنکابن

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده اینجانب ابوالفضل برزگر ریحانی فرزند خیراهلل به شماره ملی ۵7۹۹۹۶۹۲۱۹ به 

بهشهرشماره کارت ۲۸۳۰۰۹۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 نوبت اول

نوبخت از اختصاص 7۰ هزار میلیارد تومان برای 
احیای بافت فرسوده ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 

جدید خبر داد.
رئیس   ازصداوسیما؛   نقل  به  زمان  گزارش  به 
امضای  بودجه که در مراسم  برنامه و  سازمان 

حوزه  در  اشتغال  و  تولید  برنامه  نامه  تفاهم 
بازآفرینی شهری پایدار سخن می گفت، با اشاره 
بافت  احیای  و  نامه ساخت  تفاهم  امضای  به 
فرسوده ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید طبق 
تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری گفت: برای 

عملیاتی شدن این طرح ۶۵ تا 7۰ هزار میلیارد 
نوبخت  باقر  یابد.محمد  می  اختصاص  تومان 
افزود:  ۳هزار میلیارد تومان این طرح از ردیف 
تبصره ۱۸ و نیز ۲۰ درصد اعتبارات طرح های 
عمرانی که می شود، ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد 

تومان به همراه  ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل 
میلیارد  هزار   ۳۰ ، ملی  توسعه  منابع صندوق 
تومان از منابع نظام بانکی و ۵ هزار میلیارد تومان 
از محل تبصره ۱۴  تخصیص داده می شود. رئیس  
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به شرایط تهدید 
و تحریم اقتصاد ملی کشور گفت: همه انتظار 
دارند از ظرفیت کشور برای خنثی و کم کردن 
آثار تحریمی استفاده کنیم که یکی از اقدامات 
در قالب همین تفاهم نامه به اجرا درمی آید که 
نمادی از برخورداری کشور از ظرفیت داخلی 
است. وی اضافه کرد: مردم توقع دارند نسبت به 
بافت فرسوده و ایمن سازی آن در سرزمین لرزه 
خیزشان اقدام اساسی شکل گیرد و این طرح به 
نوعی بازآفرینی ایمن بخش زندگی مردم است 
که می تواند تولید و اشتغال را در زنجیره خود 
به همراه داشته باشد.نوبخت گفت: عالوه بر این 
به  ساخت ۵۰هزار واحد مسکونی در شهرها 
عنوان واحدهای مسکونی حمایتی و ۵۰ هزار 
واحد مسکونی روستایی نیز مدنظر قراردارند که 
می تواند به موازات اجرای طرح فعلی،  عملیات 

اجرایی  آن نیز آغاز شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد:

اختصاص 7۰ هزار میلیارد 
برای احیای بافت فرسوده

معاون هماهنگ کننده سپاه:

 توطئه های دشمنان انقالب 
راه به جایی نبرده است

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: توطئه و خباثت 
های  سال  طی  اسالمی  انقالب  دشمنان  های 
متمادی راه به جایی نبرده و امروز آنها به طور 
علنی اعتراف می کنند که ایران کشور قدرتمندی 

بوده و در اوج اقتدار قرار دارد.
به گزارش زمان به نقل ازسپاه نیوز؛ سردار سرتیپ 
پاسدار علی فدوی معاون هماهنگ کننده سپاه  در 
یادواره شهدای وحدت و سرداران شهید شوشتری 
و محمدزاده در مشهد مقدس اظهارکرد: انقالب 
اسالمی ایران طی ۴۰ سال گذشته با تمام دشمنی ها 
به راه خود ادامه داده و توانسته است به پیشرفت 

های زیادی در بخش های مختلف دست یابد.
وی با بیان اینکه  برای رسیدن به موفقیت باید به 
تکلیف خود عمل کنیم، گفت : توطئه و خباثت 
های  سال  طی  اسالمی   انقالب  دشمنان  های 
متمادی راه به جایی نبرده و امروز آنها به طور علنی 
اعتراف می کنند که ایران کشور قدرتمندی بوده و 
در اوج اقتدار قرار دارد.معاون هماهنگ کننده سپاه 
در ادامه  تصریح کرد: دشمنان ما همواره از قدرت 
بازدارندگی ایران در هراس هستند و امروز دیگر 
در پی بکارگیری گزینه نظامی علیه ایران نیستند 
بلکه در تالشند تا از طرق دیگر به کشور ما ضربه 
بزنند ، اما ما با توکل بر خداوند متعال  به مسیر خود 
ادامه می دهیم.وی با تاکید بر اینکه ماهیت اختالف 
انقالب اسالمی  با استکبار حق و باطلی است و 
هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد،خاطرنشان 
کرد: در شرایط فعلی دشمن تالش می کند تا از 
برای رسیدن  برخی کاستی ها در داخل کشور 
به اهداف شوم خود سوء استفاده کند ؛ در این 
شرایط باید همه هوشیار باشیم تا بتوانیم تحریم 
های دشمنان را پشت سر بگذاریم و به طور قطع  
با تکیه بر آموزه های دینی می توانیم بر مشکالت 

غلبه کنیم.

وزیر دفاع عنوان کرد:

 گام هایی مهم در تجهیز نیروهای مسلح 
در حوزه دریا برداشته ایم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی سفر دو 
روزه به مشهد مقدس از صنایع دفاعی مستقر در مشهد 
بازدید کرد و از نزدیک در جریان تولیدات دفاعی این 

استان قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر سرتیپ حاتمی در 
این سفر با حضور در صنایع دفاعی مستقر در مشهد 
مقدس در جریان روند تولیدات، تعامالت با نیروهای 
مسلح، انجام پروژه ها و قراردادها قرار گرفت.وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این بازدیدها با تأکید 
بر نوع آوری و برون رفت از بن بست های تکنولوژی، 
ابتکار  با  تا  دفاعی خواست  متخصیص صنعت  از 
و خالقیت و تکیه بر دانش بومی با رویکرد انقالبی 
و جهادی، در کمترین زمان ممکن پاسخگوی نیاز 
نیروهای مسلح باشند.امیر حاتمی صنعت دفاعی مستقر 
در مشهد مقدس را بسیار عالی و پرظرفیت ارزیابی کرد 
و گفت: با وجود  نیروهای متخصص، متعهد و با انگیزه 
در صنایع دریایی، هوافضا، رزم زمینی در مشهد مقدس 
و ... توانسته ایم خدمات تکنولوژیکی بسیار ارزنده ای 
را به نیروهای مسلح ارائه کنیم و امروز با عنایات 
خاصه ی حضرت ثامن الحج )ع(، مشهد به عنوان یکی 
از قطب های صنعت دفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابراز اظهار 

کرد: در حوزه ی دریایی توانسته ایم گام های مهم و 
اساسی را در تجهیز نیروی دریائی ارتش، سپاه و نیروی 
انتظامی برداریم که در آینده شاهد معرفی دستاوردهای 
بزرگی در این حوزه خواهیم بود.امیر حاتمی همچنین 
پیشرفت ها در حوزه ی هوافضا، صنایع دفاع و هوایی را 
برجسته دانست و خاطر نشان کرد: با وجود تحریم های 
دفاع  وزارت  دانشمندان  و  متخصصان  ظالمانه، 
توانسته اند با شکستن سدهای پیش رو، مرزهای علم و 
دانش و فناوری را بر مدار ایمان و عمل خالصانه پشت 
سر گذاشته و به دستاوردهای ارزشمندی همچون جت 

جنگنده کوثر دست یابند.
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عضو شورای اسالمی شهر کرج عنوان کرد؛

پروژه قطار شهری کرج روی ریل پیشرفت
سازمان مدیریت پسماند و شبکه تشکل های غیردولتی برگزار کرد؛

جشن کودک و محیط زیست در رشت

عضو شورای شهر کرج گفت: قطار شهری امکان 
سفر سریع و ارزان را برای اقشار محروم فراهم 
می کند.  محمدحسین خلیلی اردکانی اظهار کرد: 
بدون شک نمی توان انتظار داشت مشکالت ۱۴ 
ساله پروژه قطار شهری کرج ظرف چند ماه مرتفع 
شود. وی ادامه داد: برای تسریع در تکمیل این 
پروژه مجموعه شهرداری و شورای شهر کرج 
جلسات متعددی برگزار کرده و در حال پیگیری 
و رفع مشکالت موجود هستند. این عضو شورا 
افزود: بدیهی است هرچه در فرایند اجرای این 
و  بگیرد  صورت  دقیق تری  ریزی  برنامه  پروژه 
حساسیت و شفافیت بیشتری به خرج داده شود، 
تعیین  زمانبندی  اساس  بر  آن  تکمیل  احتمال 
شده سه ساله افزایش می یابد. وی توضیح داد: 
خوشبختانه پیمانکار و مجری متروی کرج گزارش 
مبسوطی در خصوص وضعیت پروژه ارائه داده 
و در این گزارش مشخص شده در حالت ایده 
آل، واقعی و بدبینانه متروی کرج چه زمانی به 
کرج  شهر  شورای  عضو  می رسد.  برداری  بهره 
ابراز کرد: اگر می خواهیم متروی کرج بر مبنای 
زمانبندی تعیین شده به پایان برسد باید منابع مالی 
مورد نیاز آن به موقع تخصیص یابد. وی با اشاره 
به اینکه قطار شهری نقش به سزایی در کاهش 
ترافیک درون شهری دارد، اظهار کرد: در کشور 

توسعه یافته ای مثل انگلیس مردم از حدود ۱۰۰ 
سال پیش یا سیستم قطار شهری جا به جا می شوند 
و از این طریق عالوه بر صرفه جویی در هزینه های 
شخصی، به کاهش آلودگی هواو ترافیک هم کمک 

می کنند.
شهری  قطار  سیستم  اضافه کرد:  اردکانی  خلیلی 
می تواند بخش عمده ای از جمعیت یک شهر را 
با سرعت و قیمت ارزان تری به مقصد برساند که 
این به نفع قشر محروم جامعه است چون قشر 
مرفه در اغلب شرایط برای جابه جایی از خودروی 
شخصی استفاده می کنند و وضعیت سیستم حمل 
و نقل عمومی اهمیت چندانی برایشان ندارد. وی 
افزود: بدون شک تا ۱۵ سال آینده که جمعیت کرج 
افزایش قابل توجهی خواهد داشت برای کاهش 
ترافیک تنها تعریض خیابان ها، راه اندازی خطوط بی 
آرتی و ... کافی نخواهد بود و حتما باید سیستم قطار 
شهری فعال باشد. این مسئول با بیان اینکه مجموعه 
سیستم حمل و نقل عمومی کرج وظیفه  کاهش بار 
ترافیکی شهر را به عهده دارد، گفت: توقع درستی 
نیست که انتظار داشته باشیم قطار شهری به تنهایی 
مسئول کاهش بار ترافیک درون شهری کرج باشد 
چون در کنار این سیستم اتوبوسرانی و تاکسیرانی 
هم باید به وظیفه خود به خوبی عمل کرده و نقش 

خود را به خوبی ایفا کنند.

منکویی- رشت: جشن کودک و محیط زیست 
با حضور علیرضا حاجی پور مدیرعامل سازمان 
مدیران  رشت  شهرداری  پسماندهای  مدیریت 
موسسه گیالر تاالب های کاسپین، موسسه سبز 
آفرینان جوان و شبکه تشکل های غیردولتی محیط 
زیست و منابع طبیعی استان گیالن با ویژه برنامه 
های هنری و آموزشی در دبستان شکوه شهر رشت 

برگزار شد .
دراین مراسم علیرضاحاجی پور به کودکان تاکید 
کرد با تفکیک زباله از مبداء در راستای دستیابی به 

محیط زیست سالم و پاک توجه نمایند.
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل   
رشت به بحث آموزش رعایت حفظ محیط زیست 
زیست  محیط  سفیران  بعنوان  کودکان  طریق  از 
صحیح  مدیریت  ازمراحل  گام  اولین  کرد:  بیان 
پسماند آموزش وفرهنگ سازی است که باتوجه 
به اقتضاء شکل گیری شخصیت کودک و نوجوان 
تاثیر بسزایی در آینده شهر و کشورخواهد داشت 
چنان که این اتفاق در وهله اول با سرمایه گذاری 
برکودکان دراغلب کشورهای توسعه یافته روی داده 
است از این لحاظ به مناسبت روز جهانی کودک با 
همراهی گروه های نمایشی و اجرائی در مدرسه 
غیرانتفاعی شکوه اقدام به برگزاری چنین برنامه 
ای نمودیم . تکرار چنین برنامه هایی در راستای 

آموزان  دانش  به  مبداء  از  زباله  تفکیک  آموزش 
به عنوان  انتخاب کودکان  در مدارس مختلف و 
پاکیار ارتباط موثری بین مدارس و رابطین سازمان 
برقرار نموده است البته بواسطه گستردگی این کار 
نیازمند مدیریت صحیح با همکاری کلیه اصناف 
وادارات نیز میباشد. هرگام کوچک روبه جلو دراین 

مسیرکمک بزرگی برای آیندگان است.
 علیرضا حاجی پور در پاسخ به ارزیابی بازخورد 
اجراء این برنامه ها ازسال گذشته اظهارداشت: آمار 
روبه رشد جمع آوری زباله های خشک نشانگر 
تاثیرگذاری چنین برنامه هایی است. سعی داریم 
برای رسیدن به موفقیت های مد نظر هر روز بهتر 
از روز قبل شروع شود. در مجموع میتوان گفت 
آمار اقدامات موثر در این رابطه نسبت به گذشته 

دوچندان شده است.
در  رشت  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل   
و  نهاد  مردم  های  سازمان  تعامل  افزایش  بحث 
گروه های هنری باسازمان در ارتباط با فعالیت های 
گسترده تربیان کرد: درطی سال های اخیر برنامه 
های مختلف محیط زیستی و هنری بامشارکت 
سازمان پسماند و NGO ها درسطح شهر انجام 
گرفته است که افزایش آمار جمع آوری زباله های 
خشک گویای تاثیرگذاری آموزش چهره به چهره 

درب منازل میباشد.

طالی المپیک 2018  بر گردن دانش 
آموز سمای کرج درخشید

یلدا ولی نژاد دانش آموز دبیرستان دخترانه سما واحد 
کرج با کسب مدال طال، قهرمان المپیک جوانان شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کرج، سومین دوره بازی های المپیک 
جوانان ۲۰۱۸ از ۱۴ الی ۲۶ مهر ۹7 به میزبانی کشور 
این مسابقات یلدا ولی نژاد  آرژانتین برگزار شد. در 
دانش آموز دبیرستان دخترانه دوره دوم سما واحد کرج 
در مسابقات تکواندوی جوانان جهان قهرمان المپیک 
جوانان ۲۰۱۸ آرژانتین شد. وی که در وزن ۶۳ کیلوگرم 
رقابت می کرد توانست با شکست حریفان خود مدال 
طالی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داده 

و افتخار دیگری برای کشور کسب کند.

با حضور معاونت امور عمرانی وزارت کشور صورت گرفت:

بازدید از بزرگراه اهرم - برازجان - 
گناوه - دیلم در استان بوشهر 

و  کشور  وزارت  عمرانی  امور  معاون  جمالی نژاد 
ستوده معاونت امور عمرانی استانداری بوشهر و 
رستمی مدیر کل راه و شهرسازی استان و جمعی 
از مسئولین استانی از بزرگراه اهرم - برازجان- گناوه 

- دیلم در استان بوشهر بازدید کردند. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به 
نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان 
بوشهر ، فرزاد رستمی مدیر کل راه و شهرسازی 
استان بوشهر از آخرین وضعیت احداث این بزرگراه 
گفت : طول کل این بزرگراه ۲۰۵کیلومترو به طور 
کلی دارای 7۴درصد پیشرفت فیزیکی می باشد و به 
کارفرمایی این اداره کل و نظارت گروه مهندسین 
مشاور رهاب - هراز راه - اتحاد راه و به پیمانکاری 
االنبیا - گروه تخصصی  قرارگاه سازندگی خاتم 

کربالء- موسسه الهادی در حال انجام می باشد.
رستمی افزود : تکمیل و بهره برداری ازاین پروژه باعث 
تاثیربسزایی  و  ترافیکی  ازحوادث  بسیاری  کاهش 
درتوسعه حمل ونقل وبرطرف شدن نقاط حادثه خیز 
دراین محورخواهدداشت. وی در خصوص قطعات 
این بزرگراه اظهار داشت : مسیر اهرم - برازجان به 
طول ۵۳کیلومتر از کمربندی شهر اهرم شروع و به 
کمربندی شهر برازجان ختم می شود و دارای پیشرفت 
فیزیکی ۲7درصدی می باشد. مسیر برازجان - گناوه 
به طول 77 کیلومتر که شامل احداث یک دستگاه پل 
بزرگ کلل و یک دستگاه تقاطع غیر همسطح در 
شهر سعدآباد می باشد و دارای پیشرفت فیزیکی 7۸ 
درصدی می باشد. مسیر گناوه - دیلم به طول ۶۳ 
کیلومتر از کمربندی گناوه شروع و به ابتدای کمربندی 
دیلم ختم می شود که این مسیر نیز دارای ۸۸ درصد 

پیشرفت فیزیکی است .

خبر

 صرفه جویی 3 میلیون مترمکعبی آب 
در چهارمحال و بختیاری 

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  بهره برداری  بر  نظارت  معاون 
از ۲۵  بیش  اینکه در سال گذشته  بیان  با  بختیاری  و  چهارمحال 
میلیون مترمکعب آب در بخش روستایی مصرف شد، گفت: امسال 
با صرفه جویی، مصرف آب به حدود ۲۲ میلیون مترمکعب رسید.
سهراب بهرامی اظهار کرد: چند سالی است که خشکسالی متوالی 
در استان رخ داده و اکنون چهارمحال و بختیاری هفتمین استان 
خشک کشور است. وی با اشاره به افت سطح آب های زیرزمینی 
استان  در  تامین آب شرب  منبع  بیشتر  افزود:  اخیر،  در سال های 
این  کیفی  و  لحاظ کمی  از  زمینی است و خشکسالی  زیر  منابع 
منابع را تحت الشعاع قرار داده و امسال به ویژه در تابستان بیشتر در 
شهرستان های لردگان و شهرکرد و پس از آن در سایر شهرستان ها 

مشکل کم آبی در بخش روستایی داشتیم.
بهرامی تصریح کرد: امسال به منظور مدیریت مصرف آب، برگزاری 
مانورهای پیمایش شبکه، شناسایی انشعابات غیرمجاز و شناسایی 
اجرا  شهرستان  هر  در  اداره  اکیپ های  توسط  خراب  کنتورهای 
شد.وی افزایش تعداد اکیپ های تعمیرات و رفع حوادث و مدیریت 
فشار در شبکه ها، با نصب فشارشکن به منظور کاهش هدررفت آب 
را از دیگر اقدامات انجام شده در سال جاری به منظور مدیریت 
مصرف آب در بخش روستایی استان برشمرد.بهرامی با بیان اینکه 
در سال گذشته بیش از ۲۵ میلیون مترمکعب آب در بخش روستایی 
مصرف)تولید آب( شد، تصریح کرد: امسال با صرفه جویی، مصرف 
آب به حدود ۲۲ میلیون مترمکعب رسید. وی تاکید کرد: در سال 
جاری میزان آب بدون درآمد نیز از ۳۱.۵ درصد به ۳۰.۳ درصد 
کاهش یافت که به صفر رساندن این آب نیازمند جذب اعتبار به 
منظور اصالح شبکه، نصب شیرآالت کنترلی و حذف انشعابات 
امکان  روستایی  بخش  در  اینکه  به  اشاره  با  است.وی  غیرمجاز 
صرفه جویی بیشتری وجود دارد، گفت: این مهم با اصالح و مدیریت 
شبکه های توزیع آب روستایی، فرهنگ سازی و برخورد با متخلفان 

محقق خواهد شد.

