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خودروهای تحویلی از 1 شهریور تا ۳۰ دی؛

عدم افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده

ضرب االجل ۸ روزه 

آلمان،فرانسه و 

اسپانیا برای مادورو

به گزارش زمان ،آلمان، فرانسه و اسپانیا ضرب االجل هشت روزه ای را برای برگزاری انتخابات در ونزوئال تعیین کرده و هشدار دادند در غیر این صورت رهبر مخالفان را به عنوان 
رئیس جمهور این کشور به رسمیت خواهند شناخت

.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در توئیتی نوشت: مردم ونزوئال باید بتوانند خودشان آزادانه درباره آینده کشورشان 
تصمیم بگیرند.وی در ادامه آورده است: اگر نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال تا ۸ روز آینده برگزاری انتخابات را اعالم نکند پاریس، خوان گوآیدو، رهبر مخالفان را به عنوان 
رئیس جمهور این کشور به رسمیت خواهد شناخت تا روند سیاسی در ونزوئال آغاز شود. ما با شرکای اروپایی خود در این زمینه همکاری می کنیم.از سوی دیگر پدرو سانچز، نخست وزیر 
اسپانیا نیز در پیامی مشابه به دولت مادورو برای اعالم برگزاری انتخابات ۸ روز مهلت داد و تهدید کرد در غیر این صورت گوآیدو را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت خواهد شناخت.در 
این پیام آمده است: اگر ظرف ۸ روز آینده برگزاری انتخاباتی آزاد و عادالنه در ونزوئال اعالم نشود اسپانیا خوان گوآیدو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئال به رسمیت خواهد شناخت.آلمان 
نیز ضرب االجل مشابهی را برای مادورو تعیین کرده است.سخنگوی دولت آلمان در توئیتی نوشت: اگر انتخابات ظرف ۸ روز آینده اعالم نشود آماده ایم تا گوآیدو را به عنوان رئیس جمهور 

موقت به رسمیت بشناسیم او می تواند روند سیاسی را آغاز کرده و شرکای اروپایی کار کند.

روزانهم صبح اریان

پرداخت ۶ هزار 
میلیارد تسهیالت 
برای استارت آپ ها

کاهش هزینه های 
کمرشکن درمان 

در کشور

ارزانی گوشت با 
 واردات هفتگی 
گوسفند زنده

753

محسن رضایی خبر داد:

الیحه »پالرمو« در کمیسیون های تخصصی 
مجمع تشخیص رد شد

توافق، آلمان، فرانسه و انگلیس درباره سیستم مالی مستقل؛

وپا با ایران وکار مالی ویژه ار آلمان مسئول ساز
1

2

1

همه امکانات پروازی در فرودگاه
 بین المللی پیام مهیاست

رضایی کوچی  با تاکید بر حمایت مجلس
 و سازمان هواپیمایی از فرودگاه پیام؛

سرمقاله
رابطه های سفید

ضابطه های سیاه...
با  عصرحاضر  در 
عوامل عدیده ای که 
قریب به اکثریت مردم 
جامعه با آن سر و کار 
خطِر  زنگ  و  دارند 
بیماری های خاموش 
و بیکاری های فصلی 

در حال تکرر است؛ حرف و حدیِث رابطه 
های سفیدی در سرتیتر اخبار خودنمایی می 
کند که متأسفانه بعد از گذشت چند ماه از 
آغاز، به صحبت های سیاهی ختم می شود که 
هشدار جدی و فرهنگسازی غنی در این زمینه 
را می طلبد تا اذهان اجتماع از لحاظ فکری و 
اخالقی بارور و توانمند گردند.ازدواج از نوع 
سفیدش که چندسالی است در حال رخداد 
به  بیماری  این  ویروس  و  است  افزایش  و 
شهرهای کوچک هم انتقال پیدا کرده به رابطه 
میان زن و مرد بدون جاری شدن خطبه عقد 
و یا صیغه براي زندگي زیر یک سقف را می 
گویند که با برچسب هاي مدرنیته ای که بر 

روی این موضوع خورده می شود...

2 الهام آمرکاشی

نگاه روز
 تكذيب كسری ٤٠ روز 

خدمت سربازی
5

همکار گرامی سرکار خانم شکوهی
مصیبت درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده 

محترمتان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم غفران الهی و 
برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل مسئلت داریم.

ما را در غم خود شریک بدانید.
روزنامه زمان

تحویل خودروهای پیش فروش شده بدون افزایش قیمت
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
خودروهای پیش فروش شده که تاریخ تحویل آنها 
از اول شهریور ماه تا ۳۰ دی ماه 97 است شامل 

افزایش قیمت نمی شوند.
به گزارش زمان به نقل از تارنمای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »عباس تابش« دیروز در جلسه 
خودروهای  و  مشتریان  امور  به  رسیدگی  ویژه 
ماده  اجرای  به  خودروسازان  افزود:  آنان  معوق 

حقوق  از  حمایت  قانون  اجرایی  نامه  آیین  چهار 
مصرف کنندگان مکلفند و در پیش فروش عادی 
باید قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد 
محاسبه شود.تابش که مدیرعامل سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است، 
ادامه داد: این قیمت در تاریخ سررسید باید مطابق 
تارنمای خودروساز باشد و خودروساز موظف است 
جریمه تاخیر به مشتریان را پرداخت کند.»بر این 

تاریخ  که  شده  فروش  پیش  خودروهای  اساس 
ماه  ام دی  تا سی  اول شهریورماه  از  آنها  تحویل 
1۳97 است شامل افزایش قیمت نمی شود.« وی 
تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از 
این نیز بارها بر اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان تاکید داشته و بر این باور است هر 
گونه تعهدی به مردم باید بدون تفسیر و به طور 

دقیق و شفاف اجرا شود.

ایران مقتدرترین تیم در مراحل حذفی جام ملتهای آسیا 
نهایی جام  در مراحل یک هشتم و یک چهارم 
انجام شد که تیم  بازی  ملتهای آسیا جمعا 1۲ 
به  این مسابقات  در  را  نتایج  بهترین  ایران  ملی 

دست آورد.
مراحل  در  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
انجام شد و  بازی  حذفی جام ملتهای آسیا 1۲ 
تیم های اردن، ویتنام، تایلند، چین، ایران، عمان، 
امارات،  ازبکستان،  استرالیا،  عربستان،  ژاپن، 
عراق  و  قطر  بحرین،  جنوبی،  کره  قرقیزستان، 
این  از  بازی  رفتند. ۲  به میدان  بازیها  این  طی 
سرنوشت  و  کشید  پنالتی  ضربات  به  بازی  ۲ بازی هم در وقت اضافه مشخص شد که هر 1۲ 

۴ بازی مربوط به مرحله یک هشتم نهایی بود. 
به جز تیم ملی ایران، هیچ تیم دیگری در هیچ 
یک از دو مسابقه مراحل یک هشتم و یک چهارم 
نتوانست با تفاضل بیشتر از یک گل پیروز شود 
تا ایران تنها تیمی باشد که یکبار با تفاضل ۲ و 
یکبار هم با تفاضل ۳ گل حریف خود را مغلوب 

کرده باشد.
ایران با پیروزی های ۲ بر صفر و ۳ بر صفر مقابل 
عمان و چین، قاطع نتایج را در دو مرحله گذشته 
به دست آورده تا بهترین تیم مراحل حذفی جام 

ملتها باشد. 

