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در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاکید شد؛

 بسته های معیشتی اقشار کم درآمد تداوم یابد

با تصمیم هیات مدیره گروه 
خودروسازی سایپا ؛

سلیمانی مدیرعامل 
سایپا شد

به گزارش زمان ،  با تصمیم اعضای هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا،  سید جواد  سلیمانی 
مدیرعامل این گروه خودروسازی و جانشین محمدرضا سروش شد. 

 سلیمانی دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی و 
مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد است.قائم مقام ارشد 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، ریاست هیات مدیره شرکت ایران خودرو در بالروس 
و سنگال، قائم مقام مدیرعامل شرکت مگاموتور و ریاست هیات مدیره سایپا یدک از جمله 

سوابق سلیمانی در صنعت خودروسازی است .
وی هم چنین مدیر عاملی پتروشیمی تبریز و امیر کبیر را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

روزانهم صبح اریان

باید تاب آوری 
اقتصادی را

 افزایش دهیم

کاهش60 درصدی 
قیمت برخی از 

داروها

راه اندازی 15 
زیرمجموعه سامانه 

جامع روابط کار
751

صالحی: تصمیم درباه برجام بر عهده هیات نظارت است

 صنعت هسته ای ما به هیچ کس وابسته نیست

سرلشکر باقری:

انقالبی  ویکرد  ر خواهد  می  دشمن 
دهد تغییر  را  ما  جامعه 
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امکان افزایش وام مسکن زوجین 
تا 3۰۰ میلیون تومان 

سرمقاله
فتنه ۹۸ و شکست

 آمریکایی ها
کسانی که بحث فتنه ۹۸ را به صورت قطعی 
مطرح می کنند باید قرائنی ارایه بدهند تا قطعیت 
ثابت کند.برخی حدس و گمان ها را  آن را 
نباید از یک حدی فراتر ببریم، اگرچه آمادگی 
داشتن برای مقابله با هر نوع تحرکات دشمن 
طبیعی است و باید وجود داشته باشد اما اینکه 
بگوییم به طور قطع فتنه ای در سال ۹۸ صورت 
خواهد گرفت، قابل قبول نیست.به هیچ وجه 
امکان پیش بینی وقوع فتنه  ای در سال ۹۸ 
وجود ندارد، برای وقوع فتنه باید مجموعه ای از 
عوامل داخلی، خارجی و ... در هم تنیده باشد 
تا در نهایت تبدیل به فتنه شود اما اینکه شرایط 
برای وقوع فتنه در سال ۹۸ فراهم است در حد 
یک احتمال است و قطعیت ندارد بنابراین کسی 
نباید سخن از قطعیت به میان آورد.آمریکایی ها 
بر انجام اقدامی ویژه علیه جمهوری اسالمی 
ایران اذعان کردند به طوریکه گفته بودند تابستان 
سال جاری را برای ایران به تابستان داغ تبدیل 
می کنند اما در عمل نتوانستند فتنه خود را عملی 
کنند. بنابراین اینکه آیا آمریکا می تواند در سال 
آینده فتنه ای ایجاد کند امری نامشخص است.

2 عباس سلیمی نمین 

نگاه روز
عبارتی تحت عنوان

 »قیمت ارز«
3

شرکت سرمایه گذاری استان تهران در نظر دارد ، سهام شرکت آویشن نقره ای )سهامی خاص(
 را که 100 سهام آن متعلق به  این شرکت می باشد را از طریق مزایده بفروش رساند:

آگهی مزایده

عالقمندان )حقیقی و حقوقی ( میتوانند در صورت تمایل حداکثر تا تاریخ13۹7/11/0۸ به آدرس تهران خیابان 
انقالب خیابان وصال شیرازی نرسیده به بزرگمهر جنب بیمارستان البرز کوچه ماهان پالک 2 طبقه 4 مراجعه و 

پاکت قیمت خود را بصورت دربسته به این شرکت تحویل نمایند .

ضمنا هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

روش واگذاریشرحنام شرکت
ارزش کل واگذاری

 )میلیارد ریال(
شرایط فروش

توافقی6۹مزایدهتولید آبمیوهآویشن نقره ای

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمن 
در تالش است تا مسیر و رویکرد انقالبی جامعه ما 
را تغییر دهد، گفت: رسانه ها سناریوهای دشمنان 
در القای یأس در جامعه و شکستن وحدت ملی را 

خنثی سازند.
به گزارش زمان به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر 
پاسدار محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
در گردهمایی مسئولین و مدیران عالی فرهنگی - 
اجتماعی نیروهای مسلح اظهار داشت: در قرون اخیر 
مدیریت  گسترده،  بسیار  تالش  با  جهانی  استکبار 
توانایی و  تمام  از  بهره گیری  با  و  شده و هدفمند 
ظرفیت ها مسیری را برای غلبه بر جهان درپیش 
گرفته بود که طی آن به اهداف و منافع خود دست 
یابد.سرلشکر باقری با بیان اینکه ابر قدرتهای غرب 
و شرق اگرچه به ظاهر با یکدیگر در تقابل بودند، اما 
در تقسیم منابع  و منافع جهان همکاری داشتند، 
گیری  شکل  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  با  گفت: 
نظامی متاثر از اسالم ناب محمدی )ص( که زیاده 
از  تابید، نظام سلطه  برنمی  ابرقدرت ها را  خواهی 
انقالب اسالمی دچار هراس و وحشت شد و با ایجاد 
جنگ تحمیلی و تطمیع صدام سعی در نابودی این 

نظام الهام بخش و استکبار ستیز داشت.
گیر  زمین  برای  دشمنان  تالش  برغم   : افزود  وی 
کردن انقالب اسالمی، خواست و اراده الهی بر این 
از جنگ خارج  ایران سربلند و پیروز  بود که ملت 

شده و با عزت و اقتدار به مسیر خود ادامه دهند.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح با یادآوری فراز و 
نشیب های  سالهای پس از دفاع مقدس و تاکید بر 
اینکه دشمن همواره علیه ما توطئه و برنامه ریزی 
این  در  کرد:  اظهار  است،  ننشسته  بیکار  و  داشته 
سالها در مقاطعی با تهدیدات نظامی جدی مواجه 
بودیم، اما بازدارندگی دفاعی کارآمد ایران اسالمی 
های  هزینه  و  تلفات، خسارات  از  هراس دشمن  و 
سنگین سبب شد تا درگیری نظامی نداشته باشیم.

با هدایت  متعال  یاری خداوند  به  امروز  افزود:  وی 
بصیرت  العالی(،  ظله  رهبری)مد  معظم  مقام  های 
مردم و به برکت خون شهدا و ایستادگی و مجاهدت 
وقوع  عدم  به  نسبت  ایران  ملت  رزمندگان،  های 
دارند؛  بیشتری  اطمینان  نظامی دشمنان  درگیری 
مسلح  نیروهای  نیز  شرایطی  چنین  در  چند  هر 
تاریخی،  تجارب  و  ها  آموزه  اساس  بر  کشورمان 
لحظه ای از ارتقای آمادگی های دفاعی برای مقابله 
با تهدیدها و تعرضات احتمالی دشمنان دریغ نکرده 
دشمن  اینکه  بیان  با  ادامه  در  باقری  اند.سرلشکر 
تهدیدات  و  فرهنگی  امنیتی،  تهدیدات  توسعه  با 
و  بین مردم  فاصله  ایجاد  با  تا  نرم تالش می کند 
نظام، از ایمان و اعتقاد ملت ایران نسبت به آرمان 
های انقالب اسالمی بکاهد، گفت: امروز دشمن از 
شناختی«  »جنگ  عنوان  تحت  جدیدی  روشهای 
و »توسعه عملیات روانی« به دنبال پیشبرد اهداف 

در  شیوه  این  بکارگیری  و  بوده  خود  پلید  و  شوم 
اشغال عراق توسط امریکایی ها به وضوح مشاهده 

شد.
و  ها  آمریکایی  ای  هفته   ۳ جنگ  در  افزود:  وی 
در هفته  در سال ۱۳۸۳،  عراق  با  متجاوزین  سایر 
اول عراقی ها به خوبی مقاومت کردند و متجاوزین 
بصره  و جنوب  بیابان های غرب  به  نتوانستند جز 
عملیات  با   دوم  درهفته  اما  برسند،  فرات  رود  و 
روانی، ایجاد رعب و وحشت و اجرای عملیات فریب 
و  از داخل تضعیف  را  بعث عراق   ارتش  توانستند 
تهی کنند و طی سه تا چهار روز وارد بغداد شدند؛ 
هر چند کار آمریکایی ها پایان نیافت و با مقاومت 
از  خروج  به  مجبور  نهایت  در  گرفته  صورت  های 

عراق شدند.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمن 
با انجام نفوذ و تاثیرگذاری بر ذهن مدیران  و نیز 
برنامه ها و طرح های بخش های  تغییر در  ایجاد 
رویکرد  و  مسیر  تا  است  تالش  در  کشور  مختلف 
انقالبی جامعه ما را تغییر دهد، گفت: آمریکایی ها 
برنامه ریزی هایی را علیه کشور ما دارند و عمدتا 
بخش های فرهنگی و اجتماعی را هدف قرار داده 
اند، هر چند در برخی موضوعات غیر فرهنگی هم 
و  خدشه  دچار  را  ما  اسالمی  نظام  تا  دارند  تالش 

آسیب کنند
ادامه در صفحه2

سرلشکر باقری:

دشمن می خواهد رویکرد انقالبی جامعه ما را تغییر دهد
راه اندازی 15 زیرمجموعه سامانه جامع روابط کار در دهه فجر

معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از راه اندازی ۱5 زیرمجموعه سامانه جامع 

روابط کار در ایام دهه مبارک فجر خبر داد.
ازایرنا، حاتم شاه کرمی  به نقل  به گزارش زمان 
آزمایشی  به طور  کار  روابط  گفت: سامانه جامع 
در چهار اداره کل اجرا شده است.وی افزود: این 
سامانه از نظر سخت افزاری و نرم افزاری اشکاالتی 
داشت که در دست رفع قرار دارد. »سامانه جامع 
روابط کار« در چهار اداره کل با همراهی دفترهای 
خدمات الکترونیک برای شفاف سازی قراردادهای 
کاری و جلوگیری از انعقاد قراردادهای سفید به طور 
آزمایشی به مرحله اجرا درآمد.این سامانه از بیست 
و هفتم مرداد از طریق دفترهای پیشخوان برای 
کارگران و کارفرمایان تهرانی اجرا شد و کارگران این 
استان با مراجعه به دفترهای پیشخوان، مراحل ثبت 
دادخواست و ثبت قرارداد را انجام می دهند.»سامانه 
ثبت قراردادهای کار« هسته اصلی سامانه جامع 
روابط کار محسوب می شود و موجبات مدیریت 
و نظارت بر تنظیم روابط کار، تعیین و بازتعریف 
بر جامعه کار و تالش شامل  مقررات کار حاکم 

کارفرما،  و  کارگر  بین  روابط سالم  ایجاد  امنیت، 
تبیین سیاست های بازارکار و بهینه سازی و ارتقای 
نظام اجرایی حوزه کار را فراهم می کند.ارتقای نظام 
الکترونیک، بسترسازی جمع  بر خدمات  مبتنی 
بر  به روز، نظارت  آوری اطالعات آماری دقیق و 
عملکرد واحدها و سازمان های ارایه دهنده خدمات، 
ایجاد رویه یکسان در ارایه خدمات به مردم و امکان 
تشخیص و رصد مشکالت در مناطق جغرافیایی 
است.خدمات  سامانه  این  اهداف  دیگر  از  کشور 
سامانه جامع روابط کار فقط منحصر به این موارد 
نیست و بیش از ۳0 زیرسامانه را دربرمی گیرد.

همزمان با اجرای این طرح )بیست و هفتم مرداد( 
رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، توقف 
را خواستار  روابط کار  اجرای طرح سامانه جامع 
شد.»غالمحسین شافعی« در این نامه تاکید کرد 
بنگاه های اقتصادی در شرایط کنونی با مشکالت 
متعدد و افزایش هزینه ها روبرویند و الزم است 
اجرای این طرح متوقف شود.با این همه، سی ام 

مردادماه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
واکنش به درخواست بخش خصوصی از دولت برای 
توقف اجرای سامانه جامع روابط کار تاکید کرد این 
وزارتخانه همسو با دولت الکترونیک از راه اندازی 
این سامانه حمایت می کند و با توقف اجرای آن 
مخالف است. »احمد مشیریان« گفت: سامانه جامع 
روابط کار با هدف شفاف سازی قراردادهای کاری 
میان کارگران و کارفرمایان مطرح شده است و از 
اجرای دقیق و کامل این طرح دفاع می کنیم.وی 
درخواست اتاق ایران برای توقف اجرای این طرح را 
به زیان کارگران دانست و افزود: این پیشنهاد نتیجه 
ای جز اجحاف در حق کارگران به دنبال ندارد؛ اتاق 
بازرگانی در واقع »فقدان شفافیت در قراردادهای 
کاری را مطرح کرده است.« معاون وزیر کار اضافه 
کرد: پیشنهاد دبیر شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی می تواند به افزایش قراردادهای 
سفید امضا منجر شود و تقویت این قراردادها، ظلم 

در حق کارگران خواهد بود.

کری : ترامپ، آمریکا را منزوی کرد
»جان کری« وزیر امور خارجه سابق آمریکا گفت 
که »دونالد ترامپ« ، ایاالت متحده را منزوی کرده 
و ما را در ارتباط با نهادهای شکل گرفته از زمان 
جنگ جهانی دوم برای برقراری اتحاد در جهان، به 

قهقهرا برده است.
ازایرنا، وی ترک مسند  نقل  به  به گزارش زمان 
رئیس جمهوری از سوی ترامپ را به نفع منافع 
آمریکا در خارج از کشور ندانست و در عین حال 
تصریح کرد: ترامپ با اینکه مدعی است بزرگترین 

مذاکره کننده در جهان است، مذاکره نمی کند.
برای  ترامپ  اخیر  تصمیم  از  همچنین  وی   
انتقاد  از سوریه  آمریکایی  نیروهای  خارج کردن 

به استعفای »جیمز متیس« وزیر دفاع سابق  و 
آمریکا اشاره کرد و ادامه داد، اکنون، زمانی برای 
شرمساری است.کری از »مایک پمپئو« وزیر امور 
خارجه آمریکا نیز به دلیل سخنان انتقادآمیزش 
از سیاست های دوره »باراک اوباما« سلف ترامپ 
انتقاد کرد.پمپئو پیشتر در ماه جاری در جریان 
سفر به قاهره گفت که دوره شرمندگی آمریکا به 
سر آمده است. کری در واکنش به این سخنان، 
رئیس  پوتین«  »والدیمیر  با  ترامپ  رفتار  نحوه 
جمهوری روسیه را بشدت مورد نکوهش قرار داد و 
گفت: وقتی رئیس جمهوری آمریکا تسلیم رئیس 
جمهوری روسیه می شود و نقطه نظرات وی در 

مورد افغانستان را می پذیرد، وقتی که وی )ترامپ( 
می ایستد و با خفت تسلیم می شود و می گوید؛ به 
پوتین اعتقاد دارم، نه جامعه اطالعاتی خودم. این، 

زمان شرمساری است.
کری در مورد احتمال نامزدی در انتخابات ریاست 
جمهوری 2020 آمریکا گفت هیچ گزینه ای را 
از روی میز حذف نکرده ام.وی به تعداد دمکرات 
هایی که برای نامزدی در انتخابات اعالم آمادگی 
کرده اند، اشاره کرد و افزود: مساله حائز اهمیت 
این است که بعنوان یک کشور، به کجا باید برویم؟ 
ما کارهای خوبی را که آمریکا باید انجام دهد، انجام 

نمی دهیم. 
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  فتنه ۹۸ و شکست آمریکایی ها

*عباس سلیمی نمین 
کسانی که بحث فتنه ۹۸ را به صورت قطعی مطرح می کنند باید 

قرائنی ارایه بدهند تا قطعیت آن را ثابت کند.
برخــی حدس و گمان ها را نباید از یک حدی فراتر ببریم، اگرچه 
آمادگی داشتن برای مقابله با هر نوع تحرکات دشمن طبیعی است 
و باید وجود داشته باشــد اما اینکه بگوییم به طور قطع فتنه ای 
در ســال ۹۸ صورت خواهد گرفت، قابل قبول نیست.به هیچ وجه 
امکان پیش بینی وقوع فتنه  ای در سال ۹۸ وجود ندارد، برای وقوع 
فتنــه باید مجموعه ای از عوامل داخلی، خارجی و ... در هم تنیده 
باشــد تا در نهایت تبدیل به فتنه شود اما اینکه شرایط برای وقوع 
فتنه در سال ۹۸ فراهم است در حد یک احتمال است و قطعیت 
ندارد بنابراین کسی نباید سخن از قطعیت به میان آورد.آمریکایی ها 
بر انجام اقدامی ویژه علیه جمهوری اسالمی ایران اذعان کردند به 
طوریکه گفته بودند تابستان سال جاری را برای ایران به تابستان 
داغ تبدیل می کنند اما در عمل نتوانستند فتنه خود را عملی کنند. 
بنابراین اینکه آیا آمریکا می تواند در سال آینده فتنه ای ایجاد کند 
امری نامشخص است.فتنه با دشمن بیرونی ایجاد نمی شود، فتنه 
زمانی شکل می گیرد که عوامل مختلف در هم تنیده شوند یعنی 
حق و باطل، دوست و دشمن در هم آمیزند؛ در شرایط فتنه افرادی 
که تا دیروز با ما بودند، در مقابل ما قرار می گیرند و زمینه ســاز 
موفقیت دشــمن می شوند.ایجاد آمادگی در جامعه برای مراقبت 
در مقابل تحــرکات بیرونی ضرورتی غیرقابل انکار اســت، اینکه 
بخواهیم احتمــاالت را تبدیل به یک مقوله قطعی کنیم، موجب 
نگرانی می شود. تاکید می کنم به اذعان آمریکایی ها مقامات این 
کشــور برای صفرکردن نفت ایران و از این مسیر ایجاد شورش در 
کشــور برنامه ریزی کرده اند اما اینکه آیا موفق می شــوند، پاسخ 
منفی است.دالیل متعددی در توانمندی ایران برای ناکام گذاشتن 
آمریکایی ها در رسیدن به اهداف شان علیه ایران وجود دارد، کسانی 
که بحث فتنه ۹۸ را به صورت قطعی مطرح می کنند باید قرائنی 
ارایه بدهند تا قطعیت آن را ثابت کند که به طور مثال کسانی در 
داخل اقداماتی در دســتور کار دارند یا اینکه اعالم شود ما توانایی 
مقابله در برابر تحرکات دشمن را نداریم بنابراین آنها قادرند نظم 
جامعه را بر هم بزنند.صحبت درباره احتمال وقوع فتنه ۹۸ نیازی 
به قرائن ندارد زیرا احتمال آن براساس اظهارات آمریکایی ها قابل 
طرح اســت اما  قطعیت آن را نمی شود پذیرفت؛ واقعیت آن است 

که طرح قطعی وقوع فتنه ۹۸ می تواند التهاباتی را به وجود آورد.

 FATF تعیین سرنوشت 2 الیحه
در مجمع تشخیص مصلحت نظام

الیحه الحاق دولت ایران به کنوانســیون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( با اصرار مجلس 
به مجمع تشخیص مصحلت نظام رفت و هم اکنون دو 
الیحه مرتبط با FATF برای تصمیم گیری در اختیار 

این مجمع قرار دارد.
به گزارش زمان به نقــل ازایرنا، نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی در جلســه علنی دیروز - یکشنبه 
- مجلس به بررســی الیحه الحاق دولت جمهوری 
اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 
مالی تروریســم )CFT( اعاده شده از سوی شورای 
نگهبان پرداختند اما بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

مجلســی ها الیحه CFT را با ۱۱7 رای موافق ، 62 
رای مخالف و 2 رای ممتنع از ۱۹7 نماینده حاضر به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.حشمت 
اهلل فالحت پیشه که این روزهای ریاست کمیسیون 
امنیت ملی وسیاســت خارجی مجلس را بر عهده 
دارد و کمیســیون متبوع وی عهده دار بررسی لوایح 
مرتبط با FATF اســت دیروز در جمع خبرنگاران 
درباره تصویب الیحــه CFT گفت: رای مجلس در 
این باره رای به تحکیم حق شرط های الیحه الحاق 
ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود.

وی افزود: شورای نگهبان 22 ایراد به این الیحه گرفته 
بود و سه مورد آن را پذیرفت که رفع ایراد شده است 
و بقیه موارد ارجاع داده شد، از این موارد ارجاع شده 
هفت مورد طبق موارد قانونگذاری در ایران مستقیما 
مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. رییس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: قانون گذار 
می گوید اگر مواردی را قاضی در کشور خارجی حکم 
دهد، قابلیت اجرا در داخل کشور را ندارد مگر در موارد 
مصلحتی، لذا تصمیم گیری درباره این هفت مورد به 
مجمع تشخیص مصلحت مربوط می شود.فالحت 
پیشــه اضافه کرد: همه کنوانسیون ها که امور قضا، 
معاذت قضایی و اســترداد و ... از جمله ماده ای که در 
CFT است خودبه خود به مجمع تشخیص مصلحت 
می رود و بقیه موارد که در قالب حق شــرط ها شکل 

گرفته نیز به مجمع می رود.