 نخستین فصل تئاتر اسالمشهر با محوریت
 نمایش های کودکان و نوجوانان 

اسالمشهر ویژه کودکان  تئاتر  نخستین فصل  اسالمشهر:  نوری- 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  همت  به  نوجوانان  و 
اسالمشهر، انجمن هنرهای نمایشی و شهرداری اسالمشهر برگزار 
می شود.  به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اسالمشهر، هدف از برگزاری فصل تئاتر، پرورش و تربیت استعداد 
نوجوانان و جوانان و ایجاد یک جریان منسجم آموزشی برای ارتقاء 
تئاتر در سطح شهرستان می باشد.  گفتنی است: کلیه آثار راه یافته 
به فصل تئاتر در ۱۹ و ۲۰  آبان ماه مورد بازبینی قرار می گیرند و از 
۵ آذر لغایت ۱۴ اسفند ماه به اجرای عموم در می آیند و مخاطبین 
آن نیز کودکان ، نوجوانان و خانواده ها می باشند.  در حاشیه این 
فصل تئاتر کارناوال )راهپیمایی( عروسکها در یکی از خیابان های 
مرکزی و کارگاههای آموزشی در خصوص تئاتر کودک و نوجوان 
نیز برگزار می شود. الزم به ذکر است مراسم اختتامیه فصل تئاتر ۱۴ 

اسفند ماه مصادف با روز درختکاری می باشد. 

خبر

نوشهر-  شهرزادنظري: شهردار نوشهر در جمع خبرنگاران بیان 
داشت:شهر نوشهر ازموقعیت استراتژیک  برخورداراست بنابراین 

باید براي اباداني ان تالش کنیم.
مهندس علي اماني با اشاره به طرح فاضالب شهری در نوشهر 
تصریح کرد: این شهر به رغم آنکه پایلوت اجرای طرح فاضالب 
شهری بود، روند اجرای آن کند است و اکنون در سه جبهه 
حفاری فاضالب شهری در خیابان مولوی، ستارخان و فردوسی 
در حال انجام است. وی گفت: پیش بینی می شود تمام نوار 
حفاری های فاضالب شهری را تا ۴۵ روز آینده آسفالت و 

مرمت خواهیم کرد.  
امانی یادآور شد: همچنین حفاری طرح فاضالب شهری در 
خیابان امام موسی صدر، خیابان خیام، بخش هایی از خیابان 
فردوسی شمالی، خیابان اصلی فردوسی در دستور کار قرار دارد. 
شهردار نوشهر به پروژه های نیمه کاره شهری اشاره کرد گفت 
پروژه های مجتمع همافران از جمله طرح های نیمه کاره است و 
بیش از ۹۰ درصد کارهای پارکینگ طبقاتی نیز انجام شده است.
وی گفت: مجتمع تجاری همافران در سال ۹۱ با رویکرد درآمد 
پایدار برای مدیریت شهری به اجرادرامدو مردم به دلیل اعتماد 
به شهرداری ۵۱ واحد را به صورت پیش فروش خریداری کرده 

اند و قرار نبود پروژه مشارکتی شود بلکه باید شهرداری آن را می 
ساخت ولی مسیر پروژه تغییر کرد.امانی با بیان اینکه این پروژه 
دارای ۱۲۰ پارکینگ در طبقه زیرین است گفت: برانیم که این 

پروژه درسالجاري  موردبهره برداري قرارگیرد

شهردار نوشهر با اشاره به پروژه نیروگاه زباله سوز گفت:تاکنون 
بیش از ۸۵ میلیارد تومان هزینه در ساخت این نیروگاه صرف 
از عدم  ناشی  ترافیک  از  یادآورشد: بخشی  شده است. وی 
تناسب پارکینگ است و باید قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها 
اصالح و بازنگری شود.شهردار نوشهر با بیان اینکه قانون ماده 
۱۰۰ زمانی به نوشهر آمد که حتی ساختمان دو طبقه در شهر 
نداشتیم گفت: این ماده قانونی نیازمند اصالح و بازنگری است.
وی با اشاره به ساخت پارکینگ طبقاتی در نوشهر و تملک 
هزار متر مربع زمین در ضلع غربی آن اظهار داشت: طرح کامل 
پارکینگ به صورت مکانیزه است؛ زیرا پارکینگ های رمپی 

دیگر منسوخ شده است.
امانی گفت: پارکینگ طبقاتی در دو فاز پیش بینی شده و بنابر 
اضطرار فاز اول آن افتتاح شده است و آسانسور پارکینگ گیر 
یک لوله بوده که اکنون حل شده است و فاز دوم آن بزودی 

اجرایی و تکمیل می شود.
شهردار نوشهر درخاتمه افزود:استاندار مازندران در این زمینه 
تذکر ویژه داده است و منطقه ای که ساالنه سوددهی داشت 
امسال ۵۰۰ میلیون تومان ضرردهی کرده است و این نوید را می 

دهم که سیترا به روزهای اوج خود برمی گردد.

شهردارنوشهرخبرداد:

آسفالت نوارحفاري فاضالب  هاي شهري  تا 45 روزآینده

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۲7هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن اقوزلو  
فرزند عربعلی بشماره شناسنامه ۳۳۴ صادره از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۱۵۱/۶۶ مترمربع پالک ۲7۰ فرعی از ۳۶۱ اصلی واقع در محمدشهر خریداری 
از مالک رسمی آقایان شعبانعلی حسن پور و علی اصغر بیجانی و هوشنگ فرهت نژاد 
محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۵۵م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۲۳هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور مهدوی 
فر فرزند درویش علی بشماره شناسنامه 7۸۴ صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۳۴۴ مترمربع پالک ۱۵۴۱ فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای برات با کمال محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۶۶م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۶۴هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مصطفی موسوی 
فرزند سید یوسف بشماره شناسنامه ۱۴۸ صادره از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۲۲۶/۵۸ مترمربع پالک ۲۸ و ۲۵۴ فرعی از ۶ اصلی واقع در عباس آباد 
خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. ۹7/۱۱۹۴۹م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۱۲هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریبا آقاخانی 
فرزند فتحعلی بشماره شناسنامه 7۱۸ صادره از ساوه در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۱۱۶/۴۰ مترمربع پالک ۱۴۸۳ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری 
از مالک رسمی آقای جعفر علی صادقی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۵۳م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۰۶۵7هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صفر افتخاری فرزند 
ابراهیم علی بشماره شناسنامه ۵۵۱ صادره از اوج در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۱۱۹/۰۰ مترمربع پالک ۲۰۰۰ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از 
مالک رسمی آقای آقاوردی نوشین کمال محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۶۱م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۲۱هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره دانیاری فرزند 
محمد بشماره شناسنامه ۲۳۴۰۴ صادره از خرمشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۲۰/۰۰ مترمربع پالک 7۰۳ فرعی از ۳۶۵ اصلی واقع در 
مهرشهر، گلستان یکم خریداری از مالک رسمی آقای حسین عسگری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۵۹م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
فعالیت دراستان  پروانه ۱۸7/۳77۴/م/پ  به شماره  به کار وکالت  اشتغال  دفترچه 
کدملی ۳۹۳۰۶۴۲۵۱۴  به  نژاد  امیدی  قاسم  محمد  آقای  به  متعلق  البرز شهرکرج 

مفقوده گردیده وفاقد اعتبار می باشد.

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۹7-7۰7-۶ش 

 وقت رسیدگی :   روز چهارشنبه  ۹7/۸/۳۰   ساعت ۱۱:۳۰  صبح
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف  ایثارگران شهرستان خوی – جنب پادگان 

شرفخانلو  خواهان  : کیوان  کالمی با وکالت اقای محمد دادگر
خوانده: سلمان اسفده -مجهول المکان  خواسته:  مطالبه وجه چک  

سلمان   بدینوسیله    خوانده   بودن   المکان  مجهول  به  نظر  خواهان  اعالم  برابر 
روزنامه  از  یکی  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  وفق    اسفده   
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در 
دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس شعبه شش  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی-محمد علی داور

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  شماره  ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱۹۰۳  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نصراله آریاپور  فرزند  قنبر  بشماره 
شناسنامه ۱۴7 کد ملی ۳۳7۹7۵۵۳۲۱ صادره از قصرشیرین   در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی  به مساحت ۱7۵  مترمربع  پالک ۳۲۵ فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع در البرز 
کرج فردیس خیابان کیوان کوچه شهید مجید نراقی بن بست دوم پالک ۵۸  خریداری از 
مالک رسمی احمد بدیع پورمحرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد 

شد./  و 7۹۴ تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/۰7/۲۹
 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانم: اعظم صفری   دارای شناسنامه شماره ۱۸۵۶  به  شرح دادخواست به کالسه 
7۰۳/۸/۹7 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بنی صفری  بشناسنامه  شماره ۴۳۹۸۰ در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۵ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- صغری کوهی  نام پدر  تقی   ش.ش ۲۱۵  متولد ۱۳۳۱  صادره از  کرج  نسبت همسر
 ۲- وحید صفری  فرزند نبی  ش.ش ۰۳۱۰۳۴۳۴۵  متولد ۱۳۶۹  صادره از  کرج  نسبت 

پسر
۳- علی صفری  فرزند نبی  ش.ش ۲۹7۵  متولد ۱۳۵۱  صادره از  کرج  نسبت 

پسر
۴- اعظم صفری  فرزند نبی  ش.ش ۱۸۵۶  متولد ۱۳۵۴  صادره از  کرج  نسبت دختر
۵- لیال صفری  فرزند نبی  ش.ش ۴۵۵۱  متولد ۱۳۶۱  صادره از  کرج  نسبت دختر
۶- مریم صفری  فرزند نبی  ش.ش ۴۸۶  متولد ۱۳۴۹  صادره از  کرج  نسبت دختر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ ج ۹۱۰
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس

آگهی  وقت رسیدگی
پرونده  محتویات  به  توجه  با  المکان  مجهول  فعال  اکبری  خداد  آقای  بدینوسیله 
دولتی  نظامات  به عدم رعایت  است  متهم  دادگاه  این  م  کالسه ۸۹۰/۱۰7/۹۵ ک 
منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت محمد رئوف بهاری فرزند 
تاریخ  در  نامبرده  اتهامی  پرونده  به  رسیدگی  وقت  تعیین  به  نظر  که  عیدالناصر 
۹7/۹/۱۰ ساعت۰۸:۳۰ صبح مراتب در اجرای ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه 
انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور  اتهام  حضور و از 

نامبرده دادگاه  در اجرای ماده فوق الذکر  اتخاذ تصمیم می نماید .
رئیس شعبه 1۰۷ دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مصطفی سهرابی . 

آگهی حصر وراثت
آقای اکبر نوری هائیان دارای شناسنامه شماره ۲۵ به شرح دادخواست به کالسه 7۴۶/۹7 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداهلل 
نوری هائیان به شناسنامه ۱۱۵۵ در تاریخ ۸۳/۲/۲۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- متقاضی فوق الذکر آقای اکبر نوری هائیان 

نام پدرعبداهلل شماره شناسنامه ۲۵
۲- آقای یداهلل نوری هائیان ت.ت ۳۱/۱/۵  ش.ش ۱۳ صادره از ورامین )فرزند متوفی(

۳- خانم مهین نوری هائیان ت.ت ۴۹/۱۰/۱ ش.ش ۲۹۰7 صادره از ورامین )فرزند متوفی(
۴- خانم منصوره نوری هائیان ت.ت ۴۲/۶/۱ ش.ش ۲۲ صادره از ورامین )فرزند 

متوفی(
۵- خانم معصومه نوری هائیان ت.ت ۳7/۵/۲ ش.ش ۳۰ صادره از ورامین )فرزند متوفی(
۶- خانم صدیقه زوارئی ابراهیمی ت.ت ۱۲/۸/۱۵ ش.ش ۴ صادره از ورامین )همسر 

متوفی( 
اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 123۰ خ   دفترکل شورای حل اختالف ورامین شهر جوادآباد

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

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

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی 
قانون   موضوع   هیات    ۹7/۵/۱۰  -۱۳۹7۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۱۲۲۱ شماره  رای  برابر  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
آقای  غالمحسین بشاش امشی فرزند یوسف  به شماره  شناسنامه ۲ صادره  از 
رشت  در قریه  خسبخ در شش  دانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان  احداثی 
به مساحت ۱۶۰  متر مربع  پالک فرعی ۲۰۲۶۸ از اصلی  ۱۲  مفروز  و مجزی  
شده  از پالک فرعی ۹  از اصلی  ۱۲  واقع  در بخش  ۴ رشت  خریداری  از 
مالک رسمی  آقای اسماعیل  راژ محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  
مراتب  در دو نوبت  به فاصله  ۱۵ روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از 
تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  
و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  
مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:3۷33۰ -رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  2 رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/7/۲۹

آگهی مفقودی
برگ سبز خودروسند کمپانی سواری پژو  تیپ ۴۰۵ جی ال ایکس آی ۸/۱   رنگ 
نقره ای  متالیک  مدل ۱۳۸۶ به شماره پالک۵۹۴ د 77 ایران ۲۱ وشماره موتور 
فاقد  و  مفقود  سحرکرم  خانم  نام  ۴۰۳۸۳۵۳7به  شاسی  وشماره   ۱۲۴۸۶۰۹۹۸۳۹

استان البرز-ساوجبالغاعتبار می باشد
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رشد تصادقی چاقی در کشور

چاقی به عنوان یک بیماری پنهان در حال شناخته شدن است و یکی از 
بزرگترین معضالت جامعه در آینده عدم آگاهی از چاقی خواهد بود.

قباد شهبازی مدیر عامل نوونوردیسک گفت: طی ۴۰ سال اخیر چاقی 
در تمام دنیا به صورت تصاعدی در حال باال رفتن است و یکی از 
بیشترین معضالتی که باعث چاقی شده دسترسی به انواع غذاهاست و 

دیگری شهرنشینی و زندگی ماشینی افراد است.
شهبازی عنوان کرد: زندگی شهری و شهرنشینی باعث چاقی و شیوع 
دیابت شده است. متاسفانه طی چند سال اخیر که روز چاقی برپا 
می شود هدف این بود که چاقی و عوارض آن به مردم و جهانیان 

معرفی شود و مردم را نسبت به خطرات این بیماری آگاه سازند.
وی تاکید کرد: چاقی مفرط یک بیماری است و در حال حاضر در 
کشورهای اروپایی از چاقی به عنوان یک بیماری خطرناک نام برده می 
شود ولی ما امیدواریم که با برگزاری چنین برنامه هایی بتوانیم تابوی 

خجالت زدگی از چاقی را در مردم به خصوص افراد چاق بشکنیم .
شهبازی با تاکید بر اینکه وقتی فشار خون به عنوان یک بیماری شناخته 
شده چاقی نیز به عنوان بیماری شناخته شود، تصریح کرد: شناخته 
شدن چاقی به عنوان یک بیماری باعث می شود که فرهنگ مردم 
عوض شود و پزشکان بتوانند با چاقی مردم مثل یک بیماری برخورد 
کنند و بیماری آنها را کنترل و درمان کنند. هدف ما در دهکده چاقی 
این است که بتوانیم آگاهی و آموزش را در زمینه مسئله چاقی بدون 
هیچ ترس و واهمه خجالتی درمان کنیم و آموزش های الزم را در 

خصوص چاقی و تندرستی به مردم ارائه دهیم.
شهبازی تصریح کرد: هدف نهایی ما در این دهکده این است که 
ورزش را به مردم آگاهی رسانی کنیم به صورتی که بدانند حتما برای 
ورزش کردن نباید به باشگاه رفت بلکه با شیوه های ساده تر در منزل 

می توان به سالمتی و تندرستی نگاه ویژه ای داشت.
گزارش های متعددی از چاقی در دسترس است ولی آنچه که در حال 
حاضر بر روی آن در حال کار هستیم  دیابت است به طوری که در 
حال حاضر ۵ میلیون نفر در کشور مبتال به دیابت هستند و از این تعداد 
در شهرهای مختلف ۱۰ درصد جمعیت بزرگسال شهری و در بخش 
روستایی نیز کمتر از ۵ درصد را شامل می شوند. وی تصریح کرد: 
طی سال های آینده متوسط سن ابتال به دیابت به باالی ۴۰ می رسد و 
ما می دانیم که دیابت از ۴۰ سال به باال بیشتر است بنابراین فرض بر 
این است حدود ۲۰ سال آینده تعداد دیابتی های ایران ۲ برابر می شود 

و رقمی در حدود ۹ میلیون نفر تا سال ۲۰۳۰ خواهد رسید.

 اولتیماتوم به اخالل گران نظام توزیع
 دارو و تجهیزات پزشکی

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به آنچه ایجاد اخالل در نظام توزیع 
دارویی و  از سوی برخی شرکت های  دارویی و تجهیزاتی کشور 
تجهیزاتی خواند، ضمن هشدار به متخلفان، تاکید کرد: قطعا پرونده 
متخلفان، جهت رسیدگی قضایی، اداری و انتظامی به مراجع ذی صالح 

مربوط ارجاع می شود.
غالمرضا اصغری، درباره شرایط دسترسی بیماران به داروهای مورد 
نیازشان و خطاب به شرکت های وارداتی و تولیدی دارو و تجهیزات 
پزشکی و شرکت های توزیع و پخش فرآورده های دارویی و تجهیزات 
پزشکی گفت: همانطور که اطالع دارید تحریم های ظالمانه آمریکا 
و به تبع آن نوسانات بازار ارز، مشکالتی را در حوزه های مختلف 
بویژه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد کرده است که عبور از این 
مشکالت مانند همیشه نیازمند هوشیاری و همبستگی تمام عوامل فعال 
در این حوزه ها است. اصغری ضمن تقدیر از تالش تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و شرکت های توزیع فرآورده های دارویی و تجهیزات 
پزشکی، ادامه داد: متاسفانه بر اساس برخی گزارش ها تعداد معدودی 
از فعالین عرصه واردات، تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی اخیرا 
با توجه به شرایط بازار و نوسانات قیمت ها، از رفتار حرفه ای و اخالقی 
در این حوزه فاصله گرفته و شرایط جدیدی را برای عرضه و توزیع 

دارو و تجهیزات پزشکی مد نظر قرار داده اند.