توافق، آلمان، فرانسه و انگلیس درباره سیستم مالی مستقل با ایران؛

آلمان مسئول سازوکار مالی ویژه اروپا با ایران
یک هفته نامه آلمانی از توافق اروپا درباره سیستم مالی مستقل از دالر به منظور 

تضمین مناسبات تجاری با ایران با وجود تحریم های آمریکا خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، هفته نامه »اشپیگل« از توافق کشورهای فرانسه، 

مالی  سیستم  یک  درباره  آلمان  و  انگلیس 
مستقل به  منظور تضمین مناسبات تجاری با 
ایران با وجود تحریم های آمریکا خبر داد. رئیس 
این سازوکار مالی یک آلمانی خواهد بود.به نوشته 
هفته نامه اشپیگل، واشنگتن تهدید کرده است 
که شرکت های اروپایی که به مبادالت تجاری 
ادامه می دهند مجازات خواهند  ایران  با  خود 
اروپایی  کشورهای  بسیاری  حال  این  با  شد، 
روی طرحی کار کرده اند که چگونه می توانند 
تحریم های آمریکا را دور بزنند، برای این منظور 
باید یک جامعه هدف موسوم به SPV تأسیس 
شود که مبادالت پولی بین شرکت های اروپایی و 
ایرانی را مستقل از دالر تضمین کند.این سیستم 
مالی مستقل بیشتر توسط سه کشور اروپایی 
تنظیم و حمایت می شود که در مذاکرات توافق 
هسته ای با ایران شرکت داشته اند، بر این اساس 
مقر این سیستم مالی مستقل در پاریس خواهد 
بود و آلمان مدیریت آن را عهده دار خواهد بود و 

انگلیس نیز بخش های مربوط به حسابداری را تنظیم می کند.به نوشته هفته نامه 
اشپیگل این سیستم مالی نوعی سیستم مبادله ای است که در آن حساب های 
شرکت های ایرانی و اروپایی با یکدیگر تسویه می شود، به عنوان مثال پولی که 
ایران برای ارسال نفت به اروپا باید دریافت کند می تواند مستقیماً به کشورهای 

اروپایی جریان یابد که تولیدات خود را به ایران می فروشند. روز دوشنبه قرار 
است کشورهای اروپایی شرکت کننده در این سیستم مالی در بروکسل با هم 
دیدار کرده تا آخرین جزئیات در این باره را روشن کنند.ایده تشکیل یک سیستم 
با  تجاری  مبادالت  برای  از دالر  مالی مستقل 
ایران مدت کوتاهی بعد از خروج آمریکا از توافق 
اتمی با ایران شکل گرفت.هایکو ماس، وزیر امور 
خارجه آلمان هم اوایل ژانویه در این باره گفته 
بود: سخت در این راستا تالش می کنیم تا آخرین 
پیش شرط ها برای این منظور را روشن کنیم.

پیش تر هم مایا کوچیجانکیچ، سخنگوی مسئول 
خصوص  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
راه اندازی مکانیزم مالی همکاری با ایران گفته بود 
که طبق اطالعات به دست آمده، کار ادامه دارد و 
پیشرفت های خوبی در این خصوص حاصل شده 
است.وی همچنین با اشاره به این که مکانیزم ویژه 
»اس پی وی« به زودی رونمایی خواهد شد، اظهار 
کرده بود که این کار در هفته های آینده به منظور 
ارتقای تجارت قانونی با ایران انجام خواهد شد 
و این مکانیزم بخشی از تالش های گسترده تر 
توافق هسته ای سال  برای حفظ  اروپا  اتحادیه 
۲۰15 با ایران است.دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا سال گذشته اعالم کرد که سخت ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال خواهد 
کرد. ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در برلین نیز مدتهاست به شرکت های آلمانی که 
به مبادالت تجاری خود با ایران ادامه می دهند هشدار می دهد که تحریم های 

آمریکا در انتظار آن ها است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

همه امکانات پروازی در فرودگاه بین المللی پیام مهیاست
رئیس کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی با اشاره به حمایت مجلس و 
سازمان هواپیمایی کشوری از فرودگاه بین المللی پیام، گفت: معتقدیم باید از این 

فرودگاه حمایت شود.
بــه گزارش زمان، محمدرضا رضایی کوچی دیــروز در جریان بازدید از فرودگاه 
فتح و فرودگاه بین المللی پیام که با حضور مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری 
و شــرکت فرودگاه ها برگزار شد، گفت: با توجه به بررسی های انجام شده تقریباً 
تمام هواپیماهای بزرگ کشوری می توانند در فرودگاه بین المللی پیام بنشینند.

وی اضافه کرد: ازلحاظ کیفیت باند، ترمینال ها و دیگر مســائل فنی این فرودگاه 
ظرفیت های باالیی دارد، طبیعی اســت که این فرودگاه ازلحاظ پدافند غیرعامل 
و اقتصاد مقاومتی کمک زیادی به اقتصاد کشور می کند.رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اســالمی ادامه داد: اعتقادداریم همه نیازها و امکانات پروازها در 
اینجا مهیاست و سازمان هواپیمایی کشور نیز درخواست حمایت جدی از تقویت 
این فرودگاه به عنوان فرودگاه مسافربری دارد.رضایی کوچی افزود: در کمیسیون 
عمران مجلس شــورای اسالمی نیز اعتقادداریم که باید از فرودگاه پیام حمایت 
کنیم. بســیاری از پروازها در ترافیک فرودگاه مهرآباد معطل می شوند و باید از 
این فرودگاه با توجه به ســرمایه گذاری سنگینی که انجام شده، حمایت شود.وی 
در بخش دیگری به سانحه ســقوط هواپیمایی بوئینگ 7۰7 ارتش در فرودگاه 
فتح اشاره کرد و گفت: در حال بررسی جعبه سیاه هستیم. آنچه در شرایط فعلی 
می توان گفت این است که خلبان به هر دلیلی باند پیام و فتح را اشتباه گرفته ولی 

قبل از شنیدن اطالعات جعبه سیاه نمی توان نظری در این مورد داد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشور: 
مسافری شدن فرودگاه پیام  لبیک به اقتصاد مقاومتی است

 رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت: این سازمان به فرودگاه بین المللی پیام نگاه 
ویژه ای دارد و مسافری شدن این فرودگاه لبیک گفتن به پیام اقتصاد مقاومتی است.

علی عابدزاده نیز در جریان این بازدید اظهار کرد: حمل ونقل هوایی موتور توسعه 
منطقه ای اســت و خوشبختانه استان البرز از این موتور توسعه ای بهره منداست. 
فرودگاه پیام بیش از چهار هزار هکتار مســاحت دارد و ازنظر زیرساختی بسیار 
ارزشمند اســت.وی گفت: طول باند این فرودگاه حدود چهار کیلومتر است که 
بزرگ ترین هواپیماهای دنیا هم می توانند بر روی آن بنشــینند، آنتونوف 1۲۴ 
بزرگ ترین هواپیمای باری دنیا چند بار در این فرودگاه نشسته است.رئیس سازمان 
هواپیمایی کشور بابیان اینکه شرایط باند این فرودگاه عالی است، گفت: شرایط 

دستگاه های ناوبری نیز در حد استانداردهای بین المللی است و هواپیماهای باری از 
اقصی نقاط دنیا در این فرودگاه نشسته اند و اگر مشکل خاصی در این فرودگاه بود 
قطعاً هواپیماهای باری مبادرت به جابجایی بار در این فرودگاه نمی کردند.عابدزاده 
اضافه کرد: در برخی نقاط دنیا به دلیل شرایط جمعیتی چند فرودگاه وجود دارد. 
و این فرودگاه نیز ازنظر شرایط جمعیتی می تواند مورداستفاده سه و نیم میلیون 
نفر منطقه قرار بگیرد. امکانات این فرودگاه در حد استانداردهای بین المللی است 
و با ارزیابی های صورت گرفته از این فرودگاه به نتیجه رســیدیم که این فرودگاه 
درخور جابجایی مســافر و توسعه پروازهای مسافری است.وی با تأکید بر اینکه 
تالش می کنیم رسالت خود در بحث توسعه و ایمنی پروازها انجام دهیم، گفت: در 
سال های اخیر این فرودگاه هیچ رکورد منفی ازلحاظ سانحه نداشته و اتفاق اخیر 
نیز با توجه به اینکه هواپیمای سقوط کرده متعلق به ارتش جمهوری اسالمی ایران 
است جزئیات توسط ارتش در دست بررسی است و سازمان هواپیمایی کشوری نیز 
همکاری های الزم را در این زمینه به عمل می آورد.رئیس سازمان هواپیمایی کشور 
گفت: پایه این فرودگاه کارگو بوده و با ظرفیت های ایجادشده می تواند درزمینٔه 
مسافری فعالیت کند و نگاه ویژه ای در این مورد در سازمان هواپیمایی وجود دارد .