اخبار

سرمقاله

مردان  كه  است  كاري  طمع  از 
گردن به ذلت و خواري نهند

کالمامیر

در  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای 
بسته  توزیع  تداوم  بر  ماه  دی  سی  جلسه 
نمایش  و  درآمد  کم  اقشار  معیشتی  های 
دستاوردها و تالش چهل ساله ملت و دولت 

تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی دیروز  به ریاست حجت 
با  و  جمهور  رئیس  روحانی  حسن  االسالم 
حضور رئیس مجلس شورای اسالمی، رئیس 

قوه قضائیه و دیگر اعضا تشکیل جلسه داد.
با توجه به تالش  این جلسه، سران قوا  در 
دادن  نشان  کمرنگ  برای  ایران  بدخواهان 
دستاوردهای انقالب اسالمی و پررنگ نشان 
کشور،  جاری  اقتصادی  مشکالت  دادن 
تاکید کردند که مسووالن و مدیران کشور 
و رسانه ها با تشریح پیشرفت های کشور در 
طول ۴0 سال گذشته، نمایشی از تالش و 
وحدت،  تقویت  و  دولت  و  ملت  فعالیت 

همبستگی و اقتدار ملی را به نمایش بگذارند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین 
و  تولید  از  حمایت  برای  دولت  طرح های 
اشتغال در سال جاری را مورد بررسی قرار 
معیشتی  های  بسته  توزیع  تداوم  بر  و  داد 
برای قشرهای کم درآمد جامعه تاکید کرد.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین 
الیحه  تصویب  روند  در  تسریع  خواستار 
واگذاری سهام عدالت شدکه هم اکنون در 

دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
و  دولت  هماهنگی  در  شد  مقرر  همچنین 
به  کمک  موضوع  اسالمی،  شورای  مجلس 
واحدهای تولیدی در باز پرداخت تسهیالت 
بانکی نهایی شده و نتیجه به شورای عالی 
اصالح  بحث  جلسه،  این  شود.در  گزارش 
نظام بانکی نیز ادامه یافت و چند بند دیگر 
از پیشنهادهای بانک مرکزی در این زمینه 

مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاکید شد؛
رسانه ها تالش ۴۰ ساله دولت و ملت را نمایش دهند

آگهی حصروراثت
آقای/خانم نادیا زویدات،نام پدرمحیی،بشناسنامه1755573626صادره ازاهوازدرخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که شادرروان مرحوم علیرضا 
نجفی اصل بشناسنامه 53صادره ازاهواز درتاریخ 13۹7/3/2دراهواز اقامتگاه دائمی خود 
فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی با مشخصات فوق )همسرمتوفی(2- مهدی نجفی 
اصل به شماره ملی 174517۸7۸صادره ازاهواز)پسرمتوفی(3-محمدحسین نجفی اصل 
به شماره ملی 1746۸۹64۹3صادره از اهواز)پسرمتوفی(. اینک باانجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه2شورای حل اختالف شهرستان کارون

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۹35۸صادره  پدرعبدالرسول  نام  آبادی  جالل  اسماعیلی  صادق  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازاهوازدرخواستی 
772صادره  بشناسنامه  آبادی  جالل  اسماعیلی  عبدالرسول  مرحوم  پدرم  که 
ورثه  فوت  خویش  موقت  اقامتگاه  تهران  اهوازدرتاریخ۹7/10/12درشهرستان 
فرزندعبدالرسول  آبادی  جالل  اسماعیلی  صادق  عبارتنداز1-متقاضی  اش 
فرزندعبدالرسول  آبادی  جالل  اسماعیلی  اهواز2-سعید  بشناسنامه۹35۸صادره 
بشناسنامه1740252۸51صادره ازاهواز 3-ستاره اسماعیلی جالل آبادی فرزندعبدالرسول 
اسماعیلی  متوفی(4-حسین  فرزندان  ازاهواز)همگی  بشناسنامه1742162401صادره 
ازشهرضا)پدرمتوفی(5-شکوفه  بشناسنامه1۸صادره  محمدعلی  فرزند  آبادی  جالل 
اسمعیلی جالل آبادی فرزندحسن بشناسنامه11۸11صادره ازاهواز)همسرمتوفی(والغیر 
ورثه دیگری ندارد. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع3اهواز

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ازپالک  درقسمتی  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  اینکه  نظربه 
54بخش6اهوازدرهیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسندرسمی موضوع 
تصرفات منوچهررئیسی دهکردی به مساحت 2002/50مترمربع رای مبنی برمالکیت 
صادروآگهی های ماده3آن به طورصحیح منتشرومورد واخواهی غیرقرارنگرفته وپالک 
مرقوم درجریان ثبت بوده.لذابنابه درخواست متقاضی آگهی تحدید حدوداختصاصی 
میرساندکه عملیات  ارتفاقی  مالک ومجاورین وصاحبان حقوق  اطالع  منتشروبه  آن 
تحدیدحدود ونقشه برداری درساعت ده صبح روزسه شنبه مورخ۹7/11/23درمحل 
انجام وشروع خواهدشد.اعتراض نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی باتوجه به ماده20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس به مدت سی روز پذیرفته می شودومعترض موظف 
است که ظرف مدت یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و جریان واخواهی خودرا پیگیری 

نماید.شماره م الف:5/2731-تاریخ انتشار:۹7/11/1
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

متن آگهی
جناب  سجاد قاسمی در خصوص شکایت اداره برق شهرستان خرم آباد علیه شما دایر 
بر سرقت 20 کلیو گرم کابل برق در پرونده کالسه ۹70۹۹۸6611700660 شعبه 6 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
نشر این آگهی مهلت دارید جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر در غیر 

اینصورت وفق مقررات در خصوص پرونده شما اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  قانون مذکور مستقر  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 23۹و رای شماره 100555۸ مورخه 
۹7/۸/12  به تقاضای آقای شاهدین شرفی نیا فرزند غالمعلی نسبت به قسمتی از 
ششدانگ  یکباب عمارت به مساحت 56/75  متر مربع مجزی شده از پالک  35فرعی 
از2۸   اصلی واقع در بخش 3 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( علی حیدر آزادی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل 
ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155574 

تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹7/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹7/11/17
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وسیله نقلیه سواری پژو پارس مدل 13۹0  به شماره پالک 
37ایران 352م3۹ وبنام  حامد عابدین زاده به شماره موتور 124۸۹31634۸ و به شماره 
شاسی NAAN01CA۸BK4۹1۹۹0  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  حسن رضا پور     دارای شناسنامه شماره  12 بشرح دادخواست به کالسه 
۹7200۸     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان مجید رضا پور  بشناسنامه  34   در تاریخ ۹6/2/14 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  حسن رضا پور     فرزند  مجید    
–ش ش12 خوی –پسر متوفی/2-  حسین رضا پور     فرزند مجید    -ش  ش  11 
-خوی-پسر متوفی/3-   رسول رضا پور     فرزند مجید  -ش  ش  4۸75  –خوی-
پسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  قانون مذکور مستقر  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 75 و رای شماره 100156۸ مورخه 
13۹7/3/21 به تقاضای آقای کورش معصومی  کزج فرزند جبار نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 250 متر مربع مجزی شده از پالک  24فرعی از 20۹1  اصلی 
واقع در بخش 1 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمد 
حسین والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 415555۹ 
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹7/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹7/11/17

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

آگهی حصر وراثت
خانم گلناز محمدی سامیان دارای شناسنامه بشماره ۸01 به شرح پرونده کالسه 1745-

۹7 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
هابل آقایاری سامیان به شماره شناسنامه 727 در تاریخ 13۹7/0۹/2۸ در اردبیل اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
1-شیرزاد آقایاری سامیان فرزند هابل به شماره شناسنامه 22134 پسر متوفی.

2-داود آقایاری سامیان فرزند هابل به شماره شناسنامه 1۸۹1 پسر متویف.
3-مهدی آقایاری سامیان فرزند هابل به شماره شناسنامه 6162 پسر متوفی.
4-سوره آقایاری سامیان فرزند هابل به شماره شناسنامه 1436 دختر متوفی.
5-کبری آقایاری سامیان فرزند هابیل به شماره شناسنامه 15۸5 دختر متوفی.

6-خدیجه آقایاری سامیان فرزند هابل به شماره شناسنامه 1۸۹2 دختر متوفی.
7-ناهیده آقایاری سامیان فرزند هابل به شماره شناسنامه 11۹۹۸3 دختر متوفی.
۸-گلناز محمدی سامیان فرزند مهدیخان به شماره شناسنامه ۸01 همسر متوفی.

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

که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی نوبتی سه ماهه ی سوم سال 1397
اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود،طبق ماده ی 12 قانون ثبت و رعایت 
ماده ی 5۹ آیین نامه یقانون ثبت اسامی افرادی که در سه ماهه ی سوم سال 13۹7 نسبت 
به امالک مجهول المالک، تقاضای ثبت نموده اند،جهت اطالع عموم به شرح ذیل، 

آگهی می شود:
امالک واقع در بخش 13 کرمانشاه

فروعات از یک اصلی جوانرود پالک 5020 فرعی از 153 فرعی از یک اصلی جوانرود، 
آقای لقمان قاسمی فرزند سلیمان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 50/31 مترمربع

 پالک 5027 فرعی از 116 فرعی از یک اصلی جوانرود،آقای حسین ویسی فرزند 
محمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۸0/65 مترمربع

پالک 502۸ فرعی از 116 فرعی از یک اصلی جوانرود، آقای حسین ویسی فرزند 
محمد ششدانگ یکبابخانه و دکان، به مساحت ۹3/50 مترمربع 

پالک 5031 فرعی از 110 فرعی از یک اصلی جوانرود،خانم رابعه مرادخانی فرزند 
علی، مقدار 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/۸5 مترمربع

فرزند  محمدویسی  آقای  گایر،  اصلی حسن  از 1۹  فرعی  یک  از  فرعی  پالک 34 
یه مساحت 7000  از ششدانگ یک واحد مرغداری،  دانگ مشاع  احمد،مقدار یک 

مترمربع
لذا بر ابر ماده ی 16 قانون ثبت، کسانی که؛ به درخواست ثبت های مندرج در این 
آگهی، معترضند، می توانند اعتراض خود را از تاریخ انتشارنوبت اول این آگهی، ظرف 
مدت ۹0 روز به اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود، تسلیم و رسید دریافت 
کنند)مراتب، از سوی این اداره به مراجع قضایی احاله میگردد( و یا با توجه به ماده ی 
17 قانون ثبت، چنانچه؛قبال دعوایی در محاکم قضایی قبل از انتشار آگهی ، مطرح شده 
است با اخذ گواهی از محکمه ی مربوطه و رائه ی آن)ظرف همان مدت( مانع اسقاط 
حق خود میشوند.حقوق ارتفاقی و اعتراض به حدود، در موقع تنظیم صورت مجلس 

تحدیدحدود پذیرفته و منظور میگردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹7/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹7/12/1

رئیس اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-عزیزی

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد وامالک طالقان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین آبیزار  پالک فرعی 176 از ۹7 اصلی 
واقع در قریه میراش شهرستان طالقان  جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در 
پرونده باید به عمل آید اینک بر حسب تقاضای کتبی آقای فرشاد شاه حسینی  ذیل 
تعیین  ثبت عملیات  قانون  مواد 14 و 15  با رعایت  وارده ۹7/10/1۹-30061۹1  
حدود آن در ساعت ۹ صبح و روز شنبه مورخه ۹7/12/1 در محل به عمل خواهد 
آمد لذا با انتشار این آگهی ازمتقاضی ومالکین امالک مجاور دعوت می شود تا درروز 
وساعت مقرر درمحل حضور یافته وهر ادعایی نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن 
دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند 
میتوانند به استناد ماده 20ق ث ودر اجرای مواد 74 و ۸6 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتبًا 
به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف 
مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی مراجعه و ضمن 
تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند درغیر اینصورت اقدام 

قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد .// م الف- 4۹72
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیر

آگهی مزایده اموال توقیفی
علیه  محکوم  درخصوص  کالسه۹7017۸اجرایی  پرونده  موجب  به  اینکه  نظربه 
مبلغ177/546/662ریال  پرداخت  به  محکوم  فرزندماشااله  کیا  بهزاداعتصامی 
محکوم  درحق  وکارشناسی  دادرسی  هزینه  ونیزپرداخت  خواسته  اصل  بابت 
بابت  ریال  مبلغ7/656/325  ونیزپرداخت  کولیوندفرزندمحمدحسین  امین  له 
اموال  له  محکوم  وکیل  درخواست  حسب  دولت  درحق  عشردولتی  نیم 
تزئینی40*25به  گل  تک  تعداد400عددسرامیک  شامل1-  علیه  محکوم 
تزئینی50*25به  گل  تک  ارزش3۹/200/000ریال2-تعداد600عددسرامیک 
به  مترطول  نوراتزئینی25*7  سرامیک  ارزش61/200/000ریال3-تعداد1000مترطول 
ارزش۹7/000/000ریال4-150مترمربع کاشی25/60ایتالی یاسی به ارزش42/000/000 
ریال که به مبلغ23۹/400/000ریال توسط کارشناس خبره محلی ارزیابی ومقررگردیدکه 
ازطریق مزایده درمورخ۹7/11/24ازساعت1الی2بعدازظهردرمحل اجرای احکام دادگاه 
بندرامام)ره(به اجرا گذاشته خواهدشدومزایده ازقیمت کارشناسی تعیین شده شروع 
ومال متعلق به کسی خواهدشدکه بیشترین قیمت پیشنهادی راارائه نمایدوخریداران 
می توانندظرف پنج روزقبل ازموعدجهت کسب اطالع بیشترومالحظه اموال به این 

اجرامراجعه نمایند. شماره م.الف)16/57(
مدیردفترشعبه یک اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-سیدهاشم محمدی

آگهی مفقودی
جواز اسلحه یک لول ساچمه زنی کالیبر12مدل چخماقی به شماره 2۸0557ساخت آمریکا 

شهرستان دزفولازآقای علی ادابی مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده :3/6۹4/۹7

شعبه سوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: قهرمان علیزاده  فرزند فیض اله خوانده:زینب عبدالرحیمی دولیمالجالل

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای تاریخ 13۹7/12/6 ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین شده است 
.لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت 
مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفترشعبهسوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی فراخوان
شهرداری  نقل  و  حمل  سازمان 
بند اجرای  در  دارد  نظر  در   رامسر 
محترم  97/9/21شورای  مورخ   9۶ شماره  مصوبه   3
تاکسی  سایبانهای   اجاره  نسبت  رامسر  شهر  اسالمی 
سطح شهر جهت تبلیغات شهری در 11 نقطه به کانون 

های تبلیغاتی واجد شرایط اقدام نماید.
1-واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا 
به  مورخ97/11/13  تا  جزئیات  و  شرایط  سایر  از  اطالع 
امور قراردادهای شهرداری رامسر مراجعه و یا باشماره 

تلفن 55250811-011تماس حاصل فرمایید. 
2-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/11/14خواهد 

بود.
3- سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار است. 
حسن مجدی مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهر رامسر

 نوبت دوم

ادامه از صفحه۱
از خطوط عملیات  را  اسالمی  نظام  ناکارآمدی  القای  وی  
روانی دشمنان در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی برشمرد و اظهار کرد: آنها با پمپاژ خبری و برنامه 
تا  می کند  تالش  مختلف  راهبردهای  بکارگیری  و   سازی 
جمهوری اسالمی را  ناهماهنگ و مسئوالن را  نسبت به 
مشکالت معیشتی مردم بی توجه جلوه دهند که این نیز جزو 
خطوط تبلیغاتی دشمن است؛ امروز پمپاژ ناامیدی به شدت 
از جانب دشمن انجام می پذیرد.سرلشکر باقری همچنین 
ترغیب جوانان به مهاجرت از کشور، تبلیغ توسعه فساد و 
عمیق تر شدن شکاف طبقاتی، تبلیغ ضرورت کوتاه آمدن 
از آرمان های انقالب اسالمی و سازش با استکبار جهانی و 
در نهایت ترساندن مردم از وقوع جنگ به دلیل ایستادگی 
نظام در برابر ابرقدرتها را از دیگر رئوس خطوط رسانه ای 

دشمن برشمرد.
وی افزود: آمریکا در دوره فعلی حاکمیتی خود هزینه تمام 
این گونه اقدامات را در جهان به سمت صفر میل داد، اما 

 200 حدود  که  آمریکا  خارجه  وزارت  در  کار  این  بودجه 
دالر  میلیون  به ۴50  برای سال 20۱۹  بود،  دالر  میلیون 
افزایش پیدا کرد و این یکی از بودجه هایی است که برای کار 
بر روی ایران اختصاص دارد.رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
در ادامه با برشماری دستاورد های ارزشمند انقالب اسالمی 
و محور مقاومت در نبرد علیه تروریسم تکفیری در سالهای 

اخیر، تصریح کرد: این توفیقات بسیار بزرگ امروز در منطقه 
به دست آمده است و سوریه و عراق از لوث وجود تروریست 
امروز  می کردیم  غفلت  اگر  که  اند  کرده  پیدا  نجات  ها 
حاکمیت داعش در آنجا مستقر شده بود، اما برغم تمامی 
تالشهای دشمنان امروز کشورهای ایجاد کننده تروریست 
ها برای باز کردن سفارتخانه در سوریه و عراق به صف شده 
اند.وی خاطرنشان کرد: اگر امریکاییها 7 هزار میلیارد دالر 
در سوریه و عراق هزینه کردند و هیچ دستاوردی به دست 
نیاوردند، میزان هزینه کرد ما، بسیار اندک و ناچیز بود و 
و  نتایج  این  هدایت  و  مدیریت  فکر،  تالش،  جهاد،  همت، 
دستاوردهای مهم و راهبردی را رقم زد.سرلشکر باقری در 
پایان با تاکید بر ضرورت هوشمندی رسانه ها برابر عملیات 
روانی و رسانه ای دشمن، اظهار کرد: برغم تالشهای گسترده 
امپراتوری رسانه ای سلطه و صهیونیسم، انتظار است رسانه 
ها و سایت های داخلی با هوشیاری به وظایف خود عمل 
ناامیدی در  و  القای یأس  کرده و سناریوهای دشمنان در 

جامعه و شکستن وحدت ملی را خنثی سازند.

سرلشکر باقری:

دشمن می خواهد رویکرد انقالبی جامعه ما را تغییر دهد
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عبارتی تحت عنوان »قیمت ارز«

*اصغر سمیعی
قیمت ارز هم مانند هر کاالی دیگری که قابلیت خرید و فروش دارد، از قانون 
معروف عرضه و تقاضا پیروی می کند، البته خود عرضه و تقاضا از قانون نیاز 
و ارزش تبعیت می کنند،  یعنی عرضه کننده اگر ارزش کاالی خود را بیش 
از قیمت آن در بازار بداند، طبعا عرضه را محدودتر می کند و از طرف دیگر 
متقاضیان نیز اگر قیمتی را بیش از آن چه باید و شاید ببینند، سعی می کنند 
با کم کردن مصرف تقاضا در بازار را کاهش داده و باعث تعدیل قیمت شوند.

در مورد ارز هم همین طور است،  با این تفاوت که عرضه کننده عمده ارز در 
ایران بانک مرکزی است که یعنی دولت و تقاضا هم گاهی غیر واقعی است 
یعنی در اثر سو مدیریت یا فشارهای خارجی یا تبلیغات غلط یا ایجاد جو 
ترس و التهاب روانی،  تقاضای کاذب ایجاد می شود.بنابراین در شرایط ایجاد 
تقاضا ی کاذب وظیفه عرضه کننده عمده ارز این است که با تزریق صحیح و 
به موقع و بدون اینکه باعث تالطمات در بازار شود به کنترل نرخ اقدام کند.و 
البته همیشه با محاسبه نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دالر 
مراقبت نماید که قیمت بازار تفاوت زیادی با بهای واقعی پیدا نکند.و از طرفی 
اصطالحا فنر جمع نشود و از طرفی هم قیمت ها بی قاعده افزایش نیابد.بار 
دیگر تاکید می کنم،  بازار دارای هر اسمی که باشد تنها در یک صورت بازار 
واقعی خواهد بود و آنهم اینکه قیمت در آن واقعی و واحد باشــد ،بنابراین 
اگر منظور از  بازار متشکل، برانداختن انواع قیمت های قبلی و تعریف یک 
قیمت واقعی و یا نزدیک به واقعیت باشــد ، و البته ،درباره قیمت های غیر 
واقعی کاالها و خدمات دیگر هم بررســی و اصالح الزم  به نظر می رســد.

نکته دیگر اینکه ، اگر اصالح نظام اقتصادی کشور مد نظر مسئولین باشد، به 
نظر حقیر،قدم اول حمایت از کاهش نرخ تورم و بهره ،است،  که آنهم البته 

برمی گردد به جلوگیری  از افرایش بی رویه  حجم نقدینگی.
یعنی اگــر دولت مالیات ها را افزایش دهد،یارانه ها برای حامل های انرژی و 
دیگر موارد غیر ضروری را حذف کند،  حتی سطح  خدمات و ارز ساختن 
زیر ســاخت ها را هم کاهش دهد، بهتر است از اینکه دائم از بانک مرکزی 
استقراض کند  و حجم نقدینگی را بدون اینکه برای جذب آن برنامه ریزی 

کرده باشد، افزایش دهد.