خبر

 حذف دفترچه تامین اجتماعی
 در مراکز طرف قرارداد 

مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در 
امور درمان گفت: دفترچه های درمانی تا پایان سال 
جاری در تمام مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی 
در سراسر کشور، حذف و تولید نسخ الکترونیکی 

آغاز می شود.
به گزارش پیام زمان از سازمان تامین اجتماعی، 
محمدعلی بیطرف اظهار داشت: این طرح ابتدا در 
مطب ها و سپس در کلینیک ها، دی کلینیک ها 
و درمانگاه های خصوصی و خیریه اجرا خواهد 
شد. وی با بیان اینکه پروژه حذف دفترچه در مراکز 
طرف قرارداد تامین اجتماعی از سه سال پیش در 
استان یزد و در برخی تخصص های خاص و نسخ 
گران قیمت انجام شده بود، گفت: زیرساخت های 
انجام این کار بسیار حائز اهمیت است و پزشکان 
در مطب های خود باید سیستم قابل قبولی برای 
اشاره  با  بیطرف  باشند.  داشته  طرح  این  اجرای 
به اینکه این طرح پیش از این در مراکز درمانی 
طرف قرارداد تامین اجتماعی در استان های گیالن، 
قزوین، همدان، سمنان، اردبیل، خراسان جنوبی، 
یزد، اصفهان و مازندران مورد بهره برداری قرار 
گرفته است، افزود: بهره برداری از سامانه نسخه 
رضوی،  خراسان  های  استان  در  الکترونیک 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، ایالم، 
لرستان، زنجان، کرمانشاه و کردستان نیز آغاز شده 
است. وی افزود: در مرحله بعد نیز ۹ استان دیگر 
وارد این پروژه خواهند شد و در نهایت در بهمن 
ماه جاری، سایر استان های کشور که پنج استان 
هستند، وارد این طرح شده و پروژه به پایان می 
رسد. بیطرف با بیان اینکه اجرای این پروژه در مراکز 
طرف قرارداد فعال اختیاری است، گفت: پزشکان 
برای استفاده از این طرح ابتدا باید ثبت نام کنند و در 
صورت تایید اسناد پزشکی، آموزش های کلی را 
می گذرانند و وارد عمل می شوند. وی با بیان اینکه 
هر پزشک داوطلب با هر تخصصی حتی پزشکان 
عمومی، می توانند در صورت تمایل وارد این طرح 
شوند، افزود: نکته حائز اهمیت در این طرح آن 
است که به محض انجام ویزیت، ۶۰ درصد وجه 
نسخه در حساب پزشک شارژ می شود. ۴۰ درصد 
مابقی نیز پس از رسیدگی اسناد پزشکی، واریز 
خواهد شد. بیطرف تاکید کرد: پرداخت ۶۰ درصد 
به پزشکان در صورتی انجام می شود که از سوی 
سازمان نظام پزشکی امضای دیجیتال داشته باشند 
این مبلغ امکان  و در غیر این صورت پرداخت 
پذیر نیست. مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی در امور درمان درباره مقاومت  هایی از 
سوی برخی پزشکان برای صدور نسخ به صورت 
الکترونیکی گفت: هر طرح بزرگی مشکالت خود 
را دارد. قاعدتا به دنبال احصای مشکالت هستیم 
که تا حدود زیادی با اجرای آزمایشی محقق شده 
است و با راهکارهای دیده شده اشکاالت را به 
حداقل می رسانیم. بیطرف افزود: مشوق پرداخت 
آنالین هم تاثیر خوبی خواهد داشت. تجربه ما در 
حذف دفترچه ها در مراکز ملکی نشان داده در ابتدا 
کمی مقاومت وجود دارد اما در نهایت کسانی که 
وارد این طرح می شوند، دیگر نمی  خواهند از آن 
خارج شوند زیرا باعث تسهیل روند درمان می شود 

و پزشکان طرفدار طرح می  شوند.

خبر

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با مشخص 
شدن شکل و شرایط بسته حمایتی دولت از اقشار آسیب 
پذیر، بازنشستگانی که زیر ۳ میلیون حقوق دریافت می کنند 

نیز بسته حمایتی را دریافت خواهند کرد.
جمشید تقی زاده در نشست با روسای کانون های بازنشستگی 
ارزشمند،  فعالیت و خدمات  از  قدردانی  با  اصفهان  استان 
دلسوزانه و تالش های علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در جهت فقر زدایی در جامعه و انوشیروان 
محسنی بندپی سرپرست این وزارتخانه، اظهار داشت: در حال 
حاضر ۵۱ درصد مراجعات مردم استان به دستگاه های وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارت بسیار کلیدی و 
حساس است. وی تصریح کرد: در جلسات هماهنگی شورای 
رفاه در استانها، مدیران مجموعه باید به صورت پایلوت کار 
توسعه استان را با همفکری هم انجام دهند تا به مردم و ارباب 
رجوع خدمات ویژه ای ارایه شود. تقی زاده گفت: صندوق 
بازنشستگی کشوری ماهانه ۳۲۵۰ میلیارد تومان به یک میلیون 
وچهارصد هزار نفر بازنشسته حقوق پرداخت می کند و این 
در حالی است که در یک سال و نیم آینده ۵۵۰ هزار نفر نیز به 

جمعیت تحت پوشش افزوده خواهند شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: این صندوق 
به یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر خدمات می دهد، از مهم ترین 
اعضای نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور و دومین مرکز 

اقتصادی و بیمه ای کشور است.

 بسته حماييت براي حقوق 
زير سه ميليون تومان

دکتر سید جلیل حسینی - رییس مرکز تحقیقات بهداشت 
باروری و سالمت مردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در گفت وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه در مساله ناباروری 
کرد:  اظهار  شده،   اجحاف  ایرانی  بانوان  حق  در  زوجین 
متاسفانه یک نگرش غلط در کشور ما شکل گرفته به گونه ای 
که همواره اولین نفراتی که به عنوان عامل ناباروری در نظر 
گرفته می شوند، خانم ها هستند و این مساله نه تنها اجحاف به 

جامعه بانوان ماست، بلکه از لحاظ علمی هم صحیح نیست.
وی با بیان اینکه قطعا عامل ناباروری در ۵۰ درصد موارد 
مردان هستند، تاکید کرد: این نگرش غلط باید در جامعه 
اصالح شود و خانواده ها نیز به این نکته توجه داشته باشند که 
در مساله ناباروری و بچه دار نشدن زوجین، هم خانم و هم آقا 
باید همزمان برای مشاوره، بررسی علت و درمان به پزشکان 

مربوطه مراجعه کنند.
رئیس انجمن اورولوژی ترمیمی آسیا با اشاره به مطالعات 
مقطعی صورت گرفته در رابطه با میزان شیوع ناباروری در 
کشور، عنوان کرد: این مطالعات در یک مقطع زمانی شیوعی 
بین یک تا 7 درصد را نشان داده، درحالیکه در مطالعات 
جامع تر، آمار تقریبا مشابه دنیا بوده و طی آن مشخص شده 
که بیش از ۱۵ درصد زوجین در طول زندگی مشترک خود 
به ناباروری مبتال می شوند. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن 
حدود ۲۴ میلیون زوج در کشور، حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 

نفر از زوجین دچار ناباروری می شوند.

مردان، عامل ۵۰ درصد 
انابروری ها 

محمدمهدی تندگویان )معاون ساماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان( گفت:  طبق تازه ترین آمار حدود ۶۰ درصد 
زوجینی که طالق گرفته اند بعد از حداقل ۵ سال زندگی از 

هم جدا شده اند.
وی اظهار کرد: در مجموع میانگین سن ازدواج در کشور 

افزایش پیدا کرده است که البته دالیل مختلفی دارد.
زوجین  برخی  میان  در  باال  سنی  تفاوت  به  اشاره  با  وی 
در خصوص  آماری  ما  مشاوره  مراکز  در  کرد:  خاطرنشان 
زوجینی که به خاطر اختالف سنی زیاد با یکدیگر به مشکل 

برخورده اند، ارائه نشده است.
تندگویان اضافه کرد: من فکر می کنم در اینجا اگر کمی دقت 
کنیم متوجه می شویم که واقعا همه مشکالت ازدواج مربوط 
به مسائل اقتصادی نمی شود، زیرا فرهنگ، اعتقادات و باورها 

بسیار تغییر کرده و همین امر موجب اختالف شده است.
او ادامه داد: پیش از این جوانان با یک عقیده خاص به سمت 
ازدواج می رفتند، خیلی از جوانانی که هم نسل من بودند با 
امکانات حداقلی ازدواج کردند طوری که وقتی به جوانان 
امروز می گوییم باور نمی کنند. همچنین ما عقیده داشتیم که 
ازدواج یک کار شرعی است و با این کار به خودمان کمک 
می  کنیم، اما امروزه ازواج تبدیل به یک چارچوب قراردادی 
شده است، قراردادی که باید همه بندهایش لحاظ شود تا 
ازدواج صورت بگیرد و این به خاطر فرهنگی است که دیگر 

تغییر کرده است.

 وقوع 60 درصد طالق ها 
بعد از 5 سال زندیگ 

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
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۲۶هیات  شماره  رای  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 آقای احمد درم 
زاده محمدآبادی فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۲۲ صادره از یزد در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۲۸۰ مترمربع پالک ۳۴ فرعی از ۳۶۱ اصلی واقع در محمدشهر 
خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۶۵م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۰۶۵۸هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ماشاءاهلل اصفهانی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه ۲7۰ صادره از بیجار در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۱۰۲/۹۶ مترمربع پالک ۱7۹۵ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از 
مالک رسمی آقای اله داد ایلیات محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۵۶م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای علی اصغر پور ابراهیمی فرزند غالمحسین فعال مجهول المکان با 
توجه به محتویات پرونده کالسه ۴۴۵/۱۰۴/۹7/ک۲ کیفری این دادگاه متهم است 
به ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب موضوع شکایت ولی صفایی مهر و غیره 
که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی در تاریخ ۹7/۹/۱۰ ساعت ۱۰:۳۰ 
صبح مراتب در اجرای ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید 
اتهام  از  و  دادگاه حضور  در جلسه  مقرر  در وقت  نامبرده  تا  آگهی  االنتشار  کثیر 
دادگاه در  نامبرده  بدیهی است در صورت عدم حضور  نماید  دفاع  انتسابی خود 

اجرای ماده ۴۰۶ قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید .
مدیر دفتر شعبه 1۰4دادگاه کیفری 2 خرم آباد –سعید سهرابی چگنی .  

دادنامه 
پرونده کالسه ۹7۰۹۹۸۶۶۱۹۱۰۰۰۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
آباد )۱۰۱ جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹7۶۶۱۳۵۰۰۶۸۸ شاکی : آقای 
سرتیپ بیرانوند فرزند شمسعلی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهر 
خرم آباد گلدشت شرقی خ بنفشه کوچه سوم متهمین : ۱-آقای محمد نادری به 
نشانی لرستان – خرم آباد ۲- آقای متین مهدی پور به نشانی گلدشت شرقی خ رز 

سیزده – اتهام : مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی 
دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه پیوست 
تحت نظر است و اینکه پس از مطالعه پرونده مالحظه اظهارات و مداقه الزم در 
مندرجات پرونده پایان دادرسی را اعالم و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر 

انشاء رای می نماید . 
فاقد  پور  مهدی  نادری ۲-متین  آقایان ۱-محمد  اتهام  : در خصوص  دادگاه  رای 
مشخصات بیشتر فعال متواری و مجهول المکان دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و 
جرح عمدی ساده موضوع شکایت مهدی بیرانوند فرزند سرتیپ با والیت قهری 
ضمن  که  شاکی  وکیل  شکایت  و  پرونده  مندرجات  به  التفات  با  دادگاه  پدرش 
تشریح و تفصیل اظهارات خود در مرحله تحقیقات و جلسه این دادگاه بیان داشته 
فرزندش توسط متهمین دچار صدمه شده است و با عنایت به اینکه دالیل و شواهد 
اظهارات  و  دادگستری  تحقیقات ضابطین  و  گزارش  از جمله  پرونده  در  موجود 

شهود و مطلعین محلی که در مرحله دادسرا از 
آنان تحقیق شده است جملگی مبین صحت بزه انتسابی به متهمین میباشد و پزشکی 
قانونی نیز طی معاینه شاکی صدمات وی را ناشی از اصابت جسم سخت همزمان 
با تاریخ وقوع جرم اعالم داشته عالوه بر آن متهمین در جریان تعقیب و جلسه این 
دادگاه حضور نیافته اند و از ابتدایی تشکیل پرونده قضایی متواری بوده اند و امکان 
دسترسی به آنان میسور نشده است و علی رغم احضار آنان از طریق نشریه آگهی در 
جلسه این دادگاه نیز حاضر نشده و عذر موجهی ارائه نکرده اند این اساس دادگاه 
بزهکاری مشارالیه را به شرح کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص و از باب جنبه 
خصوصی قضیه به جهت فقد عنصر قانونی دادگاه مواجه با تکلیف نمیباشد /و از 
باب جنبه خصوصی قضیه موضوع مطالبه دیه به جهت عدم امکان قصاص و منتفی 
بودن شرایط اجرای آن دادگاه مستند به مواد ۴۴7-۴۴۸-7۰۹-7۱۰ قانون مجازات 
اسالمی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از متهمین را مشترکا و متساویا به پرداخت دیات زیر 
ظرف یک سال قمری از تاریخ حدوث محکوم مینماید ۱-دو درصد دیه کامل بابت 
جراحت دامیه سمت خارج چشم چپ ۲-یک درصد دیه کامل بابت ارش جراحت 
حارصه ناحیه خلف تنه و سمت خارج خلف چپ کمر این رای غیابی محسوب و 
ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین شعبه است و پس از انقضای مهلت واخواهی 

به جهت عدم تجاوز محکوم به از عشر دیه کامل قطعی است . 
رئیس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد –آرش قاسمی . 

وزیر آموزش و پرورش گفت: اولین صدمه ای 
که در مسیر تربیت وارد می شود غیر همسو 

بودن دو نهاد خانه و مدرسه است.
نمادین  برنامه  در  بطحایی  محمد  سید 
بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان اظهار کرد 
: اگر ارزش هایی که در خانواده مورد احترام 
تلقی می شود در مدرسه هم همان ارزش باشد 

در تربیت اثربخشی باالیی صورت می گیرد. 
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: هر سال 
به بهانه هفته پیوند ضرورت گفت و گوها و 
ارتباط و تعامل بین خانه و مدرسه صحبت می 
شود به این دلیل است که موفقیت تربیت در 
گرو همسویی این دو نهاد است اگر خانه و 
مدرسه همگرا باشند تربیت موفق اتفاق خواهد 
افتاد. وی یادآور شد: اگر در خانواده دانش آموز 
را به واسطه بروز رفتارهایی تشویق کنند که 
همان رفتار در مدرسه تشویق شود و برعکس 
شود  تشویق  رفتارها  همان  نیز  مدرسه  در 

همسویی رفتارها اتفاق می افتد. 
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اما اگر آنچه 
خانواده به دنبال آن است و بچه را تشویق می 
نشود  تشویق  های  رفتار  آن  مدرسه  در  کند 
اصطکاکی در تربیت به وجود می آید و بچه 
ها به محیط سومی روی می آورند که همانا 

گرایش به سمت همساالن است. 
بطحایی عنوان کرد: خانواده کانون اصلی تربیت 
است و سایر امور باید همسو با آن باشد اما 
اگر همسویی بین خانه و مدرسه اتفاق نیافتد 
به نفع هیچ یک نخواهد بود. وی بیان داشت: 

آنچه اکنون به آن توجه نداریم این است که 
اگر همسویی خانه و مدرسه اتفاق نیافتد دانش 
آموزان به سمت محیط سومی خواهند رفت و 
در آن زمان با توجه به گرایش دانش آموزان به 
سمت فضای مجازی مدیریت کردن آن سخت 

خواهد بود. 
از  یکی  پرورش،  و  آموزش  وزیر  گفته  به 
مهمترین دالیلی که بچه ها به سمت محیط 
سوم گرایش پیدا کرده اند همساالن است هر 
زیرا جمع  نیستم  آن  نفی  در صدد  که  چند 
همساالن فضای خوبی برای یادگیری است اما 
سهم محیط سوم نسبت به گذشته افزایش یافته 
خطراتی را به دنبال دارد زیرا مدیریت کردن 
این محیط سوم در فضای مجازی مشکل است. 
وزیر آموزش و پرورش گفت: تا ۳۰ سال پیش 
این دشواری وجود نداشت و دوستان بچه ها 
کامال مشخص بود اما امروز نمی دانید فرزند 

شما با چه گروه ها و افرادی دوست است. 
بطحایی اضافه کرد: فضای مجازی سهم عمده 
ای در یادگیری بچه ها پیدا کرده که در این 
میان خانه و مدرسه شرکایی هستند و در این 
شرایط خانه و مدرسه به عنوان دو شریک باید 
به موضوع شراکت خود که همانا تربیت بچه 
ها است بیشتر بپردازند و اگر ما تعامل نداشته 

باشیم تالش های یکدیگر را خنثی می کنیم. 
خانواده  مواقع  برخی  در  داشت:  اظهار  وی 
تالش مدرسه و مدرسه تالش خانواده را خنثی 
می کند که این اتفاق اثرش در تربیت بسیار زیاد 
شده است. وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: 
در این مسیر با موانعی مواجه هستیم شما به 
عنوان خانواده اگر بخواهید اظهار نظر کنید باید 
موانع از میان برداشته شود و مدرسه هم برای 
تقویت این تعامل موانعی دارد که انجمن اولیا و 

مربیان باید این موانع را شناسایی کند. 

به گفته بطحایی امروز خانواده ها درگیر تامین 
معاش هستند و فرصتی برای تعامل با مدرسه 
ندارند و در مقابل مدرسه هم دارای موانعی 
است و گاه حضور و مشارکت اولیا را یک نوع 
مزاحمت تلقی می کنند و اولیا را تحویل نمی 
گیرند که تا زمانی که نگاه ما دو شریک این 
باشد اتفاق مبارکی در حوزه تعامل اولیا و مربیان 
نمی افتد. وی تصریح کرد: در سال های گذشته 
با وجود اینکه می دانستیم یکی از موانع، تمرکز 
بر برنامه ریزی است موفقیتی به دست نیاوردیم 
زیرا آموزش و پرورش همواره برنامه انجمن 
اولیا و مربیان را ارائه می کرد و مدارس صرفا 
مجری برنامه ها بودند اما آنچه اکنون باید اتفاق 
افتد این است که انجمن اولیا و مربیان محور 

برنامه ریزی و تعامل با خانواده باشد. 
وزیر آموزش و پرورش افزود: ما نباید برنامه 
را به انجمن ابالغ کنیم و او هم صرفا خود 
را مکلف به اجرای دستورالعمل کند بلکه باید 
متناسب با شرایط خانواده ها و محیط مدرسه 

برنامه ریزی صورت گیرد. 
ایجاد  یادآور شد:مهمترین عامل در  بطحایی 
ارتباط موثر بین خانه و مدرسه درک واقعیت 
بینانه از این دو شریک است و زمانی آنها می 
توانند تعامل داشته باشند که همدیگر را درک 

کند. 
بطحایی اضافه کرد: مدارس باید شرایط خانواده 
را درک کنند و متناسب با مقتضیات آنها توقع 
داشته باشند و خانواده ها نیز محدودیت های 

مدرسه را در نظر بگیرند. 