مدیرعامل فرودگاه بین المللي پیام:
سقوط بوئینگ 707 ارتباطي با فعالیتهاي پیام ندارد

مدیرعامل فرودگاه بین المللي پیام گفت: ســقوط بوئینــگ 7۰7 هیچ ارتباط 
موضوعي با فعالیتهاي این فرودگاه نداشــته و بررسي هاي دقیق تر با استفاده از 

جعبه سیاه انجام میشود.
به گزارش زمان، نادر ثناگو در جریان بازدید رئیس کمیســیون عمران مجلس 
شوراي اسالمي و برخي مقامات سازمان هواپیمایي کشور از فرودگاه بین المللي 
پیــام، اظهار کرد: فرودگاه پیام باســابقه بیش از ۲5 ســال جزو یکي از بهترین 
فرودگاههاي کشور ازلحاظ زیرســاختي و تجهیزات است. این فرودگاه ازلحاظ 
تحمل افزایش ظرفیت فرودگاه امام خمیني )ره( و مهرآباد، قابلیت اســتفاده در 
مواقع بحران و همچنین به عنوان پتانسیل پدافند غیرعامل مجموعه فرودگاههاي 
تهران داراي اهمیت است.وي اضافه کرد: در حوزه فعالیتهاي چند سال گذشته 
فعالیتهاي این فرودگاه به روز شده و با ساخت سالن مسافري استفاده از ظرفیت 

مسافري هم از شهریورماه جاري آغاز شد. 
ادامه در صفحه۲

آلمان مسئول سازوکار مالی ویژه اروپا
 با ایران خواهدبود

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اشپیگل، آلمان 
قرار است مسئولیت ساز و کار ویژه مالی اروپا با ایران را 
به عهده بگیرد.برغم آنکه بخش روابط بین الملل اتحادیه 
مالی  با »سازوکار  ارتباط  در  مذاکرات  اروپا سرپرستی 
ویژه« را بر عهده داشته، اما قرار نیست این موسسه در 
این زمینه به عنوان نهادی وابسته به اتحادیه اروپا عمل 

کند.
اشپیگل همچنین نوشته است: پشتیبانی و حمایت از 
این ساز و کار برعهده آلمان، فرانسه و انگلیس خواهد 
بود. این موسسه در پاریس مستقر می شود که مدیریت 
آن را آلمان عهده دار خواهد شد.این در حالی است که 
سه کشور اروپایی قرار است دیروز در این باره نشست 

نهایی را در بروکسل برگزار کنند.
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رابطه های سفید، ضابطه های سیاه...
* الهام آمرکاشی

در عصرحاضر با عوامل عدیده ای که قریب 
به اکثریت مردم جامعه با آن سر و کار دارند 
و زنگ خطرِ بیماری های خاموش و بیکاری 
تکرر است؛ حرف و  های فصلی در حال 
حدیِث رابطه های سفیدی در سرتیتر اخبار 

خودنمایی می کند که متأسفانه بعد از گذشت چند ماه از آغاز، به 
صحبت های سیاهی ختم می شود که هشدار جدی و فرهنگسازی 
غنی در این زمینه را می طلبد تا اذهان اجتماع از لحاظ فکری و 

اخالقی بارور و توانمند گردند.
ازدواج از نوع سفیدش که چندسالی است در حال رخداد و افزایش 
است و ویروس این بیماری به شهرهای کوچک هم انتقال پیدا کرده 
به رابطه میان زن و مرد بدون جاری شدن خطبه عقد و یا صیغه براي 
زندگي زیر یک سقف را می گویند که با برچسب هاي مدرنیته ای 
که بر روی این موضوع خورده می شود، جدا از دور کردن ایرانی 
جماعت از فرهنگ شرقی و لباس سفیدی که  پیشترها ُحله عروس 
عنوان می شد این روزها در کنار نبودِ پرداخت مهریه و هدیه و 

پیشکش، ارمغاِن دختران این مرز و بوم می شود.
تغییر در شیوه زندگی و سبک ازدواج تا حدی در حال رواج و 
مرسوم شدن است که وقتی با آمار و عناوینی چون: »۱۵ هزاردختر 
۱۵ تا ۱۹ سال طالق گرفته اند«، ازدواج و طالق در کودکان رو به 
افزایش است، طالق، هر۳ دقیقه یک خانواده را متالشی می  کند، 
رشد طالق طی ۶سال گذشته بیش از رشد ازدواج بوده است، 80 
درصد آمار طالق ها مربوط به دانش آموزان است و ...« روبرو می 
شویم، نه تنها دغدغه ای ذهن افراد جامعه را درگیر نمی کند که 
هیچ یک از مسئولین در این امر نیز حتی به چرایی رواج این پدیده، 

فکر نمی کنند!
بی تردید افزایش طالق در جامعه و به وجود آمدن رابطه های 
متفاوت، بدون در نظرگرفتِن شرایط و ضوابط حاکم در جامعه ای 
که در آن زندگی می کنیم، یکی از کلیدی ترین موضوعات در این 
زمینه است که راه را برای زندگی های بدون قید و شرط باز می کند 
و افراد را به راحتی برای پذیرش و تعمیم بی قیدی ها مهیا می نماید.
»رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به این که آمار طالق 
در برخی از استان های کشور به ۴0 درصد رسیده است و این یعنی 
از هر ۱0 ازدواج، چهار مورد به طالق می انجامد، بیان کرد: این در 
حالی است که در سال ۱۳۷0 از هر ۱۵ ازدواج یک مورد به طالق 
می انجامید و این سرعت تغییر سبک زندگی در خانواده ها را نشان 
می دهد«.گرچه بسیاری از روانشناسان بر این باورند که یکی از علل 
به وجود آمدن اختالفاتی که منجر به طالق می گردد، تغییر فرهنگی 
در یکی از زوجین است که باعث به وجود آمدِن شکاف و فاصله 
ای میاِن سنت و مدرنیته بودن می شود و تا هنگامی که هر دو، به 
یک سطِح هموار در تفکر و نگرش دست پیدا نکنند، به کلید تفاهم 
دست نمی یابند؛ اما از سوی دیگر، حلقه مفقوده ای که از اساسی 
ترین اسلوب و پایه در زندگی مشترک محسوب می شود، شنیدن و 
پذیرِش صحبت هایی است که در صورِت رشد اخالقی و عاطفی 
امکانپذیر است و به هنرِ گوش دادن معروف است، یعنی دقت و 
توجه به صحبت دیگران و مفاهیم آن و با آرامش و عاطفه سخن 
گفتن را میتوان یکی از عوامل مهمی دانست که به درک متقابل 
زوجین کمک می کند که روانشناسان معتقدند نحوه و چگونگی 
سخن گفتن مقدم بر محتوا و به عبارتی »چه گفتن« است.تغییر 
ساختارهای ذهنی و روحی، کنارآمدن و پذیرش بیشتر مسئولیت ها 
در زندگی مشترک، کسب مهارتهای نوین در زندگی برای تغییر دادِن 
شرایط ِ جدایی و تحمل زوجین در کنارهم، قطعا می تواند زندگی و 
جامعه را از انحطاط ِ افزایش طالق، نجات دهد و خاستگاه فرهنگ 
و تمدن را در تمرکز برای بقای زندگی مشترک، جلوه بیشتری دهد.
بی تردید می توان عنوان کرد: افزایش آمار طالق و کاهش رشد 
ازدواج در جامعه و اپیدمِی ازدواج هایی از نوِع سفید، حکایت از 
فقرفرهنگی میان دونفر است و عوامل اقتصادی و اجتماعی در رده 

های پایین تری قرار دارد.
انتظار به جایی است اگر از مسئولین فرهنگی در این امر خواسته شود 
با اقدامات مثمر، فرهنگسازی های پی در پی و یکایک تالش ها 
برای رفع چنین بروز و ظهورهای اخالقی، از رشد ناهنجاری هایی 
که در حال تکثیر است، جلوگیری شود تا بتوان با ارائه راهکارهایی 
مفید، نحوه و نگرِش افراد جامعه را تا حدی تغییر و در کفه تعادل 
قرار داد که هر روز که در مسیرِ رابطه های سفید، قدم های بیشتری 
برداشته شود ضابطه های سیاهِ بیشتری در انتظار جامعه خواهد بود.

elhamamerkashi@ymail.com

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

همه امکانات پروازی در فرودگاه بین 
المللی پیام مهیاست

ادامه از صفحه۱

مدیرعامل فرودگاه بین المللي پیام به ظرفیت جابجایي مســافر 
این فرودگاه نیز اشــاره کرد و گفت: طبــق طرح جامع منطقه 
اقتصادي پیام در سال اول فرودگاه با ظرفیت سه و نیم  میلیون 
نفري پیش بیني شده است که در فاز اول ظرفیت 6۰۰ هزارنفري 
را در نظر گرفتهایم که با حضور سرمایه گذاران داخلي و خارجي 
راه اندازي خواهد شد.ثناگو با اشاره به اینکه فرودگاه پیام ازلحاظ 
تعداد نشست وبرخاست و تعدد فرودگاهي معادل فرودگاه مهرآباد 
است و حدود۲۲۰ پرواز داریم، گفت: مدل پروازها آموزشي است 
و بزرگترین فرودگاه آموزشي در کشور است. وي گفت: درزمینه  
باري نیز مقصد اصلي اکثر پروازهاي باري که در تأمین مایحتاج 
عمومي بازار است، فرودگاه بین المللي پیام است. توافقنامه هایي 
براي توســعه روند کارگو انجام شــده و استقبال زیادي از سوي 

سرمایه گذاران براي بخش کارگو وجود دارد.
مدیرعامل فرودگاه بین المللي پیام تأکید کرد: در حوزه مسافري 
نیز پیشنهادهایي از سوي سرمایه گذاران وجود دارد که با ایجاد 
زیرساختهاي جدید این فعالیت توسعه مي یابد.ثناگو ادامه داد: 
ســانحه هاي هوانوردي جزئي از این صنعت است و سانحه اخیر 
هیچ ارتباط موضوعي با فعالیتهاي پیام نداشته و بررسیهاي دقیق 

تر با استفاده از جعبه سیاه انجام میشود.
وي اضافه کرد: حتي ارتباط رادیویي هم از ســوي هواپیما با برج 
مراقبت فرودگاه پیام ایجاد نشــده است. پروازهاي فرودگاه پیام 
اکنون به روال ســابق ادامه دارد و پرواز کیــش نیز در روز بعد 
از ســانحه براي احترام به شهداي سانحه کنسل شد.مدیرعامل 
فرودگاه بین المللي پیــام در بخش دیگري گفت: در مورد بوي 
نامطبــوع مرکز دفن زباله کرج که حوالي این فرودگاه اســت با 

شوراي شهر و شهرداري همکاریهاي الزم در حال انجام است.