وزارت اطالعات اعالم کرد: کشف
 باند قاچاق نقره از چین

 وزارت اطالعات اعالم کرد: سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل 
اطالعات استان آذربایجان شرقی باند قاچاق سازمان یافته زیورآالت نقره 
چینی به داخل کشور را کشف و ۹ نفر از قاچاقچیان را دستگیر کردند.

به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، وزارت اطالعات در ایــن باره اعالم 
کرد: قاچاقچیان محموله های نقره را از چین به مقصد عراق و ســپس 
با جاســازی در اتوبوس به تهران منتقل می کردند تا به صورت شــبکه 
سراسری در سطح کشور توزیع شود که نتیجه این اقدامات به تعطیلی 
کشــیده شدن واحدهای نقره ســازی و بیکاری فعاالن این بخش شده 
بود.بر اســاس اعترافات به دســت آمده از متهمان، این باند از سال ۹2 
تاکنون حدود 2۳ تن زیورآالت نقره به ارزش ۱00 میلیارد تومان )قیمت 

کارخانه ای( قاچاق کرده اند.

واکنش منفی اوراق تسهیالت 
مسکن به لغو افزایش وام

اوراق تسهیالت مسکن در معامالت دیروز و روز شنبه 
نسبت به هفته گذشته با کاهش قیمت مواجه شد که برخی 
این ریزش قیمت را به منتفی شدن افزایش سقف تسهیالت 

مسکن مرتبط می دانند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بازار اوراق گواهی حق تقدم 
تسهیالت مسکن با نماد تسه در معامالت دیروز با کاهش 
قیمت و تعداد خرید و فروش برگه های مربوطه روبه رو 
شد. به گونه ای که در چند نماد معامالتی با کاهش 4 هزار 
تومانی قیمت این برگه ها مواجه و تابلوی معامالت مربوط 
به این نماد سراسر قرمزپوش شد.در حالی که از ابتدای هفته 
گذشته قیمت اوراق تسهیالت مسکن در بازار سرمایه با 
قیمت های 5۸ تا 61 هزار تومانی در جریان معامالت قرار 
داشت، پس از آنکه در روزهای پایانی هفته گذشته در جریان 
نشست های خبری نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی 
شهری یکی از مقامات شبکه بانکی کشور از منتفی شدن 
افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن خبر داد، نوک پیکان 
نمودار قیمت معامالت اوراق تسهیالت مسکن نیز از ابتدای 
هفته جاری روند نزولی به خود گرفت.اگرچه کارشناسان 
مسکن معتقدند کاهش شدید تعداد معامالت مسکن نیز در 
کاهش قیمت اوراق تسهیالت بی تأثیر نیست. به خصوص 
که حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی نیز در نشست خبری نمایشگاه مسکن اعالم 
کرد: بازار مسکن در دوره رکود قرار گرفته است که این 
نخستین بار بود باالترین مقام سیاست گذار در بازار مسکن 
ورود این بازار به رکود را تأیید کرد.دیروز قیمت هر برگه 
تسهیالت مسکن صادره در بهمن ۹5 با نماد تسه ۹511 به 
53 هزار و 212 تومان رسید که نسبت به معامالت روز 
شنبه یکهزار تومان و نسبت به هفته گذشته 3 هزار تومان 
کاهش داشته است.همچنین نمادهای معامالتی تسه ۹607 
)اوراق تسهیالت مسکن صادره در مهر ماه سال گذشته(، 
۹605 )اوراق تسیالت مسکن صادره در مرداد ماه ۹6(، 
۹604 )اوراق تسهیالت مسکن صادره در خرداد ۹6(، ۹704 
)اوراق تسهیالت مسکن صادره در تیرماه امسال( و ۹60۸ 
)اوراق تسهیالت مسکن صادره در آبان ۹6( در معامالت 
دیروز در بازه 64 هزار تومانی قرار داشتند که نسبت به 
روزهای پایانی هفته گذشته بین 3 تا 4 هزار تومان کاهش 
قیمت دارد. دیروز بیشتر نمادهای معامالتی اوراق تسهیالت 
مسکن صادره در سال جاری در بازه 65 هزار تومانی قرار 
دارند و کاهش 2 تا 3 هزار تومانی نسبت به معامالت هفته 
گذشته را تجربه کرده اند.گرانترین برگه تسهیالت مسکن در 
معامالت دیروز فرابورس متعلق به نماد معامالتی تسه ۹70۹ 
)اوراق تسهیالت مسکن صادره در آذر ماه امسال( بود که به 
قیمت 5۹ هزار تومان به فروش رسید.همچنین این برگه ها از 
نظر حجم خرید و فروش هم هر چند که نسبت به روزهای 
ابتدایی ماه جاری با افزایش تعداد معامالت همراه است، اما 
نسبت به هفته گذشته که شاهد افزایش حجم معامالت اوراق 

تسهیالت مسکن بودیم ، با افت شدید مواجه شده است. 

یاد د اشتخبر

صالحی درباره اظهارات جان بولتون درباره ایران 
مبنی بر اینکه اطالعات غلط به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی داده، گفت: مگر آقای بولتون حرف 

راست هم می زند؟
اکبر  علی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
درباره  خبرنگاران  جمع  دیروزدر  صالحی، 
تالش  با  ما  گفت:  کشورمان  هسته ای  صنعت 
فناوری  این  آستانه های  به  خودمان  مهندسین 

رسیدیم البته از کتب و مقاالت خارجی استفاده 
کشور  در  را  صنعت  این  خودمان  اما  کردیم 
پی ریزی کردیم و دیگر وابستگی به کسی نداریم 
کنیم. متحول تر  به روز  را روز  آن  و می توانیم 
معاون رییس جمهور درباره دستگیری خبرنگار 
شبکه پرس تی وی از سوی آمریکا هم اظهار 
کرد: این ضعف دولت آمریکا که همواره خود 
را منادی دموکراسی می نامد را نشان می دهد. 

خانمی که رفته خانواده اش را ببیند و کار خاصی 
چنین  وقتی  است.  نداده  انجام  خبرنگاری  جز 
صدایشان  خارجی  های  رسانه  می افتد  اتفاقی 
روی  همه  این  که  اروپا  اتحادیه  نمی آید.  در 
اینجا  می زند  حرف  ایران  بشر  حقوق  مسایل 
خبرنگار،  خانم  این  مگر  است.  کرده  سکوت 
زن و مادر نبوده است! می گویند به عنوان شاهد 
اما مگر کسی را  برای موضوعی دستگیر شده 

برای شهادت زندانی می کنند.صالحی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه اروپایی ها گفتند ایران 
از برجام خارج نخواهد شد و فشارهای اخیر 
ایران در حوزه موشکی  تغییر تصمیمات  برای 
است؟ گفت: تصمیم برای ماندن یا نماندن در 
برجام توسط هیات نظارت بر برجام است و بر 
اساس منافع و حاکمیت ملی این تصمیم گرفته 
همایش  برگزاری  اهمیت  درباره  شود.وی  می 
باید  نیز گفت: ما همواره  »غزه، نماد مقاومت« 
مقابل  در  مقاومت  به  نسبت  را  عمومی  افکار 
رژیم صهیونیستی زنده و شاداب نگه داریم و 
این  و  نشود  سپرده  فراموشی  به  موضوع  این 

همایش ها تذکری به خود ماست.
رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ملت ها دلشان 
با مردم فلسطین است اما این حاکمیت ها هستند 
گوش  به  مقاومت  صدای  نمی دهند  اجازه  که 
جهانیان برسد و برگزاری این همایش ها برای به 
این منظور مهم است.  صالحی درباره اظهارات 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید  مبنی 
بر اینکه ایران اطالعات غلط به آژانس بین المللی 
آقای  مگر  گفت:  هم  است  داده  اتمی  انرژی 

بولتون حرف راست هم می زند؟

صالحی: تصمیم درباه برجام بر عهده 
هیات نظارت است

 صنعت هسته ای ما به هیچ 
کس وابسته نیست

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 13۹7603310110014۹2مورخ 13۹7/07/17 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس پناهی 
بشناسنامه شماره 13۹ صادره از تهران فرزند عیوض در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت 273/۸5 مترمربع مفروز از پالک شماره 7۸3 فرعی از 
144 اصلی واقع در البرز و با مالکیت مالک اولیه خود متقاضی تایید می نماید. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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. ۹7/30226/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹7/10/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹7/11/01

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

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی  وسیله نقلیه سواری پژو 405 جی ال ایکس آی ۸/1  به 
شماره پالک 37ایران ۹5۹ب57  مدل 13۹0 بنام اقای یوسف حسن زاده به شماره 
موتور 124۹0017۹04 و به شماره شاسی  NAAM01CA7BR563264  مفقود 

خویگردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  پری چراغی     دارای شناسنامه شماره  310   بشرح دادخواست به کالسه 
۹72003/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان غالمرضا حکم آبادچی خوئی  بشناسنامه 1007   در تاریخ ۸5/11/11 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- امین حکم 
آبادچی خوئی  فرزند  غالمرضا  –ش ش 52۸2   خوی –پسر متوفی/2-  مهدیه حکم 
آبادچی خوئی  فرزند غالمرضا -ش  ش    27۹03214۹3 خوی-دختر متوفی/3-  
الهام حکم آبادچی خوئی  فرزند غالمرضا -ش  ش 27۹0073201 –خوی-دختر 
متوفی/4-   پری چراغی فرزند نیت    - ش ش   310 -خوی--همسر متوفی/ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کوهدشت 

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

 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی کوهدشت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان  
اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید .
1-برابر رای شماره 13۹760325002002456 متقاضی آقای علی حسین امرایی راد فرزند بساط 
بشماره شناسنامه 525۸ صادره از کوهدشت در دو دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
آبی به مساحت ۸4۸50/61 متر مربع پالک 16فرعی از 1اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد 

شهرستان کوهدشت به آدرس باغ زال مرکزی  خریداری از مالک رسمی آقای بساط امرایی 
 2- برابر رای شماره 13۹76032500200245۸ متقاضی آقای نریمان امرایی فرزند بساط بشماره 
شناسنامه 165۹صادره از کوهدشت در دو دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به 
مساحت ۸4۸50/61 متر مربع پالک 16فرعی از 1اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد شهرستان 

کوهدشت به آدرس باغ زال مرکزی  خریداری از مالک رسمی آقای بساط امرایی
  3- برابر رای شماره 13۹7603252002460 متقاضی آقای حسین امرایی  فرزند بساط بشماره 
شناسنامه 525۹ صادره از کوهدشت در دو دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به 
مساحت ۸4۸50/61 متر مربع پالک 16فرعی از 1اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد شهرستان 

کوهدشت به آدرس باغ زال مرکزی  خریداری از مالک رسمی آقای بساط امرایی  
4- برابر رای شماره 13۹760325002003744 متقاضی آقای سید محمد تقی عینی فرزند سید 
باقر بشماره شناسنامه 17۸02صادره از کوهدشت در سه دانگ از ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 73/25 متر مربع پالک ۹7۹فرعی از 65اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد شهرستان 
کوهدشت به آدرس خیابان بوعلی نرسیده به چهارراه بوعلی خریداری از مالک رسمی آقای 

عباس عباسی گراوند 
5- برابر رای شماره 13۹7603252003742 متقاضی آقای سید احمدعینی نسب  سید عزیز 
علی  بشماره شناسنامه 41۹013۸355صادره از کوهدشت در سه دانگ از ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 73/25 متر مربع پالک ۹7۹فرعی از 65اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد 
شهرستان کوهدشت به آدرس خیابان بوعلی نرسیده به چهارراه بوعلی خریداری از مالک رسمی 

آقای عباس عباسی گراوند 
تاریخ انتشار نوبت اول :13۹7/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم :13۹7/11/17 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوهدشت – حسن نصرتی 

آگهی موضوع ماده3قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی

نظربه این که دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
خانم/آقای  6305-13۹7مورخ۹4/6/16تصرفات  شماره  برابررای  رسمی  سند  فاقد 
فاطمه حمد باغستانی شاسنامه1352صادره ازدزفول فرزند عبدالرحمن دارای کدملی 
526۸42356۸شماره نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 103/20متر مربع درقسمتی 
فاطمه  بنام  اخبارخروجی  2276و2277و2277/1دربخش2اهواز  پالک  ششدانگ  از 
باغستانی منجربه صدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله 
مفروزه  تصرفات  به  نسبت  گرددتاهرکس  می  آگهی  عموم  اطالع  روزجهت  پانزده 
ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشد ازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا مستقیما به اداره ثبت اسنادوامالک اهواز تسلیم ورسید دریافت نمایند 
ومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به 
مقامات قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذ وبه اداره ثبت محل تحویل 
نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعد مقرراداره ثبت برابرمقررات 

اقدام به صدورسندمالکیت خواهدنمود.شماره م الف:5/257۹ 
تاریخ انتشارنوبت اول:13۹7/10/15-تاریخ انتشارنوبت دوم:13۹7/11/1

نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دو اهواز

آگهی موضوع ماده3قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  که  این  نظربه 
خانم  شماره2572-13۹7مورخ۹7/۸/14تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی  های 
ازشوشترفرزندسیداحمددارای  صادره  شناسنامه446  بزرگی  دشت  سادات  نسرین 
مترمربع درقسمتی  به مساحت100  یکباب ساختمان  به  کدملی1۸۸1615731نسبت 
ازششدانگ پالک26۹5/3دربخش2اهوازاخبارخروجی بنام اراضی شرکت پاداد منجربه 
صدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت 
اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض 
داشته باشد ازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه 
اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم وگواهی 
درصورت  است  بدیهی  نمایند.  تحویل  محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم 
عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام به صدورسند مالکیت 

خواهدنمود.شماره م.الف)5/2562( 
تاریخ انتشارنوبت اول:13۹7/10/15-تاریخ انتشارنوبت دوم:13۹7/11/1

نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  قانون مذکور مستقر  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 33۹ و رای شماره 100647 مورخه 
۹5/2/4 به تقاضای یار محمد نظری فرزند ملک شاه نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت 21۹/۹5  متر مربع مجزی شده از پالک  11فرعی از 1از 3  اصلی واقع 
در بخش 4 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سنگین طال 
خراسانی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155561 
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹7/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹7/11/17

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 25۹ و رای شماره 10063۸0  مورخه ۹7/۹/1 به 
تقاضای آقای شمس اله محمدی فرزند علی مردان نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت 126/۹3  متر مربع مجزی شده از پالک  فرعی از 220۹ اصلی واقع در بخش 1 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمد حسین افتخاری رسیدگی 
و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم 
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155572
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹7/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹7/11/17

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

صورتمجلس افرازی پالک ثبتی ۸5۸ فرعی 
از 3 اصلی بخش1۰

 در اجرای دستور وارده شماره 13746مورخ 23 /10 /۹7 مبنی 
بر  افراز  ششدانگ پالک ثبتی ۸5۸ فرعی از 3 اصلی بخش 10 
ناحیه 00واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملک نور استان مازندران 
اینجانبان رنجبر به عنوان نماینده ثبت و مسلمی به عنوان نقشه 
بردار ثبت در معیت خواهان در تاریخ13۹7/10/1۹ از محل 
بازدید و  وقوع ملک واقع در نور رستمرود کوچه ارغوان 
نقشه ترسیمی با وضعیت محل تطبیق داده شدو عدم تعارض 

؛تجاوز؛ جابه جایی؛لغزندگی و عدم مغایرت با
مجاورین  احراز گردید مراتب جهت دعوت از خواندگان  به 
موجب اخطاریه  افراز به شماره 13۹7۸5610006001424-
۹7/۹/6 به نشانی خواندگان ارسال و برابر  گزارش اداره پست 
نور به علت عدم حضور مخاطب در محل الصاق گردید لذا 
مجددابرابر نامه شماره 7711-۹7/۹/25و به استناد ماده 1۸ 
آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در روزنامه  
به شماره2323-۹7/۹/26 چاپ و منتشر گردیده و سپس با 
حضور در محل به همراه وکیل  خواهان راس موعد مقرر  
و معاینه محل و تهیه نقشه توسط نقشه بردار و استعالم از 
شهرداری به موجب نامه شماره 13۹7۸5610006001۹21و 

اخذ جوابیه 
17۹66مورخ  شماره  توافقنامه  مفاد  به  توجه  با  نهایتا   -
۹7/10/23صادره توسط شهرداری نور با رعایت ماده 154 
قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداری ها و سایر بخشنامه 
ها و دستورالعمل های صادره سازمان نحوه و میزان مالکیت 
مالکین و حدود و مشخصات قطعات افرازی به شرح ذیل 

اعالم میگردد 
مالکیت : مالکیت محرم علی /حاجی خانی فرزند احمد به 
ابهر  از  تولد 1311/۹/5صادره  تاریخ  شماره شناسنامه 13۹ 
مشروط  صلح  استناد  به  ملی4410۸2۹432  شماره  دارای 
به  336ایزدشهر  13۹0/11/1۸دفتر  تاریخ   2130 شماره 
اعیان  و  از 3۸0سهم  عرصه  مالک 1۸0سهم مشاع  عنوان 
سهم 1۸0سهم مشاع از 3۸0 سهم 6 دانگ عرصه و اعیان 
موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۸4013۹ سری 
ب سال ۹0 که در صفحه 345 دفتر امالک جلد ۸2 ذیل 
شماره  نامه  موجب  به  است  گردیده  ثبت  شماره 1031۹ 
1446/125/33-۹7/۹/6اداره ثبت احوال نور خوانده مرحوم 

گردیده و وراث آن به اسامی سعید حاجی خانی و حمید 
بدخش  بدریه  خانم  خانی  حاجی  سهیل  و  خانی  حاجی 
میباشد  مالکیت مریم آخوندی فرزند محمد شماره شناسنامه 
544 تاریخ تولد4۹/4/12 صادره از تهران دارای شماره ملی 
0056754604به استناد صلح صلح قطعی شماره 2130 تاریخ 
شهر  شماره 336  رسمی  اسناد  دفترخانه  ۹0/11/1۸توسط 
نور استان مازندران به عنوان مالک 200 سهم مشاع از 3۸0 
سهم عرصه و اعیان متن سهم 200 سهم مشاع از 3۸0سهم  
ششدانگ عرصه و عیان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره 
چاپی67۸603سری الف سال ۹7 در دفتر امالک الکترونیکی 

به شماره 13۹720310006005726ثبت گردیده است 
عرصه مشاعی طلق  به شماره ۸5۸ فرعی از  3 اصلی واقع 
در بخش در حوزه ثبت ملک نور استان مازندران به مساحت 
3۸0 متر مربع به حدود شماال به دیوار به طول 20/00 متر 
به متصرفی  میترا انوار  شرقا به دیوار به طول 1۹/00 متر 
به متصرفی منجزی جنوبا به دیوار بطول 1۹/۹0 سانتی متر 
متصرفی میترا انوار شماره 752 فرعی غربا پی است بطول 

1۹/10  سانتی متر کوچه حقوق ارتفاقی  ندارد
 مشخصات قطعات افرازی شش دانگ زمین قطعه یک افرازی 
به شماره سه هزار و هشتصد فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزا 
شده از ۸5۸ فرعی از اصلی مذکور به مساحت 200 مترمربع 
که در سهم خواهان  بنام مریم آخوندی قرار گرفته است با 
حدود اربعه شماال دیوار به دیوار به طول 20 متر به 3 اصلی 
شرقا به دیوار 10 متر به سه اصلی جنوبا پی است بطول 1۹/۹5 
سانتیمتر به قطعه دو تفکیکی شماره سه هزار و هشتصد و 
یک فرعی از سه اصلی غربا درب و دیواریست بطول 10/05 
سانتیمتر به کوچه ارغوان  شش دانگ زمین قطعه دو افرازی به 
شمارهسه هزار و  هشتصد و یک فرعی از 3 اصلی  مفروز و 
مجزی شده از ۸5۸ فرعی از اصلی مذکور به مساحت 1۸0متر 
مربع که در سهم وراث خواندگان به اسامی سعید حاجی خانی 
و رو سهیل حاجی خانی و حمید حاجی خانی و خانم بدریه 
بدخش قرار گرفته است با حدود اربعه شماال به پی به طول 
1۹/۹5 سانتیمتر به قطعه تفکیکی شماره سه هزار و هشتصد 
فرعی از سه سه اصلی شرقا به به طول نه متر به سه اصلی 
جنوبا به دیوار به طول 1۹/۹0سانتیمتر به سه  اصلی غربا 

دیواریست  به طول ۹/05 سانتیمتر به کوچه ارغوان
 ابالغ نقشه و صورت مجلس افرازی در اجرای بند 6 آیین 
نامه از اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان نور به آقایان 

حمید  و  خانی  حاجی  سهیل  و  خانی  حاجی  سعید 
حاجی خانی و خانم بدریه بدخش خواندگان افراز نظر 