وزیر آموزش و پرورش:

همسو نبودن خانه و مدرسه به تربیت صدمه می زند

ابالغیه
شماره ابالغنامه :۹7۱۰۱۰۲۶۴۹۰۰۴۹۶۳ شماره پرونده :۹۶۰۹۹۸۲۶۴۹۰۰۰۵۲۳

شماره بایگانی شعبه:۹۶۰۵7۵ تاریخ تنظیم:۱۳۹7/7/۲۵
قوه قضاییه دادگستری کل استان البرز ۹۶۰۹۹۸۲۶۴۹۰۰۰۵۲۳

مشخصات ابالغ شونده حقیقی: ۱.نام :حمیدرضا .نام خانوادگی: خلیفان انیسه ۳.نام 
پدر : رحیم   ۴.کد پستی:     ۵.کد ملی:    ۶.نشانی : کرج–

7.منطقه شهرداری 
مهلت حضور از تاریخ ابالغ: ۱۰ روز - محل حضور: استان البرز-طالقان – شهرک  

- میدان امام – خیابان عدل – دادگستری شهرستان طالقان 
مهلت حضور :۱۰ روز نوع علت حضور :دفاع از اتهام انتسابی      عدم حضور بدون 
عذر موجه جلب است حق به همراه داشتن وکیل رسمی دادگستری را دارید. کارت 
شناسایی همراه داشته باشید.در خصوص شکایت  معصومه فاضلی داویجانی به اتهام 

جعل – استفاده از سند مجهول – فروش مال غیر
 با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ میگردد ظرف مهلت مقرر 
اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.۱نوبت ۱۳۹۶/7/۲۹ 

همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی میباشدم/الف: ۴۸7۳

اگهی  ابالغ 
علیجان    فرزند  کریمی  غالمرضا  اقای  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسیدگی  وقت 
خواهان  اقای عباسعلی  برارپور و حسن عابدی چراتی با وکالت اقای محمود امام 
قلی پو دادخواستی به طرفیت خواندگان اقایان سید محسن موسوی.منا دارویی و 
غالمرضا کریمی به خواسته بدوا صدور قرار تاخیر اجرای حکم و اعتراض ثالث 
مطرح که  به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه۹7۰۹۹۸۱۱۱۰۶۰۰۳۸۱شع
به۹دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل  ثبت و وقت رسیدگی  مورخ ۹7/۰۹/۲7 
قانون  ماده7۳  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین  صبح  ساعت۹.۰۰  
اقای غالمرضا  بودن خوانده  المکان  مجهول   به علت  مدتی  مدنی  دادرسی  ائین 
کریمی فرزند علیجان و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل-علیرضا ذبیح اله نزاد

موضوع ابالغ 
وقت دادرسی.  نظر به اینکه خواهان اقای بانک رفاه به مدیریت محمود اقایی با 
نمایندگی علی شهریاری دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت ۱- مصطفی 
اهنگر مشهدسرایی      مجتبی قنبری شیرسوار  در این شعبه تسلیم نموده که پس 
از انجام مقدمات قانونی به کالسه ۳/۴77/۹7 ثبت و  برای مورخ یکشنبه۹7/۸/۲7 
بودن  المکان  مجهول  لحاظ  به  لذا  است  گردیده  وقت  تعیین  ساعت۱۱/۰۰صبح 
خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده7۳ قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یک 
که  میگردد  ابالغ  خوانده  به  و  درج  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 
ثانی  نسخه  دریافت  ان جهت  از  قبل  و  در شعبه سوم حاضر  در وقت رسیدگی 
دادخواست و ضمایم ان به دفتر شعبه سوم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام متقضی به عمل خواهد امد.
 مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی اجرائیه
خوزستان  استان  سرپرستی  سینا  لهم۱-بانک  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
ساحل  مجتمع  شهیدعابدی  خیابان  آزادگان  رفیعی-نشانی  تیموربهرام  بامدیریت 
طبقه۲-مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم۱-قسیمه رزیجی نام پدرفرج نشانی 
له/ محکوم  قانونی  مقام  قائم  یا  نماینده  فاز۲پادادشهرایستگاه۸خیابان۴۶-مشخصات 
خیابان  کیانپارس  نشانی  مسرتی-  خانوادگی  نام  محمدحسین  نام  علیهم  محکوم 
توحیدشرقی ساختمان بالش ابادی طبقه۲واحد۵-نوع رابطه:وکیل-محکوم له/محکوم 
لهم بانک سینا سرپرستی استان خوزستان با مدیریت بهرام رفیعی محکوم به:به موجب 
درخواست اجرای حکم مربوط به دادنامه شماره۹۰۰۹۹7۶۱۱۰۴۰۱۲۶۴محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت ۱-مبلغ ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ریال بعنوان اصل خواسته ۲-خسارات 
ازسوی  اعالمی  تورم  ماخذ شاخص  سررسید چک۹۰/۵/۱۲به  ازتاریخ  تاخیروتادیه 
به ۳-مبلغ۱/7۹۰/۰۰۰ریال  تا وصول محکوم  ایران  بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
هزینه دادرسی۴-مبلغ ۳/۰۹۶/۰۰۰ریال حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم 
له۵-پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت.مدیرشعبه۱دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اهواز-محمدحسین غیبی-محل امضاء دادرس ومهردادگاه سلطانی. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد۲--
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم 
نداندبایدظرف  اجراییه  مفاد  اجرای  قادربه  که خودرا  میسرباشد.ودرصورتی  ازآن  به 
مدت ده روزصورت جمع دارایی خودرا به قسمت اجرا تسلیم کند.اگر مالی ندارد 
صریحااعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد ازانقضاءمهلت مذکورمعلوم شود که قادربه 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فراردرپرداخت اموال خودرا 
معرفی نکنید یا صورت خالف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا 
قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس از۶۱روزتا۶ماه محکوم خواهید 
شد.۴-عالوه برموارد باال که قسمتی ازماده ۳۴اجرای احکام مدنی می باشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 7۹/۱/۲۱و همچنین مفاد قانون 

نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰آبان ۱۳77توجه نمائید.    
شعبه1دادگاه عمومی حقوقی اهواز

موضوع ابالغ 
وقت دادرسی.  نظر به اینکه خواهان اقای بانک رفاه با نمایندگی علی شهریاری 
دادخواستی به  خواسته مطالبه وجه به طرفیت ۱-محسن ولی پور فوکالیی ۲-علی 
به کالسه  قانونی  مقدمات  انجام  از  که پس  نموده  تسلیم  این شعبه  در  محمودی 
۳/۴7۹/۹7ثبت و  برای مورخه یکشنبه۹7/۸/۲7 ساعت ۱۱.۱۵ صبح تعیین وقت 
گردیده است لذا با لحاظ مجهوا المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد 
ماده7۳ قانون ایین دادرسی مدنی  مراتب یک نوبت در در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه سوم 
حاضر و قبل از ان  جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ان به دفتر شعبه 
سوم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواستو ضمایم ابالغ شده محسوب 

و اقدام متقضی به عمل خواهد امد.
  مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ اخطاریه
 ارزیابی ماده1۰1

ثبت۴۶7۲ماهشهربه  محدودبشماره  مسئولیت  کاران  بهنام  شرکت  به  بدینوسیله 
نشانی:ماهشهر)بعنوان  کدملی۶۶۱۹۹۲۸۶۱7به  دارنده  احمدقنواتی  مدیریت 
دارنده  فرزندمحمدعلی  عبدالرضاقنواتی  وآقای  المکان  گیرنده(فعالمجهول  وام 
راهن( پالک۲۱)بعنوان  شهدای۴  نشانی:خرمشهر۴۰متری  کدملی۶۶۱۹۴۵۹۴۴7به 
ابالغ می گردد:که ششدانگ پالک ثبتی۲۲۰۸/۳۳۵بخش۳آبادان ملکی عبدالرضاقنواتی 
شماره۶7۲۲۳-۹۰/۳/۱۲ودفترخانه۳۱خرمشهربنابه  سندرهنی  وثیقه  مورد 
مبلغ  مورخه۱۳۹7/۱/۲۹به  گزارش  خرمشهرطبق  بانک  بستانکارپست  درخواست 
وهشتصدهزارریال( میلیون  میلیاردونهصدوهشتادوپنج  )سه  ۳/۹۸۵/۸۰۰/۰۰۰ریال 
توسط کارشناس رسمی ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی مذکورمعترض 
انتشاراین  تاریخ  مدت۵روزاز  خودراظرف  کتبی  توانیداعتراض  باشیدمی  می 
اخطاریه بانضمام فیش بانکی دستمزدکارشناس تجدیدنظربه مبلغ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال 
آگهی  قیمت  همان  واحداجراواریزنماییدواالبه  آبادان  اسنادوامالک  ثبت  اداره  به 
بانکی  ازموعدویافاقدفیش  خارج  که  اعتراضی  به  است  خواهدشدبدیهی  ومزایده 
دستمزدکارشناس تجدیدنظرباشدترتیب اثرداده نخواهدشد. شماره م.الف )۱۶/۵۶7(

مدیراجراواحداجرای اسنادرسمی بندرماهشهر-فرزاداحمدی
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 حجم بی سابقه ای از نفت ایران
 به دالیان چین رفت

حجم بی سابقه ای از نفت ایران به سمت چین ارسال 
شد تا این ماه و اوایل نوامبر، قبل از اجرای تحریم های 

آمریکا، در بندر دالیان تحویل بگیرد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، طبق اطالعات ارائه 
شده از سوی یک منبع آگاه از درون کشتیرانی ایران 
و داده های ریفینیتیو ایکون، حجم بی سابقه ای از نفت 
ایران ارسال شده است تا این ماه و اوایل نوامبر، قبل از 
اجرای تحریم های آمریکا، در بندر دالیان چین تحویل 
داده شود. یک منبع آگاه از شرکت ملی نفتکش های 
ایران گفت که این شرکت بیش از ۲۰ میلیون بشکه 
نفت خام را به دالیان چین ارسال کرده است. این 
منبع آگاه بدون توضیحات بیشتر گفت: همان طور 
که رهبران ما گفتند متوقف کردن فروش نفت ایران 
غیرممکن است. ما راه های گوناگونی برای فروش 
دالیان  به  ما  نفتکش های  وقتی  و  داریم  خود  نفت 
برسند، تصمیم خواهیم گرفت که نفت خود را به 

خریداران دیگر و یا به خود چین بفروشیم.
طبق آن چه داده ها نشان می دهد، تا به حال ۲۲ میلیون 
بشکه نفت خام ایران در ابرنفتکش های تحت مالکیت 
شرکت ملی نفتکش های ایران بارگیری شده است و 
انتظار می رود در ماه اکتبر و نوامبر به دالیان برسند. 
طبق داده های ثبت شده از ژانویه ۲۰۱۵ تاکنون، دالیان 
معموال بین ۱ تا ۳ میلیون بشکه در ماه نفت از ایران 

دریافت می کند.

قیمت برنت زیر 80 دالر باقی ماند 

قیمت شاخص نفت خام برنت با ۴۹ سنت افزایش 
به 7۹ دالر و 7۸ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 
آمریکا با ۴7 سنت افزایش به ۶۹ دالر و ۱۲ سنت 
رسید.به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، در پی 
بروز نشانه هایی از افزایش تقاضای نفت در چین، 
قیمت نفت نسبت به روز پیش از آن افزایش یافت، اما 
افزایش ذخیره سازی نفت در آمریکا و ادامه نگرانی ها 
درباره جنگ تجاری سبب شد قیمت این کاال کمتر از 

هفته گذشته باشد.
فاصله قیمتی شاخص نفت خام دبلیوتی آی آمریکا با 
شاخص نفت خام برنت نیز به ۱۱ دالر، یعنی باالترین 
حد خود در چند ماه اخیر رسید. میزان پاالیش نفت در 
چین در ماه سپتامبر امسال به رقم بی سابقه ۱۲ میلیون 
و ۴۹۰ هزار بشکه در روز رسید.اندرو لیپو، کارشناس 
مؤسسه لیپو اویل، گفت: افزایش تولید نفت سازمان 
اوپک  غیر  و  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای 
به طور کامل افت عرضه نفت ایران را جبران نکرده 
و بازار را درباره توانایی آنها برای جبران این کمبود، 

نگران کرده است.

کوتاه از انرژی

 آمریکا قبول کند نمی تواند
 صادرات نفت ایران را صفر کند

پایگاه خبری اویل پرایس با اشاره به افزایش صادرات نفت ایران به 
هند از ۳۹۰ هزار بشکه در روز در ماه اوت به ۶۰۰ هزار بشکه در روز 
در ماه سپتامبر نوشت: آمریکا باید قبول کند که احتمال به صفر رسیدن 

صادرات نفت ایران در هفته های آینده وجود ندارد .
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، تحریم ها علیه ایران در دو هفته آینده 
اجرایی می شوند و دولت ترامپ تا االن هم تا حدی در توقف تولید 
نفت ایران موفق بوده است. ولی هنوز از هدف اصلیش که صفر کردن 
صادرات ایران است ، بسیار فاصله دارد . آژانس بین المللی انرژی 
تخمین می زند صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر به ۱.۶ میلیون بشکه 
در روز کاهش یافته و نسبت به باالترین مقدار آن در ماه آوریل که ۲.۴ 
بشکه در روز بوده ۸۰۰ هزار بشکه کمتر شده است . انتظار می رود این 
کاهش ادامه داشته باشد ولی تحلیلگران کمی واقعا باور دارند که دولت 
ترامپ می تواند صادرات ایران را به صفر برساند . طبق گزارش رویترز 
مقدار قابل توجهی از نفت خام ایران قرار است در ماه جاری و اوایل 
نوامبر، قبل از آغاز تحریم ها به بندر دالیان چین برسد. تخمین می زنند 
۲۰ میلیون بشکه نفت ایران در راه چین باشد. مقدار معمول آن ماهانه 
یک تا سه میلیون بشکه بود .سایر اطالعات آژانس بین المللی انرژی هم 
این روند را تایید می کند. ایران در حال ذخیره بخشی از تولید نفت 
خود در کشتی هایی در خلیج فارس است .کاری که طی تحریم های 
قبلی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ انجام داد. متوقف کردن تولید نفت آسان 
نیست و با پر شدن ذخایر ساحلی، ایران مجبور است نفت را بر روی 
دریا ذخیره کند . هرچند ذخایر شناور نفت ایران در سپتامبر افزایش 
داشته، ولی در ماه اکتبر کاهش یافته اند. افزایش بارگیری نفت و حمل 
و نقل آن نشان می دهد ایران قصد دارد جریان نفت خود را حفظ کند 
.یک منبع شرکت ملی نفتکش ایران گفت:» طبق گفته رهبرانمان نمی 
توان فروش نفت ایران را متوقف کرد. ما راه های زیادی برای فروش 
داریم و وقتی کشتی ها به دالیان برسند تصمیم می گیریم آنها را به چین 
بفروشیم یا به کشورهای دیگر «.در این بین شواهد دیگری هم هست که 
نشان می دهد ایران بسیار بیشتر از آنچه رسماً گزارش شده در حال نقل 
و انتقال نفت است . نفتکشهای شرکت ملی نفتکش ایران ردیاب های 
خود را خاموش کرده اند تا معامالت نفتی آنها در تاریکی صورت بگیرد 
. برخی ماهواره ها نشان می دهند که تعداد بسیار بیشتری نفتکش به 
سمت هند می روند . آژانس بین المللی انرژی در گزارش بازار نفت در 
ماه اکتبر اعالم کرد که خرید هند از ایران از ۳۹۰ هزار بشکه در ماه اوت 
به ۶۰۰ هزار بشکه در ماه سپتامبر رسیده است .حرکت پنهانی نفتکش 
های ایران به هند نشان دهنده محدودیت قدرت آمریکاست . تخفیف 
ها ،حرکت ثبت نشده نفتکشها، معامله های پایاپای و سایر اقدامات 
مخفیانه ایران باعث می شود حتی پس از ۴ نوامبر هم جریان نفت ایران 
ادامه داشته باشد . مثال ایران نفت خود را با تخفیف بیشتری نسبت به 
۱۴ سال گذشته فروخته، قیمتی که کمتر خریداری آن را رد می کند .البته 
صادرات نفت ایران به خاطر تحریم های آمریکا کاهش قابل توجهی 
یافته است . چین اعالم کرد به دلیل فشار آمریکا مقدار خرید خود از 
ایران را پایین آورده است. اروپا هم در ماه سپتامبر ۲۴۰ هزار بشکه کمتر 
از سه ماهه دوم سال جاری میالدی از ایران نفت خرید .ولی آمریکا باید 
قبول کند که احتمال به صفر رسیدن صادرات نفت ایران در هفته های 

آینده وجود ندارد .

خبر

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۲۸هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده شوکت 
صفوی میرمحله فرزند سید ابراهیم بشماره شناسنامه ۱۴ صادره از تالش در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۳/۰۰ مترمربع پالک ۱7۲۶ فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد قلعه قوند محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۵۱م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۱۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله چراغی فرزند 
آقامعلی بشماره شناسنامه ۱ صادره از خدابنده در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱7۴/۶۴ مترمربع پالک ۱۴۶۳ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی 
آقای ابراهیم گروسی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۵۰م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۲۵هیات  شماره  رای  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 اشرف 
السادات موسوی ایوانکی فرزند سید حسن بشماره شناسنامه ۲۵۲7۵ صادره از تهران در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۳۰ مترمربع پالک ۶۵۶ فرعی از ۳۶۲ اصلی 
واقع در محمدشهر خریداری از مالکین رسمی آقایان غالمرضا سرخیل، محمدعلی 
گودرزی، محمد سوداگر، جهانبخش گروسی و ابوالفضل طالبی پور محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می-توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹7/۱۱۹۵7م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۱7هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
ربابه کرامتی سعید سرائی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه ۱ صادره از بندر انزالی 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۶۱ مترمربع پالک ۳۸۰ 
فرعی از ۱۶۵ اصلی واقع در مشکین آباد خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان 
احمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   ۱۵
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.  ۹7/۱۱۹۵۸م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۲۴هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
در  مهریز  از  بشماره شناسنامه ۲۳۰۱ صادره  عبداخالق  فرزند  بنادکی  علی دهقان 
ششدانگ یک  باب ساختمان به مساحت ۴۰۵/۳۰  مترمربع پالک ۸۳۹ فرعی از 
۳۶۲ اصلی واقع در محمدشهر  خریداری از مالک رسمی  خود  متقاضی محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

۹7/۱۱۹۹7۰م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

 آگهی فقدان سند مالکیت
ثبتی بشماره ۴۳۵۶/۲۰ اصلی بخش  دو در جلد ۱۲۰ و صفحه  ششدانگ پالک 
تسلیم گردیده  و  آن صادر  مالکیت  و سند  ثبت  پیروزیان   اقای محمد  بنام   ۱۱۸
سپس احدی از وراث بنام علیرضا پیروزیان  برابر گواهی حصروراثت به شماره  
۸/۶۶۶/۹۳ش مورخه ۹۳/7/۲۳ »با تسلیم یک برگ استشهادیه مدعی است  سند 
مالکیت   به علت اسباب کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم 
آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله 
ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در 
نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر 
یا  یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت  ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و 
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد 

و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

آگهی حصر وراثت
آقای سعید عبدالمالکی دارای شناسنامه شماره ۳۶۴۹ به شرح دادخواست به کالسه 
۱/۹7ش/۹۲۳ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان صغری ملکی به شناسنامه ۲ در تاریخ ۸۹/۹/۲7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- متقاضی 

فوق الذکر آقای سعید عبدالمالکی نام پدر محمدحسین شماره شناسنامه ۳۶۴۹
۲- آقای محمد ابراهیم عبدالملکی نام پدر محمدحسین شماره شناسنامه ۲۹۸

۳- آقای محمد اسماعیل عبدالمالکی نام پدر محمدحسین شماره شناسنامه ۶۳۴۱
۴-خانم کبری عبدالملکی نام پدر محمدحسین شماره شناسنامه ۳۱۰

۵- خانم معصومه عبدالمالکی نام پدر محمدحسین شماره شناسنامه ۶۶۴
اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 1233 خ رئیس حوزه شعبه اول شورای حل اختالف ورامین

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  به  شرح    ۱ شناسنامه شماره  دارای  پـیروزنیـا  آقای/خانم: صمد 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   ۶۸۲/۴/۹7 کالسه 
تاریخ  در  بشناسنامه  شماره ۱7۱۶۸   پیـروزنیـا  مریـم  داده که شادروان  توضیح 
۱۳۹7/7/۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: ۱- صمد پـیروزنیـا فرزند علی  ش.ش ۱  متولد ۱۳۲۶ صادره از 

اردبـیـل  نسبت با متوفی پدر
 ۲- طاهره الماسـی خانـلـو فرزند علی اصغر ش.ش ۴۱۱۴ متولد  ۱۳۳۵ صادره 

از تهران  نسبت با متوفی مادر
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.م/۹۰ ح
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس

آگهی مفقودی
ایران۳۴- پالک  شماره  مدل۱۳۹۰به  سفیدروغنی  پرایدرنگ  سبزسواری  برگ 
اسماعیل  ۵۱۱ب۲۳شماره موتور ۴۲۲۸۳۰۰شماره شاسیS۱۴۲۲۲۹۰۲۹۲۱۸۸بنام 
وازدرجه  مفقودگردیده  ازایذه  صادره  بشناسنامه۱۴  فرزندنصراهلل  زاده  شکری 

اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

ابالغیه
شماره ابالغنامه :۹7۱۰۱۰۲۶۴۹۰۰۲۱۱۹ شماره پرونده :۹۶۰۹۹۸۲۶۴۹۰۰۰۵۲۳

شماره بایگانی شعبه:۹۶۰۵7۵ تاریخ تنظیم:۱۳۹7/۳/۲7
قوه قضاییه دادگستری کل استان البرز