تشکیل کمیته های استانی برای 
مقابله گران فروشی

جعفری دولت آبادی از ورود دادستانی تهران به موضوع 
گران فروشی با تشکیل کمیته استانی خبر داد وگفت: 

نباید اجازه داد این اقدام به شکست منجر شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،  دادستان تهران با اشاره 
به تشکیل تیم های مشترک بازرسی با حضور معاونان 
دادستان و نمایندگان دستگاه های اجرایی و تعزیرات در 
دادستانی تهران گفت: از همه مراکز بزرگ توزیع بازدید 
و شیوه های توزیع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و 
از دستگاه های اجرایی انتظار می رود که نمایندگان تام 
االختیار، مسؤولیت  پذیر و با تدبیر را برای حضور در 
این اکیپ ها معرفی نمایند.اولین نشست کمیته مقابله 
با گران فروشــی در دادستانی تهران، روز چهارشنبه 
سوم بهمن ماه با حضور سردار رحیمی رییس پلیس 
پایتخت، اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران، برخی معاونان دادستان، معاونان وزرای جهاد 
کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان 
دامپزشکی و نمایندگان دستگاه های متولی به ریاست 
دادســتان تهران برگزار شد.جعفری دولت آبادی، در 
رابطه با علت ورود دستگاه قضایی به موضوع مقابله 
با گران فروشــی، اظهار داشت: مطابق قانون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور، گران فروشــی 
کالن از موارد اخالل در نظام اقتصادی است و در این 
زمینه در شعب ویژه نیز به عنوان اولین پرونده، موضوع 
گران فروشی تلفن همراه به نحو سازمان یافته رسیدگی 
شده است که حکم محکومان در حال اجرا است.وی 
گفت: مردم از موضوع گران فروشی رنج می برند؛ چرا که 
در طول چهل سال پس از انقالب، گران فروشی تا این 
حد وجود نداشته، اختالف قیمت اقالم مصرفی برای 
مردم قابل توجیه نیست و تنوع، تعدد و تکثر قیمت ها 
در اقالم مشابه قابل دفاع نیست.دادستان تهران با اشاره 
به تشکیل تیم های مشترک بازرسی با حضور معاونان 
دادستان و نمایندگان دستگاه های اجرایی و تعزیرات در 
دادستانی تهران گفت: از همه مراکز بزرگ توزیع بازدید 
و شیوه های توزیع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و 
از دستگاه های اجرایی انتظار می رود که نمایندگان 
تام االختیار، مســؤولیت پذیر و با تدبیر را برای حضور 
در این اکیپ ها معرفی نمایند.جعفری دولت آبادی با 
تاکید بر تاثیرگذار بودن استفاده از ظرفیت دادستانی 
در مبارزه با گران فروشــی، اظهار داشت: بازدیدهای 
هدفمند و هوشمندانه تاثیرگذار خواهد بود و موجب 
خواهد شــد تا متخلفان بدانند که اخالل در توزیع 
اقالم اساسی و ضروری مردم پیگیری و حسب مورد 
قابل تعقیب قضایی خواهد بــود.وی افزود: هدف از 
تشکیل تیم های مشترک، برخورد انتظامی - امنیتی 
با گران فروشی نیست؛ بلکه فرصتی است که ظرفیت 
دادستانی ها در اختیار دستگاه های دولتی قرار گیرد و 
شرط الزم موفقیت، به میدان آوردن تمامی دستگاه-

های مرتبط با موضوع اســت.جعفری دولت آبادی با 
اشــاره به تجربه موفق دادستانی و پلیس در برخورد 
با فروش ارز در معابر، تاکید کرد: نسبت به برخورد با 
قاچاق و گران فروشی نیز باید همین گونه اقدام شود.

دادستان تهران در بیان نکاتی پیرامون وضعیت فعلی 
کشور، تصریح کرد: آمریکا یک جنگ اقتصادی تمام 
عیار را علیه جمهوری اسالمی رقم زده و در حوزه های 
اقتصادی، سیاسی و روانی تالش دارد که به نحوی مرم 
را نا امید کند و در این زمینه اقداماتی از قبیل: برگزاری 
کنفرانس ضد ایرانی لهستان و تشدید اعمال تحریم ها 
توســط خزانه داری آمریکا را در دستور کار قرار داده 
است.جعفری دولت آبادی با بیان این که چهلمین سال 
انقالب باید باشکوه برگزار شود، افزود: نباید مردمی که 
امروز پرچم دار مبارزه با دشمن هستند، با سختی ها 
دست و پنجه نرم کنند و مسؤوالن نظاره گر باشند.

وی قیمت گذاری همراه با مدیریت را تاثیرگذار دانست 
و از وزارت صنعــت، معدن و تجارت خواســت که با 
قیمت گذاری عادالنه، قیمت کاالها را رسما به رسانه ها 
و اصناف و دادستانی تهران اعالم نماید تا در مبارزه با 

گران فروشی مالک قرار گیرد.

عملیات تعاقب و انهدام کامل دشمن 
در مرحله نهایی رزمایش اقتدار

 امیر ســرتیپ نعمتی گفــت: در دومین مرحله از 
روز پایانی رزمایــش اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران، عملیات تعقیب و انهدام 
کامل تجهیزات و استحکامات دشمن با حمله خرد 

کننده انجام شد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، امیر سرتیپ نوذر 
نعمتی ســخنگوی رزمایش اقتدار 97 نزاجا گفت: 
در مرحلــه دوم و روز پایانــی رزمایش بزرگ اقتدار 
97 نیــروی زمینی ارتش نیروهــای عمل کننده با 
اجرای آتش طرح ریزی شــده همزمان  با شــلیک 
یکان های زرهی، توپخانه، پیاده مکانیزه، هوانیروز، 
یکان های واکنش سریع و متحرک هجومی، اجرای 
تک هماهنگ شده را به نمایش گذاشته و در نهایت 
عملیات تعقیب و انهدام کامل تجهیزات و استحکامات 

دشمن را با حمله خرد کننده به پایان رساندند.
سخنگوی این رزمایش با بیان اینکه یکان های عمل 
کننده در این رزمایش به دستاوردها و اهداف مطلوبی 
دست یافتند تصریح کرد: از مهمترین اهداف مرحله 
پایانی رزمایش بزرگ اقتدار 97 نزاجا نمایش قدرت، 
توان تحرک، جابجایی ســریع، عملیات پاکسازی و 
اجرای تک هماهنگ شده بود که با موفقیت به اجرا 

درآمد.

اخبار

سرمقاله

مردان  گوهر  روزگار،  گردش  از 
آشكار مي شود

کالمامیر

پالرمو  کنوانسیون  به  الحاق  الیحه  رد  رضایی، 
تشخیص  مجمع  تخصصی  کمیسیون های  در 

مصلحت نظام را تأیید کرد.
ازصدا و سیما، محسن  به نقل  به گزارش زمان 
رضایی در جمع خبرنگاران درباره فرجام بررسی 
دو الیحه  دیروز گفت:  در نشست  پالرمو  الیحه 
از لوایح اختالفی میان مجلس شورای اسالمی و 
شورای نگهبان از باب مصلحت به مجمع ارجاع 
شد یکی مربوط به کنوانسیون پالرمو و دیگری 
موضوع سی اف تی که مرتبط با مسایل تروریستی 
است.وی افزود: جمع بندی مباحث کارشناسی در 
دبیرخانه مجمع به اتمام رسید و به کمیسیون 
های ذیربط شامل دو کمیسیون سیاسی ،دفاعی 
،امنیتی و حقوقی قضایی برای بررسی های بیشتر 
ارجاع شد و امروز هر دو کمیسیون دیدگاهشان 
مجلس  و  دولت   : گفت  کردند.رضایی  اعالم  را 
فرصت کافی یافتند و سخن گفتند اما ما برای 
اینکه این موضوع، مساله ای مهم و حیاتی بود 
از وزرای امورخارجه و اقتصاد و دارایی و رئیس 
جمهور  رئیس  حقوقی  معاون  و  مرکزی  بانک 
دعوت کردیم که دیدگاه هایشان را مطرح کنند.