خانم  سوی  از  وکالت  به  حسینی  بابا  سید  آقای  اینکه  به 
مریم آخوندی مالک مشاعی 200 سهم مشاع از 3۸0 سهم 
مشاع از ششدانگ پالک ۸5۸ فرعی از 3 اصلی بخش 10 
ثبت نور واقع در نور رستمرود کوچه ارغوان تقاضای افراز 
حصه و سهمی ملک موکل خویش از پالک فوق الذکر را 
برابر درخواست و وارده به شماره ۹۹14 مورخه ۹7/۸/12از 
این اداره نموده و اخطاریه دعوت به افراز آن طی به شماره 
گزارش  موجب  ۹7/۹/6به  13۹7۸5610006001424مورخ 
شرکت پست در محل الصاق و همچنین در روز روزنامه سبز 
مورخه۹7/۹/26 چاپ و منتشر گردیده است سپس با عزیمت 
کارشناسان و محل وقوع این ملک و تهیه نقشه و استعالم از 
شهرداری نور طی نامه شماره 17۹66مورخه ۹7/10/23ضمن 
ممهور نقشه ارسالی با افراز آن موافقت کرده است و مسئول 
با   ۹7/10/30 14073مورخه  شماره  رای  برابر  نیز  اداره 
افراد فوق موافقت  نموده است لذا به پیوست تصویری از 
صورتمجلس افراز و نقشه افرازی فوق که به جنابعالی ابالغ 
می گردد و همچنین در یکی از جراید چاپی چاپ و منتشر 
می گردد چنانچه به نحوه افراز فوق اعتراضی داشته باشید می 
توانید برابر ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف 
مدت 10 روز پس از ابالغ اعتراض خویش را به دادگستری 
شهرستان نور تسلیم و رسید گواهی آن را به این واحد ثبتی 

تحویل نمائید 
حسن یوسفی رئیس ثبت اسناد و امالک نور

مفقودی
موتور  ۸2  ۸4 م   ۸16 پالک   13۹6 مدل  جک  سواری  کمپانی  سند  المنثی 
مفقود   NAKSH7326HB151۹2۸ شاسی     HFC4GA31DH0015۹65

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
المنثی برگ سبز سمند مدل 13۸4 پالک 326 ص ۹۸ ۸2 موتور 124۸4066300 

شاسی 14517501مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

وزیر کشور گفت: ذهنیت های نادرست فردی که به پنداشت 
های نادرست اجتماعی منتهی می شود، باالترین زمینه فساد در 
جامعه را فراهم می کند چرا که با این پنداشته ها، بسیاری از 
جهت گیری های نادرست و مهم تر از آن، ناهنجاری ها، عادی 

و عرفی می شود.
ازپایگاه اطالع رسانی وزارت کشور،  به گزارش زمان به نقل 
عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز در یکصدو سیزدهمین نشست 
ارائه گزارش از سوی رییس  از  شورای اجتماعی کشور پس 
سازمان بهزیستی، ضمن اشاره به اهمیت انجام چنین پژوهش 
هایی در کشور افزود: در تحقیقات اجتماعی و خصوصا در بخش 
تحلیل، نظرات و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که با تکرار 
به  نتایج  تحلیل  توان در  پژوهشی می  فرایندهای  و  روندها 
قطعیت بیشتری رسید.رحمانی فضلی در ادامه ضمن قدردانی از 
دست اندرکاران این پژوهش و ابراز امیدواری برای انجام چنین 
پژوهش هایی با سرعت بیشتر و در بازه های زمانی کوتاه تر 
اظهار داشت: گرچه اولویت های اقدام در خصوص آسیب های 
اجتماعی بر اساس مجموعه گزارش قبلی و جمع بندی های 
انجام شده در شورای اجتماعی در حضور رهبر معظم انقالب 
تعیین شده  است، لکن باید بر اساس گزارش های جدید و از 
جمله رویکردهای مشخص شده در این پژوهش، بروز رسانی 
پیوسته اولویت گذاری ها را مد نظر قرار داد.وی در ادامه به 

محتوای پژوهش سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: نگرش 
این پژوهش به مباحث روانشناسی اجتماعی نزدیکتر است بنابر 
این اگر مولفه های جامعه شناختی را هم وارد این پژوهش 
کنید برای برنامه ریزی و اقدام مناسب تر خواهد بود چرا که 
تبدیل نتایج طرح های پژوهشی به برنامه عملیاتی نیازمند همه 
جانبه و جامع بودن طرح های پژوهشی است و باید همه مولفه 
های مورد نیاز را مد نظر قرار گیرد.رحمانی فضلی خاطرنشان 
کرد: باید سعی کنیم در تحلیل داده های چنین پژوهش هایی 
عالوه بر رویکردهای کالن، نگاه تفصیلی به موضوع داشته باشیم 
از جمله توجه موثر به برش های منطقه ای به این معنا که 
در توزیع جغرافیایی به جز تقسیم بندی استانی، تقسیمات در 
داخل استان ها نیز مورد توجه قرار گیرد. چرا که شرایط در 
مراکز استان ها، شهرهای بزرگ، حاشیه شهرها، مناطق مختلف 
شهری و روستا ها متفاوت است و در نتیجه نیاز داریم که توزیع 
جغرافیایی پژوهش ها از جمله پیمایش ها دقیق تر و موثرتر 
طراحی و اجرا شود و همچنین در تحلیل نتایج پژوهش های 
موجود، این معیارها مورد دقت کافی قرار گیرد.وی اضافه کرد: 
همچنین جنس، تحصیالت، سن، گروه های شغلی و سایر 
فاکتورهای مهم نیز باید با دقت حداکثری مورد توجه قرار گیرد 
تا در اجرا و عمل گروه های هدف را موثرتر مشخص کنیم و 
بتوانیم با منابع محدود در اختیار، اهداف را دنبال کنیم و به 

نتایج مطلوب برسیم.وزیر کشور به اهمیت ذهنیت آحاد جامعه 
در خصوص مسائل مختلف و ادراک عمومی از شرایط اجتماعی 
از جمله آسیب های اجتماعی پرداخت و گفت: رابطه عین و 
ذهن بسیار وثیق است و ما به عنوان فرد فرد اعضای جامعه، بر 
اساس دریافت های ذهنی خود، ذهنیت جامعه را می سازیم. 
وی با اشاره به یافته های پژوهشی معتبر از جمله پژوهش ارائه 
شده در این جلسه ناظر بر فاصله زیاد بین واقعیات جامعه با 
ذهنیت مردم گفت: باید با تالش در جهت واقعی سازی ذهنیت 
ها، این فاصله زیاد را کم کنیم؛ چرا که تصویرهای ذهنی غلط 
به تدریج به باور و اندیشه تبدیل می شود و در آن صورت می 
تواند تبعات جبران ناپذیر داشته باشد.وی افزود: ذهنیت های 
نادرست فردی که به پنداشت های نادرست اجتماعی منتهی 
می شود، باالترین زمینه فساد در جامعه را فراهم می کند چرا 
که با این پنداشته ها، بسیاری از جهت گیری های نادرست و 
مهم تر از آن، ناهنجاری ها، عادی و عرفی می شود و در نتیجه 
این باورهای ذهنی غیر مطلوب که بر اساس تصورات غلط شکل 
گرفته است، تدریجا به عینیت می رسد.وزیر کشور در ادامه به 
اهمیت برنامه ریزی دقیق برای اطالع رسانی عمومی و تبلیغات 
کاربردی در مورد نتایج پژوهش ارائه شده گفت: باید در خصوص 
نتایج و آمار این پژوهش، پیوست رسانه ای و اجرایی قوی تدوین 
و مصوب شود و به دستگاه ها ابالغ کنیم تا در خصوص نتایج 
این طرح به خوبی عمل کنند.وی افزود: رسانه ها می توانند 
نقش مهمی در انتشار موثر نتایج این پیمایش و دیگر طرح های 
پژوهشی عرصه اجتماعی کشور داشته باشند مشروط بر آن که 
به صورت دقیقی نسبت به موضوع و مقدمات و موخرات آن آگاه 

شوند و بتوانند نتایج را به درستی به مردم منتقل کنند. 

وزیر کشور:

ذهنیت های نادرست فردی باالترین زمینه فساد 
را در جامعه فراهم می کند
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همسان سازی بازنشستگان نیازمند12هزار 
میلیارد تومان اعتبار است

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: فرمول مشخصی برای اجرای همسان 
سازی با همفکری و مشارکت تشکل های بازنشستگی طراحی شده و ارزیابی ما 

این است که اجرای این برنامه نیازمند اعتبار 12 هزار میلیارد تومانی است.
اجتماعی،  تأمین  سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره  از  زمان  پیام  گزارش  به 
محمدحسن زدا  در جلسه ای با اعضای کانون عالی بازنشستگان و مستمری 
بگیران تأمین اجتماعی اظهار داشت: مدیریت منابع مالی در سازمان تأمین اجتماعی 

و تعیین اولویت اختصاص منابع با جدیت پیگیری می شود.
وی اضافه کرد: پرداخت حقوق بازنشستگان اولین اولویت است و سایر تعهدات 

در اولویت های بعدی قرار دارند.
زدا تصریح کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان از مسائل بسیار مهم برای 

سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شود.
وی تصریح کرد: مبلغ بسته حمایتی برای 3 میلیون نفر بیمه شده سازمان تأمین 
اجتماعی به حساب آنها واریز شد و دوشنبه نیز برای 3 میلیون و 150 هزار نفر 

دیگر از بیمه شدگان واریز شد.
وی با بیان اینکه تا پایان سال 3 مرحله دیگر از این بسته های حمایتی به افراد 
مشمول ارائه می شود، گفت: بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که حقوقی کمتر 
از 3 میلیون تومان دریافت می کنند، 13 میلیون و ۸00 هزار نفر هستند که پس از 
تبادل اطالعات با سایر سازمانها و حذف همپوشانی ها مقرر شد که بسته حمایتی 

به 6 میلیون و 150 هزار نفر ارائه شود.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین 
اجتماعی با شماره 1420 پاسخگوی سواالت احتمالی درباره بسته حمایتی است، 
گفت: در مرحله قبلی به 2 میلیون و 600 هزار نفر مستمری بگیر سازمان تأمین 

اجتماعی بسته حمایتی ارائه شد.
زدا درباره پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی 
نیز گفت: مکانیزم پرداخت مطالبات این مراکز اصالح شده و اختیار مدیران درمان 
استانها افزایش یافته است. شرایطی ایجاد شده است که منابع موجود به صورت 

عادالنه بین مراکز طرف قرارداد تقسیم شود.
وی ادامه داد: برای تهاتر بدهی سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی طرف 

قرارداد با مطالبات این سازمان از دولت در حال پیگیری هستیم.
وی خاطرنشان کرد: تعامل سازنده با تشکل های بازنشستگان و مستمری بگیران 
با جدیت دنبال می شود و برای اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور برآورده شدن 

خواسته ها نیز از نظرات تشکل ها استفاده می شود.
مهدی درخشان، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای ارتقاء کیفیت 
خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مراجعه کنندگان، برنامه سقف گذاری 

خدمات سرپایی در مراکر درمانی تأمین اجتماعی درحال اجرا است.
وی افزود: بر اساس این برنامه پزشکان باید وقت معینی را برای معاینه و رسیدگی 
به بیمار اختصاص دهند تا رسیدگی و خدمات تشخیصی و درمانی با دقت و 

کیفیت باالتری انجام شود.
درخشان سقف گذاری را دارای مبنای علمی و مبتنی بر تجربه های سالهای گذشته 
دانست و گفت: این کار از چند ماه گذشته آغاز شده و به مرور در تمامی مراکز 

به اجرا در می آید.
علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین 
اجتماعی نیز در این جلسه گفت: سرپرست سازمان تامین اجتماعی تا کنون در 
مسئولیت های مختلفی که در سازمان تأمین اجتماعی بر عهده داشته عملکرد قابل 
تقدیری از خود به جا گذاشته است و اکنون نیز با توجه به چالش های پیش رو 
مسئولیت سنگینی را پذیرفته و بدون تردید در این مقطع حساس نیز به خوبی 
و با استفاده از توان و تجربه ارزشمند مدیران و همکاران، این سازمان بزرگ را 

مدیریت خواهد کرد.

خبر

توقف اجرای طرح جریمه  ریالی 
سربازی در سال آینده 

نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
مسلح، تاکید کرد که در هماهنگی با مجلس شورای 
اسالمی، اجرای طرح جریمه  ریالی در سال آینده قطعا 

متوقف خواهد شد.
سردار موسی کمالی ، درباره  برخی از اظهار نظرها در 
مورد اجرای طرح جریمه ریالی سربازی در سال آینده 
و پیگیری مجلس برای بازگرداندن این موضوع به قانون 
بودجه سال ۹۸ به ایسنا گفت : الزم است از نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی که در  تعامل با ستاد کل 
نیروهای مسلح این مساله را پیگیری کردند قدردانی کنم.

با توجه به  ادامه داد: طبق آخرین هماهنگی ها و  وی 
نظرات کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح اجرای طرح 
جریمه ریالی سربازی در سال آینده ادامه نخواهد داشت 

و امسال آخرین زمان اجرای این طرح است.
کمالی افزود: پس از این هر آنچه که تحت عنوان گمانه 
زنی درباره  احتمال بازگشت طرح جریمه ریالی سربازی 
به قانون بودجه ۹۸ مطرح شود نادرست است و به هیچ 
عنوان همانطور که پیش از این نیز گفته شده بود احتمال 

بازگشت این قانون وجود ندارد.
رئیس اداره  سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
درباره اینکه واجدین شرایط تا چه زمانی می توانند نسبت 
به بهره مندی از طرح جریمه  ریالی سربازی اقدام کنند 
گفت: برابر قانون افرادی که تا پایان امسال حداقل ۸ 
سال غیبت یا بیشتر از آن داشته باشند می توانند با مراجعه 
به دفاتر پلیس +10 نسبت به تعیین تکلیف وضعیت 

سربازی خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: در همین راستا نیز تمامی افرادی که تا 
آخرین روز کاری امسال نسبت به تکمیل مدارک خود 
اقدام کرده و دارای شرایط بهره مندی از جریمه  ریالی 
سربازی باشند می توانند از این طرح استفاده کنند و اگر 
چنانچه اقساط این طرح نیز به سال آینده موکول شود 
ایرادی ندارد. اما شرط اصلی این است که حتما نسبت به 
تعیین تکلیف و تکمیل مدارک تا پایان امسال اقدام شود.

سردار کمالی درباره  معایب اجرای طرح جریمه ریالی 
سربازی نیز گفت: متاسفانه آمارهای ما نشان می دهد 
که عمده  مشموالن غایب واجد شرایط از  این طرح 
استفاده نکرده اند بلکه بسیاری از مشموالن نسبت به 
تعیین تکلیف سربازی خود اقدام نکرده و به امید این که 
روزی مشمول بهره مندی از این طرح شوند وارد غیبت 

از سربازی شده اند.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر این طرح هزینه های زیادی 
را نیز به نیروهای مسلح وارد کرده و برابر نظر سنجی های 
انجام شده سبب وارد شدن آسیب های روحی و ایجاد 
احساس تبعیض در میان سربازان در حال خدمت شده 

است.
سردار کمالی تصریح کرد:  ستاد کل نیروهای مسلح از هر 
طرح و ایده ای در راستای افزایش نشاط سربازی و بهبود 

کیفیت خدمت سربازی استقبال خواهد کرد.

خبر

مدیرکل دفتر پیشگیری از بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت با اشاره 
به آغاز اجرای بزرگ ترین طرح های مطالعاتی کشور در زمینه دیابت گفت: 
امروزه شاهدیم بیماری های غیرواگیر مثل دیابت بیشترین عوامل خطر برای 
جوامع بشری محسوب می شوند بنابراین باید سیاست نظام سالمت نیز به 

سمت مراقبت از بیماری های غیرواگیر سوق یابد.
از  پیشگیری  دفتر  مدیرکل  استوار  افشین  دکتر  زمان،  پیام  گزارش  به 
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت در نخستین نشست اجرای عملیاتی 
این طرح که در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی 
تهران برگزار شد، در ارتباط با یکی از بزرگ ترین طرح های مطالعاتی کشور 
در زمینه دیابت و اهمیت اجرای آن اظهارداشت: از آنجایی که نظام سالمت 
در کشور ما بر مبنای بیماری های واگیر شکل گرفته، تا حدودی در همان 
پارادایم باقی مانده است. این در حالی است که امروزه شاهدیم بیماری های 
غیرواگیر مثل دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی و عروقی و سرطان 
بیشترین عوامل خطر برای جوامع بشری محسوب می شوند. به همین دلیل 
الزم است تا سیاست نظام سالمت نیز به سمت مراقبت از بیماری های 

غیرواگیر سوق یابد.
وی با اشاره به ارکان اصلی نظام مراقبت از بیماری های غیرواگیر که شامل 
نظام ثبت مرگ، کنترل عوامل خطر و اقدامات و مداخالت است، گفت: 
نیازمند جمع آوری اطالعات در  بیماری های غیرواگیر  برای مداخله در 
خصوص شیوع بیماری در جامعه هستیم؛ اما تنها این موضوع کافی نیست و 
در حین و پس از مداخله نیز باید این اطالعات جمع آوری شود تا اثربخشی 

مداخالت مورد بررسی قرار گیرد.
استوار با بیان اینکه با همکاری موسسه ملی تحقیقات سالمت تا سال آینده 
10 پیمایش جامع کشوری در حوزه های مختلف سالمت طراحی شده 
است، در مورد این مطالعه جامع که با حمایت شرکت سانوفی فرانسه 
طراحی و اجرا می شود، گفت: مطالعه »DiaCare« قصد دارد تا کیفیت 
مراقبت دیابت را در کشور بررسی کند و با توجه به جامعیت و بهره گیری 
از استانداردهای اروپا، این امکان را در اختیار برنامه ریزان قرار  دهد تا منابع و 
امکانات درمانی را بر اساس کمبودهای واقعی و برآمده از آمارهای رسمی 
تخصیص دهند، نه بر اساس حدس و گمان و مطالعات پراکنده و نه چندان 
دقیق. این موضوع سبب خواهد شد که نه تنها از هدر رفتن منابع جلوگیری 

کنیم که خدمات باکیفیت تری نیز در اختیار بیماران دیابتی قرار دهیم.
دکتر رامین حشمت که مسئولیت اجرای این طرح در سطح دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور را به عهده دارد نیز در این نشست با اشاره به سفری 
که جناب آقای رییس جمهور حسن روحانی و هیئت دولت در حدود سه 
سال پیش به کشور فرانسه داشتند گفت: حاصل این سفر برای نظام سالمت 
تفاهم  نامه ای بود که در کاخ الیزه امضا شد. در این تفاهم نامه  شرکت سانوفی 
متعهد شد تا از مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه کنترل بیماری های غیرواگیر 
در ایران حمایت کند. خوشبختانه در دو سال و نیم گذشته تیم های مختلفی 
در داخل و خارج از کشور و در بدنه وزارت بهداشت این مطالعه را از تمام 

جهات مورد بررسی کارشناسی قرار دادند و حال آماده اجر شده است.
وی با بیان اینکه، هدف از این مطالعه که »DiaCare« نام گرفته، بررسی 

وضعیت کنترل بیماری دیابت در ایران است، گفت: متأسفانه مطالعه جامعی 
در حوزه مراقبت دیابت در کشور نداریم. به طوری که بر اساس آمار موجود 
نمی  توان برنامه ریزی دقیقی در حوزه نظام مراقبتی صورت داد. این در حالی 
است که در این مطالعه قرار است، در هر استان 432 نمونه از بیماران 
دیابتی، از در منزل انتخاب شوند و بعد از اعالم آمادگی برای شرکت در این 
مطالعه کشوری، دیابت آن ها از جنبه های مختلف )قندخون ناشتا، غیر ناشتا، 
بررسی عوارض، مراقبت های درمانی و پیگیری های پزشکی و حمایت های 
اجتماعی( مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه 13هزار و 3۹2 بیمار مبتال 
به دیابت نوع 2 در محدوده سنی 35 تا 75 سال که حداقل سه ماه از زمان 

تشخیص بیماری شان گذشته باشد مورد بررسی قرار می گیرند.
حشمت افزود: هدف اصلی ما در این مطالعه بررسی وضعیت کنترل بیماری 
دیابت وعوارض ناشی از آن، دسترسی به خدمات و  همچنین کیفیت 
زندگی بیماران دیابتی است. ما میخواهیم بدانیم آیا بیماران دیابتی پیگیر 
درمان خود هستند یا اگر نه! این عدم پیگیری به چه دلیل است؟ و آیا 
اگر درمانی دریافت می کنند، این درمان ها در کنترل بیماری آن ها مؤثر بوده 
است یا خیر؟ این موضوعی است که پیش تر در مطالعات کمتر دیده شده 
یا جامعه آماری آن محدود و غیردقیق بوده است. این در حالی است که  
مطالعه اخیر به برنامه ریزان ما کمک خواهد کرد تا در برنامه ریزی های آینده 
خود، مشکالت را به صورت دقیق ببینند و بر اساس آن بودجه و امکانات 

الزم را فراهم آورند.
در ادامه جلسه، مسوولین اجرایی پروژه از پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم 
و شرکت سانوفی در مورد جزییات اجرای مطالعه، انتخاب خوشه ها، 
انتخاب بیماران، رضایت نامه، پرسشگری، نمونه گیری های بیولوژیک، 
پروتکل انتقال نمونه ها و... توضیحات و آموزش های الزم را ارایه کردند و 

به سواالت تیم های اجرایی طرح از دانشگاه ها پاسخ دادند.
گفتنی است؛ مطالعه Population Based )بر پایه جمعیت( وضعیت 
بیماران دیابتی نوع دو،  با حجم نمونه بیش از 13 هزار بیمار در کل کشور 
با پشتیبانی علمی و مالی شرکت سانوفی انجام می شود. این مطالعه جهت 
بررسی وضعیت کنترل دیابت، درمان فعلی، دسترسی به خدمات، کیفیت 
زندگی، عوارض ایجاد شده ناشی از دیابت ، بیماریهای همراه و .... در 

بیماران دیابتی از قبل شناخته شده انجام می شود.
 بعد از فاز آزمایشی )پایلوت( که در استان مازندران، در دو دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران و بابل به انجام رسید، بیمارگیری در سه فاز اجرا می شود. 
با توجه به اینکه فاز اول بیمارگیری در فصل زمستان خواهد بود، در این فاز 
24 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی از ده استان عمدتا گرمسیر و 

جنوبی کشور شرکت دارند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت: اعتبار مربوط به بیمه 
رانندگان تاکسی در الیحه بودجه ۹۸ حذف شده است.