۹۶۰۹۹۸۲۶۴۹۰۰۰۵۲۳
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: ۱.نام :سید یاسین ۲.نام خانوادگی: رئیسی۳.نام پدر 
:    ۴.کد پستی:     ۵.کد ملی:    ۶.نشانی : استان البرز – شهرستان کرج – شهر 
کرج- عظیمیه – حسن آباد – خیابان تربیت ۲۸ –پالک ۱۵7/۹ - طبقه ۱ واحد ۱

7.منطقه شهرداری 
مهلت حضور از تاریخ ابالغ: ۱۰ روز - محل حضور: استان البرز-طالقان – شهرک  

- میدان امام – خیابان عدل – دادگستری شهرستان طالقان 
مهلت حضور :۱۰ روز نوع علت حضور دفاع از اتهام انتسابی – عدم حضور بدون 
دارید.  را  دادگستری  رسمی  وکبل  داشتن  همراه  به  حق  است  جلب  موجه  عذر 
کارت شناسایی همراه داشته باشید.در خصوص شکایت معصومه فاضلی داویجانی 

به اتهام جعل استفاده از سند مجهول - فروش مال غیر
با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ میگردد ظرف مهلت 

مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
توجه:  *پس از دریافت این ابالغیه ، ابالغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک 
انجام  استثناء  و  محدود  موارد  در  کاغذی  صورت  به  ابالغ  و  شد  خواهد  انجام 
میشود،بنابر این ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 

های اتی از طریق سامانه اقدام نمایید.
*چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری) شناسه و رمز (دریافت ننموده اید 
جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ودر صورت عدم دسترسی به 
دفتر خدمات قضایی به نزدیکترین  واحد قضائی  مراجعه نمایید.  ۱نوبت ۱۳۹۶/7/۲۹   

همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی میباشد   م/الف: ۴۸7۴  

دادنامه 
قاسم  .علیرضا  دادنامه.۲۴/۵/۴۶۱-۹7  خواهان  پرونده.۱۲/۲۱۱/۹7 شماره  کالسه 
پور ف رشید  به ادرس  بابل ج جدید امل سپاه دانش روستای مرزبال  خوانده.
یاسر صبا ف عباس به ادرس بابل ج قدیم امل روستای درویش خاک  خواسته.
مطالبه وجه   رای قاضی شورا  در خصوص دعوی اقای علیرضا قاسم پور ف رشید 
مبلغ ۴۴/۰۰۰/۰۰۰  به  مطالبه وجه  به خواسته  یاسر صبا ف عباس  اقای  بطرفیت 
بیان  شرح  بدین  خواهان  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  انضمام  با  ریال 
میدارد  خوانده یک فقره چک به شماره 77۲۰۰ مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ صادر نموده که 
به صندوق مراجعه نموده که منجر به گواهی عدم پرداخت گردید که مستندات  
ضمیمه سلبقه می باشد در قبال دعوی خواهان خوانده با وصف ابالغ قانونی بعمل 
امده در جلسه حضور نداشته و الیحه دفاعیه ای ارائه ننموده فلذا با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده قاضی شورا خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد  
ماده ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲و۵۱۵قانون ایین دادرسی مدنی  حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت  ۴۴/۰۰۰/۰۰۰   ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۵۰/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم  دادخواست ۹7/۳/۱ لغایت 
اجرای کاملحکم در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.رای صادره غیابی محسوب 
از ابالغ قابل واخواهی  در همین شورا و سپس ظرف  و ظرف بیست روز پس 

بیست روز قابل تجدید نظر  در محاکم عمومی بابل میباشد. 
 قاضی  شعبه12شورای حل اختالف بابل- حسین مهاجری

دادنامه
پرونده کالسه ۹7۰۹۹۸۳۰۵7۳۰۰۴۴۰ شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ تصمیم 

نهایی شماره ۹7۰۹۹7۳۰۵7۳۰۱۸۴۹
خواهان : آقای حمید صمدبین فرزند  قاسم  با وکالت آقای حسین  تاغیب فرزند حسن 
به نشانی استان البرز – شهرستان کرج – کرج بلوار جمهوری شمالی – ابتدای بلوار 

موالنا-پالک ۴۳ 
خوانده: آقای حمید رضا علیپوراشتری فرزند علی اکبر به نشانی تهران – خیابان نیاوران – 

خیابان مرجان – خیابان مریم خیابان افتخاری – پالک ۱۶ واحد ۳
 خواسته تایید فسخ قراردا د ) مالی ( 

گردشکار : خواهان دادخواستی با موضوع فوق علیه خوانده مطرح نموده که پس از ثبت 
و ارجاع به این شعبه ،در وقت فوق العاده رسیدگی و دادگاه با تکیه بر وجدان و شرف  
استعانت از خداوند متعال ضمن ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.

)رای دادگاه(
در خصوص دادخواست تقدیمی  آقای حمید صمد بین فرزند قاسم با وکالت آقای حسین 
تاغیب به طرفیت آقای حمید رضا علیپور اشتری فرزند علی اکبر به خواسته ی تایید فسخ 
قرارداد بیع به شماره ی ۱۲۱۰۳۸7۶ مورخه ی ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ موضوع ملک با مساحت  
۲۰۰۰ متر مربع و مطالبه ی خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل محترم خواهان اجماال 
در متن دادخواست عنوان داشته ) موکل برابر مفاد مبایعه نامه ی ضمیمه تنظیمی در دفتر 
امالک میثم اقدام به فروش یک قطعه زمین با مشخصات و شرایط مقرر در قرارداد به 
خوانده  با ثمن معلوم  نموده است مقرر بوده  که بخشی از ثمن معامله نقدا و الباقی به 
موجب چند فقره  چک به تاریخ های مختلف پرداخت شود در بند توضیحات مبایعه 
نامه ، شرط شده : چنانچه هریک از چک ها در موعد مقرر پاس نشود معامله یک طرفه  
فسخ گردد برابر گواهی نامه های عدم پرداخت  ضمیمه ، ۳ فقره از چک های مذکور 
در سررسید  مقرر پاس نشده استو شرط قرارداد محقق گردیده است و به موجب ارسال 
اظهار نامه ی رسمی ضمیمه مراتب فسخ معامله را به وی اعالم نموده ایم لذا صدور حکم 
به تنفیذ فسخ معامله  و پرداخت خسارت دادرسی مورد استدعاست (با تشکیل جلسه 
ی دادرسی خوانده علی رغم ابالغ حضور نیافته و الیحه ای تقدیم نکرده است علی ای 
حال  با عنایت به اینکه آخرین اراده طرفین طی قرار داد عادی میباشد که حسب آن در 
قسمت توضیحات اشاره شده } چنانچه هر یک از چک ها در موعد مقرر پاس نشود 
معامله یک طرفه فسخ گردد { و طبق شواهد موجود و گواهی های عدم پرداخت ملزم 
به دادخواست ۲ فقره چک به شماره های 7۶۰۰۰7 مورخه ی ۱۳۹۵/۵/۲۵ و 7۶۰۰۰۶ 
مورخه ی ۱۳۹۵/۴/۱۵ به لحاظ کسر موجودی برگشت شده و این موضوع به تایید بانک 
مربوطه رسیده به مراتب از طریق اظهار نامه به خوانده ابالغ و تفهیم شده و با توصل به 
اصل صحت قرارداد ها و قائده ی فقهی )المومنون عند الشروطهم ( که طرفین ملتزم به آن 
می باشند بر این اساس  دادگاه  با احترام به حق )خیار ( فسخ اعطائی به بایع مستندا به مواد 
۱۰،۲۲۱، ۲۳۶،۳۹۵ و ۴۴۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
تایید فسخ معامله فی مابین صادر و خوانده را به پرداخت ۱/۲۹۰/۴۰۰ ریال هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی و 
ظرف  بیست روز قابل واخواهی در این محکمه و سپس ظرف همین مهلت قابل اعتراض 

در محاکم محترم تجدید نظر استان البرز میباشد.
 تاریخ انتشار ۹7/7/۲۹

قاضی دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ-مهدی اکبرپور

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: 
نخستین کوره واحدهای بنزین سازی مرحله سوم 
پاالیشگاه میعانات گازی »ستاره خلیج فارس« وارد 

مدار تولید شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس، »محمدعلی دادور« افزود: 
پاالیشگاه  سوم  مرحله  از  کامل  برداری  بهره  با 

میعانات گازی ستاره خلیج فارس تا پایان امسال، 
ظرفیت تولید بنزین به بیش از ۴۰ میلیون لیتر در 
روز می رسد. وی با اشاره به این که پاالیشگاه 
تولید  ترین  اصلی  عنوان  به  فارس  ستاره خلیج 
کننده بنزین کشور است، اظهار امیدواری کرد که تا 
آخرین توان برای تامین این کاالی راهبردی تالش 
شود و از هیچ اقدامی فروگذار نشود. مدیرعامل 

از  قدردانی  با  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت 
مهندسان و کارگران این پاالیشگاه بیان کرد: کار 
و تالش در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تعطیلی 
ندارد و هیچ مساله ای نیز سبب کندی فعالیت های 
به اهداف عالی  این واحد تولیدی برای رسیدن 
نظام و کسب رضایت مردم نخواهد شد. پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ  ترین پاالیشگاه 

میعانات گازی جهان با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در 
روز در قالب ۳ مرحله ۱۲۰ هزار بشکه  ای با هدف 
تولید بنزین، گازوییل، گاز مایع و سوخت جت 
تعریف شده است. مراحل ساخت این پاالیشگاه 
در زمینی به گستره 7۰۰ هکتار سال ۸۵ در کنار 

پاالیشگاه کنونی بندرعباس آغاز شد. 
واحدهای  شامل  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
تقطیر، تصفیه گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، تصفیه 
نفتا، ایزومریزاسیون، تصفیه نفت سفید و نفت گاز 
با هدف تولید بنزین، گازوییل، گاز مایع  سوخت 
به  پاالیشگاه  این  نیاز  جت است. خوراک مورد 
وسیله خط لوله ای به طول بیش از ۴۸۵ کیلومتر 
از پاالیشگاه  های گاز پارس جنوبی تامین می شود. 
اکنون روزانه ۲۴۰ هزار بشکه میعانات گازی به 
خط لوله از عسلویه به این پاالیشگاه منتقل می 

شود که تا ۸۰۰ هزار بشکه ظرفیت انتقال دارد. 
با  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  دوم  مرحله 
ظرفیت تولید بیش از ۳۶ میلیون لیتر بنزین در 
روز با حضور حجت االسالم والمسلمین حسن 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  رییس  روحانی، 
بندرعباس بهره برداری شد. روزانه از خروج ۱۵ 
میلیون دالر ارز بابت تولید سه فرآورده بنزین، 
نفت  گاز و گاز مایع در پاالیشگاه ستاره خلیج 

فارس جلوگیری می شود.

کوره تولید بنزین پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس روشن شد

 نفت خام ایران از 6 آبان
 به بورس می آید

عرضه نفت خام سبک ایران در بورس انرژی به 
قیمت پایه هر بشکه 7۹ دالر و ۱۵ سنت در ششم 
آبان ماه ۱۳۹7 آغاز می شود. به گزارش زمان به نقل 
از سازمان بورس و اوراق بهادار، حجم عرضه نفت 
در بورس یک میلیون بشکه در روز است و همه 
خریداران نفت می توانند در دادوستد طالی سیاه 
مشارکت کنند. نحوه فروش نفت در بورس انرژی ۲۰ 
درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی است. تسویه بخش 
ریالی )بر اساس نرخ تسعیر( به صورت نقدی پیش 
از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت 
اعتباری، با ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت 
ریالی معتبر از بانک های مورد قبول شرکت ملی نفت 
ایران، پس از تحویل محموله انجام می شود. خریدار 
باید بخش ارزی را در مدت زمان مشخص شده بعد 
از بارگیری، به ترتیب مورد تائید شرکت ملی نفت که 
در اطالعیه عرضه اعالم خواهد شد، واریز و تسویه 
کند. تحویل نفت خام به خریداران در محموله های 
حداقل پنج هزار تنی )معادل حدود ۳۵ هزار بشکه 
استاندارد( قابل انجام است و البته، خریداران می 
توانند با تجمیع قراردادهای خرید، نسبت به خرید 
محموله های بزرگتر اقدام کنند. خریداران براساس 

قیمت پایه اعالمی شرکت ملی نفت ایران که طبق 
شرکت  این  بین الملل  امور  معامالتی  قیمت های 
خواهد بود، روی قیمت نفت خام رقابت می کنند 
که انتظار می رود ایجاد چنین فضای رقابتی منجر به 
کشف قیمت مناسب و شفاف شود. عرضه نفت در 
بورس انرژی که از ۶ آبان ماه آغاز می شود تا ۱۳ 
آبان ادامه دارد و پس از جمع بندی و ارزیابی دوباره، 
تصمیم نهایی اعالم می شود. بر اساس این گزارش، 
هرچند طرح عرضه نفت خام در بورس، بارها مطرح 
شده اما ناکام مانده بود، در نهایت در تیرماه امسال 
با حمایت دولت و تاکید اسحاق جهانگیری معاون 
آماده عملیاتی شدن است.  اول رئیس جمهوری 
جهانگیری در این باره گفت، نفت خام ایران در 
بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی 
می تواند به طور شفاف نفت بخرد و صادر کند. 
تالش ما این خواهد بود که برای کاهش فروش نفت 
کاری کنیم که شعار آمریکا را به شکست بکشانیم و 
دولت در این زمینه برنامه ریزی کرده است. با عرضه 
نفت خام در بورس، بخش خصوصی می تواند به 
صورت شفاف در فروش و صادرات نفت خام 

مشارکت کند.

اعالم آمادگی ۱۱۰ شرکت اروپایی برای 
تعامل نفتی با ایران

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از 
آمادگی ۱۱۰ شرکت کوچک و متوسط اروپایی 

برای همکاری با شرکت های ایرانی خبر داد.
ایسنا، رضا خیامیان  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
با اشاره به پیشنهاد انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت به دولت برای تعامل با شرکت های 
کوچک اروپایی در زمان تحریم اظهار کرد: انجمن 
با همکاری اتاق تهران در تالش است از تعدادی 
از شرکت های کوچک و متوسط اروپایی دعوت 
کند به تهران بیایند و سمیناری تشکیل دهیم که 
این شرکت ها با شرکت های ایرانی مذاکره کنند، 
جوینت شوند و همکاری بین شرکت ها آغاز شود.
وی به این سوال که آیا شرکت های اروپایی مایل 
مذکور  سمینار  در  حضور  و  ایران  با  تعامل  به 
هستند یا خیر، پاسخ  داد: ۱۱۰ شرکت کوچک و 
متوسط اروپایی اعالم آمادگی کردند با شرکت های 
ایرانی جوینت شوند و در صنایع نفت و گاز ایران 
حضور داشته باشند. هدف ما این است آن ها را 
به ایران دعوت کنیم و با شرکت های ایرانی که 
هم سنخ آن ها هستند، مذاکره کنند، تعدادی از این 
شرکت ها با شرکت های ایرانی جوینت شوند و در 

نتیجه بتوانند پروژه ها را با همکاری یکدیگر انجام 
تعامالت  برروی  برجام  از  ترامپ  دهند. خروج 
نفتی ایران با دیگر کشورها سایه انداخت و باعث 
شد زیرشاخه های مختلف نفت به دنبال پیدا کردن 

راهکاری برای تدام این ارتباط باشند. 
در این راستا انجمن سازندگان تجهیزان صنعت 
اینکه  بر  مبنی  کرد  مطرح  پیشنهادی  نیز  نفت 
شرکت های کوچک ایرانی با شرکت های کوچک 
اروپایی جوینت شوند، از سوی دیگر پروژه های 
بزرگ نفتی به تعداد زیادی پکیج تقسیم شوند 
از شرکت ها  از پروژه توسط یکی  و هر بخش 
پاسخ  درباره  این  از  پیش  انجام شود.  خیامیان 
رییس جمهوری و کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا 
گفته بود که پاسخ کمیسیونر مثبت بوده و گفتند 
از  می توانند  را  کوچک  شرکت های  از  هرکدام 
 European investment bank طریق 
حدود ۲۰ میلیون یورو فاینانس کنند و این پروژه ها 
ایران انجام دهند. رییس  را با بخش خصوصی 
کردند  مطرح  حرف هایشان  در  هم  جمهوری 
پروژه های  به  پروژه ها  که  است  درستی  حرف 

کوچک تر تقسیم شود.
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آخوندی متن استعفای خود را منتشر کرد

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی متن استعفای خود از مقام وزارت را که دهم 
شهریورماه سال جاری نوشته شد دیروز منتشر کرد و در آن آورده است با توجه 
به اختالف نظر در شیوه بازآفرینی شهری خواهان کناره گیری از همراهی با هیات 

دولت دوازدهم است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در بخشی از استعفانامه وزیر راه و شهرسازی که 
در شبکه های اجتماعی تصویری از آن منتشر شد، آمده است : › من بر این اعتقاد 
هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی 
را درهیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت ، آنچه که در تدبیر شرایط سخت جدید 
ناشی از تحریم های امریکا شده ایم دقیقا نقض همین سه اصل است‹. وی نوشت : 
› در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه از حیث اخالقی ادامه کار من درست 
نیست. خواهش می کنم که به من رخصت دهید در اولین فرصت از خدمتتان خارج 
شوم ولی درخواست دارم که این زمان از پایان مهرماه سال جاری فراتر نرود.‹ برپایه 
این گزارش، تاکنون حجت االسالم المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری 
نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با استعفای وزیر راه و شهرسازی اعالم 
نکرده است و صبح دیروز نیز عباس آخوندی برای امضای تفاهم نامه برنامه تولید 

و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری در سازمان برنامه و بودجه حضور یافته بود.

صعود 1۹پله ای در شاخص  آزادی های اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی تهران از صعود ۱۹ پله ای رتبه ایران در شاخص آزادی های 
اقتصادی خبر داد و گفت: رتبه ایران به ۱۳۰ رسید که این موفقیت بزرگی است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، مسعود خوانساری در نشست خبری دیروز خود با 
خبرنگاران با اشاره به بهبود رتبه ایران در شاخص بین المللی آزادی اقتصادی، گفت: 
بعد از برجام تصور بخش خصوصی این بود که توپ اقتصاد را در زمین خود دارد 
و حجم تجارت با دنیا را افزایش خواهد داد، بنابراین در اولین قدم، تصور این بود 
که باید سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و زمینه برای حضور هر چه بیشتر 
سرمایه گذاران فراهم شود؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی تهران با همکاری 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطالعاتی را برای ارتقای شاخص های مختلف آغاز 
کرد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه معاونت 
اقتصادی وزارت اقتصاد درباره هزینه های واردات و صادرات کار مفصلی را انجام 
داد، افزود: در این میان، درباره پنج شاخص اساسی با اتاق ایران همکاری صورت 
گرفت و در عین حال نیز، مرکز سرمایه گذاری اتاق تهران نیز همکاری خود با 

موسسه فریزر را آغاز کرد.
وی تصریح کرد: رئیس موسسه کانادایی فریزر با نهادها و موسسات مختلف و 
مسئوالن قضایی دیدار کرد؛ این در شرایطی است که عدم انتشار آمار درست باعث 
شده تا تصویر نادرستی از ایران وجود داشته باشد؛ در حالیکه به طور قطع، مشاوره 
ها و راهکارهای بخش خصوصی برای مسائل اقتصادی به گوش دولت رسیده 
است و حتی رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای دولت تصریح کردند که باید 
به راهکارهای بخش خصوصی توجه شود.خوانساری ادامه داد: امسال هم به دلیل 
تحریم و هم مباحث ارزی، اختالل هایی در اقتصاد کشور داشته ایم؛ حال رتبه کشور 
در آزادی های اقتصادی چه باشد، بحث دیگری است؛ این در حالی است که در دو 
مورد شورای بررسی های قوانین مزاحم در وزارت اقتصاد، آن دو موضوع بررسی 
و برطرف شد. وی خاطرنشان کرد: ما هم بدنبال آزادی تجارت خارجی هستیم و 
در اتاق مشکالت را بررسی و راهکار ارائه می کنیم؛ اما اجرای این مسائل با دولت 
است؛ در این میان برخی از شاخص های بررسی شده استقالل دستگاه قضایی، 
دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی مالکیت ارزهای خارجی، تغییرات نرخ تورم در 
۵ سال اخیر، تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، قوانین مالی، میزان مشارکت بانک 

های داخلی با بانک های خارجی، سود سپرده های بانکی بوده است.