دو  افزود:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
کمیسیون ذیربط مجلس نیز دیدگاه هایشان را 
مطرح و هر دو کمیسیون تخصصی مجمع نیز 
نتایج رای گیری شان را ارایه کردند.رضایی تاکید 
کرد: ما در پی این هستیم که آنچه به منافع ملی 
مربوط و در بهبود زندگی مردم موثر است و نیز 
آنچه به نفع نظام و انقالب است مدنظر قرار دهیم 
و در حقیقت مجمع آخرین سنگر منافع ملی و 
منافع جمهوری اسالمی است و ما در اینجا نمی 
توانیم تحت تاثیر فشارها قرار بگیریم و باید آنچه 
به نفع ملت و کشور است پیش ببریم.وی افزود: 
بر همین اساس مقرر شد که موافقان و مخالفان 
از جلسات آینده گفتگوها را آغاز کنند و بحث 
ها ادامه یابد.رضایی گفت: در ارتباط با تشخیص 
مجلس شورای اسالمی مبنی بر مصلحت دانستن 

هم  و  دارد  وجود  موافقانی  هم  موضوع  این 
مخالفاتی پس باید به آنان فرصت کافی بدهیم 
که دیدگاه هایشان را بیان کنند .وی ابرازامیدواری 
کرد: آنچه به مصلحت مردم و نظام است در مجمع 
به نتیجه برسد که اعالم خواهد شد.دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش 
که در خبرها آمده است که موضوع الحاق ایران 
به پالرمو در کمیسیون های تخصصی به مصلحت 

دانسته نشده است، تاکید کرد: این، واقعیتی است 
اما تصمیم نهایی را در این باره مجمع می گیرد 
یعنی کمیسیون های کارهای کارشناسی را انجام 
می دهند و نتایج را به صحن مجمع می دهند 
که باید در این باره نظر نهایی را اعالم کنند.وی 
یکی از مباحث جدی مرتبط با پیوستن ایران به 
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی 
پالرمو را مربوط به حق تحفظ کشورمان در این 

کنوانسیون دانست.محسن رضایی پس از نشست 
عمومی مجمع در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
پرسش خبرنگار ما مبنی بر مبهم بودن حق شرط 
ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو گفت: البته 
ابهامات زیادتری هم وجود دارد که قرار شد در 
جلسه آینده، موافقان و مخالفان به بررسی این 
افزود: موافقان در خصوص  بپردازند.وی  ابهامات 
رفع ابهام و مخالفان درباره حق تحفظ صحبت 
همین  جدی  موضوعات  از  یکی  کرد؛  خواهند 
مسئله حق تحفظ است اما ابهامات بیشتری هم 
هست که در آینده موافقان و مخالفان صحبت می 
کنند و در مجموع، مجمع تصمیم خواهد گرفت.

رضایی در پاسخ به اینکه نتیجه بررسی ها چه 
زمانی مشخص و اعالم می شود گفت: برای ما، 
مسئله دقت در کار اهمیت دارد؛ این موضوعات، 
مهمی  سیاسی  و  حقوقی  پیچیده  موضوعات 
هستند.وی افزود: اگر در تحریم نبودیم شرایطی بر 
تصمیم گیری ما حاکم بود و اکنون که در تحریم 
هستیم شرایط دیگری هست؛ بعضی می گویند 
پیوستن به این کنوانسیون نوعی خود تحریمی 
رد  با  برخی  و  افزاید  را می  است که تحریم ها 
این دیدگاه می گویند اگر آن را تصویب نکنیم 
راه برون رفت نخواهیم داشت.رضایی اضافه کرد: 
این موضوعات را نمی شود با شتاب زدگی و عجله 
مدافع  و  نظام  سنگر  آخرین  مجمع  برد؛  پیش 
منافع ملی است پس باید تمام جزئیات را با دقت 
کامل بررسی کند که در حال انجام این کاریم.

همچنین  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
از مقامات وزارت خزانه داری  به یکی  پاسخ  در 
امریکا مبنی بر اینکه بررسی این لوایح در ایران به 
درازا کشیده است تاکید کرد: هر نوع دخالتی در 
امور داخلی ما پاسخ دندان شکنی خواهد داشت؛ 
ما انقالب نکردیم که منفعل باشیم.وی افزود: ما 
خودمان تصمیم می گیریم و جز منافع ملی و 
مصالح نظام به هیچ چیزی توجه نخواهیم کرد و 

به همین مسیر ادامه می دهیم.

محسن رضایی خبر داد:

الیحه »پالرمو« در کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص رد شد

پالرمو ۲ هفته آینده در مجمع بررسی می شود
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ادامه بررسی الیحه الحاق ایران به 
کنوانسیون پالرمو به دو هفته بعد موکول شد.محمد فروزنده با بیان اینکه دیروز 
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو طبق دستور جلسه بررسی شد اما نتیجه ای 
نداشت، گفت: ادامه بررسی این الیحه به دو هفته آینده موکول شد.عضو مجمع 
تشخیص  مجمع  امروز  جلسه  بودن  فوق العاده  رد  با  نظام  مصلحت  تشخیص 

مصلحت نظام، گفت: این جلسه عادی بود و اکثریت اعضا نیز حاضر بودند.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح 
ویژه ای در چهلمین سالگرد  اقدامات  نیروهای مسلح  گفت: 
انقالب اسالمی انجام داده اند که یکی از آنها ارائه دستاوردهای 

انقالب در چهار نمایشگاه است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار ابوالفضل شکارچی معاون 
فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح دیروز در 
نشستی خبری به تشریح برنامه های فرهنگی نیروهای مسلح 
در دهه فجر چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی پرداخت 
و گفت: امسال سالی بسیار حساس و سال امید آفرینی به مردم 
ایران و نا امیدی دشمنان انقال اسالمی است؛ چرا که دشمنان 
تمام توان خود را به کار گرفته اند تا انقالب اسالمی چهل سالگی 
خود را نبیند و آمریکای جنایتکار که همیشه رو به افول بوده، 
امسال روند شدیدتری را رو به زوال طی می کند.وی ادامه داد: 
به همین مناسبت نیروهای مسلح اقدامات ویژه ای در چهلمین 
ارائه  آنها  از  یکی  که  اند  داده  انجام  اسالمی  انقالب  سالگرد 
دستاوردهای انقالب در چهار نمایشگاه است؛ نمایشگاه اول با 
موضوع اقتدار دفاعی توسط وزارت دفاع برگزار می شود که از 
یازده بهمن آماده بازدید مردم در مصلی تهران است. نمایشگاه 
بعدی با موضوع محرومیت زدایی و سازندگی توسط قرارگاه 
خانم االنبیا سپاه در همین تاریخ برگزار می شود. همچنین 
نمایشگاه دیگری در باغ موزه دفاع مقدس توسط بنیاد حفظ 
آثار با موضوع دستاوردهای دستگاه های کشور برگزار می شود. 
نمایشگاهی نیز در پایگاه یکم شکاری مهر آباد با محوریت 
نیروی هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه، هوانیروز ارتش و 
سازمان هوافضای وزارت دفاع برگزار می شود.معاون فرهنگی 
و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه 
این نمایشگاه ها با هدف تقویت امید در نسل جوان و مقایسه 
با قبل از انقالب برگزار می شوند، خاطرنشان کرد: در نمایشگاه 
ها دستاوردهایی جدید در تمام بخش ها رونمایی و به استحضار 
مردم خواهد رسید.سردار شکارچی در ادامه به جزییات این 
نمایشگاه ها اشاره کرد و گفت: در نمایشگاه وزارت دفاع بیش از 
56۰ محصول دفاعی در 11 حوزه مختلف موشکی، مخابرات، 
الکترونیک، امنیتی، انتظامی و … که تولید داخلی است و به 