مرتضی ضامنی اظهار کرد: مقرر شده بود با اختصاص اعتباری مشخص 
در قانون بودجه سنواتی کشور، بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی شهری 

با برخورداری از یارانه های دولتی تداوم یابد.
به گفته وی برای این منظور در طرح نمایندگان مجلس برای اصالحیه 
بودجه ۹7 مبلغ 22 هزار میلیارد ریال از محل قانون هدفمندی یارانه ها 
برای این طرح پیشنهاد و مقرر شد در بودجه سال ۹۸ نیز این اعتبار 

تمدید شود.
وی ادامه داد: امیدواریم با تدبیر نمایندگان مجلس نگاه ویژه ای در 
بررسی الیحه بودجه ۹۸ به موضوع بیمه رانندگان تاکسی شود و در 
کمیسیون تلفیق مجددا شاهد احیای این اعتبار به منظور کمک به این 

قشر زحمتکش باشیم.

اعتبار بیمه رانندگان تاکسی در الیحه 
بودجه 98 حذف شد

رئیس سازمان غذا و دارو از کمبود 21 قلم دارو در کشور خبر داد و 
گفت: در زمینه داروی بیماران خاص و عمومی در دهه فجر، 40 داروی 

جدید به بهره برداری می رسد.
مهدی پیرصالحی در مورد داروهای جدید بیماران گفت: در زمینه های 
مختلف دارویی اعم از داروی بیماران خاص و عمومی در دهه فجر، 40 

داروی جدید به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: همچنین در بحث مواد اولیه نیز اقداماتی در دست انجام 
است به طوری که در بخش های مختلف دارویی، با این اقدام سعی 
خواهیم کرد در بحث داروهای خارجی که در بازار بوده، کاهش قیمتی 

محسوسی ایجاد شود.
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: در داروهای عمومی تا 30 درصد و 
داروهای بیماران خاص حداقل 40 درصد کاهش قیمت خواهیم داشت 

که البته در برخی موارد، این کاهش قیمت به 60 درصد نیز می رسد.

کاهش60 درصدی قیمت برخی 
از داروها

وزیر ورزش و جوانان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۸0 هزار نفر از 
تسهیالت وام ازدواج بهره مند شده اند.

 مسعود سلطانی فر در نشست هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی ساماندهی 
امور جوانان که در این وزارتخانه برگزار شد، افزود: 15۸هزار نفر در 
نوبت دریافت وام ازدواج هستند و با توجه به آمار ارائه شده بیش از یک 
میلیون نفر تا پایان امسال از تسهیالت ازدواج آسان بهره مند خواهند شد.

وی گفت: ازدواج سفید یکی از ناهنجاری های اجتماعی است و سوغات 
فرنگ است و همه دستگاه های اجرایی و عملیاتی باید به طور جدی 
نسبت به این آسیب اجتماعی ورود کنند. سلطانی فر اظهار داشت: برای 
ساماندهی این امر و جلوگیری از انحرافات بعدی و بی بند و باری هایی 
که در بلندمدت پیامد آن خواهد بود باید جامعه را به نحو مطلوب آگاه 
کرد. وزیر ورزش و جوانان ازدواج آسان را ارزشمند عنوان کرد و افزود: 

به لحاظ اجرایی و سخت افزاری باید همه در صحنه حاضر شوند.

880 هزار نفر از تسهیالت وام 
ازدواج استفاده کردند

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره 4/143۹اصلی بخش 10 خوی بنام اقای ولی علی اکبرلو 
در جلد 52 و صفحه ۹3 ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده 
»با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده 120- 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 ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد. و مورد ثبت برابرنامه شماره ۹50007 مورخه ۹5/12/17 
شعبه سوم اجرای احکام  دادگستری خوی در قید بازداشت میباشد ،در ضمن این 

آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  اسماعیل زینالی دارای شناسنامه شماره  2156 خوی   بشرح دادخواست به 
کالسه ۹7174۸/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان احمد زینالی بشناسنامه 7 خوی در تاریخ ۹6/۹/2۸ اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   علی اکبر زینالی 
فرزند احمد –ش ش 3۹273 خوی –پسر متوفی/2-   علی اصغر زینالی فرزند احمد 
-ش  ش    451۹۹ خوی-پسر متوفی/3- اسماعیل  زینالی فرزند احمد -ش  ش 
2156    –خوی-پسر متوفی/4-   معصومه زینالی فرزند احمد  - ش ش 42751 
-خوی-دختر متوفی/5-  زینب زینالی فرزند احمد -  ش ش   1072   خوی- دختر 
متوفی/6-   خدیجه زینالی فرزند احمد -ش ش172۹     خوی –دخترمتوفی/7-  
مصور بدل آبادی فرزند معصوم    -ش ش  427    خوی -همسر متوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  علی اصغر مددلو     دارای شناسنامه شماره  23 بشرح دادخواست به کالسه  
۹7204۹/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان مختار مددلو بشناسنامه 756 در تاریخ ۹6/10/7 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-    علی اصغر مددلو فرزند مختار–ش 
ش  23 خوی –پسر متوفی/2-   رضا مددلو فرزند مختار -ش  ش     27۹016۹۹42 
خوی-پسر متوفی/3-   سکینه مددلو فرزندمختار   -ش  ش  14۹3  –خوی-دختر 
متوفی/4-  لیال  مددلو فرزندمختار- ش ش  27۹0627533 -خوی-دختر متوفی/5- 
منصوره میرزا خانلو  فرزندقاسم -  ش ش  736 خوی- همسر متوفی/ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  نادر شیخکانلوی میالن     دارای شناسنامه شماره  254   بشرح دادخواست 
به کالسه  2077/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان حمید شیخکانلوی میالن بشناسنامه2۸200۹761۸ در تاریخ 
۹7/6/21 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- 
متین  شیخکانلوی میالن     فرزند  حمید   –ش ش 27۹2064013   خوی –پسر 
متوفی/2-  ندا شیخکانلوی میالن     فرزند  حمید   -ش  ش    27۹1۸66۹30 خوی-

دختر متوفی/3- زهرا  شیخکانلوی میالن     فرزند قادر  -ش  ش 4۹30077710   
–چایپاره -همسر متوفی/4- نادر  شیخکانلوی میالن     فرزند مجید  - ش ش  254    
-پلدشت -پدر متوفی/5-   تمام شیخکانلوی میالن     فرزند عدالت   -  ش ش  
1۹۹  -پلدشت- مادر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسین تدین دارای شناسنامه شماره  66   بشرح دادخواست به کالسه  ۹720۹6  این دادگاه در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل تدین بشناسنامه 60۸ در 
تاریخ ۹7/۸/4  اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  حسین تدین 
فرزند  اسمعیل   –ش ش 66 خوی –پسر متوفی/2- فاطمه  تدین فرزند  اسمعیل   -ش  ش  33۸33 
خوی-دختر متوفی/3-  رباب  تدین فرزند اسمعیل  -ش  ش  33۸34  –خوی-دختر متوفی/4-   
خدیجه تدین فرزند اسمعیل   - ش ش  676 -خوی-دختر متوفی/5-  فریده سبحانی  فرزند غفار   
-  ش ش   325 خوی- همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   مریم صالحی دارای شناسنامه شماره  334۸0   بشرح دادخواست به کالسه  
۹72104/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه   ۹2/3/5 تاریخ  در   ۸372 بشناسنامه   صالحی  محمد  شادروان  که  داده 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   سکینه صالحی 
فرزند  محمد  –ش ش 2۹5 خوی –دختر متوفی/2-   حوا صالحی فرزند محمد 
-ش  ش    ۹44 خوی-دختر متوفی/3-  فاطمه  صالحی فرزند محمد -ش  ش  
37۹77   –خوی-دختر متوفی/4-  نجیبه  صالحی فرزند محمد   - ش ش   334۸1  
-خوی-دختر متوفی/5- فیضه  صالحی فرزند محمد -  ش ش  2300 خوی- دختر 
متوفی/6-  مریم صالحی فرزند محمد   -ش ش425   خوی –دخترمتوفی/7-  حبیبه  
جعفرلو  زری  متوفی/۸-   -دختر  محمد  -ش ش 334۸0 خوی  فرزند  صالحی 
فرزندعلی    -ش ش 6     خوی-همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

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

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
برابر آراء صادره  هیات / هیاتهای  موضوع قانون  تعیین  و تکلیف  وضعیت  ثبتی  
اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  شهرستان  لنگرود  
تصرفات  مالکانه و بالمعارض متقاضی  ذیل  محرز گردیده است لذا  مشخصات  
متقاضی  و امالک  مورد تقاضا  به منظور  اطالع عموم  در دو نوبت به فاصله 15  روز  
در روزنامه  های محلی و سراسری  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 اداره ثبت  اسناد  و امالک  محل 
تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماهلل  از تاریخ  اعتراض  دادخواست  
خود را به مراجع  قضایی  تقدیم  نماید . بدیهی است در  صورت  انقضای  مدت  
مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر  خواهد شد 
صدور  سند مالکیت  مانع  از مراجع  متضرر  به  مراجع  ذیصالح  قضایی  نمی باشد.
- برابر  رای  شماره  7217 مورخ ۹7/10/12  تصرفات  مالکانه  خانم فریده  قاسمیان  
لنگرودی  فرزند احمد  شماره شناسنامه  551 کد ملی  00412۸3430 بصورت  
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  به مساحت  1006/12  متر مربع  
به  پالک  5435  فرعی  از 1۸4  اصلی  مفروز  از پالک  فرعی  30  واقع در  قریه  

چاف  حومه  لنگرود  بخش  15  گیالن  محرز  گردید.
1۰۰2- رییس ثبت  اسناد و امالک  شهرستان  لنگرود-  محمد رضا فروهی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/15

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  حسن پاشازاده دارای شناسنامه شماره  41۹۹5   بشرح دادخواست به کالسه  
۹7206۸   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان اسماعیل پاشا زاده بشناسنامه 3 در تاریخ ۹7/1/۹ اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   حسن پاشازاده فرزند  اسمعیل   –ش ش  
41۹۹5 خوی –پسر متوفی/2-   حسین پاشازاده فرزند  اسمعیل   -ش  ش    4۸۸24 
خوی-پسر متوفی/3-  رضا  پاشازاده فرزند اسمعیل  -ش  ش 41۹۹6  –خوی-پسر 
متوفی/4-  حمیده  پاشازاده فرزند اسمعیل   - ش ش   214  -خوی-دختر متوفی/5-  
راحله پاشازاده فرزند اسمعیل  -  ش ش  20۸7 خوی- دختر متوفی/6-   علی پاشازاده 
فرزند اسمعیل   -ش ش 27۹0262705  خوی –پسرمتوفی/7- سکینه اسکندری نژاد 
فرزند جالل -ش ش ۸66 خوی -همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

برگ اجرائیه 
 محکوم له محرم محسنی فرزند قربانعلی   به نشانی خوی –خوی روستای بدل اباد 
با وکالت محمد دادگر محکوم علیها 1کامران -2- رسول 1- یوسفی 2-زینالی فرزند 
1- عزیز ---- نشانی 1- خوی –خ خمینی –کوی بهداشت –سمت چپ پالک 43 
2- خوی خیابان احمدنیا –اندکی مانده به شهر فرش خوی  خیاطی زینالی  بموجب 
دادنامه شماره  136/۹7    مورخه ۹7/2/2۹  شورا ی حل اختالف  شعبه نهم  که وفق 
دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است 
محکوم علیها  محکوم  هستند به  پرداخت مبلغ 26/000/000 میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ3۸0/000 ریال هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل  و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک در حق خواهان پرداخت نمایند..ضمنا پرداخت نیم عشر 

دولتی به عهده  محکوم علیها  می باشد 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 137۹/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

قاضی شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی و به آن عمل نماید.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مهناز شهبازی دارای شناسنامه شماره 310 بشرح دادخواست به کالسه  ۹71۸۹۹/
ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان حسینقلی شهبازی بشناسنامه11 در تاریخ۹2/1/24 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  حسن   شهبازی فرزند حسینقلی –ش 
ش365 خوی –پسر متوفی/2- نازلی  شهبازی فرزند  حسینقلی  -ش  ش  6147 
خوی-دختر متوفی/3- بتول  شهبازی فرزند حسینقلی -ش  ش 364 –خوی-دختر 
متوفی/4- مهناز   شهبازی فرزند حسینقلی - ش ش  310 -خوی-دختر متوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی نوبتی سه ماه دوم
 سال 1397 قسمتی از امالک حوزه ثبتی شهرستان فردیس

با ستناد ماده 11 و 12 قانون ثبت کلیه امالک واقع در حوزه ثبتی ناحیه یک کرج که 
در خواست ثبت آنها در سه ماه دوم سال 13۹7 پذیرفته شده و به موجب قانون و 
مقررات ثبتی آگهی آنها بایستی در موعد منتشر گردد ، جهت اطالع عموم برای هر 

یک از متقاضیان ثبت بشرح ذیل اعالم می شود.  
بخش شهرستان فردیس امالک خالصه : از پالک 162 اصلی در کرج فردیس

اعیانی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 2512/۹3 متر 
مربع تحت پالک 50060 فرعی اصلی مفروز ومجزای شده از 162 اصلی بنام آقای 
احمد بشیری فرزند قربانعلی .اشخاصی که نسبت به امالک فوق اعتراض داشته باشند 
و یا بین آنها و متقاضیان در مراجع قضایی دعوائی اقامه شده و در جریان میباشد ، 
برابر مقررات ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی بمدت ۹0 روز اعتراضی کتبی 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس تسلیم و رسید دریافت نمایند 
. معترضین فوق الذکر موظف و مکلفند در مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس مراجعه و گواهی طرح دعوی اخذ شده 
از مراجع قضایی ذیصالح را تسلیم نمایند . درغیر اینصورت حق واخواهی از آنان 

ساقط خواهد شد. / ز ۸02
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول 13۹7/11/1 تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم  13۹7/12/1 

 محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   سعید آباطی زاده دارای شناسنامه شماره34677 بشرح دادخواست به کالسه  
۹72076   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان صغری کوزه کنانی بشناسنامه2۸1۹3 در تاریخ ۹7/4/13 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   عبداله آباطی زاده فرزند 
محرم    –ش ش 45463   خوی –پسر متوفی/2-   جمشید آباطی زاده فرزند محرم  
-ش  ش   34676 خوی-پسر متوفی/3- سعید آباطی زاده فرزند محرم   -ش  ش 
34677 –خوی-دختر متوفی/4-  ناهیده  آباطی زاده فرزند محرم    - ش ش  43454    
-خوی-دختر متوفی/5-   رقیه آباطی زاده فرزند محرم  -  ش ش  1744 خوی- دختر 
متوفی/6-  طیبه  آباطی زاده فرزند محرم    -ش ش  51005 خوی –دخترمتوفی/7-   
محرم آباطی زاده فرزند عبداله     -ش ش  224    خوی -همسر متوفی/ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

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 
برابر  رای شماره 13۹76031۸603004400- ۹7/10/5 هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد 
ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای 
محرمعلی  اصغرزاده ولدی فرزند علی به شماره  شناسنامه 23۹ صادره از صومعه  سرا  
در قریه  پاسکیاب در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  به مساحت 
۹5 متر مربع  پالک  فرعی 6657 از اصلی 43  مفروز  مجزی شده  از پالک  ۹4 و۹7 
از اصلی  43 واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری از مالک  رسمی خانم گل قدیمی 
شالدهی محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به 
فاصله  15 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:5725– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه
  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/15

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  حبیبه صالحی دارای شناسنامه شماره  334۸0   بشرح دادخواست به کالسه  
۹72103/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان مرحومه زری جعفرلو بشناسنامه 6 در تاریخ ۹6/12/21  اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   سکینه صالحی 
فرزند  محمد  –ش ش 2۹5 خوی –دختر متوفی/2-   حوا صالحی فرزند محمد 
-ش  ش    ۹44 خوی-دختر متوفی/3-  فاطمه  صالحی فرزند محمد -ش  ش  
37۹77   –خوی-دختر متوفی/4-  نجیبه  صالحی فرزند محمد   - ش ش   334۸1  
-خوی-دختر متوفی/5- فیضه  صالحی فرزند محمد -  ش ش  2300 خوی- دختر 
متوفی/6-  مریم صالحی فرزند محمد   -ش ش425   خوی –دخترمتوفی/7-  حبیبه  
صالحی فرزند محمد  -ش ش 334۸0 خوی -دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

بزرگ ترین طرح  مطالعاتی »دیابت« درکشور کلید خورد

مفقودی
 برگ سبز وکارت ماشین وانت پیکان 1600مدل 13۸۹ش شهربانی 5۸5م2۹ایران  
۸2ش موتور 114۸۹055۹۹2ش شاسیnaaa46aabg146۹3۸مفقود گردیده و 

 بابل از درجه اعتبار ساقط می باشد
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مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی:

سهم ایران از سبد پلیمر جهان، 
فقط تولید 20 پلیمر است

بیان  با  پتروشیمی  بازرگانی  عامل شرکت  مدیر 
درصنایع  پلیمر   400 از  حاضر  حال  در  اینکه 
پتروشیمی جهان حدود 20 پلیمر در ایران تولید 
می شود، گفت: اکثر طرح های در دست ساخت 
پتروشیمی با مشکل الیسنس و تحقیق و توسعه 

مواجه هستند.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، »مهدی شریفی نیک نفس« در 
حاشیه امضا تفاهم نامه کمیسیون انرژی و محیط 
زیست اتاق بازرگانی و پژوهشگاه صنعت نفت 
به جایگاه تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی 
واحد   60 حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
پتروشیمی در حال ساخت در کشور داریم که 
تعداد زیادی از آن ها با مشکل الیسنس و تحقیق 
و توسعه مواجه هستند که پژوهشگاه صنعت نفت 
می تواند در این زمینه  به این شرکت ها خدمات 
ارایه کند. مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی 
ایران با اشاره به ساخت واحد های پتروشیمی در 
در  پتروشیمی،  در صنعت  کرد:  تصریح  کشور، 
زمینه پلیمر 400 نوع محصول در جهان وجود 
دارد که صرفا 20 نوع آن در کشور تولید می شود 
ولی می توان اذعان داشت که ما از قابلیت تکمیل 
زنجیره ارزش تولیدات پلیمری و پتروشیمی در 

سطح مناسب و ظرفیت باال برخورداریم.
بازرگانی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
پتروشیمی با اعالم اینکه بازار مناسبی برای مواد 
پتروشیمی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: در 
شرایط فعلی حدود چهار میلیون تن مصرف مواد 
پتروشیمی در کشور وجود دارد که بخش عمده 
این محصوالت وارداتی بوده از این رو، با توجه به 
ظرفیت و تکنولوژی موجود در کشور باید جایگاه 
تحقیق و توسعه را بهبود بخشیم و بتوانیم بسیاری 

از این مواد را در داخل کشور تولید کنیم.
با  نفت  صنعت  پژوهشگاه  افزود:  نیک  نفس، 
می تواند  خود  پتانسیل  و  توانمندی  به  توجه 
ارایه  بخش های خصوصی  به  را  پروپوزال هایی 
کند و فعالیت های تحقیقاتی خود را در جهت 
عملیاتی  واحد ها  این  در  فنی  دانش  توسعه 
بخش  در  شرکت ها  این  حتم  طور  به  و  کند 
سرمایه گذاری و تجاری سازی محصول می توانند 

این مرکز تحقیقاتی را حمایت کنند.

خبر

 شرکت نفت استان البرز قرارداد ممیزي
 ایزو50001 منعقد کرد

قرارداد ممیزي ثبت و صدور گواهینامه ایزو 50001 بین شرکت ملی پخش 
 TÜV(( فرآورده های نفتی استان البرز و نماینده شرکت توف اینترسرت

InterCert از کشور آلمان منعقد شد.
به گزارش زمانبه نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
استان البرز محمدرضایگانه رئیس ناحیه سیار و نماینده  مدیریت انرژي شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی استان البرز گفت:  طي این قرار داد کلیه سیستم 
هاي نگهداشت و برنامه هاي بهینه سازي مصرف انرژي و سایر برنامه هاي 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز که با مصرف انرژي توام 
هستند تحت ممیزي و پایش و سیستم کنترلي قرار مي گیرد. یگانه اضافه کرد  
که در صورت احراز استقرار ، کنترل  ونگهداشت سیستم انرژي، این شرکت 

موفق به اخذ گواهینامه ایزو 50001 )سیستم مدیریت انرژي( خواهد شد.