خبر

ایجاد 300 هزار فرصت شغلی
 با اجرای طرح بازآفرینی شهری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت راه و شهرسازی 
با هدف رونق تولید و اشتغال زایی در حوزه بازآفرینی 
شهری پایدار تفاهم نامه ای امضا کردند که پیش بینی 

می شود ۳۰۰هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، تفاهم نامه همکاری بین 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی با هدف 
رونق تولید و اشتغال زایی در حوزه بازآفرینی شهری پایدار 
دقایقی قبل در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با 
حضور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور به 
امضا رسید.با اجرای این تفاهم پیش بینی می شود که ۱۲۰ 
هزار فرصت شغلی مستقیم و ۱۸۰ هزار فرصت شغلی غیر 
مستقیم ایجاد شود.محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس 
جمهور در مراسم امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: اثر 
این طرح هم در خود بخش و هم بخش های القایی مهم 
است.معاون اقتصادی رییس جمهور افزود: در شهر تهران 
۴۰ درصد جمعیت در بافت فرسوده زندگی می کنند که 
خیلی تکان دهنده است البته در گذشته کارهایی شده اما 
اینکه رییس جمهور گفتند زمین های دولتی باید در اختیار 
این طرح قرار داده شود و رقم های خوبی در بودجه 
در نظر گرفته شدف اقدام خوبی است.وی با بیان اینکه 
تبصره ۱۸ می تواند چشمه اشتغال زا برای کشور باشد، 
گفت: اصل محوری در اجرای این طرح، محله محور و 
مشارکت محور بودن است. نهاوندیان ادامه داد: هدف ما از 
اصالح بافت فرسوده این نیست که یک گوشه ای در بافت 
فرسوده که مشکالت ساختاری دارد ساختمانی درست 
شود و بقیه محله به حال خود وانهاده شود بلکه ما، هم 
محله محور و هم مشارکت محور بودن را مدنظر داریم.وی 
افزود: ساکنین، توسعه گران و بخش خصوصی و دولت 

باید در این طرح نقش فعال داشته باشند.

رشد 12/1 درصدی تسهیالت پرداختی 
بانک ها به بخش های اقتصادی

 تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی در ۶ 
ماهه نخست سال ۱۳۹7 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 

۱۲.۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، مجموع تسهیالت 
پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی در ۶ ماهه نخست 
سال ۱۳۹7 مبلغ ۳۰۳۲.۱ هزار میلیارد ریال بوده که این 
میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۳۲7.۹ 
هزار میلیارد ریال )معادل ۱۲.۱ درصد( بیشتر شده است.

بر این اساس سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه 
در گردش در همه بخش های اقتصادی در ۶ ماهه امسال 
مبلغ ۱۸۶۱.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۶۱.۴ درصد کل 
تسهیالت پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال 
قبل مبلغ ۱۳۶.۶ هزار میلیارد ریال معادل 7.۹ درصد رشد 

داشته است.

خبر

رئیس کل بانک مرکزی از افزایش عرضه ارز 
برای تأمین واردات طی روزهای آینده خبر داد و 
اعالم کرد که از ابتدای امسال بیش از ۲7میلیارد 
دالر از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما برای 

واردات تامین شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبدالناصر همتی 
گفت: با ابالغ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی 
سران قوا مبنی بر تاکید بر عرضه ارز ناشی از 
صادرات غیرنفتی به سامانه نیما یا وارد کردن 
آن به چرخه اقتصاد کشور به ترتیبی که بانک 
آینده  هفته های  در  می کند،  مشخص  مرکزی 
شاهد شتاب گرفتن و افزایش عرضه ارز برای 
تأمین واردات خواهیم بود.وی تاکید کرد: ظرف 
با  هفته جاری ضوابط مربوطه در کارگروهی 

مشارکت وزارتخانه های ذیربط، بانک مرکزی 
و نمایندگان تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادی 
بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.رئیس کل 
بانک مرکزی حجم مبادله )خرید و فروش( در 
بازار ثانویه را طی حدود دو ماه گذشته معادل 
7.۳ میلیارد یورو اعالم و پیش بینی کرد که با 
مجوز اخذ شده از سران قوا مبنی بر خرید و 
عرضه ارز پتروشیمی ها و سایر صادرکنندگان 
این  در  عرضه  مرکزی،  بانک  توسط  غیرنفتی 
سامانه شتاب بیشتری بگیرد و برخی از مسائل 
مطرح در حاشیه آن نیز برطرف شود.بنابر اعالم 
بانک مرکزی، همتی با اشاره به تأمین بیش از ۲7 
میلیارد دالر از ابتدای سال برای واردات کشور از 
طریق بانک مرکزی و سامانه نیما که ۹.۵ میلیارد 

از مبلغ اختصاصی بابت ۲۵ قلم کاالهای اساسی 
و ضروری بوده است، اولویت بندی و توجه به 
نیازهای واقعی وارداتی در شرایط فعلی کشور را 
در هنگام ثبت سفارش وظیفه خطیری دانست که 
وزارت صمت با هماهنگی وزارتخانه های دیگر 
بایستی به آن توجه کند.رئیس کل بانک مرکزی 
عدم ارائه ارز ناشی از صادرات به کشورهای 
همسایه نظیر عراق و افغانستان، تحت عنوان 
صادرات ریالی را غیر قابل قبول دانست و تاکید 
کرد: صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه 

ندارد و ارز ناشی از اینگونه صادرات، خصوصا 
صادرات عمده هم باید به چرخه اقتصاد برگردد.
وی ضمن تقدیر از تالش فعاالن اقتصادی و 
بازرگانی در توسعه صادرات کشور تاکید کرد 
بانک  به  الزم  اختیارات  قوا  سران  مصوبه  که 
مرکزی برای پیگیری قضایی جهت اعمال این 
مصوبه، یعنی آوردن ارز صادرات غیر نفتی به 
چرخه اقتصاد را داده است که البته امیدوارم بانک 
مرکزی به هیچ وجه مجبور به استفاده از این 

اختیار خود نباشد.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

افزایش عرضه ارز وارداتی
 در روزهای آینده

آگهی احضار متهم
در خصوص گزارش علیه متهم مجهول المکان مصطفی باریکزایی ، فرزند حفیظ 
اله دایر به جعل ، به شماره بایگانی ۹۶۰۵۶۲ الزم است متهم یاد شده ظرف مهلت ۵ 
روز پس از ابالغ  در جراید کثیر االنتشار جهت دفاع از اتهام انتسابی در این دادگاه 
حضور یابد. عدم حضور بدون عذر موجه قانونی از موجبات جلب متهم خواهد 
بود یا دادگاه غیابی به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. ضمنا 
حق معرفی و استفاده از وکیل دادگستری برای متهم محفوظ است و در صورت 

تمایل می تواند در معیت یک نفر وکیل در محکمه حضور یابد. م/ الف ۱۶۶۰
محمد جواد رضا زاده - دادرس  شعبه 1۰1  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی ابالغ
خواهان/شاکی  سارا رضایت دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  آقای بهروز احسانی  
فرزند شمس اله  به خواسته طالق  به در خواست زوجه  به شماره بایگانی ۹7۰۰۵۳ 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان  شهرستان اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ) خانواده( دادگستری شهرستان اسالمشهر واقع در 
اسالمشهر- بعد از میدان نماز- خیابان شهید صیاد شیرازی- مجتمع قضایی اسالمشهر  
ارجاع  گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و در خواست خواهان/
شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده/
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف مدت یک هفته پس از رویت، جهت 
معرفی داور ) احدی از اقارب، متاهل، با کارت شناسایی معتبر( در شعبه حضور یافته و 

ضمن معرفی داور، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید. م/الف ۱۶۵۹
دفتر شعبه چهارم حقوقی  دادگستری اسالمشهر 

آگهی احضار متهم 
آقای مصطفی بلبل فرزند ولی در پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۱۲۱۳۸۰۰۹۵۰ این شعبه به 
اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حادثه حین کار تحت تعقیب قرار دارید 
به این وسیله بر اساس ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت پس 
از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود در ضمن متهم می 
تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. 
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آگهی مفقودی
سواری  خودروی  مالک  حسینعلی  فرزند  خبیری  حسین  اینجانب  کمپانی  سند 
 هاچ بک سیستم رنو تیپ SONDEROSTEPWAY-AT به شماره موتور 
K۴MC۶۹7  -R۰۴۸7۳۳ و شماره شاسی NAPBSRBYNG۱۰۲۲W۱ و 

شماره پالک ایران7۲- ۱۸۵ق۴7 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

اجرائیه
خ  پدر:محمد-نشانی:جوانرود  له:اسماعیل کریمی-نام  محکوم  مشخصات 

حمزهروبروی کمیته امداد منزل کریمی
مشخصات محکوم علیه :فرزاد مرادی-نام پدر:بابا-نشانی: مجهول المکان

اختالف  حل  شورای   ۹7/۵/۲۱ مورخ   ۳۳۶ شماره  دادنامه  موجب  به/به  محکوم 
مبلغ ۱۹۲/7۶۸/۹۳7  پرداخت  به  علیه محکوم است  جوانرود شعبه سوم محکوم 
ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۲/۵۱۴/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
مبلغ ۵۵۰/۰۰۰ ریال هزینه درج آگهی ابالغ وقت دادرسی از طریق روزنامه پیام 
زمان می باشد. و مبلغ   ریال به دولت محکوم می باشد، عنوان نیم عشر دولتی در 

حق صندوق دولت محکوم می باشد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی فقدان سندمالکیت
آقای باتقدیم دوبرگ استشهادیه مصدق شده مدعی است که سندمالکیت ششدانگ 

پالک۵۱۳۶فرعی از۱۹-اصلی واقع دربخش سه حومه کرمانشاه بنام آقای
دراثرجابجایی  که  گردیده  به شماره سریال۱۳۵۴۰۰صادروتسلیم  مسلم چقازردی 
نوبت  دریک  ثبت  قانون  نامه  ماده۱۲۰-آئین  طبق  لذامراتب  است  مفقودگردیده 
یاوجودسندمالکیت  معامله  انجام  مدعی  فردیاافرادی  میشودتاچنانچه  آگهی 
درنزدآنان باشدازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت۱۰روزمراتب رابه این اداره اعالم 
دارنددرغیراینصورت نسبت به صدورسندمالکیت طبق مقررات اقدام وسندمالکیت 

اولیه ازدرجه اعتبارساقط وابطال خواهدشد . مجوزارشاد:7۱۸۱
فرهادنوری-سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان ناحیه دوکرمانشاه 

دادنامه
شهرستان  اختالف  شورای حل  اول  شعبه   ۹۶۰۹۹۸۸7۵۲۱۰۰7۲۹ کالسه  پرونده 

سنندج تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹7۸7۵۲۱۰۰۱۹۶ 
خواهان: آقای جالل کرمی فرزند محمد کریم به نشانی استان کردستان- شهرستان 

سنندج- شهر سنندج – خیابان جام جم کوچه نهم پالک ۳7 طبقه ۴ واحد ۴ 
خوانده: خانم ایران درخشان به نشانی مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه بابت 
گردشکار: به تاریخ فوق الذکر در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شورای حل 
پرونده کالسه  کنندگان ذیل تشکیل است و  امضاء  به تصدی  و  اختالف سنندج 
۹۶۰7۵۳ تحت امر است شورا با عنایت به محتویات پرونده و استعانت از خداوند 

متعال مبادرت به صدور رای و ختم رسیدگی را اعالم می نماید.
به  کریم  فرزند محمد  آقای جالل کرمی  رای شورا- در خصوص دعوای خواهان 
طرفیت خوانده خانم ایران درخشان به خواسته مطالبه مبلغ ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام 
خسارت قانونی تاخیر تادیه از تاریخ تسویه بدهی اقساط لغایت صدور حکم خواهان در 
ایضاع دادخواست تقدیمی اعالم نمودهکه به موجب رسید تسویه بدهی بهاء خواسته را 
خوانده به اینجانب بدهکار بوده و علیرغم حلول سررسید تأدیه دین به این تکلیف عمل 
نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم. شورا با عنایت به محتویات پرونده و 
گواهی مورخ ۹۴/۱۰/7 بانک ملت و فیش واریزی و جلسه رسیدگی مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ 
که خواهان در جلسه حضور داشتند و خوانده در جلسه حضور نیافته و خواهان اقدام 
به نشر آگهی نموده که علیرغم نشر آگهی خوانده در جلسه مورخ ۹7/۳/۱۹ حضور 
نیافته و الیحه ای هم در دفاع از خود به شورا ارائه ننموده است فلذا شورا با عنایت به 
مدارک ارائه شده از ناحیه خواهان و عدم دفاع خوانده بر پرداخت دین خود و برائت ذمه 
خویش شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۲۲ 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۰۹۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و 
در خصوص خسارت تاخیر تادیه توسط دایره اجرای احکام از تاریه ۹۴/۱۰/7 محاسبه و 
از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نمایند. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مدت ۲۰ روز دیگر قابل 

اعتراض در محاکم عمومی حقوقی شهرستان سنندج می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سنندج

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۰۶۴۸هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سهراب شهابی فرزند 
عباسقلی بشماره شناسنامه ۲۹۰ صادره از مراغه در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۲۵۱/7۰ مترمربع پالک ۵۶۱ فرعی از ۱۶۵ اصلی واقع در مشکین 
آباد خریداری از مالکین رسمی آقایان فرج اله کمالی، فتحعلی صمدی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ؟؟ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۰۱۴هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمود بهشتی 
فرزند نجف بشماره شناسنامه ۳۹۳ صادره از شوشتر در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۵۹/۹۲ مترمربع پالک ۱۵۴۶ فرعی از ۳۶۲ اصلی واقع در محمدشهر 
خریداری از مالک رسمی آقای فریدون فوالدی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۵۴م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه
پرونده کالسه: ۹۵۰۹۹۸۲۹۲۹۵۰۱۰۴۲  --   شماره بایگانی: ۹۵۱۲۱۱  شعبه ۱۰۱ 

دادگاه عمومی بخش چهاردانگه تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹7۲۹۲۹۵۰۰۸7۳ 
شاکی: بانک سپه با نمایندگی آقای حسین کمالی به نشانی چهاردانگه شعبه الستیک 
البرز  متهم: آقای احمد کاظمی   به نشانی مجهول المکان  اتهام: تصرف عدوانی   
گردشکار: شکات شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده اند که پس ازارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
تشکیل  زیر  کننده  امضا  بتصدی  دادگاه  مقرر  العاده/  فوق  در وقت  دادرسی  آئین 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید:
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای احمد کاظمی   دائر بر تصرف عدوانی آزاد 
و  اوراق  به  عنایت  با  سپه،دادگاه  بانک  شکایت  موضوع  دسترسی  عدم  لحاظ  به 
محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی ، گزارش مرجع انتظامی، پاسخ استعالم 
از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسالمشهر که حکایت از مالکیت اداره شاکی 
دارد و عدم حضور متهم در دادگاه و عدم ارایه ادله از سوی وی بزهکاری نامبرده 
محرز تشخیص و مستندا به ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات حکم 
بر محکومیت نامبرده به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رفع تجاوز صادر 
و اعالم می گردد که با توجه به اینکه بنابر اظهارات نماینده اداره شاکی نامبرده رفع 
تصرف نموده که به نوعی کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و اقدام برای 
جبران زیان ناشی از جرم محسوب می گردد مستندا به بند ج ماده ۳۸ و مواد ۴۰،۴۶ 
و ۵۴ قانون اخیر الذکر و به لحاظ وجود جهت تخفیف ) بند ج ماده ۳۸ قانون 
مجازات اسالمی و احراز سایر شرایط ماده ۴۰ قانون مذکور( مدت حبس نامبرده 
به مدت دوسال معلق می گردد که اگر محکوم علیه در مدت تعلیق مرتکب یکی 
از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هشت شود عالوه بر 
مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود. رای صادره نسبت 
به متهم غیابی محسوب و  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه  و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر 
استان تهران است و نسبت به اداره شاکی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 

محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.م/الف ۱۶۵۸ 
محمد جواد رضا زاده  - دادرس  شعبه 1۰1  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۰۶۵۴هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قربانعلی نظری فرزند 
علی رضا بشماره شناسنامه ۴7۲۲ صادره از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۱۱۹ مترمربع از قطعه دوم پالک ۲۸ فرعی از ۳۶۰ اصلی واقع در محمدشهر 
خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی صفاری کوپایی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹7/۱۱۹۴۸م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰7/۱۴تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۰7/۲۹

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

متن آگهی
نظری  علی  علیه:حمزه  فرزندسلمان.محکوم  له:حیدرحیدری  محکوم 
علی  حمزه  به  درجرایدبدینوسیله  منتشره  های  فرزندعبدالرسول.پیروآگهی 
اجرائیه  شودطبق  می  باشدابالغ  می  المکان  مجهول  که  فرزندعبدالرسول  نظری 
کالسه  بندرماهشهردرپرونده  شهرستان  دادگستری  حقوقی  دوم  ازشعبه  صادره 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  ۹۶۰۹۹۸۶۱۳۰۲۰۱۰۱7بموجب 
۹7۱۰۰۹۶۱۳۰۲۰۰77۱وشماره دادنامه مربوطه۹7۰۹۹7۶۱۳۰۲۰۰۲۸۸محکوم علیه 
وپرداخت  اصل خواسته  بابت  مبلغ۶7۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت  به  است  محکوم 
ازتاریخ  تاخیردرتادیه  وخسارت  ۲۳/۵۵۵/۰۰۰ریال  مبلغ  به  دادرسی  هزینه 
سررسیدچک)۹۶/۴/۲۴(لغایت تاریخ اجرای حکم که برمبنای نرخ تورم براساس 
اجرای  توسط  که  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  ازسوی  اعالمی  شاخص 
احکام حقوقی محاسبه می شودوپرداخت حق الوکاله وکیل که طبق تعرفه پرداخت 
می شوددرحق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی به مبلغ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ریال درحق 
دولت.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 
محکوم  به  اجرائیه  واقعی  له،یاابالغ  ازمحکوم  متناسب  معتبریااخذتامین  ضامن 
علیه می باشدلذامفاداجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده7۳آ.د.م وماده۹قانون 
اجرای احکام مدنی دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج می گرددتاظرف ده روزپس 
ازانتشارآگهی نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام گردد.درغیراینصورت واحداجرای 
احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام 

خواهدنمود. شماره م.الف)۱۶/۵۱7(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 

بندرماهشهر-علی راشدی

آگهی مزایده اموال منقول
 نوبت اول 

در پرونده کالسه ۹۴۲۵۵۹ اجرایی. اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف آمل 
بابت  به پرداخت مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال  امید کاظمی محکوم است  محکوم علیه 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له شیداهلل 
محمدزاده و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا دایره اجرا حسب 
تقاضا محکوم له و جهت وصول به و نیم عشر دولتی در نظر دارد از اموال قربان 
رضانیا یک قطعه زمین خانه سرا واقع در ج. قدیم آمل به بابل روستای نظام آباد 
دومین کوچه سمت چپ جنب منزل رجب رضانیا به مساحت تقریبی ۸۰۰ متر 
بنا شامل یک  بنا شده و  مربع بصورت خانه و خانه سرا بوده که در آن احداث 
ساختمان کرسی دار به مساحت ۱۰۰ متر مربع با امتیاز آب، برق و گاز وتلفن. می 
باشد شماال به سامان ذوالفعلی رضانیا شرقا به سامان سبز علی غنی زاده جنوبًا به 
نهالستان  باغ  به کوچه و ماورای آن  سامان مراد رضانیا و کوچه ۳ متری و غربا 
پردیس ختم میگردد که نامبرده جهت توقیف وفروش معرفی نموده و کارشناس 
مزایده  طریق  از  را  است  نموده  ارزیابی  تومان  میلیون  انرا۲۵۰۰۰۰۰۰۰  بهای 
حضوری در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹7/۰۸/۲۸  از ساعت ۹ الی ۱۰. همان روز در 
دفتر اجرا بفروش برساند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به باالترین قیمت 
پبشنهادی فروخته خواهدشد برنده مزایده می بایست ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی را ظرف مدت 
یکماه تودیع نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین و خریداران می توانند تا ۵ روز قبل 

از انجام مزایده با هماهنگي این اجرا از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورند 
مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف آمل م الف 2555 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

آقای حسینعلی دابویی مشک آبادی فرزند رمضان به شرح درخواستی که به شماره 
۴۲7-۹7این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که سکینه حسینی مشک آبادی فرزند سید مهدی به شماره شناسنامه 
شهرستان  خود  دائمی   ۹7/7/۱۳دراقامتگاه  تاریخ   جویباردر  از  صادره    ۲۴۴

جویبارفوت نموده و ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از: 
۱-عبدالعلی دابویی مشک آبادی فرزند رمضان به ش ش ۱ فرزندذکور متوفی

۲- حسینعلی دابویی مشک آبادی فرزند رمضان به ش ش ۲۳ فرزند ذکور متوفی
۳-شهربانو دابوئی مشک آبادی فرزند رمضان به ش ش ۸۳7 فرزند اناث متوفی

۴- زهرا دابویی مشک آبادی فرزند رمضان به ش ش ۹ فرزند اناث متوفی
۵-ساره دابویی مشک آبادی فرزند رمضان به ش ش ۹۵۸ فرزند اناث متوفی

۶- صبح گل دابویی مشک آبادی فرزند رمضان به ش ش ۱۱۰۶ فرزند اناث متوفی
7- گوهر دابویی مشک آبادی فرزندرمضان به ش ش 7۵۰۰ فرزند اناث متوفی

والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبارصادرخواهد شد.