دست متخصصان داخلی ساخته شده است، به نمایش گذاشته 
می شود. در نمایشگاه قرارگاه خانم االنبیا نیز ده ها هزار اقدام 
به  زدایی  ومحرومیت  سازندگی  اشتغال،  حوزه  در  اساسی 
نمایش گذاشته می شود.وی افزود: در نمایشگاه انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود، 
دستاوردهای مختلف دستگاه های کشوری و لشکری در معرض 
نمایش گذاشته می شود. در نمایشگاه هوایی نیز دستاوردهای 
جمهوری اسالمی در حوزه بالگردها، انواع هواپیما و جنگنده و 
دستاوردهای پهپادی به نمایش گذاشته خواهدا شد.سخنگوی 
ارشد نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبت های خود به 
تالش برخی دشمنان برای برجسته سازی دستاوردهای رژیم 
پهلوی با هدف تحقیر نظام جمهوری اسالمی اشاره و تاکید 
کرد: به لطف خدا مردم ما امروز دستاوردهای ارزشمند نظام 
جمهوری اسالمی را مشاهده می کنند. امروز جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان مقتدرترین قدرت منطقه و یکی از قدرت های رو 
به رشد جهانی مطرح است و به همین دلیل است که دشمنان 
جرات تجاوز به ایران را ندارند.وی رهبری هوشمندانه و حکیمانه 
امام خمینی )ره( و رهبر انقالب را دلیل اصلی دستیابی به 
این دستاوردها عنوان کرد و گفت: نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی بر خالف همه نیروهای مسلح در دنیا، مردم پایه هستند 
و ارتباطی تنگاتنگ با مردم دارند و حفظ منافع مردم برای آنها 
اصل است. دستاوردهای دفاعی ایران برای مقابله با نظام سلطه 
است و جمهوری اسالمی با هیچ کشوری سر دشمنی ندارد، 
مگر آنکه آن کشور با تحریک نظام سلطه بخواهد اقدامی کند 
که در آن صورت جواب دندان شکنی دریافت می کند.شکارچی 
تصریح کرد: برخی کشورهای منطقه که به آمریکا آویزان شده 
اند، بدانند توان دفاعی ایران در حوزه موشکی و هوایی و دریایی 
خالصه نمی شود و در صورت اولین اقدام علیه ایران، آنها دیگر 
نه اقتصاد و نه امنیت خواهند داشت و قطعاً در مقابل توان 
ایران تاب آوری نخواهند داشت.وی همچنین در بخش دیگری 
از نشست خبری درباره برخی اظهارات نسبت به فعالیت های 
اوقات دشمنان  نیروهای مسلح، اظهار کرد: گاهی  اقتصادی 
نیروهای  جمهوری اسالمی تصویر سازی غلط می کنند که 

مسلح در حال فعالیت اقتصادی هستند، این در حالیست که 
این حرف غلط است؛ نیروهای مسلح از ظرفیت های مازاد خود 
در جهت رفع مشکالت کشور استفاده می کنند و به دنبال 
سود آوری نیستند. مردم نیز باید مراقب باشند که فریب چنین 
فضاسازی ها را نخورند.سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان 
اینکه »اگر امروز کشور ما به عنوان امن ترین کشورهای جهان 
مطرح است به دلیل اقتدار دفاعی نیروهای مسلح است که باید 
روز به روز این اقتدار افزایش یابد تا به روزی برسیم که جهان 
اسالم زنجیر اسارت دشمن را پاره کند«، تاکید کرد: اقتدار 
دفاعی ما تهدیدی برای هیچکدام از کشور های همسایه ما 
نیست، مگر آنکه جمهوری اسالمی مورد تعرض قرار بگیرد در 
این صورت پاسخ ما سخت خواهد بود.سخنگوی ارشد نیروهای 
مسلح در بخش دیگری از صحبت های خود به تحوالت اخیر 
کشور ونزوئال اشاره و اظهار کرد: امروز آمریکا هر کشوری را 
که دولت آن بخواهد با مردمش پیوند برقرار کند، تضعیف می 
کند؛ یکی از این نمونه ها دولت ونزوئال است؛ امروز در ونزوئال 
شاهد هستیم که آمریکا می خواهد دولتی را سر کار بیاورد که 
لبیک گوی او باشد این در حالی است که همین آمریکایی ها 
شعار حقوق بشر و دموکراسی را فریاد می زنند، اما در نقطه 
مقابل آنها، جمهوری اسالمی از همه دولت های قانونی حمایت 
می کند.وی همچنین به اقدام آمریکا برای برگزاری نشستی 
ضدایرانی در کشور لهستان اشاره و خاطرنشان کرد: آمریکایی 
ها که می خواستند نگذارند ما چهل سالگی انقالب اسالمی 
را نبینیم، امروز شکست بسیار سهمگینی خورده اند؛ اجالس 
لهستان نشان شکست آمریکا است و ۲۲ بهمن امسال پرشور تر 
از سال های گذشته برگزار می شود. پیام ما به مردم این است 
که امسال برای زدن تو دهنی بسیار محکم تر از قبل به میدان 
بیایند؛ مراسم ۲۲ بهمن امسال باید بطور ویژه برگزار شود تا 
بتوانیم شکست آمریکا را عمیق تر کنیم.وی در پایان از برگزاری 
مراسم رژه موتورسواران نیروهای مسلح در روز 1۲ بهمن خبر 
همچنین  و  کشور  دفاعی  دستاوردهای  برخی  گفت:  و  داد 
دستاوردهای بسیج در حوزه محرومیت زدایی در مسیرهای 

راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال به نمایش گذاشته خواهد شد.

سردار شکارچی:  ۴ نمایشگاه دستاوردهای نظامی، ۱۱ بهمن برگزار می شود

  دشمن توان خود را به کار گرفته  تا انقالب چهل سالگی خود را نبیند 

بر  تأکید  با  سازمان حمایت  بازرسی  معاون 
از مصرف کنندگان به  حمایت این سازمان 
شرکتهای خودروساز تاکید کرد زمان تحویل 

خودروهای معوق را به مشتریان اعالم کنید.
شهرام  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
به  رسیدگی  و  بازرسی  معاون  میرآخرلو 
کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  تخلفات 
و تولیدکنندگان در رابطه با اجرای تعهدات 
خودروسازان در پیش فروش خودروها گفت: 
تعهدات خود  به  هستند  ملزم  خودروسازان 
در قبال مشتریان پاسخ دهند. اگر زمان این 
تعهدات، سررسید شده باشد باید قیمتی که 
در پیش فروش عادی ذکر شده برابر با قیمت 
زمان تحویل مندرج در قرارداد باشد.وی در 
ادامه ضمن اشاره به مشکالتی که تحریم ها 
برای خودروسازان به وجود آورده است، گفت: 
اگر به دلیل اعمال تحریم ها، خودروسازان نمی 
توانند خودروی خاصی را به مشتریان تحویل 
دهند باید نسبت به جایگزینی خودروی پیش 
فروش شده با خودرویی دیگر هم تراز با سلیقه 
و رضایت مشتری اقدام کنند و به طور کلی 
شود.وی  جلب  کننده  مصرف  رضایت  باید 
افزود: ممکن است خودروساز به دلیل تحریم 

و یا مشکالت تامین قطعه، امکان تولید یک 
خودروی خاص را نداشته باشد ولی نباید برای 
معرفی خودروی جایگزین، به مشتری تحمیلی 
صورت گیرد.این عضو هیات مدیره سازمان 
تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
صمت  وزارت  قطعا  داشت:  اظهار  ادامه  در 
تمهیداتی را برای حل مشکالت خودروسازان 
در جهت دور زدن تحریم ها و یا در قالب اعطای 
ارز و یا تسهیالت ریالی اتخاذ می کند تا تیراژ 
تولید خودرو به شرایط قبلی خود بازگشته و 
چرخه تولید متوقف نشود.میرآخورلو در ادامه 
تاکید کرد: هیچ کس شرایط پیش آمده امروز 

بر اثر تحریم ها را پیش بینی نمی کرد، بنابراین 
تا خودروسازان بتوانند برای مبارزه با تحریم ها 
و تامین قطعات مورد نیاز راهکاری پیدا کنند 
مدتی زمان خواهد برد، اما آنچه که مهم است 
و باید اتفاق بیفتد این است که شرکت های 
خودروساز باید برای خودروهای پیش فروش 
سررسید شده، زمان تحویل را برای مصرف 
کننده مشخص کنند و رضایت مصرف کننده 

را در این زمینه جلب نمایند.
زدن  دور  دلیل  به  شاید  داشت:  اظهار  وی 
تحریم ها نیاز به زمان بیشتری برای تحویل 
صورت  هر  در  ولی  باشد  معوق  خودروهای 

چرخه تولید باید ادامه پیدا کند و مشتریان 
به تمام حق و حقوق خود برسند.این عضو 
هیات مدیره سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اظهار داشت: اخیرا بازرسانی 
در شرکت های خودروساز از سوی سازمان 
حمایت مستقر شده اند و مقرر شده که ۸۰ 
درصد از میزان تولید روزانه خودروسازان برای 
درصد   ۲۰ و  شرکت  گذشته  تعهدات  رفع 
نیز برای مدیریت بازار در قالب فروش فوری 
ماده  اساس  بر  افزود:  عرضه شود.میرآخورلو 
۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کننده، خودروساز باید در قراردادهای 
پیش فروش جدید به گونه ای رفتار کند که 
بتواند در موعد مقرر، خودروی مورد نظر را 
به مشتری تحویل دهد و از این پس زمان 
باید  شده  فروش  پیش  خودروهای  تحویل 
کامال مشخص باشد.وی گفت: متاسفانه در 
پیش فروش های قبلی، مشکالتی در زمینه 
تولید برخی خودروها و یا تامین قطعات آنها 
موجب ایجاد التهاب در صنعت خودرو شد ولی 
تالش می کنیم از این پس، با هدف کسب 
رضایت کامل مشتریان، دوره زمانی تحویل 

کامال مشخص باشد.