 راه اندازی اولین سیستم حفاظت کاتدی
 با استفاده از انرژی خورشیدی

کارشناسان منطقۀ تهران موفق شدند نخستین ایستگاه CPS سیستم حفاظت 
از زنگ را در خارج از تأسیسات با استفاده از انرژی خورشیدی راه اندازی 
کنند. به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومي شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران منطقۀ تهران، امیر نوروزی- کارشناس واحد خوردگی در خصوص 
فرآیند راه اندازی و نصب این سامانه  گفت: با همت و درایت همکارانمان 
در واحد برق، اولین ایستگاه CPS خورشیدی که انرژی الکتریکی مورد 
نیاز آن از منبع بزرگ و عظیم خورشید تامین می شود در این مکان نصب و 
با موفقیت راه اندازی شد. وی هدف از اجرای این پروژه را پوشش و تأمین 
پتانسیل محدوده ای از خطوط 1۸ و 24 اینچ اصفهان / ری و جلوگیری از 
سرقتهای مکرر CPSکه پیش از این موجب خارج شدن ایستگاه جعفریه از 
مدار می شد دانست و افزود : این فرآیند با باند نمودن به خط 26 اینچ در حالی 
منتج به راه اندازی CPS ایستگاه حفاظت کاتدی در ضلع شمالی و بیرونی 
فشارشکن کوه نمک  شد که پیش از این فاقد برق بود. وی در خصوص روند 
این پروژه گفت : از آنجائی که پتانسیل فوالد مدفون در خاک نسبت به الکترود 
مس/ سولفات مس ) نیم پیل ( اندازه گیری می شود، با باال رفتن نیروی محرکه 
الکتریکی ) EMF (، شدت خوردگی نیز افزایش می یابد و در حالیکه ایستگاه 
مذکور از بدو راه اندازی خط 26 اینچ خارج از مدار ، فاقد برق و دارای ایرادات 
زیرساختی بود، پس از بررسی و انجام تست های الزم برای راه اندازی در 
فاصله ۹5 متری از خط ، کانالی به موازاِت آن حفاری ، ریگالژ و با استفاده از 
روش غرقآبی آندگذاری شد. وی اضافه کرد: در ادامۀ این پروسه، فعالیتهای 
طبقه بندی شده و اصولی، مرحله به مرحله انجام و پس از اجرای تمام مراحل 
آند گذاری و باند کردن، پتانسیِل نقاِط اندازه گیری خطوط 1۸ و 24 اینچ، مورد 
ارزیابی قرار گرفت و پروسۀ راه اندازی با موفقیت پشت سر گذاشته شد. وی 
خاطرنشان کرد: با راه اندازی این سیستم، انرژی پاک خورشیدی مورد استفاده 
قرار می گیرد و برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، احتیاج نداشتن به 
خطوط انتقال و توزیع برق، سهولت در نصب، نگهداری و بهره برداری و عدم 

مصرف انرژی های فسیلی را می توان از مهمترین مزایای این طرح دانست.

کوتاه از انرژی

مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت: از حضور شرکت های توانمند 
خارجی در توسعه صنعت نفت در بخش خزر استقبال می کنیم اما 
معطل آنها نمی مانیم. به گزارش زمان به نقل از تارنمای شرکت نفت 
خزر، »علی اصولی« در نشست راهبردی این شرکت که با حضور 
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد، افزود: در 
صورت مشارکت با شرکت های بزرگ خارجی، نتایج بهتری در حوزه 
نفت و گاز دریای خزر به دست خواهیم آورد اما معطل آنها نمی مانیم 

و با اتکا به توان داخل، فرآیندهای کاری را پیش می بریم.
وی افزود: پس از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، نشست های 

مفصلی با شرکت های متخصص و بزرگ جهان در حوزه آب های 
عمیق در شرکت نفت خزر برگزار و تفاهمنامه هایی نیز در این زمینه 
امضا شد اما اگر شرکت های خارجی پای کار نیایند، ما با اتکا به توان 

داخل به فعالیت های خود ادامه می دهیم.
مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت: در گذشته نگاه مسئوالن کشور به 
دریای خزر بیشتر نگاهی سیاسی و امنیتی بود تا اقتصادی اما امروز با 
اقدام ها و فعالیت های اکتشافی که توسط شرکت نفت خزر انجام و 
منتهی به کشف میدان سردار جنگل شد، نگاه اقتصادی-سیاسی غالب 

شده است.

به گفته وی، مطالعات درباره پنج منطقه آب های عمیق دنیا که مثلث 
ترین  معروف  آفریقا  جنوب  و  مکزیک  خلیج  شمالی،  آمریکای 
آنهاست، نشان می دهد فعالیت های اکتشافی در آب های عمیق نه تنها 

کم نشده بلکه افزایش یافته است.
در  فعالیت  نفت سبب شد  قیمت  آمدن  پایین  کرد:  یادآوری  وی 
آب های عمیق کمی افت کند اما در مجموع فعالیت در این آبها روند 
صعودی یافته و در بسیاری از موارد، توسعه این میدان ها روندی 
مطلوب داشته است. اصولی با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام 
شده، کشورهای حوزه دریای خزر همواره در حال توسعه فعالیت های 
اکتشافی و تولید نفت و گاز از دریای خزر هستند، افزود: حتی روسیه 
یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان به شمار می 

رود و در حال توسعه فعالیت های خود در حوزه دریای خزر است.
در  پیشتاز  نفت خزر گفت: سرآمد کشورهای  مدیرعامل شرکت 
دریای خزر، جمهوری آذربایجان است که امروز شاهدیم با امضای 
بسیار  نتایج  به  خارجی  بزرگ  شرکت های  با  متعدد  قراردادهای 
مثبتی دست یافته  است. ترکمنستان و قزاقستان نیز در حال توسعه 

فعالیت های خود در این منطقه هستند.
وی تصریح کرد: نباید از توسعه صنعت نفت در دریای خزر چشم 
بپوشیم، زیرا آیندگان بر ما خرده می گیرند که چرا بهره برداری مناسب 

از منابع خدادادی در این حوزه صورت نگرفته است.
غنی  منابع  از  ایران  برخورداری  دلیل  به  گزارش،  این  اساس  بر 
هیدروکربوری در خلیج فارس، خوزستان و مناطق مرکزی در سالیان 
طوالنی اکتشاف و استخراج در دریای خزر مورد توجه قرار نداشته 
اما در سال های اخیر وزارت نفت توجه ویژه ای به توسعه میادین 
این منطقه کرده است. در اردیبهشت سال 13۹1 حفاری چاه نخست 
اکتشافی میدان سردار جنگل در دریای خزر پایان یافت و ذخایر نفت 
در جای آن 2 میلیارد بشکه برآورد شد که با احتساب ضریب بازیافت 

25 درصد، 500 میلیون بشکه آن قابل استحصال است.

آغاز به کار پانزدهمین نمایشگاه انرژی کیش
با  کیش  انرژی  بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
ظرفیت های  و  فرصت ها  آخرین  معرفی  هدف 
دستاوردهای  و  سرمایه پذیری  و  سرمایه گذاری 
سازندگان و تولیدکنندگان نفت، گاز، پتروشیمی، 
آب و برق و انرژی های نو از امروز- یکم بهمن ماه 

در جزیره کیش آغاز به کار می کند.
به گزارش زمان به نقل از ستاد خبری نمایشگاه 
انرژی کیش، در این نمایشگاه که به مدت چهار 
روز و به میزبانی منطقه آزاد کیش برگزار می شود، 
نمایندگان بیش از 135 شرکت داخلی و خارجی 
از کشورهای بلژیک، چین، ایتالیا، ژاپن، انگلستان، 
جمهوری چک، هلند، امارات متحده عربی، روسیه، 
کره جنوبی و آمریکا حضور خواهند داشت تا در 
مترمربع،  به وسعت 1۸ هزار  نمایشگاهی  فضای 
آخرین دستاوردها و فناوری های مرتبط با صنایع 
نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی، برق و انرژی نو را 

ارائه کنند.
افزون بر این، در حاشیه این نمایشگاه، سه نشست 
حوزه  در  سرمایه گذاری  محورهای  با  تخصصی 
و  کوچک  شرکت های  همکاری  مدل  و  انرژی 
متوسط داخلی و خارجی و نشست تسهیالت ویژه 
به شرکت کننده های دانش بنیان حوزه انرژی و تجزیه 
و تحلیل اقتصاد جهان و ایران و ارائه استراتژی مناطق 
آزاد با حضور سازندگان، صنعتگران و شرکت های 
دانش بنیان ایرانی برگزار خواهد شد. وزارت نفت، 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 
ایران،  گاز  ملی  شرکت  ایران،  نفت  ملی  شرکت 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران، انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایران و سندیکای صنعت 
برق ایران از مهم ترین حامیان برگزاری پانزدهمین 

نمایشگاه بین المللی انرژی کیش هستند.

جریمه مشترکان پرمصرف آب و برق
به گفته معاون وزیر نیرو، در حال حاضر مصوبه 
افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در 
هیات دولت قرار دارد و هم چنان در مسیر طی 
کردن مراحل خود است، اما اصالح تعرفه در آینده 
بسیار نزدیک، صورت خواهد گرفت. به گزارش 
زمان به نقل از ایسنا، محسن بختیار با تاکید بر 
این  بود  قرار  زمان بندی،  برنامه  براساس  این که 
مساله در اول دی ماه ۹7، مشخص شود، اظهار کرد: 
در حال پیگیری های الزم برای اجرای سریع این 
طرح هستیم و انتظار داریم که همکاری بیش تری 
در این بخش صورت بگیرد. وی در پاسخ به این 
سوال که آیا علت تصویب نشدن این طرح از 
سوی هیات دولت، موضوع خاصی بوده است، 
ابراز کرد: هیچ مشکل خاصی وجود ندارد و به 
اعتقاد من برای انجام این کار چالشی نیست و این 
طرح در آینده نزدیک، عملیاتی خواهد شد. معاون 

وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و امور اقتصادی، 
درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفت: 
براساس مصوبه کمسیون تلفیق مجلس، قرار شده 
که هزینه تمام شده ی آب، از دستگاه های دولتی، 
عمومی و نیروهای مسلح اخذ شود که باید مراحل 
تصویب این طرح طی شود و زمانی که قانون شد، 
اجرایی خواهد شد. اخیرا نیز رضا اردکانیان - وزیر 
نیرو - در این باره گفته بود: در حال حاضر طرح 
افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در 
کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده و در 
نوبت طرح در هیات وزیران است و با توجه به این 
که قرار است این طرح در بخش برق، در فصول 
گرم سال اجرایی شود، چند ماه زمان گذاشته ایم که 
بعد از تصویب اطالع رسانی کامل صورت بگیرد؛ 
هدف از اجرای این طرح، تنها تشویق مشترکان به 

خوش مصرفی است. 

مدیرعامل شرکت نفت خزر:

توسعه مخازن نفتی دریای خزر معطل شرکت های 
خارجی نمی ماند
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باید تاب آوری اقتصادی را افزایش دهیم

وزیر اقتصاد گفت: ایثار امروز مولفه مورد نیاز در اقتصاد کشور است؛ باید 
تاب آوری را افزایش دهیم تا با یک باد دشمن نلرزیم.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرهاد دژپسند در مراسم تجلیل از وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه برتر در خدمات رسانی به ایثارگران، با 
بیان اینکه امروز اگر در اوج آرامش هستیم، نتیجه ایثارها و ازخودگذشتگی 
های گذشــته است، اظهار داشت: هر جنگی که داشتیم بخشی از خاک 
ایران برده شد، تنها در جنگ ایران و عراق بود که یک سانتی متر از خاک 
ایران از دست نرفت. این جنگ، جنگ روانی، اقتصادی و سرزمینی بود و 
دشمن با ابزار »تفرقه بنداز و حکومت کن« از اختالفات سوءاستفاده می 

کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ایثارگران توقع و نیاز ندارند زیرا در مرتبت 
ایثار همه چیز را هدیه کردند اما این دلیل نمی شــود که ما از پاسداشت 
این افراد غافل باشیم. وی با بیان اینکه امسال جشن ۴0 سالگی انقالب را 
می گیریم، گفت: باید بدانیم کمال ما منقطع از گذشته نیست بلکه حاصل 
ایثار گذشتگان است .دژپسند افزود: امروز هم در جنگ پیچیده اقتصادی با 
ابعاد بسیار گسترده و ابزار مدرن قرار داریم. وی ادامه داد: ترامپ تنها مانده 
اســت اما با تمام قدرت از تمام ابزارهایش استفاده می کند تا ابعاد جنگ 
را گسترش دهد و ایران را به زانو درآورد که انشاهلل این خواب آشفته اش 
تعبیر نمی شود.وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز به ایثار با شکل دیگری نیاز 
داریم، ادامه داد: برای بقای نظام باید ایثار کنیم. شاید الزم باشد که در این 
مسیر از بسیاری از منافع خود بگذریم. وی افزود: باید تاب آوری را افزایش 

دهیم تا با یک باد دشمن نلرزیم. 
ایثــار امروز در حوزه اقتصاد معنــا دارد. صادر کننده باید بداند اگر صادر 
کرد نباید از بازگرداندن ارز دریغ کند. دژپسند اظهار داشت: اگر حقوقی 
می گیریم باید لباس ایثار بپوشیم. اینکه تلقی می شد صادرات نفت صفر 
خواهد شد چنین نشــد.وی ادامه داد: ایثار امروز این است که اگر مودی 
مالیاتی هســتیم نباید گرفتار فرار مالیاتی شویم. دژپسند با بیان اینکه 
ملت ما نشــان داد در ایثار رتبه هــای اول را دارد، گفت: مدافعان حرم را 
دیدیــم. عملیات مرصاد را دیدیم. امــروز باید تالش کنیم این ایثار را در 
قامت ایثار اقتصادی تفسیر کنیم تا یک برگ زرین دیگر از عمر طوالنی 
اتقالب بگشاییم.وزیر اقتصاد اظهار داشت: اگر میخواهیم دست خداوند را 
با خود داشــته باشیم باید ید واحده باشیم و مثل دوره جنگ، باید با یک 
اراده واحد فارغ از دعوای دولت و غیردولت، فعالیت کنیم.وی با بیان اینکه 
صادرکنندگان ما معبربازکنندگان زمان جبهه هستند، گفت: اینطور تلقی 

نشود که اگر راه صادرات نفت مسدود شد ما متوقف می مانیم. 

6.5 میلیون کارگر بسته حمایتی دریافت کردند

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع بسته حمایتی میان 6.5 میلیون 
کارگر خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد شــریعتمداری در حاشیه نشست 
شــورای عالی حفاظت فنی در جمع خبرنگاران گفت: بســته حمایتی 
کارگران بر اساس مصوبه سازمان برنامه و بودجه پرداخت شد و 6.5 میلیون 
کارگر اعتبار مربوط به بسته حمایتی خود را دریافت کردند.وی گفت: گروه 
های کارگری پس از ابالغ اعتبار ۱۴5 میلیارد تومانی سازمان برنامه از بسته 
حمایتی بهره مند شدند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره 
مشاغل عملیاتی آتش نشانی که طبق مصوبه امروز شورای عالی حفاظت 
فنی در گروه ب مشــاغل سخت و زیان آور قرار گرفتند، گفت: بر اساس 
مصوبه امروز مشاغل عملیاتی آتش نشانی ماهیتا سخت و زیان آور شناخته 
شــدند و در گروه ب مشاغل سخت و زیان آور قرار گرفتند.وی ادامه داد: 
در نهایت قرار شد مصادیق مشاغل عملیاتی آتش نشانی متناسب با استان 
های مختلف که ممکن است عناوین این مشاغل متغیر باشد، در کمیته 

های استانی بررسی و پیوست مصوبه برای اجرا ابالغ شود.

خبر

امکان افزایش وام مسکن زوجین 
تا 300 میلیون تومان 

 رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه الزمه 
رونق بازار مسکن، افزایش سقف تسهیالت خرید 
مسکن است، گفت: وام مسکن زوجین باید به ۳00 

میلیون تومان افزایش یابد.
بــه گزارش زمان به نقــل ازخانه ملت، محمدرضا 
رضایی کوچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت آتی 
پرداخت تسهیالت مســکن در کشور گفت: امروز 
خریداران نیازمند افزایش قدرت خرید هستند، زیرا 
با افزایش ۹0 درصدی قیمت مســکن، مردم توان 
خرید مســکن را ندارند و این مسئله بر مشکالت 
خانــواده ها افزوده اســت.نماینده مردم جهرم در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: امروز اگر به دنبال 
کاهش قیمت مسکن و ایجاد اشتغال هستیم باید 
بازار مسکن رونق پیدا کند و این مسئله در گروی 
این است که توان مالی خریداران باال برود تا چرخه 
خرید و فروش شکل بگیرد.وی بر ضرورت افزایش 
ســرمایه مالی بانک های ارائه کننده تســهیالت 
مســکن تأکید کرد و گفت: امــروز این بانک ها با 
کمبود بودجه و سرمایه روبه رو هستند و این مسئله 
قطعا در روند ارائه وام مسکن مشکل ساز خواهد بود.

رضایی کوچی با بیان اینکه عدم افزایش تسهیالت 
مســکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان موجب 
افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸ می شود، گفت: 
مجلس به ویژه کمیســیون عمران مجلس بارها 
اعالم کرده که امروز بازار مسکن برای رونق گرفتن 
نیازمند افزایش سقف تسهیالت مسکن است، اما 
مســئوالن بانکی کمبود سرمایه را مانع اصلی این 
مسئله می دانند.این نماینده مردم در مجلس دهم 
ادامه داد: متأسفانه قیمت مسکن در کالنشهرها به 
ویژه تهران افزایش چشمگیری داشته و این مسئله 
خانواده ها را از خرید مسکن منصرف کرده، حال به 
نظر من تسهیالت مسکن با توجه به قیمت کنونی 
امالک، حداقل باید 50 درصد افزایش یابد.رئیس 
کمیسیون عمران مجلس افزود: در شرایط کنونی 
یک زوج برای خرید مسکن می توانند حدود ۱60 
میلیون تومان وام دریافت کنند، حال به نظر من این 
میزان تسهیالت باید برای یک زوج به حدود ۳00 

میلیون تومان افزایش یابد.

توضیحات گروه خودرو سازی سایپا 
در خصوص اعالم قیمت های جدید

 شرکت خودروسازی سایپا توضیحاتی در خصوص 
قیمت محصوالت این شرکت ارائه کرد.

به گزارش زمان به نقل ازسایپا، براساس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان، تمامی تعهدات گروه خودرو سازی 
ســایپا که تاریخ تحویل آنها تا ۳۱/05/۹7 بوده و یا 
تکمیل وجه کرده اند، با قیمت قبل محاسبه و مشمول 
افزایش قیمت نمی باشند.مشتریان محصوالت گروه  
x۱00و  x200)خانواده پراید و تیبا( که تاریخ تحویل 
آنها از ۱ /6/۹7 تا ۳0 /۱0/۹7 است شامل ۳0 درصد 

افزایش قیمت اعالمی می باشند.