بیان  با  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
اینکه هم اکنون ۵ نرخ برای ارز در اقتصاد 
ایران وجود دارد، گفت: بانک مرکزی اسامی 
ارز  معامله  قابلیت  که  معتبری  صرافی های 

صادراتی را دارند، اعالم کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد الهوتی 
در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران که 
به مناسبت روز ملی صادرات ایران برگزار شد، 
گفت: تراز تجاری ایران در نیمه اول امسال با 
۹40 میلیون دالر، مثبت شده است و عراق 
است.رئیس  شده  ایران  تجاری  دوم  شریک 
کاهش  افزود:  ایران  صادرات  کنفدراسیون 
صادرات به کشورهای اروپایی را شاهد هستیم 
که البته بیشتر تحت تاثیر تحریم هایی بوده 
است که اعمال خواهد شد.وی تصریح کرد: 
ارز نیمایی جذابیت واردات تشدید کرده است 
اعالمی، ۵6.۵  آمارهای  اساس  بر  تاکنون  و 
مهرماه  پایان  تا  ثبت سفارش  یورو  میلیارد 
نیست، البته این به معنای واردات و تخصیص 
ارز وارداتی نیست ولی نشانگر تقاضایی بیش 
از میزان سال گذشته برای واردات تا حدود دو 
برابر است و کماکان فاصله ارز نیما و بازار ارز، 
جذابیت در واردات را افزایش می دهد و همان 
شرایطی که در بازار 4200 تومانی و فاصله 
آن با ۸ هزار تومان را سبب شد و دولت را 
مجبور به دریافت مابه التفاوت کرد، رخ داده 
است، پس سیاستگذاری ها به سمت درستی 

حرکت نکرده است.به گفته الهوتی، در شش 
ماه اول امسال، بعد از 14 سال مجدد صادرات 
مورد تهدید واقع شده است و موضوع شعار 
تعهد  رفع  از  بعد  از  از صادرات که  حمایت 
شدن  برداشته  و  اصالحات  دولت  در  ارزی 
تعهد ارزی همه به سمت حمایت از صادرات 
بوده اند که صادرات از ۷ میلیارد دالر را به ۵0 
میلیارد دالر رساند، تحت الشعاع قرار گرفته 
است و صادرات در شرایط کنونی با مشکالت 
جدی مواجه است.وی اظهار داشت: قوانین 
و بخشنامه های خلق الساعه، محدودیت و 
موانع صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به خصوص در مورد بازار عراق و افغانستان 
از جمله مشکالت پیش روی صادرات است.

تاکید  با  ایران  رئیس کنفدراسیون صادرات 
مجدد مبنی بر اینکه صادرکنندگان از برگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی دفاع 
می کنند، گفت: منابع حاصل از صادرات باید 
منافع خود را برای اقتصاد کشور داشته باشند، 
اما صادرکنندگان تا به امروز هم ارز حاصل 
و  اند  برمی گردانده  به کشور  را  از صادرات 
اگر مستندات یا روش هایی از سوی دولت 
به وضوح و شفافیت  اعمال نشده است که 
بانکی  تحریم  آن  دلیل  دهد،  نشان  را  خود 

بوده است که نتوانستیم از روش های بانکی 
استفاده کنیم، در حالیکه بانک مرکزی می 
تواند در یک بازه ۵ ساله آمار ارز ارایه شده 
از سوی بانک مرکزی را ارایه دهد.وی اظهار 
داشت: در دولت نهم که پیمان سپاری ارزی 
اجرایی شد، مشخص شد که ۸0 درصد ارز 
صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برگشته 
از  یکی  را  صادراتی  پایه  نرخ  است.الهوتی 
معضالت پیش روی صادرات کشور دانست 
و گفت: شرایط برای استفاده از کارت های 
یکبار مصرف مهیا خواهد شد و این امر موجب 
شده است که صادرکنندگان به صورت شفاف 
و سیستماتیک عمل می کنند، با مشکالت 
جدی مواجه شده اند. این در حالی است که از 
21 فروردین ماه، کنفدراسیون صادرات ایران 
با مکاتبات متعدد در مورد هر یک از بخشنامه 
ها پیشنهادات و نقدهای خود را مستقیما به 
معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت اعالم 
کرده است و در برخی از موارد دستورات و 
اصالحاتی انجام شده است.وی اظهار داشت: 
از همان تاریخ تا به امروز 4 تا ۵ نامه به معاون 
اول رئیس جمهور زده ایم، همچنین کمیته 
اتاق  و  ایران  بازرگانی  اتاق  ایران،  اتاق  ارزی 
نسبت  واحد  روش  یک  با  تهران  بازرگانی 

های  درخواست  ها  دستورالعمل  اصالح  به 
خود را ارسال کرده اند و تاکنون بخشی از 
دستورالعمل ها اصالح شده است ولی در حال 
حاضر یکی از سخت ترین شرایط را در بخش 
صادرات تجربه می کنیم و این موضوعاتی که 
در شش ماه گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز 
اتفاق افتاده و سیاست هایی که اتخاذ شده 
است، به نوعی صادرات را با موانع جدی روبرو 
کرده است.الهوتی گفت: امروز بیش از ۵ نرخ 
در اقتصاد کشور برای ارز وجود دارد، این در 
حالی است که صادرات کشور با ارز نرخ 4 و 
۵ تامین می شود، در حالیکه بانک مرکزی 
می خواهد که ارز را با نرخ دولتی ارایه دهد، 
این امر باعث می شود که صادرکننده فرصت 
حضور خود در بازار را از دست بدهد، چراکه با 
تجارتی که 40 درصد ضرر برای او دارد، ادامه 
حیات دهد.وی اظهار داشت: امروز بعید می 
دانم در سطح شهر کاالهایی به نرخ نیمایی 
در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و عمال ارز 
۸ هزار تومان با فاصله 1۳ هزار تومانی هست 
که این حجم تقاضا برای ثبت سفارش باال 
برده است و پیشنهاد مشخص ما هم این است 
که بانک مرکزی مجدد به بازار ارز ورود کرده 
و حتما برای مدیریت بازار، به روش مداخله 
ای مجدد در بازار حضور یابد و اجازه ندهد 
که فاصله بین ارز نیما تا بازار آزاد بیش از ۵ 

درصد شود.
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رویا پردازی که عمل گرا هم باشد می تواند 
سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد.

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت

امروز با حافظ

کتاب جدید ابراهیم رها چاپ شد

 کتاب جدید طنز ابراهیم 
»عموجان  عنوان  با  رها 
نشر  توسط  استالین« 
راهی  و  منتشر  چشمه 

بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، کتاب »عموجان استالین« اثر 
ابراهیم رها به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و 
راهی بازار نشر شده است. این کتاب هجدهمین 
عنوان از مجموعه »جهان تازه دم« است که این 

ناشر چاپ می کند.
علی میرمیرانی با نام هنری ابراهیم رها نویسنده 
در  که  است   ۱۳۵۰ سال  متولد  طنزپرداز  و 
طول فعالیت طنزپردازانه خود، با روزنامه ها و 
همکاری  سیما  و  همچنین صدا  و  مطبوعات 
دو  وری«  »دری  و  پال«  و  »پرت  است.  داشته 
کتاب دیگری هستند که این طنزنویس پیش تر 

توسط نشر چشمه منتشر کرده است. 
داستان »عموجان استالین« درباره مردی است که 
توهم توطئه شدیدی دارد و با همین نگاه هم به 
سراغ تحلیل جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ می رود. 
این کتاب ۲۲ فصل دارد و نگارشش تابستان ۹7 

به پایان رسیده است.
زده  جهانی  جام  مسابقات  در  که  شوتی  هر 
می شود یا هر گلی که به ثمر می رسد، با همان 
نگاه توهم توطئه ای تفسیر می شود. مرد قصه 
این کتاب از دروازه بانی بیرانوند تا بازی سردار 
آزمون، گزارشگری عادل فردوسی پور، کارلوس 
کی روش مربی تیم ملی ایران و هنرپیشه هایی که 
درباره مسابقات جام جهانی نظر داده اند، به همه 

بدبین است.
این کتاب با ۱۵۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و 

قیمت ۱۹ هزار تومان منتشر شده است.
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اوقات شرعی

فیلمی با بازی شهاب حسینی بین نامزدهای جوایز فیلم 
مستقل بریتانیا

جوایز فیلم مستقل بریتانیا نامزدهای اولیه خود را در 
چهار بخش اعالم کرد.

به گزارش  از هالیوود ریپورتر، جوایز فیلم مستقل 
بریتانیا که بیشتر با نام )BIFA( شناخته می شود 
فهرست اولیه نامزدهای خود را در چهار بخش با 
عنوان کلی »استعدادهای نو« در روز ۱۹ اکتبر اعالم 

کرد.
این بخش ها شامل بهترین پیشرفت در زمینه تهیه کنندگی، فیلمنامه نویس فیلم اولی، 

امیدوارکننده ترین استعداد نو و کارگردان فیلم اولی هستند.
اسامی نامزدهای این بخش ها تا روز اعالم فهرست رسمی نامزدها که موعد آن ۳۱ 
اکتبر است به ۵ نامزد کاهش پیدا می کند.از نکات این فهرست می توان به حضور میترا 
تبریزیان و سیروس مسعودی ۲ سینماگر ایرانی تبار در میان نامزدهای فیلمنامه نویسان 
فیلم اولی )۱۴ نامزد( برای فیلم »غالم« اشاره کرد.داستان فیلم »غالم« درباره یک راننده 
تاکسی مرموز است که گذشته اش او رها نمی کند. شهاب حسینی بازیگر این فیلم است.
نامزدهای نهایی بیست و یکمین دوره جوایز فیلم مستقل بریتانیا روز ۳۱ اکتبر اعالم می 

شود. مراسم اهدای جوایز ۲ دسامبر در شهر لندن برگزار می شود.

زندگی یک زوج با پسر خیالی

کارگردان رئال انیمیشن »پسر دریا« می گوید این اثر 
داستان زندگی یک زوج جوان است که با یک پسر 

خیالی زندگی می کنند.
عباس جاللی یکتا در گفتگو با  مهر با اشاره به ساخت 
رئال  یک  دریا«  »پسر  گفت:  دریا«  »پسر  انیمیشن 
انیمیشن است به همین دلیل از همان ابتدا به دنبال 
استفاده از بازیگران حرفه ای برای این پروژه بودیم 
تا بتوانیم به راحتی رابطه بین شخصیت های واقعی 

و انیمیشن را ایجاد کنیم.وی با اشاره به اینکه قرار بود در این فیلم هیچ دیالوگی وجود 
نداشته باشد، توضیح داد: نبود دیالوگ در این فیلم سبب شد تا تاکید بیشتری بر انتخاب 
بازیگران داشته باشیم البته بعد از انتخاب بازیگران ابتدا سکانس ها را با دیالوگ تمرین و 

بعد سکانس های مورد نظر را بدون بیان دیالوگ فیلمبرداری کردیم.
این کارگردان تاکید کرد: سونیا سنجری و میثاق زارع بازیگرانی بودند که برای نقش های 
این فیلم انتخاب کردیم.وی توضیح داد: این رئال انیمیشن داستان یک زوج جوان است 
که با یک کودک خیالی زندگی می کنند. جاللی یکتا با اشاره اینکه بخش انیمیشن به 
صورت ۲D ساخته شده است، ادامه داد: »پسر دریا« به مدت ۱۰ دقیقه و ۲۱ ثانیه و در 
طول سه سال تولید شده است.این کارگردان در پایان گفت: در تالش هستیم تا شرایط 

الزم برای حضور »پسر دریا« در جشنواره های خارجی را فراهم کنیم.
در خالصه داستان انیمیشن کوتاه »پسر دریا« آمده است: »زن و شوهری به همراه پسری 
روی دیوار زندگی می کنند. حضور پسر کم کم تغییراتی در زندگی آن ها پدید می آورد...«

»چشم استانبول« درگذشت

 آرا گولر یکی از معروف ترین عکاسان دنیا در ۹۰ 
سالگی در ترکیه درگذشت.

به گزارش  از بی بی سی، آرا گولر عکاس ارمنی 
تبار ترکیه که چشم استانبول لقب گرفته بود، روایتگر 
شهری بود که دوست می داشت. عکس های سفید 
و سیاه او این شهر را آن طور که در دهه ۵۰ تا 7۰ 
میالدی بود، در تاریخ ثبت شده است.آرا گولر که 

او را را به نام عکاس استانبول می شناختند، عکس های خود را عمدتا با دوربین الیکا 
می گرفت.

گولر می گفت: اگر عکس های من از استانبول نبود، شهر قدیم تا حاال به دست فراموشی 
سپرده شده بود زیرا از شهر قدیم استانبول دیگر چیزی نمانده است.

خبرگزاری آناتولی اعالم کرده است که آرا گولر روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه در بیمارستانی 
در استانبول به دلیل نارسایی قلب درگذشت.آرا گولر در یک خانواده ارمنی در استانبول 
متولد شد. او عکاسی را با یک روزنامه در ترکیه آغاز کرد و در سال های ۱۹۵۰ به عنوان 

خبرنگار خاور نزدیک مجله الیف انتخاب شد.

 ایجاد اشتغال پایدار و رشد تولیدات داخلی
 در نمایشگاه آفرود

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت: نخستین نمایشگاه بین المللی آفرود، 
کمپینگ، ماجراجویی و صنایع وابسته از این باب مورد استقبال قرار گرفته است که آفرود 
و کمپینگ یکی از موضوعات گردشگری است و برای بازدید کننده دارای جذابیت 
های منحصر به فرد است و فرد شرکت کننده با هیجانات و عالقه خاص بازدید خود 
را انجام می دهد.به گزارش پیام زمان ، مهدی سیف رئیس ستاد گردشگری شهرداری 
تهران افزود: در حال حاضر اقداماتی اولیه ای که برای توسعه گردشگری انجام داده ایم 
زیرساختی بوده است  که به عنوان مثال شورای راهبردی در شهرداری تهران تشکیل شده 
است و موضوعات مختلفی را مورد بررسی قرار داده ایم و در برنامه سوم توسعه برای 
اولین بار گردشگری وارد شده و توجه به موضوع گردشگری که الیحه آن تقدیم شورای 
شهرداری تهران شده است و منتظر تصویب آن هستیم تا برای بهبود عملکرد شهرداری 
تهران برای توسعه گردشگری برنامه ریزی های دقیقی داشته باشیم. سیف گفت: این 
نمایشگاه برای نخستین بار است که در این سطح و با این سبک در سطح کشور آغاز به 
کار کرد و استارتی بود برای شناخته شدن گردشگری در موضوعات خاص که دارای 
جذاب است.رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه نمایشگاه بین 
المللی آفرود، کمپینگ، ماجراجویی اولین نمایشگاه جدی در حوزه گردشگری است 
گفت: این اولین نمایشگاه جدی در حوزه گردشگری است  و طبیعتا زمان خواهد برد 
ولی به نظر میرسد که می توان  از ظرفیت های آن در سالهای بعد استفاده کرد و اینچنین 
نمایشگاهها بیشتر جنبه جلب توجه برای افرادی دارد که در این حوزه مشغول به فعالیت 

هستند  و می تواند ارتباطات حوزه گردشگری را تقویت کند.

خبر

این  به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
موضوع که در تاسیس عنصر اسالمی وقف بوده 
وقف  نیز  آن  نوسازی  و  بازسازی  در  و  است 
می تواند یک عنصر محوری باشد، گفت: ما با این 
نگاه می توانیم به وقف یک نگاه مجدد داشته باشیم 
و برای الگوی پیشرفت و تمدن سازی از آن بهره 

ببریم.
سیدعباس صالحی )شنبه ۲۸ مهرماه( در مراسم 
تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید سازمان 
اوقاف و امور خیریه که با حضور حجت االسالم 
دفتر  رئیس  گلپایگانی،  محمدی  المسلمین  و 
مقام معظم رهبری و حجت االسالم و المسلمین 
ارزانی – دبیر کانون های فرهنگی و هنری مساجد، 
عترت  و  قرآن  معاون   – زاده  فقهی  عبدالهادی 
از  جمعی  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
مدیران و معاونان سازمان اوقاف در ساختمان مهر 
این سازمان برگزار شد با بیان اینکه بحث وقف در 
ساختار تمدن سازی اسالمی نقشی بسیار مهم و 
موثر دارد اظهار کرد: اگر بگوییم در تمدن اسالمی 
وقف یکی از عناصر پایه تمدن سازی اسالمی بوده 
است سخنی به گزاف نگفته ایم. امام شافعی که از 
علمای اهل سنت است می گوید تا قبل از اسالم، 
عرب با موضوع وقف آشنا نبود و با ظهور پیامبر 
اسالم چنان فضایی در عرصه وقف به وجود آمد 

که همگان در آن سهیم شدند.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که از جابر 
نقل شده است که تمام صحابه پیامبر )ص( وقف 

داشته اند خاطرنشان کرد: عمال جریان سازی وقف 
و تمدن سازی به گونه ای است که زیرساخت های 
تمدن اسالمی را وقف تشکیل می دهد. در عرصه 
فعالیت های قرآنی،مبانی حدیث،مباحث علمی – 
آموزشی، حوزه بهداشت، رسیدگی به امور ایتام و 
حتی در حوزه جهاد و امنیت نیز ما شاهد فعالیت 
وقف هستیم. بوده اند افرادی که برای تسهیالت 
نظامی وقف هایی داشته اند و وقف به عنوان یک 

عنصر جهش ساز تمدن اسالمی مطرح است.
تمدن  داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مطالعه  وقف  بدون  نمی توان  را  اسالمی  سازی 
کرد. تفکر و باور اسالمی چنان جریان سازی در 
عرصه وقف داشته است که وقف را به عنوان یک 
گوهر درمی آورد. برای بازسازی و نوسازی تمدنی 
نیز باید در همین عرصه وقف حرکت کنیم. مقام 
معظم رهبری در ابالغ الگوی اسالمی پیشرفت 

مباحثی را ارائه داده اند و در این بازسازی عنصر 
وقف می تواند مهم باشد.