تاکید سازمان حمایت به خودروسازان؛ زمان تحویل خودروهای معوق را اعالم کنید
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 گفت وگوی تلفنی ظریف و چاووش اوغلو  
درباره ونزوئال

رئیس دستگاه دیپلماسی در گفتگویی تلفنی با وزیر خارجه ترکیه درباره آخرین 
تحوالت ونزوئال گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و 
ترکیه در گفتگوی تلفنی در خصوص مسائل منطقه ای و آخرین تحوالت در 
ونزوئال رایزنی و تبادل نظر کردند.پیش از این، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
خارجه با اشاره به وضع موجود در کشور ونزوئال،گفته بود: در مقابل هرگونه 
دخالت خارجی در ونزوئال یا هر اقدام نامشروع همچون تالش برای کودتا و 
اقدامات ضد مردمی، از دولت و ملت این کشور حمایت می کنیم و امیدواریم 
هرگونه اختالفات و مشکالت سیاسی در ونزوئال توسط مردم و دولت این 

کشور از راه قانونی و مسالمت آمیز حل شود.

ادعای العبادی مبنی بر نفوذ ایران در عراق

 نخست  وزیر پیشین عراق مدعی شد که ایران در عراق نفوذ دارد و در تشکیل 
دولت دخالت می کند و این مساله نگران کننده است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین عراق در 
گفت وگو با برنامه«قصاری القول« که شبکه روسیا الیوم آن را پخش می کند 
در ادامه با اشاره به نفوذ برخی کشورها در عراق گفت که ما مخالف فعالیت 
دستگاه های وابسته به برخی کشورها چه آمریکا چه ایران و چه عربستان در 
تأثیرگذاری بر روی تشکیل دولت عراق هستیم.رئیس ائتالف نصر عراق 
با اشاره به اینکه دخالت های خارجی در سیاست عراق در نتیجه ضعف و 
درگیری های داخلی و ترجیح دادن منافع خصوصی به منافع عمومی به وجود 
آمد، خواستار وحدت ملی نه علیه همسایگان بلکه به منظور همکاری برای 
دستیابی به منافع مشترک شد.ادعای دخالت و نفوذ جمهوری اسالمی ایران در 
عراق در حالی مطرح می شود که پیش از این ایرج مسجدی، سفیر ایران در 
بغداد اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران به محض اعالم پیروزی بر داعش 
و پایان تهدید تروریستی در عراق، تمامی مشاوران نظامی خود را از این کشور 
بیرون کشیده و همه آنها به ایران بازگشته اند.این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه 
داد: برخالف جمهوری اسالمی ایران، آمریکا به رغم پایان داعش، همچنان 
نیروهای خود را در منطقه حفظ کرده و به جای اعالم پایان مأموریت نظامی 
نیروهایش، در برخی مناطق در حال تقویت پایگاه و پادگان های نظامی اش و 

ایجاد مواضع جدید است.

ضرورت حضورجوانان در فضای مجازی برای 
مهار تهاجمات دشمن 

 یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: حضور 
جوانان در فضای مجازی برای مهار کردن تهاجمات دشمن امری ضروری 
است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد قمی اظهار کرد: جوانان امیدهای 
آینده انقالب هستند و در پیروزی انقالب نقش داشته اند، جوانان پس از پیروزی 
انقالب هم در حوزه جهاد و مبارزه با دشمن در هشت سال دفاع مقدس نقش 
موثری داشته اند، این جوانان در دوران سازندگی  و گسترش علم در کشور 
نقش خود را به خوبی ایفا کردند.وی افزود: جوانان در حوزه تجهیزات پزشکی 
و نظامی و همچنین در حوزه تعلیم و تربیت موجب توسعه و پیشرفت شده اند، 
جوان استعداد و توان الزم را برای فعالیت دارند و می توانند برای کشور مفید 
باشد، اگر به فضای مجازی جهت داده شود و استفاده مطلوب از آن مورد توجه 

قرار گیرد، جوانان همانطور که در صحنه های واقعی خدمت کردند.

پرداخت تسهیالت هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومانی به بخش کشاورزی

صندوق  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس 
بخش  در  سرمایه گذاری  توسعه  از  حمایت 
پرداخت تسهیالت هزار و ۳00  از  کشاورزی 
سال  در  کشاورزی  بخش  در  تومانی  میلیارد 
جاری خبر داد و گفت: در حال فراهم کردن 
یک  طریق  از  بتوانیم  تا  هستیم  زیرساختی 
و  دام  نهاده های  از  بخشی  بازرگانی  شرکت 
طیور را وارد کرده و به تنظیم بازار کمک کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید عبدالکریم 
رضوی اردکانی در نشست خبری دیروز اظهار 
کرد: از ابتدای تشکیل این صندوق تا آذر ماه 
تومان  میلیارد   ۹۵0 و  هزار   ۹ بر  بالغ  امسال 
کشاورزی  مختلف  بخش های  برای  تسهیالت 
ازابتدای  که  است  شده  پرداخت  و  تأمین 
و  هزار  به  تسهیالت  این  میزان  تاکنون  امسال 
تاکنون  افزود:  رسید.وی  تومان  میلیارد   ۳00
با  کشاورزی  بخش  مختلف  صندوق   ۱۲۷
سرمایه ای بالغ بر هزار و ۶00 میلیارد تومان در 
تخصصی  صندوق   ۱0 شامل  مختلف  سطوح 
زیربخش  تخصصی  صندوق   8 محصولی،  و 
 ۵8 استانی،  صندوق   ۳۲ استانی،  طبیعی  منابع 
حمایت  صندوق   ۱۹ و  شهرستانی  صندوق 
روستایی  زنان  کشاورزی  فعالیت  توسعه  از 
تسهیالت  است.  شده  تشکیل  عشایری  و 
پرداخت شده به بخش های کشاورزی از طریق 
این صندوق ها تاکنون ۳۲ درصد مختص حوزه 
 ۷ طیور،  و  دام  حوزه  به  درصد   ۲۷ باغبانی، 
درصد عشایر و ۶ درصد به حوزه صنایع بخش 
توسعه  از  است.وی  شده  پرداخت  کشاورزی 
داد:  ادامه  کشاورزی  بخش  در  سرمایه گذرای 
در برنامه ششم توسعه مصوب شده تا سرمایه 
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی از 
میلیارد  هزار   ۹ به  تومان  میلیارد   ۶00 و  هزار 
تومان برسد که با توجه به شرایط موجود خیلی 
سرمایه گذرای  توسعه  از  است.وی  خوشبینانه 
عمده  اینکه  بیان  با  کشاورزی  بخش  در 
تسهیالت پرداخت شده از طریق صندوق های 
تأمین  به  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت 
نهاده ها از جمله سم، کود و بذر اختصاص پیدا 
کرده است گفت: درصدد هستیم تا بخشی از 
بازارهای خارجی  از  را  دام و طیور  نهاده های 
تأمین کنیم که هم اکنون در حال ساختارسازی 
و راه اندازی شرکت بازرگانی هستیم تا بتوانیم 
از این طریق به بازار نهاده های دام و طیور وارد 

شویم.