خبر

وزیر صنعت با بیان اینکه حفظ تولید موجود استراتژی ماههای آینده 
وزارت صنعت است، گفت: رییس جمهور دستور توجه به تولید و 

صادرات در سال ۹۸ را صادر کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا رحمانی در جلسه هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اگر فعاالن بخش خصوصی با مشکل 
بر سر راه حوزه خود مواجه هستند، با معاونان وزارت صنعت در 
میان بگذارند، گفت: این نحوه ارتباط ما با فعاالن اقتصادی است و 
جای نگرانی نیست.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر فردی 
از اعضای کابینه در جایگاه خود مسئولیتی دارند و ذات کار من، 
حمایت از بخش صنعت است. ارز حاصل از صادرات هم در دهها 

جلسه پیگیری شده است؛ نمونه آن هم دعوت از فعاالن اقتصادی 
در جلسات بانک مرکزی است.وی تصریح کرد: ما اختالف نظر با 
فعاالن اقتصادی نداریم و هر جا هم مشکلی است، برطرف خواهیم 
کرد. البته باید توجه داشت در فضای عمومی و جمعی نمی توان 
مطالب را گفت، چراکه انعکاس بدی خواهد داشت.به گفته رحمانی، 
هیچ کس در جنگ کنونی دنیا با اقتصاد ایران تردید ندارد، اما جنگ 
روانی و رسانه ای هم هست که در آن راهکار مقابله با شرایط جدید، 
ارتباط دولت با بخش خصوصی است. ما باید هر هفته جلسه داشته 
باشیم.وی اظهار داشت: احساس من این است که اوضاع جبهه جنگ 
اقتصادی را باید از نزدیک دید؛ از ناحیه دولت و وزارت صنعت بی 

توجهی به مشکالت بخش خصوصی جایز نیست و البته ما هم بی 
توجه نیستیم؛ از معاونان هم انتظار دارم که دیگر از این پس اجازه 
ندهند که گالیه عدم ارتباط با آنها را بشنوم.رحمانی گفت: تعداد 
بخشنامه های متناقض یک دهم دوره های قبل است؛ ما ارز داریم 
ولی اینکه ترکیب آن چیست و ارز در کجا است، نکات دیگری است 
که باید فعاالن اقتصادی به این موضوعات توجه داشته باشند. شاه 
بیت کار ما و استراتژی اصلی ما این است که وضع موجود تولید 
را حفظ کنیم تا اشتغال هم حفظ شود. بزرگترین تهدید این است 
که یک واحد تولیدی تعطیل شود.وی اظهار داشت: در حوزه ثبت 
سفارش مشکل تمدید سه ماهه را حل کردیم، نامه نوشته ایم که همه 
ثبت سفارش های از پیش تایید شده برای سه ماه، برای شش ماه به 

صورت اتوماتیک تمدید شود.
رحمانی در خصوص واردات بدون انتقال ارز افزود: بخشنامه ای 
وجود داشت که هر فردی ارز نیاورد، مطابق با قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز باید مورد برخورد قرار گیرد که ترجمه اش این می شود 
که صادرکننده ای که ارز نیاورد قاچاقچی است. اما صادرکنندگان 
نتوانستند دولت را قانع کنند که شیوه انتقال ارز چطور باشد.رحمانی 
گفت: در هفت ماه هشت هزار نفر صادرکننده داشتیم که شش هزار 
نفر آنها کمتر از یک میلیون دالر صادرات داشتند و بنابراین معاف 
ما است.  از صادرات  بیشتر  ارز ما هم در صنعت  شدند؛ مصرف 
پتروشیمی و فوالد هم ارز می آورند که ما به صنعت اختصاص دادیم.
وی افزود: هفته قبل در دولت مصوب کردیم تا سقف 300 میلیون 
دالر، واردات بدون انتقال ارز مجاز باشد؛ البته در مورد واردات در 
مقابل صادرات قرار سد کارگروهی تشکیل شود. البته دولت واردات 

در مناطق آزاد برای تولید و صنعت را بدون ثبت سفارش کار شد.
رحمانی گفت: صادرات و واردات ما در گذشته با برخی مشکالتی 
مواجه بود و اکنون برای صادرات یک فرصت استثنایی به وجود آمده 
است. ولی نتوانستیم استفاده کنیم، البته در صادرات نباید بازار داخلی 

را تحت الشعاع قرار دهد.

رحمانی عنوان کرد:

حفظ تولید موجود، استراتژی 
ماههای آینده وزارت صنعت

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول 
شماره  به  مرتضی  فرزند  عالیزمینی  آقاجانی  مهدیه  اینجانب  التحصیلی  فرغ  مدرک 
شناسنامه 3۸0 صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته ادبیات فارسی صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد اسالمی بابل با شماره ۸۹0421126مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل به نشانی 

 بابل  جاده قائمشهر گرجی آباد دانشگاه آزاد اسالمی بابل ارسال نماید

مفقودی
 برگ سبز و کارت ماشین سواری هاچ بک مدل ۹7 با شماره پالک 164ی57 ایران 10 با 
شماره موتور FA173B0051703و شماره شاسی NAAE4CFZ3JX106214مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبزو سند موتور سیکلت سیستم پیشرو تیپ 125 رنگ سرمه ای مدل ۸۹  با 
شماره موتور ۸1571۸6۹و شماره بدنه NCR *** 125H۸۹71705 با شماره پالک 
5۸6-4۸425به مالکیت غالمعلی دیرنده مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد

  نکا 

آگهی مفقودی
ایران 6۹-5۸5ل26 و شماره موتور  به شماره پالک  نیسان  برگ سبز خودرو وانت 

2۹0227 و شماره شاسی D83799  مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی نوبتی سه ماهه سوم 
سال 1397 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

چمستان 
به استناد ماده 12 قانون ثبت و موادی 5۹ و 52 آیین 
قانون ثبت پالک های مجهول المالک و پالک های که در 
اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای رسمی 
تقاضای ثبت شده یا اینکه نیاز به آگهی نوبتی طبق دستور 

هیات  نظارت دارد به شرح ذیل اعالم می گردد
 بخش دوم

 قریه گزناسرا پالک 267 -اصلی بخش دو 
2۸2 فرعی  خانم نسرین سیفی فرزند غالمحسین شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 

13۸/0۸مترمربع 
مراتع لیس تخته و مازکیمه  و چارسی خمن  پالک 266 

و 2۸1 و 2۸0 -اصلی بخش دو
 266 و 2۸1 و 2۸0 اصلی آقای محمد حسین نائیجی 
متولی موقوفه مرحوم مال محمد باقر جان گزناسرا  و غیره 
برابر حکم تحقیق صادره از اداره تحقیق مازندران همگی 
و تمامت ششدانگ  هر یک از مراتع لیس تخته و ماز 
کیمه و چارسی خمن متصالت  با کلیه متعلقات به قدر 
الحصه  به استثنای اعیانی های واقع در مراتع لیس تخته  

که از نمره یک شروع و به شماره چهل  خاتمه می یابد 
قریه واز پالک 2۹2 -اصلی بخش دو 

254 فرعی آقای حمیدرضا احمدی فرزند رحیم شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 

3۹7/06مترمربع
 255 فرعی  خانم فاطمه فرقان بین فرزند رحیم شش 

مساحت  به  احداثی  اطاق   با  زمین  قطعه  یک  دانگ  
50۸/35متر مربع

 256 فرعی آقای حجت اهلل منصوری فرزند قربانعلی 
به  احداثی  ساختمان  با   زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 

مساحت 5۹0/66مترمربع
 257 فرعی آقای بیژن حکمت فرزند بهمن  ششدانگ 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  

۹7/۸0مترمربع
شش  احمد  فرزند  احمدی  رضا  آقای  فرعی   25۸  
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 

1۸1/37مترمربع 
بخش  نه 

قریه  میچکا خونی پالک 22 -اصلی بخش نه 
شش  مرتضی  فرزند  سعادت  کیوان  آقای  5فرعی  
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 

314/00متر مربع
قریه  خطیب کال پالک 7۸- اصلی بخش نه 

32 فرعی خانم طاهره خطیبی فرزند یحیی شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 3۸242/00مترمربع 

قریه کیاکال پالک 7۹ -اصلی بخش نه
 44۸فرعی  آقای حسن سوری فرزند نوراهلل شش دانگ 

یک قطعه زمین به مساحت 731/50متر مربع
 44۹ فرعی آقای مجید پور نیائی  فرزند علیرضا شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 

3۹3/44متر مربع
 550 فرعی آقای محمدرضا مظلومی فرزند بندعلی  شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 

۸۸۸/15متر مربع

 قریه سادات محله پالک ۸0 -اصلی بخش نه 
شش  رضا  فرزند  غالمی  نامدار  آقای  فرعی   52  

دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
2۸3/13مترمربع 

53 فرعی آقای محمدعلی رفیعی تبار فرزند غالم شش 
دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 

226/۹4متر مربع
قریه  سیکل پالک 40 -اصلی بخش یازده 

5 فرعی آقای محمدصادق عبداهلل بیگی فرزند عباسعلی 
به نسبت دو دانگ مشاع و خانم طیبه انصاری فرزند 
محمد باقر به نسبت چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 245/1۹متر مربع
امالک  به  نسبت  کسی  هر  ثبت  قانون   16 ماده  طبق  لذا 
فوق الذکر واخواهی  یا ادعایی دارند از تاریخ اولین انتشار 
آگهی نوبتی ظرف ۹0 روز 3 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک چمستان تسلیم  و رسید دریافت دارند 
هر گاه قبال بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار آگهی نوبتی 
و در دادگاه طرح دعوی شده در جریان ثبت باشد طرف 
بایستی  ظرف مدت  ثبت  قانون  ماده 17  با رعایت  دعوا 
مذکور واخواهی الزم از دادگاه مشعر به طرح دعوی اخذ 
و به اداره ثبت چمستان تسلیم نمائید در غیر این صورت 
طبق ماده 24 قانون ثبت ساقط خواهد شد اعتراض صاحبان 
امالک مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی در موقع عملیات 
داشت  خواهد  جداگانه  آگهی  به  نیاز  که  حدود  تحدید 
پذیرفته خواهد شدم. الف 7۸0073/۹7 تاریخ انتشار نوبت 

اول  ۹7/11/1  تاریخ انتشار نوبت دوم   ۹7/12/1    
  رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان 

سید عباد شانه دشتی

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای عبداهلل حیدری به شناسنامه شماره یک به استناد شهادتنامه  و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹712۹ تقدیم شورا نمودار چنین اشعاره 
داشته است  که  شادروان صغر کلیج به شناسنامه شماره 7۹ در تاریخ شنبه 17 آذر 13۹7 

درگذشت و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتنداز 
1- حسینعلی حیدری فرزند یحیی شماره شناسنامه 342۹ زوجه متوفی 
2- فاطمه حسینی فرد فرزند فضل اهلل به شماره شناسنامه 73 مادر متوفی

3-  عبداهلل حیدری فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه یک فرزند متوفی 
4- معصومه حیدری فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه 5۹0 فرزند متوفی 
5- منصوره حیدری فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه 713 فرزند متوفی 

6- فریده  حیدری فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۹ فرزند متوفی 
7- مهین حیدری فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه سه فرزند متوفی 

۸- شهین  حیدری فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه 62 فرزندم متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شورای حل اختالف شعبه حکمی چمستان سید احمد اصغری 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم مرضیه اسماعیل نتاج به شماره شناسنامه 1۹15 به استناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و فتوکپی  شناسنامه و رثه درخواستی به شماره 3/۹62/۹7تقدیم این دادگاه نمود 
چنین اشعار  داشته است که شادروان حسن خاتمیان به شماره شناسنامه در تاریخ به 

اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1-  مرضیه اسماعیل نتاج فرزند محمد اسمعیل و نرجس خاتون شماره شناسنامه 1۹15 

صادره از بابل همسر متوفی 
2- حسین خاتمیان  فرزند حسن و مرضیه به شماره شناسنامه2050۹۸2070 صادره از 

بابل فرزند متوفی
3-  یکتا خاتمیان  فرزند حسن و مرضیه با شماره شناسنامه 2051۸26552صادره از 

بابل فرزند متوفی 
4- طاهره فرزانی فرزند علی اکبر و رقیه شماره شناسنامه 426 صادره از بابل مادر متوفی 
5- ابوالقاسم خاتمیان فرزند حسن  و ربابه صادره از بابل به شماره شناسنامه 6۹۸ پدر 

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم
  سال 1397  حوزه ثبتی  شهرستان آمل

  براساس  مواد 11 ) اصالحی 1317/07/10( و 12) اصالحی 
1322/3/10(  قانون ثبت و ماده 5۹ آئین نامه اجرائی قانون 
مذکورامالکی که در سه ماهه دوم پذیرش درخواست ثبت شده 
و همچنین امالکی که به موجب تبصره یک ماده 25 قانون ثبت 
و مطابق رای هیئت نظارت نیاز به تجدید آگهی دارد و امالکی 
که طبق ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و آئین نامه مربوطه در هیئت 
حل اختالف   منجر به صدور رای می گردد به شرح ذیل 

آگهی می گردد . 
امالک واقع در بخش 3 دهستان  دشت سر

20- اصلی قریه هندوکال 
۸5۹ فرعی شرکت مخابرات استان مازندران  به شناسه ملی 
107602۸7034  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین با 

بنای احداثی به مساحت 451۸7  مترمربع. 
۸63 فرعی آقای جالل سهراب نژاد ایرائی فرزند مسلم دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت  به 

مساحت 232۹4.40  مترمربع. 
25- اصلی قریه مهدی خیل

36۸ فرعی آقای داود ذبیحی فرزند عباس یک دانگ مشاع از 
ششدانگ یکقطعه زمین با کاربری باغی  به مساحت  1۹22.24  

مترمربع. 
امالک واقع در بخش 4 دهستان  چالو

۹6- اصلی قریه الیمستان
۸5 فرعی آقای حسین علیزاده و خانم مریم علیزاده فرزندان 
از  مشاع  دانگ  دو  تساوی  صورت  به  رحمان   و  صدراله 
مساحت   به  احداثی   ساختمان  با  زمین  یکقطعه  ششدانگ 

101.10  مترمربع. 
۸6 فرعی خانم هدیه قبادی مقدم فرزند خسرو دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکقطعه زمین با انباری احداثی  با کاربری باغی به  

مساحت  3۸1.45  مترمربع. 
۸7 فرعی آقای بابک بهمنی فرزند وحید دو دانگ مشاع از 
با ساختمان احداثی  مسکونی که  ششدانگ یکقطعه زمین 
به   میباشد  باغی  الباقی  و  اعیانی  مربع  متر  دویست  کاربری 

مساحت  1754  مترمربع. 
امالک واقع در بخش ۹ دهستان  لیتکوه
44- اصلی قریه دورانسرو بربر خیل   

15021 فرعی شهرداری محترم آمل در ششدانگ یکقطعه زمین 
کوچه متروکه  به مساحت 2.44  مترمربع. 

در  قلی  جعفر  فرزند  نصیری   نعمت  آقای  فرعی   15037
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  یکقطعه  ششدانگ 

21۸.۸0 مترمربع. 
1503۸ فرعی آقای محمد جاللی موسوی فرزند سید مهدی 
در ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان احداثی  مسکونی به  

مساحت 102.2۸ مترمربع. 
1503۹ فرعی آقای محمد رضا جمشیدی آخا فرزند یوسف 
در ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان تجاری  به مساحت 

162.۸5 مترمربع. 

15053 فرعی آقای حسین یحیی زاده رینه  فرزند رمضانعلی 
در ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان احداثی مسکونی به  

مساحت 1۹5.15 مترمربع. 
15073 فرعی خانم توران عابدی فرزند اسمعیل در ششدانگ 

یکقطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 226.45  مترمربع. 
15074 فرعی آقای محمد ابراهیم بانی برمی فرزند رمضانعلی 
در ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی  به 

مساحت 143.20  مترمربع. 
15134 فرعی آقای ذبیح اله ذبیحی فرزند  عبداهلل  در ششدانگ 
یکقطعه زمین با ساختمان احداثی مسکونی به  مساحت 56۹.22  

مترمربع. 
15135 فرعی شهرداری آمل در ششدانگ یکقطعه زمین نهر 

متروکه  به مساحت 1۹.20  مترمربع. 
15163 فرعی آقای بهروز خواجه کازرونی فرزند حسن در 
ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 476  

مترمربع. 
در ششدانگ  فرزند علی  اصغر روحی  آقای  فرعی   15164

یکقطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 213.60  مترمربع. 
45- اصلی قریه درازان

۹4۸ فرعی از 1۸ فرعی آقای مهدی نوروزی  فرزند محمد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکقطعه زمین با بنای  احداثی به 

مساحت 300  مترمربع . ) آگهی اصالحی (
۹76 فرعی از 1۸ فرعی آقای یاسر غالمی فرزند عزت اله  در 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان احداثی 

به مساحت 110.60  مترمربع. 
۹7۹ فرعی از 1۸ فرعی آقای احمد روان بد  فرزند علی در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان احداثی با 

کاربری موجود  به مساحت 50.10 مترمربع. 
166- اصلی قریه لویجان

در  قلی  جعفر  فرزند  ملکشاهی   اله  نعمت  آقای  فرعی   2
ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری یکصد 
متر مربع مسکونی و الباقی زراعی  به مساحت 461.60  مترمربع. 

امالک واقع در بخش 11  دهستان هراز پی
2 - اصلی قریه  قرق                    

2414 فرعی خانم زهرا طاهری نژاد فرزند صادق در ششدانگ 
یکقطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت 107.42  

مترمربع .
در   غالمعلی  فرزند  فضلی  رضا  علی  آقای  فرعی   241۸
به  احداثی  مسکونی  ساختمان  با  زمین   یکقطعه  ششدانگ 

مساحت 103  مترمربع .
در   غالمحسین  فرزند  نظری   فاطمه  خانم   فرعی   241۹
به  احداثی  مسکونی  ساختمان  با  زمین   یکقطعه  ششدانگ 

مساحت 150.36  مترمربع .
آقای حسین عباسپور سلور فرزند رمضان در   2420 فرعی 
ششدانگ یکقطعه زمین  با بنای احداثی به مساحت 147.10  

مترمربع .
2421 فرعی آقای عباسعلی آذرباد  فرزند باب اله در ششدانگ 

یکقطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 210.65  مترمربع .
2422 فرعی خانم پری سادات حسنی  فرزند سید میران در 

ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
174  مترمربع .

2423 فرعی آقای مهدی آذر باد فرزند باب اله در ششدانگ 
یکقطعه زمین با انباری احداثی  به مساحت 202.10  مترمربع .

تقی در  قنبریان  فرزند محمد  242۹ فرعی خانم  محبوبه 
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با  زمین  یکقطعه  ششدانگ 

275.۸2   مترمربع .
در ششدانگ  فرزند موسی  نیکزاد  بتول  فرعی خانم   2430
یکقطعه زمین با ساختمان احداثی مسکونی به مساحت 72.۹6  

مترمربع .
2435 فرعی آقای علی اصغر حسن زاده فرزند  موسی در  
ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی 

به  مساحت 114.61  مترمربع .
2436 فرعی آقای ابراهیم غفار ی دال رستاقی  فرزند  ایرج 
در ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان احداثی مسکونی  به 

مساحت 1۸۸  مترمربع .
3 - اصلی قریه بختیار کتی شرقی                     

در  حسن  فرزند  پور  آهنگر  اله  قدرت  آقای  فرعی   111
ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان احداثی که کاربری سیصد 
متر مربع توسعه مسکونی و الباقی زراعی میباشد  به مساحت 

565.2۸  مترمربع .
112 فرعی آقای سعید شعبانی فرزند مشهدی بابا در ششدانگ 
یکقطعه زمین با انباری احداثی به  مساحت 21۹.2۹  مترمربع .

114 فرعی آقای سعید قبادی اسکی فرزند نصرت اله  در 
به  احداثی مسکونی   با ساختمان  زمین  یکقطعه  ششدانگ 

مساحت 10۸.70 مترمربع .
لذا اشخاصی که  نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج 
در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به استناد ماده 
روز  انتشار ظرف مدت ۹0  اولین  تاریخ  از  ثبت  قانون   16
درخواست واخواهی خود را به دبیرخانه این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمایند و هرگاه بین تقاضا کننده و دیگری قبل از 
باشد  اقامه شده  این آگهی دعوی در مراجع قضائی  انتشار 
معترض باید گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز 
منتشر خواهد شد آگهی تحدید حدود امالک مذکور مطابق ماده 
14 قانون ثبت طی آگهی دیگری به عمل خواهد آمد . مدت 
اعتراض به آگهی نوبتی تجدیدی از تاریخ انتشار نوبت اول به 
مدت 30 روز می باشد همچنین امالکی که در اجرای ماده 13 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی گردید تحدید حدود آن همزمان انجام می 

شود م. الف ۹7/150/5۸06
تاریخ انتشار نوبت اول 13۹7/11/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم 13۹7/12/01

سید محمد حسن روشنائی – رییس ثبت اسناد آمل  

جزئیات ۹00 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان

 آنطور که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه می گوید ساالنه حدود 600 هزار میلیارد تومان یارانه 
پنهان در حوزه نفت و انرژی پرداخت می شود و در این شرایط دولت و مجلس به دنبال تدوین 

بسته اصالحات ساختاری حامل های انرژی هستند که اصالح قیمت نیز جزوی از آن است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بحث یارانه های پنهان و ارقام سنگین آن را چندی پیش بود که 
سازمان برنامه و بودجه به طور جدی تری رسانه ای کرد و اعالم شد که به دنبال انجام اصالحاتی 
دراین رابطه است.در همین رابطه مژگان خانلو - سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه 
در مورد وضعیت یارانه های پنهان و راهکار دولت برای اصالح آن توضیح داد: بررسی های سازمان 
برنامه و بودجه نشان داد که در سال حدود ۹00 هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه ای، 
فرابودجه ای و یارانه پنهان وجود دارد؛ از این رقم  حدود 600 هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی 
و نفت و مشــتقات آن اختصاص دارد که 2۱5 هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.به 
گفته وی، از ۹00 هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که در سال پرداخت می شود حدود ۳00 هزار 
میلیارد تومان  نیز به یارانه بودجه ای و فرابودجه ای تعلق دارد.خانلو با بیان اینکه دولت در الیحه 
بودجه ۱۳۹۸ هیچ افزایش قیمتی برای حامل های انرژی در نظر نگرفته و اعمال نکرده است، 
گفت: قرار شد دولت بسته اصالح قیمت حامل های انرژی را در قالب بسته اصالحات ساختاری  
سازمان برنامه  و بودجه تهیه کند و از سوی دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس بسته ای جداگانه  
را بررسی و تدوین کند که در هر دو مورد در حال انجام است.سخنگوی سازمان برنامه بودجه 
گفت: اگر در فاصله ای که الیحه بودجه بررسی و تصویب می شود، بسته های اصالحات ساختاری 
حامل های انرژی به جمع بندی رسیده باشد در قالب قانون اعمال می شود و اگر این گونه نشود 
به عنوان قانون جداگانه به مجلس رفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.وی این را هم گفت که 
بسته مورد نظر، ابعاد مختلف ساختاری حامل های انرژی از سوخت کارت سوخت سهمیه بندی 
یا آزادسازی و البته بازتوزیع منابع را در نظر خواهد گرفت، اما جمع بندی که باید بین سازمان 
وکمیسیون اقتصادی مجلس باشد هنوز اتفاق نیفتاده است.خانلو در مورد اینکه آیا با تصویب 
بسته  اصالح ساختاری می توان گفت که بنزین در اصالح قیمت ها چند نرخی خواهد شد؟ گفت: 
همینطور است؛ اما در این شراط کنترل ها و نظارت های خاص خود را می طلبد به هر حال هر 

چند نرخی شدنی نیازمند آن است که قبل از آن الزامات نظارتی پیش بینی شود.