به  می توانیم  نگاه  این  با  ما  داد:  ادامه  صالحی 
برای  و  باشیم  داشته  مجدد  نگاه  یک  وقف 
بهره  آن  از  سازی  تمدن  و  پیشرفت  الگوی 
نیز  مدیریتی  عطف  نقطه های  این  ببریم. 
می تواند با این نگاه باشد که چگونه می تواند 
راه های رفته را سرعت بخشید و راه های نارفته 
را شروع کرد. در حوزه وقف اتفاقات متعددی 
باید  و  باشد  داشته  بیشتری  سرعت  می تواند 
متمولین  برای  فقط  وقف  کنیم.  آغاز  را  آن 
با سن و جنسیت های  افراد  تمام  بلکه  نیست 
مختلف می توانند در حوزه وقف فعال باشند. 
دایره وقف یک دایره متنوعی است و خیلی ها 
فقط  وقف  در  نیستند.  تکی  وقف  به  قادر 
وقف  بدهیم.  قرار  مخاطب  را  متمولین  نباید 

اجتماعی،  زندگی  زیستی،  نیازهای  حوزه  در 
می تواند  فرهنگ  و  اقتصاد  حتی  و  سیاست 
را  جامعه  و  فرد  نیاز  وقف  باشد.  تاثیرگذار 
عرصه  این  در  باید  و  کند  تامین  می خواهد 
سازمان اوقاف پاسخگو باشد تا مردم بیشتر و 

راحت تر به سمت وقف حرکت کنند.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که انگیزه نوع 
دوستی و بقا می تواند در عرصه ترویج وقف مهم و 
مثمرثمر باشد، گفت: قالب های وقف صرفا سنتی 
نیست. از ابزارهای نوین ارتباطی نیز می توانیم در 
عرصه وقف بهره ببریم. اعتمادسازی و شفافیت 
سازی یکی دیگر از اموری است که در عرصه 
بپردازیم. شفافیت در هزینه و  باید به آن  وقف 
کارآمدی گسترده آن می تواند مخاطبان بیشتری را 
به سمت این حرکت عظیم سوق بدهد. وقف از 
لحاظ کمی و کیفی می تواند جامعه را بارور سازد 
و برای بارور سازی این موضوع نیازمند هماهنگی 

بیشتر بین دولت و مسئوالن هستیم.
کرد:  تاکید  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
دستگاه های زیادی در عرصه وقف حضور دارند و 
ما نیازمند این هستیم که هماهنگی بیشتری بین آنها 
به وجود بیاید. باید به این نتیجه برسیم که وقف 
یک نقطه مرکزی دارد و یکی از نقاط تمدن ساز 
است. با این نگاه می توانیم به کارکردهای وقف 
در صدر اسالم برگردیم و برای رسیدن به این 
نیازمند اطالع رسانی و فرهنگ سازی  موضوع 

بیشتری هستیم.

کاریکاتور

پوستر پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم »مقاومت« در اصفهان 
رونمایی می شود. به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی 
جشنواره بین المللی فیلم »مقاومت«، پوستر پانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم »مقاومت« عصر امروز یکشنبه ۲۹ مهر ماه با حضور 
خانواده شهیدان محسن حججی از شهدای مدافع حرم و طاها 
اقدامی کوچکترین شهید حادثه تروریستی اهواز رونمایی می شود. 
این مراسم با حضور حسین صابری مدیرعامل انجمن سینمای 
انقالب و دفاع مقدس، محمد خزاعی دبیر جشنواره و تهیه کننده 
فیلم سینمایی »به وقت شام«، مهدی احمدی فر رییس حوزه هنری 
استان اصفهان، جمعی از مدیران جشنواره و مسئوالن حوزه سینمای 
دفاع مقدس و مقاومت و همچنین، هنرمندان و سینماگران اصفهان 
در عمارت سعدی حوزه هنری اصفهان رونمایی می شود. این مراسم 
امروز یکشنبه ۲۹ مهر ماه ساعت ۱۶ در سالن سعدی حوزه هنری 
اصفهان واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی برگزار خواهد شد.

رومنایی از پوسرت اپنزدهمین جشنواره 
فیلم »مقاومت« در اصفهان

سالخیآلسعود

صالحی: وقف می تواند در خدمت الگوی پیشرفت و تمدن سازی باشد

اصغر فرهادی جایزه ویژنری جشنواره فیلم استکهلم ۲۰۱۸ 
را دریافت می کند.

به گزارش رسیده، جشنواره فیلم استکهلم ۲۰۱۸ در نشست 
این  در  فرهادی  اصغر  از حضور  فستیوال  این  مطبوعاتی 

فستیوال برای دریافت اسب برنز خبر داد.
جشنواره فیلم استکهلم در خبر اهدای این جایزه به فرهادی 
نوشته است: »این جایزه به اصغر فرهادی تعلق می گیرد زیرا 
او یکی از استادان برجسته سینما در دنیاست. او به شکل 
پیوسته مسایل معاصر و روزمره را در فیلم هایش بررسی 
می کند و تاثیر آن ها را در روابط نزدیک آدم ها نشان می دهد. 
داستان های او به شکلی ظریف بین روشنفکری و رازآلودی 
در حرکت اند؛ این حرکت به قدری طبیعی ست که برای 
هیچ کس دیگری قابل تقلید نیست. اصغر فرهادی بدون شک 
برای نسل جدید فیلمسازی در ایران بسیار ارزشمند است 
و به همان  میزان برای دوستداران سینما در سراسر جهان 
بنابراین افتخار بزرگی ست که جایزه ویژنری ۲۰۱۸ استکهلم 
 Visionary( به او تقدیم شود.« جایزه ویژنری استکهلم
Award( از سال ۲۰۰۴ در فستیوال فیلم استکهلم به نوآوران 
سینما داده می شود و پیش از این به وس اندرسون، پابلو 

الرین، آلخاندرو گونزالس ایناریتو داده شده است.

جایزه »نوآوران سیمنا« جشنواره 

استکهلم برای اصغر فرهادی

بازیگران جدیدی به مجموعه تلویزیونی »سرباز« اضافه 
می شوند.به گزارش رسیده محمدرضا شفیعی ـ تهیه کننده 
مجموعه تلویزیونی »سرباز«ـ  با اعالم این خبر افزود: تاکنون 
با چند بازیگر جدید برای بازی در این مجموعه قرارداد 
بستیم. از هفته آینده رویا تیموریان به  عنوان جدیدترین 

بازیگر »سرباز« جلوی دوربین می رود.
این مجموعه مرداد ماه در محله ستارخان تهران کلید خورد. 
طرح اولیه آن با عنوان »یادش بخیر پاییز« ثبت شد و در 
ادامه به »سرباز« تغییر نام داد.هادی مقدم دوست کارگردانی 
این سریال را بر عهده دارد و نگارش فیلم نامه نیز توسط 
حمید نعمت اهلل و هادی مقدم دوست که پیش  از این سریال 
»وضعیت سفید« را به  صورت مشترک نگارش کرده بودند، 
نوشته  شده است.این سریال حکایت سرباز وظیفه ای به نام 

»یحیی« و همسرش »یلدا« و رفقای هم خدمتی اش است.
در خالصه داستان »سرباز« آمده است:  در وفای عشق تو 
مشهور خوبانم چو شمع/ شب نشین کوی سربازان و رندانم 
چو شمع.»سرباز« محصول مشترک گروه فیلم و سریال 
شبکه سه سیما و سازمان سینمایی انقالب و دفاع مقدس 
)قرارگاه مهارت آموزی( است که در ۴۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای 

از شبکه سه سیما پخش می شود.

 رویا تیموریان ابزیگر

 »رسابز« شد

خبرنگار پیام رمان  - ثریا لطیفی: پانزدهم اکتبر ، به عنوان روز 
بزرگداشت نابینایان و قانون عصای سفید در جهان نامگذاری 

شده است.
تاریخچه استفاده از عصای سفید برای نابینایان: استفاده از عصا 
به عنوان یک وسیله کمکی برای قشر نابینایان عزیز از قرن ها 
پیش متدوال بوده است ، ولی استفاده از عصای سفید به شکل 
امروزی و بعنوان نمادی برای شناخت نابینایان ، به بعد از جنگ 

جهانی اول برمیگردد.
در سال ۱۹۲۱ میالدی عکاسی از شهر بریستول انگلستان به نام 
جیمز بیگز که در اثر سانحه ای بینایی خود را ازدست داده بود ، 
برای در امان ماندن از گزند وسایل نقلیه در خیابان های اطراف 
محل زندگی خود ابتکار استفاده  از عصای سفید را از آن خود 

کرد تا به راحتی برای همگان قابل دید باشد.
پس از آن دوتن از برجسته ترین محققان آمریکایی به نام های 
دکتر ناول پری )ریاضی دان( و دکتر جاکوپس تن بروک ) 
حقوقدان(  توانستند قانونی در پانزدهمین روز از ماه اکتبربه 
عنوان قانون عصای سفید به تصویب برسانندو این روز را ، به 

عنوان روز جهانی نابینایان در جهان نامگذاری کنند.
در این قانون تمامی حقوق اجتماعی فرد نابینا به عنوان عضوی 

از جامعه متمدن انعکاس یافته است.
همایش روز جهانی عصای سفید با شعار رفع تبعیض راهم را 
روشن می سازم با حضور نحوی نژاد معاون محترم  توانبخشی 
بهزیستی کشور  محمد اسالمی استاندار مازندران   سید سعید 
آرام مدیر کل بهزیستی مازندران و جمعی از مسواالن استانی 
و کشوری و با حضور پرشور نابینایان استان مازندران در تاالر 

میزبان بابلسر  برگزارشد
استاندار مازندران در همایش روز جهانی عصای سفیددرتاالر 
میزبان بابلسر که امسال با شعار رفع تبعیض را هم روشن میسازم 
ضمن گرامیداشت این روز جهانی گفت: پیام اصلی روز عصای 
سفید ، شنیدن صدای روشندالن بوده و تعیین این روز حاوی 
این پیام بوده که روشندالن هستندو زندگی پاک و طاهر خود را 
تداوم میبخشند و بخشی از حیات طیبه جامعه نیزتوسط این قشر 

به دیگر اقشار جامعه معرفی میشود.
محمد اسالمی با اشاره به اینکه چشمی که به گناه آلوده می 
شود  صاحب آن دیده را به عمل صالح  هدایت نمیکند و 
این برکتی برای روشندالن است که باید قدر دان خداوند متعال 
باشد ، اظهار داشت: وظیفه شهروندی ، فردی و اجتماعی همه 
ماست که پشتیبان شما باشیم و مسیر را برای بهبود کیفی زندگی 

شما فراهم کنیم.

اسالمی با توصیه به همه مدیران و دستگاهها برای حمایت از 
قشر عزیزروشندالن تاکیدکردو افزود: همه مدیران و دستگاهها 
بایدپایبند نقش حمایتی خود از این قشر باشند و بهزیستی را در 
این امر مهم یاری رسانند.استاندار مازندران با اشاره به اینکه این 
یک باور بوده که معلولیت ، محرومیت نیست، گفت::معلولیت 
اراده را برای شدن و شکوفایی را  قوی تر میکند تا از همه ذخایر 
فردی استفاده کنیم و در تعالی جامعه خود نقش ایفا نماییم. در 
ادامه معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در این مراسم با 
بیان اینکه مدیران شهری بی توجه به حوزه معلوالن مجازات 
برای  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جهت  در  گفت:  میشوند، 
نخستین بار برای متولیان شهری و مدیرانی که مناسب سازی 

امکانات شهری را رعایت نکنند مجازات در نظر گرفته شد.
حسین نحوی نژاد با اشاره به اینکه در یکی دوسال اخیر اتفاقات 
خوب در حوزه معلوالن کم نداشتیم ، افزود: قانون حمایت از 
حقوق معلوالن مرهون نابینایان بوده و مجلس شورای اسالمی 
برای اولین باربا رایزنی، دولت را راضی کرده که برای انجام 
این قانون خودش الیحه بدهد ، چون اگر مجلس بخواهدطرح 

تصویب کند باید منابع اعتباری اش تامین شود.
نحوی نژاد ادامه داد:نکته دوم یک سازو کار نظارتی در مجلس 
در این زمینه تعیین شده و ریاست مجلس گزارشها را بررسی 
و تعیین میکند که حقوق معلوالن محقق شده است یا نه و بعدا 
گزارشها از تریبون  مجلس به مردم اعالم خواهد شد. معاون 
توانبخشی بهزیستی کشورافزود«:اقدام سوم این بوده که برای  
اولین بار مجازات را برای متولیانی که مناسب سازی را رعایت 

نکنند ، خواهیم داشت.
وی افزود: هر مشکلی که معلوالن دارند به بهزیستی ارجاع نشود 
کمیته امداد و بهزیستی نهادهای حمایتی هستند و قرار نیست 
تمام بارها به دوش آنها باشد.مدیرکل بهزیستی استان مازندران 
در این مراسم گفت: حضور در مراسم امروز سعادت میخواست، 
گالیه دارم از مدیرانی که از سه ماه پیش دعوت و هماهنگ شده 

بودند اما حاضر نشدند به احترام نابینایان یک روز   را با آنها 
باشند.  سید سعید آرام افزود: نابینایان روزهای متمادی تبعیض 
ماها را تحمل می کنند و ما مدیران نتوانستیم یک روز آنها را 
تحمل کنیم،  وی گفت درد دل نابینایانی که امروز در اینجا  جمع 
شده اند این است  ›ندیدن درد ما نیست درد ما شهری است که 
موقع ساختنش ما را ندیدند‹.  مدیر کل بهزیستی مازندران اضافه 
کرد: این روز وامدار مطالبات بحق نابینایان است که منجر به 
زندگی شکوفا در جامعه شود، مطالباتی از جنس و نوع دسترسی 
کامل به امکانات آموزشی و بهداشتی، تردد در شهرها، مشارکت 
فعاالنه در مسایل اقتصادی و اجتماعی و امروز این مطالبات باید 
واضح تر و بهتر و بلند تر به مسئوالن برسد.  آرام گفت: باید 
برنامه ریزی کنیم که این نواقص و تبعیض ها را از بین ببریم، 
نابینایان نیازمند توجه ویژه خاص نیستند همین که تبعیض ها 
را از بین ببریم، همین که به یاد داشته باشیم در برنامه ریزی 
ها قشری از افراد نیازمند دریافت خدمات ویژه هستند همین 
کفایت می کند تا نابینایان بتوانند نقش خود را بروز داده و به 
عنوان فعال اجتماعی در جامعه ظاهر شوند .  مدیر کل بهزیستی 
مازندران ادامه داد : از ۵۱ هزار معلول مازندران پنج هزار و ۳۰۰ 
نفر دچار اختالل بینایی هستند که حدود ۱۰.۵ درصد است و 
با میانگین کشوری همخوانی دارد.  وی از آغاز خدمت ویژه 
دولت تدبیر و امید برای معلوالن از سال گذشته خبر داد و افزود: 
میزان کمک هزینه پرداختی به معلوالن سه برابر شد و نیز از 
ابتدای سال ۹7 طرح تحت پوشش قرار دادن پشت نوبتی ها به 
صورت ویژه در سطح کشور اجرا شد.  آرام گفت: تا پایان سال 
گذشته، حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر در مازندران تحت پوشش 
خدمات کمک هزینه نگهداری بودند که از سال ۹7 تاکنون این 
رقم به بیش از ۴۶ هزار نفر رسید و توانستیم تمام پشت نوبتی 
ها را تحت پوشش مستمری قرار دهیم.  وی افزود: از نابینایان 
استان هم یکهزار و ۳۵ نفر تا سال ۹۶ تحت پوشش مستمری 
بودند که این رقم در سال ۹7 به سه هزار و ۵۰۰ نفر رسید و در 
حال حاضر 7۰ درصد نابینایان ما تحت پوشش دریافت کمک 
هزینه هستند.  ارام غربالگری بینایی نوزادان را یکی از اقدامات 
موثر بهزیستی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۹۵ 
هزار کودک در مازندران غربالگری شدند که از این تعداد بیش 
از چهار هزار و ۴۰۰ کودک دچار اختالل بینایی شناسایی و به 
مراکز تخصصی برای پیگیری و رفع اختالل ارجاع شدند و از 
این تعداد ۸۵۰ نفر مبتال به تنبلی چشم بودند که اگر به موقع 
شناسایی صورت نمی گرفت قطعا در آینده با مشکالت نابینایی 

و کم بینایی مواجه می شدند.

اپسداشت روز جهاین عصای سفید

خودروی بدهکاران باالی یک میلیون 
تومان توقیف می شود 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در 
اطالعیه ای به دارندگان خودروهایی که بدهی آنها 
بابت عوارض طرح ترافیک به بیش از یک میلیون 
تومان رسیده است، هشدار داد که برای پرداخت 
بدهی خود ۱۰ روز مهلت دارند، و تاکید کرد که 
در غیر این صورت، مشخصات آنها برای توقیف 

خودرو به پلیس راهور ارسال خواهد شد
. به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی معاونت 
حمل و نقل و ترافیک، متن اطالعیه بدین شرح 
دارندگان  و  محترم  شهروندان  اطالع  به  است: 
جاری  سال  در  می رساند؛  شخصی  خودروهای 
و  ترافیک  طرح  محدوده های  در  غیرمجاز  تردد 
زوج و فرد )روزهای مخالف پالک) صرفا موجب 
جریمه راهنمایی و رانندگی نمی شود و عالوه بر آن، 
بدهی عوارض خودرو به شهرداری را نیز به همراه 
خواهد داشت. این موضوع باعث شده که شرایط 
برای رعایت کنندگان قانون آسان تر و برای متخلفان 

سخت تر شود. 
با وجود آنکه در شش ماه اخیر اکثر شهروندان با 
ضوابط جدید طرح ترافیک آشنا شده و توانسته اند 
رفت و آمد خود به محدوده ها را با آن تطبیق دهند، 
متأسفانه برخی هنوز تصور می کنند ورود غیرقانونی 
به نفع ایشان است و صرفا موجب جریمه ۲۰ هزار 
تومانی خواهد شد؛ حال آنکه در ضوابط جدید، 
و  است  شده  تعریف  عوارض  از  جدا  جریمه 
متخلفان باید بدهی عوارض خود را نیز پرداخت 

کنند. 
دارندگان خودروهایی که تاکنون به طور غیرمجاز در 
محدوده های طرح تردد داشته اند و بدهی آنها در 
حال اضافه شدن است، می توانند با مراجعه به سایت 
»تهران من« به نشانی my.tehran.ir یا استعالم از 
کد دستوری *۱۳7*۳*۳# از میزان بدهی خودرو 
بابت طرح ترافیک مطلع شوند و در همان سایت 
نسبت به پرداخت یکباره یا تدریجی آن اقدام کنند. 
دارندگان خودروهایی که بدهی آنها از یک میلیون 
تومان فراتر رفته است نیز ۱۰ روز مهلت دارند که 
برای پرداخت بدهی خود اقدام کنند. در غیر این 
اعمال  برای  آنها  خودروی  مشخصات  صورت، 

قانون و توقیف به پلیس راهور ارسال خواهد شد.
از آنجا که در سال جاری درآمدهای ناشی از طرح 
ترافیک صرف توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود 
آلودگی هوای شهر می شود،  ترافیک و  وضعیت 
سازمان حمل و نقل و ترافیک از عموم شهروندان 
دعوت می کند که با پرداخت بموقع عوارض خود، 

شهرداری را در رسیدن به این هدف یاری کنند.

خبر