پیش فروش خودرو بدون مجوز وزارت 
صمت غیرقانونی است

 معاون امــور صنایع وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت اعالم  کرد: پیش فــروش خودرو بدون 
مجوز این وزارتخانه غیر قانونی است و مردم از 
تایید شرکتهای مجوزدار اطمینان حاصل کنند.

به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقیمی 
با تاکید بر اجرای ضوابط و مقررات پیش فروش 
خودرو، از مردم خواست به منظور جلوگیری از 

هرگونه سواستفاده مالی شرکتهای فاقد مجوز، قبل از سرمایه گذاری برای پیش فروش خودرو، 
وضعیت شرکتهای اعالم کننده را بررسی کنند.وی با اشاره به دستورالعمل ماده 5 آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان خودرو و ابالغیه های اخیر وزارت صمت تصریح 
کرد: تمام شرکت های تولیدکننده خودرو و نمایندگی شرکت های خارجی مجاز، از اقدام به 
پیش فروش خودرو قبل از اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری کنند.معاون 
صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: شرکتهای دارای مجوز موظفند عملکرد 
پیش فروش خودرو را بصورت هفتگی به معاونت صنایع و سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم کنند.مقیمی تصریح کرد: شرکت ها موظفند ضمن رعایت سقف مجاز به 
پیش فروش از هرگونه ایجاد تعهد خارج از مجوز مربوطه امتناع کرده و نسبت به ارایه دسترسی 
برخط به سامانه فروش به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه 
نظارتی جهت کنترل این آمار اقدام کنند.گفتنی است چندی پیش دادستان عمومی و انقالب 
تهران در خصوص فراخوان های پیش فروش خودرو هشــدار داده و اعالم کرده بود: هشــدار 
دادستانی تهران مربوط به آگهی های پیش فروش از سوی شرکت های خودروسازی معتبر و 
دولتی همچون ایران خودرو و سایپا نمی باشد بلکه منظور شرکت های موهومی است که مردم 

را با پیش فروش فریب می دهند.



اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که 
زیبایی خانه دارد.

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است
وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است

 از صبا هر دم مشام جان ما خوش می شود
آری آری طیب انفاس هواداران خوش است

امروز با حافظ

 همسنجی فرهنگ و هنر 
مصر و بین النهرین

 »فرهنگ و هنر در بین النهرین 
و مصر« نوشته عبدالصادق خاک 
نژاد از سوی نشر نودا منتشر شد.

خاک نژاد به مهر گفت: در این 
کتاب ابتدا از جغرافیا و فرهنگ 
دو منطقه شروع کرده و بعد به 
معرفی بررسی اسطوره ها، خدایگان و مذاهب پرداختم. 
بررسی نقش الهگان، اسطوره ها و آیین ها در آفرینش 
هنری این دو تمدن و فرهنگ از دیگر مباحث من در 
این کتاب است. وی افزود: بررسی تطبیقی و همسنجی 
فرهنگ و هنر این دو تمدن مهم نیز از دیگر مباحث 
این کتاب است. در انتها نیز چند اثر شاخص هنری از 
این دو تمدن را از زاویه دید هنرهای تجسمی مورد 
بررسی قرار دادم. یعنی تحلیل بصری و ساختاری 10 
اثر شاخص مصر و بین النهرین از جمله الواح نارمر و 
نارامسین، تندیس ملکه نفرتیتی و... در این بخش به 
مخاطبان ارائه می شود. خاک نژاد ادامه داد: تاثیر دو سویه 
فرهنگی میان این دو تمدن و نقش این دو بر تمدن های 
بعدی نیز بخش دیگری از این کتاب است. کتاب به 
طور کل 6 فصل دارد که عناوین آن به این شرح است: 
»شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در دو تمدن مصر 
و بین النهرین«، »مذاهب و اسطوره ها«، »معرفی مذاهب 
و اسطوره در تمدن مصر«، »آثار هنری تصویری و نگاه 
فرمانروایان به هنر در دو تمدن مصر و بین النهرین«، 
»بررسی تطبیقی و تفسیری برخی از آثار هنری شاخص 

در مصر و بین النهرین« و »تعامل و تقابل فرهنگی«.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

 11۹ کشور با بیش از 2 هزار اثر متقاضی حضور 
در جشنواره فیلم 100

11۹ کشور با 227۸ اثر متقاضی حضور در دوازدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم 100 شدند.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره بین المللی 
فیلم 100؛ کشورهای هند  363 اثر، آمریکا  اثر354، ترکیه 
203 اثر، بریتانیا 137 اثر، فرانسه 124 اثر، ایتالیا 120 اثر، 
اسپانیا 112 اثر باالترین امار متقاضیان را به خود اختصاص 
دادند.  در این خبر آمده است: آثار جشنواره با موضوعاتی 

چون »اخالق،کودکان و نوجوانان، محیط زیست و موضوعات اجتماعی و شهری« برای 
جشنواره رسیده است.

هیات انتخاب آثار هم اکنون در حال بررسی و ارزیابی آثار رسیده و انتخاب نهایی آنها 
برای حضور در بخش های مسابقه جشنواره هستند. شایان ذکر است دوازدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم 100 طی روزهای ۸ تا 10 اسفندماه سال جاری به همت حوزه هنری به دبیری 

علی قربانی در پردیس سینمایی آزادی تهران برگزار می شود.

فراخوان دومین »جایزه  ترانه  افشین یداللهی«

 فراخواِن دومین »جایزه  ترانه  افشین یداللهی« منتشر شد.
خانه ترانه اعالم کرد دومین دوره  جایزه  رسمی و تخصصی ساالنه  ترانه با عنوان »جایزه  
ترانه  افشین یداللهی« با هدِف ارتقای سطِح کیفی ترانه  سرزمین مان و ایجاد انگیزه برای 
رقابت در میاِن کارورزان این حوزه، همچنین برای حفِظ نام و خاطره  دکتر افشین 
یداللهی، برگزار می شود. عالقه مندان به شرکت در این جایزه می توانند آثار خود را در 
بخِش »یک خاطره از فردا« )ترانه های ارسالی( در دو بخش »عاشقانه« و »اجتماعی« و 
 afshinyadollahibot@ :همچنین ترانه های اجراشده، از طریق ربات تلگرامی
و یا از طریِق مراجعه به سایت: www.drafshinyadollahi.ir حداکثر تا هشتم 

بهمن ماه به دبیرخانه  جایزه ارسال کنند.

خبر

کاریکاتور

سلطان های واقعی!!!

وزیر فرهنگ و  ارشاد اسالمی با بیان اینکه انقالب بزرگ ایران را 
بدون نقش هنرمندان نمی توان تعریف کرد، گفت: باید به دنبال 
نشان دادن نقش هنرمندان در آفرینش و رستاخیز ملی انقالب 

اسالمی باشیم.
به گزارش پیام زمان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سید 
و  قشقایی  شهید حسین  نکوداشت  مراسم  در  عباس صالحی 
معرفی شهدای عرصه هنر )جلوه جمال( ،افزود: انقالب اسالمی 
ایران در سال 57 با ویژگی های متمایزی تعریف می شد که یکی از 

این ویژگی ها حضور اقشار وسیع جامعه به همراه طبقات مختلف 
اجتماعی بوده است، درواقع انقالب اسالمی از منظر گستره و تنوع 
و ویژگی های حضور اجتماعی مردم با دیگر انقالب های جهان 

متفاوت است. 
وی ادامه داد: یکی از ویژگی های انقالب اسالمی این بود که جریان 
فرهنگ، هنر و اصحاب رسانه در آن متمایز است، ساحت های 
حضور اهالی رسانه و هنر در این انقالب نقش مهم آنها را نشان 
می دهد، خیلی از این هنرمندان در تصویرسازی و خبررسانی کار 

خود را پیش بردند، برای نمونه اعتصاب دوماه و همچنین اعتصاب 
چهار روزه مطبوعات بعد از اعتصاب شرکت نفت به عنوان دومین 

اعتصاب مهم کشور کمر رژیم شاه را شکست. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: اهالی رسانه در سال 57 
علیرغم ساختار خاص رسانه سعی کردند گاهی با خبرهای مهم 
و گاهی با سکوت خبری کار خود را به بهترین شکل انجام دهند. 
صالحی یادآور شد: جریان موسیقی انقالب نیز در دهه 40 و 50 
کمک کرد تا ترانه های مختلف با شورهای حماسی شکل بگیرد، 
پشت پرده این تالش ها اتفاقات بسیار مهمی  رخ داد و هرچه به 
انقالب نزدیک می شدیم در حس و شعور مردم این اشعار دیده 
می شد.وی افزود: حوزه شعر و ادبیات سیاسی نیز در قالب های 
ملی و مذهبی حرکات زیادی را داشت، شعر و ادبیات در این فضا 
بسیار کمک کرد مردم آنچه حس می کردند با کلمات بیان کنند، به 

همین منظور انقالب ایران یک انقالب شعر و شعار شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: هنرمندان زیادی 
نیز در حوزه عکاسی، طراحی و نقاشی در انقالب نقش داشتند، 
عکاس های ما در تاریخ این انقالب صحنه های زیادی را به ثبت 
رساندند، نقاشان ما هم با نوع نسبتی که با نقاشی سنتی و مدرن 
داشتند اتفاقات سال 56 و 57 را نشان دادند، در حوزه هنرهای 
نمایشی نیز شاهد هستیم که تئاترها و نمایش های سیاسی بالغی 

اجرا شد. 
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه انقالب بزرگ ایران را 
بدون نقش هنرمندان نمی توان تعریف کرد، اظهار داشت: باید به 
دنبال نشان دادن نقش هنرمندان در این آفرینش و رستاخیز ملی 
باشیم، همه هنرمندان با گرایش های مختلف یک مسیر مشترک 
یعنی ایران آزاد را دنبال می کردند. بنابراین در چهل سالگی انقالب 

وظیفه داریم نقش هنرمندان در انقالب را بررسی کنیم. 

جشنواره ی  دفاع  مقدسی  فیلم  تنها 
به شخصی  پرداختن  با  امسال  فجر 
به تصویر درمی آید که عراقی ها او را 
جاسوس می دانستند و ایرانی ها فرشته 
نجات؛ کسی که با ایفای نقش واقعی 

خودش در این فیلم حضور دارد.
برخالف سال گذشته که سه فیلم به 
طور مشخص جزو فیلم های دفاع مقدسی دسته بندی می شدند، 
امسال در جشنواره سی وهفتم فیلم فجر فقط فیلم »23 نفر« به 

کارگردانی مهدی جعفری در این دسته قرار می گیرد.
»23 نفر«  مهرماه 13۹7، با حضور سردار قاسم سلیمانی کلید خورد 
تا ماجرای گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی که در جریان جنگ 
ایران و عراق در سال 1361 به اسارت نیروهای عراقی درآمده 
بودند به تصویر کشیده شود. مهدی جعفری پیش از این مستند »23 
نفر و آن یک نفر« را تولید کرده بود که جزو اولین آثار در معرفی 
نوجوانان حاضر در جنگ بود اما در این فیلم سینمایی عالوه بر 
روایت اتفاق مربوط به این 23 نوجوان، به »مال صالح« که با نفوذ 
درمیان عراقی ها به این نوجوانان و نیز برخی دیگر از اسیران ایرانی 

در زندان های عراق کمک کرده بود پرداخته شده است.
»مال صالح« که همچنان در ایران زندگی می کند، در مستند قبلی 
جعفری هم حضوری کوتاه داشت ولی در این فیلم سینمایی در 

نقش واقعی خودش بازی کرده است. 

یک نفوذی
 در جشنواره ی فیلم فجر

که  است  معتقد  اشرف زاده  حجت 
یکی از راه های موفق شدن در هنر، 
دوری از تعصب داشتن در یک حوزه 

خاص است.
چندی پیش طی صحبت های ایسنا 
مطرح  موسیقی  اهالی  از  برخی  با 
موسیقی  آموزش  فضای  که  شد 
ایران حرفی برای گفتن ندارد و دانشجویان از راه دانشگاه  در 
چندان به جایی نمی رسند. همچنین برخی از آنها معتقد بودند که 
موسیقی دان ها دالل یا بقال نیستند که تنها متناسب با سلیقه مردم 
کار کنند و از همراه کردن خالقیت با کارشان پرهیز کنند. حجت 
اشرف زاده ـ خواننده پاپ و نوازنده موسیقی ـ در همین راستا 
به ایسنا گفت: محتوای درسی دانشگاه ها یک چیز از پیش تعیین 
شده است که مؤسسه های آموزشی آن ها را تألیف و تأیید کرده و 
دانشجویان بر اساس آنها یک سری واحد خاص را می گذرانند. ولی 
خالقیت هنرمند است که باعث پیشرفت او در کار می شود نه لزوما 
تحصیالت آکادمیک؛ چراکه بعضی ها افراد باسوادی هستند ولی 
خالقیت خاصی ندارند و حتی ممکن است اگر ایده ای نیز داشته 
باشند نتوانند آن را پیاده کنند. او افزود: در واقع هنرمند می تواند 
با هنر خاص خود و خالقیتش مخاطبان زیادی را به خود جلب 
کند. هنرمندان نباید از محدودیت ها بترسند و باید مدام به دنبال 

تجربه باشند.

حجت اشرف زاده: هنرمند نباید 
از محدودیت ها بترسد

مستند  تماشای  از  پس  حجار  میترا 
کتایون  ساخته  مسیر60«  قطار   «
جهانگیری این مستند را آگاهی  بخش 
برای  را  آن  دیدن  و  کرد  توصیف 
عالقه مندان موسیقی ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی فیلم »قطار 
مسیر 60«، میترا حجار بازیگر سینما 
و تلویزیون پس از تماشای مستند در حال اکران »قطار مسیر 60« 
ضمن مهم دانستن آثارتاریخی در سینما گفت: دیدن مستند هایی 
مانند »قطار مسیر60« که موضوع آنها پیشینه تاریخی دارد و درواقع 
بخشی از تاریخ ایران را روایت می کند مانند این است که مخاطب 
در یک مدت زمان کوتاه مقدار قابل توجهی در مورد تاریخ و 

فرهنگ یک کشور مطالعه کند.
وی افزود: این مستند در مورد بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران 
است و به نظرم اینگونه مستند ها می تواند برای همه و به خصوص 

نسل جوان آگاهی بخش باشد.
حجار با اشاره به جوان هایی که از دهه 60 اطالعات محدودی 
دارند، بیان کرد: از آنجایی که مستند »قطار مسیر60« پیشینه تاریخی 
موسیقی در دهه های گذشته را نشان می دهد مشاهده آن برای 
اطالع  پیدا کردن از شرایط  هنر موسیقی دردهه های گذشته برای 
کسانی که به موسیقی عالقه مند هستند و به ویژه موسیق دان های 

نسل جدید بسیار ضروری است.

ضرورت تماشای »قطار مسیر60« 
برای عالقه مندان به موسیقی

آگهی تجدید مناقصه
 به شماره  97/5896

شهرداری شهر جدید هشتگرد در نظر دارد به استناد بودجه ی سال جاری و مجوز شورای اسالمی 
شهر نسبت به اجرای پروژه به شرح ذیل اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می 
شود از تاریخ درج دومین آگهی روزنامه حد اکثر به مدت ده روز کاری جهت دریافت اسناد به نشانی 

شهرجدیدهشتگرد – شهرداری شهرجدید هشتگرد – تلفن تماس: 02۶442۶۶400 – امور قرار دادها مراجعه نمایند .
1(مهلت فروش اسناد : از تاریخ 97/11/1 لغایت97/11/11

2(مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد : تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ  97/11/13 – واحد حراست
3( زمان گشایش پیشنهادات : روز یکشنبه مورخ 97/11/14

4( در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد. .
5( شهرداری در رد یاقبول هریک از پیشنهادات مختار است. 

۶(هزینه درج آگهی در هر نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه می باشد .
7( سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 نوبت دوم

نوبت اول چاپ آگهی : 97/10/24 نوبت دوم چاپ آگهی :97/11/1 

 اصغرآقائی  - شهردارشهرجدیدهشتگرد

ردیف

1

موضوع 
مناقصه

احداث دیوار 
حائل با بلوک 

بتونی در 
پارک گلستان

محل اجرا

شهر جدید 
هشتگرد

مدت 
اجرا)ماه( 

4

شکل واگذاری

تجدید مناقصه

رشته و گروه 
پیمانکار

پنج راه و 
ترابری

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

3/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

175/۰۰۰/۰۰۰

فراخوان آگهی مناقصه عمومی
های  204ک1502004طرح  شماره  موافقتنامه  استناد  باباجانی(به  آباد)ثالث  تازه  شهرداری 
معابر  بهسازی  و  سازی  رو  پیاده  اجرای  عملیات  دارد  نظر  در   97 سال  در  دارائی  تملک 
مناقصه عمومی  از طریق  را  بهاءابنیه سال 1397  فهرست  براساس  را  آباد  تازه  سطح شهر 
به پیمانکاران و شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید بدینوسیله از کلییه شرکتهای تعیین 
صالحیت شده و دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه مربوطه دعوت 
به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز کاری از تاریخ 97/11/1 لغایت 97/11/11 
جهت تحویل اسناد و مدارک به واحد امور پیمان و قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به 
ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.سایر شرایط،اطالعات در اسناد مناقصه موجود می باشد.
ضمنا متقاضیان جهت شرکت در مزایده مبلغی مطابق جدول ذیل را به عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به شماره حساب 2171143۶90002 نزد 

بانک ملی به نام ذیحسابی شهرداری تازه آباد واریز نمایند.
مشخصات پروژه:

سایر شرایط:
1-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

2-شهرداری تازه آباد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
شهرداری تازه آباد)ثالث باباجانی(

شرح عملیات

عملیات 
اجرای پیاده 

رو سازی 
و بهسازی 

معابر سطح 
شهر تازه 

آباد

محل اعتبار

از محل حوادث غیر 
مترقبه ماده 12

اعتبار تخصیصی 
)میلیون ریال(

35۰۰

مبلغ 
سپرده)ریال(

175/۰۰۰/۰۰۰

توضیحات

پیاده رو سازی و بهسازی 
معابر سطح شهر تازه آباد 
بر اساس فهرست بهاءابنیه 

سال 97

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

انقالب اسالمی 
بدون نقش 

هنرمندان قابل 
تعریف نیست

پوستر بازی موبایلی انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« 
به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر با عنوان »فره 

ایزدی« منتشر شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی استودیو هورخش، 
بازی »فره ایزدی« به کارگردانی بابک ارجمند و تهیه کنندگی 
 2D Side« مشترک احسان و آرمان رهگذر که در سبک
Scroller« ساخته شده از محصوالت جانبی انیمیشن 

سینمایی »آخرین داستان« است.
در خالصه خط روایی این بازی آمده است که؛ »انسان ها 
به کمک فره ایزدی به قدرت و دانش باالتری دست پیدا 
کرده بودند، اما این طمع قدرت باعث گمراهی و نابودی 
آن ها می شود. فره ایزدی از انسان ها جدا شده و در معرض 

پیدا  قهرمانانی  اما  می گیرد.  قرار  تاریکی  توسط  نابودی 
می شوند که برای دفاع از روشنایی، در مقابل تاریکی ها 

می ایستند. قهرمانان و نور برای بقا به یکدیگر نیاز دارند.«

این بازی قابل نصب بر موبایل و تبلت هایی است که دارای 
به صورت  بازی  هستند.   IOS و  اندروید  سیستم عامل 
اکشن سریع )Fast paced Hack & Slash( بوده 
و پیشروی در این بازی نیازمند عکس العمل باال و استفاده 
درست از توانایی هاست. با سخت تر شدن تدریجی بازی، 
سرعت عمل باالتر، استفاده از توانایی ها و شناختن محیط، 
دشمنان و در آخر قوی تر کردن کاراکتر و یا استفاده از 

کاراکتر های مختلف نقش بیشتری ایفا می کنند.
تاریخ رونمایی از این بازی به زودی اعالم خواهد شد.

و  سی  در  به زودی  داستان«  »آخرین  سینمایی  انیمیشن 
هفتمین جشنواره فیلم فجر و یازدهمین جشنواره بین المللی 

پویانمایی تهران در بخش اصلی به نمایش درمی آید.

پوستر بازی موبایلی انیمیشن »آخرین داستان« منتشر شد