خبرخبر

بهرام قاسمی توان موشکی ایران را قابل مذاکره 
ندانست و تصریح کرد: اگر تحریم جدیدی اعمال 

شود در تعامالت با اروپا تجدیدنظر می کنیم.
قاسمی  بهرام  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی 
ایران در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه 
فرانسه، گفت: قابلیت های موشکی ایران بخشی از 
توان مشروع دفاعی و ضامن امنیت ملی جمهوری 
بازدارندگی  دکترین  بر  که  است  ایران  اسالمی 
استوار است.قاسمی تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران همواره خواستار تحکیم صلح و ثبات در 
منطقه بوده است و فروش انبوه سالح های پیچیده 
و تهاجمی از سوی آمریکا و برخی کشورهای 
اروپایی از جمله فرانسه را عامل برهم خوردن 
ثبات و توازن منطقه می داند.سخنگوی وزارت 

امور خارجه افزود: جمهوری اسالمی ایران قابلیت 
های دفاعی خود را بر مبنای ارزیابی واقعی از 
تهدیدهای موجود طراحی کرده و تا هر کجا که 
الزم بداند آن را تقویت خواهد کرد.وی همچنین 
تاکید کرد: توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست 
و این نکته در جریان گفتگوهای مستمر سیاسی 
که بین ایران و فرانسه انجام می شود به اطالع 
طرف فرانسوی رسیده است.سخنگوی وزارت 
امور خارجه تهدید به اعمال تحریم های جدید 
را  فرانسه  امور خارجه  وزیر  از سوی  موشکی 
و  سیاسی  گفتگوهای  بر  حاکم  روح  خالف 
همکاری های دو کشور دانست و تاکید کرد هر 
گونه تحریم جدید از سوی کشورهای اروپایی 
منجر به تجدیدنظر ایران در نحوه تعامالت خود با 

این کشورها خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

اگر تحریم جدیدی اعمال شود در تعامالت با اروپا تجدیدنظر می کنیم

فراخوان مناقصه عمومی
                     )تجدید مناقصه(

شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی در نظر دارد انجام عملیات رپرگذاری رودخانه باراندوزچای و 
سرشاخه های آن در محدوده شهرستانهای ارومیه و اشنویه و رودخانه رزینه رود در بازه شاهین 
دژ تا سد نوروزلو را به روش ارزیابی ساده، براساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی بند )ج( ماده )12( قانون 
برگزاری مناقصات، به مناقصه گران واجد شرایط مطابق با بخشنامه های شماره 94/130439 مورخ 1394/6/24 و 95/576756 
مورخ 1395/3/31 سازمان برنامه و بودجه کشور با پایه 5 و باالتر در رشته آب، واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اضافه مینماید وجود شرایط ذیل الزامی است:
- حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ 9،896،340،273 ریال باشد )ظرفیت تعدادی نیز حداقل یک مورد آزاد باشد(.

- نام مناقصه گران میبایست در سایت ساجار موجود بوده و دارای صالحیت و رتبةکاری معتبر و متناسب باشند.
»اطالعات مناقصه و زمانبندی«

1. موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: عملیات رپرگذاری رودخانه باراندوزچای و سرشاخه های آن در محدوده شهرستانهای ارومیه 
و اشنویه و رودخانه زرینه رود در بازه شاهین دژ تا سد نوروزلو

2. مبلغ برآورد اولیه: حدود 9،896،340،273 ریال
3. مبلغ تضمین شرکت در ارجاع کار: 494،818،000 ریال

4. قیمت اسناد مناقصه: 3،000،000 ریال
5. مدت اجرا: 9 ماه

6. مدت اعتبار پیشنهادات: شش ماه
7. دستگاه مناقصه گزار )کارفرما(: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر تلفن: 044-33440092

8. دستگاه نظارت: متعاقباً اعالم خواهد شد.
9. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1397/11/16

10. زمان بازدید از پروژه: مناقصه گران میتوانند جهت بازدید از پروژه راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/11/21 در محل 
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی حضور به هم رسانند.

11. مهلت زمانی و محل ارائه پاکت )الف( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 1397/11/28 
تحویل به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت به نشانی: آذربایجان غربی، ارومیه، بلوار شهید باهنر، دبیرخانه حراست و امور 

محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
12. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 1397/11/28

13. زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 1397/11/28
14. محل بازگشایی پیشنهادات: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

15. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت )الف(: شماره تلفن 
تماس: 04431987347

* توضیح اینکه اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت در 
قالب پاکت )الف( ارائه شود و تصویر آن نیز در سایت تدارکات الکترونیکی دولت در محل مورد نظر بارگذاری گردد. کلیه محتویات 
پاکت )ب( و مدارک و اسناد مربوط به مناقصه گذار و همچنین پاکت )ج( بایستی در سایت تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری 
شود. توجه شود که عودت اسناد در قالب سی دی و یا به صورت فیزیکی مورد قبول نمی باشد و همچنین چنانچه مناقصه گران، 
اسناد مناقصه را به طریقی غیر از سایت مذکور تهیه نمایند و نام آنها به عنوان خریدار در سایت مذکور ثبت نشده باشد، به قیمت 
پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت، مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به 

صورت مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
16. چنانچه تعداد پیشنهادات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد، مناقصه تجدید خواهد شد.

17. آدرس و تلفن اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس-02141934 دفتر ثبت نام 
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی88969737 و 021-85193768 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد 

سند رسمی
 برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶0۳۱80۱۶000۹08 – مورخ ۱۳۹۷/8/۲۷ هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  آقای علی 
شریف  زاده  شریف  آبادی  فرزند  محمد رضا  به شماره  شناسنامه ۲۶۶ صادره  از رحیم  
آباد به شماره  ملی ۶۳۱۹۶۴۲۳8۶ درششدانگ عرصه  و اعیان  یک قطعه  زمین  محصور  
مشتمل بر یک باب  ساختمان  به مساحت ۲۴۹/۷0  متر مربع  پالک ۲۱۷  فرعی  از ۱۷۴  
اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  فرعی از ۱۷۴  اصلی واقع  در قریه  جعفر سرا  
خریداری  شده از  مورد نسق  مالک  رسمی  رضا  آقاجانپور محرز گردیده  است . لذا  به 
منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  
که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.
987- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱0/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۷

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶0۳۱۶0۱۱0000۳0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت تعاونی کارگاهای مزاحم شهری کرند 
غرب بشناسنامه ملی ۱0۶۶000۲۱۴۱ در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۱۴۲۲،۱۱ متر مربع واقع در پالک یک اصلی کرند بخش پنچ کرمانشاه به آدرس کرند 
شهرک مشاغل خریداری از شهرداری کرند غرب)برابر سند انتقال قطعی شماره ۱۵۹8۱ 
تنظیمی دفتر خانه شماره ۴۲ کرند وپیرو موافقت نامه شهرداری به شماره ۶،۶۵۲ مورخ 
۹۴،۲،۵ محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷،۱۱،۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷،۱۱،۲۳ 

خلیل بساطی رئیس ثبت اسناد وامالک 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد:

 ارزانی گوشت با واردات هفتگی 
گوسفند زنده

گفت:  دام  امور  پشتیبانی  مدیرعامل شرکت 
برنامه ریزی صورت گرفته تا هفته ای ۵0 هزار 
راس گوسفند زنده وارد شود و به زودی با 
عرضه گوشت آن ها به قیمت ۴0 هزار تومان، 
شاهد ارزانی گوشت قرمز در بازار خواهیم 
مردم  تا  درصددیم  عرضه  افزایش  با  و  بود 
تنظیم  گوشت  عرضه  صف های  در  کمتر 

بازاری بمانند.
حمید  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ورناصری اظهار کرد: در هفته های اخیر شوک 
قیمتی به دالیل مختلف در بازار گوشت قرمز 
ایجاد شد که دالیل مختلفی از جمله اختالف 
داشت،  زنده  دام  قاچاق  تشدید  و  ارز  نرخ 
بازار ورود  به  دام  امور  پشتیبانی  اما شرکت 
کرد و همچنان در این بازار حضور خواهد 
داشت.وی ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو 
هزار   ۲۹ قیمت  به  منجمد  گوساله  گوشت 
گوسفند  گوشت  و  می شود  عرضه  تومان 
نیز کیلویی ۴0 هزار تومان در  تازه وارداتی 
تره بار  و  میوه  زنجیره سازمان  فروشگاه های 
و مراکز مشخص قیمت دارد.وی اظهار کرد: 
به  بتوانیم  تا  گرفته  صورت  برنامه ریزی ای 
صورت هفتگی ۵0 هزار رأس دام زنده سبک 
قرمز  گوشت  قیمت  زودی  به  و  کنیم  وارد 

زنده  دام  وی  گفته  یافت.به  خواهد  کاهش 
سبک وارداتی توسط شرکت پشتیبانی امور 
دام کشتار شده و به قیمت حدود ۴0 هزار 
تومان در میادین میوه و تره بار، فروشگاه های 
عرضه  شده  مشخص  مراکز  و  زنجیره ای 
خواهد شد که مسلماً قیمت گوشت قرمز را 
در هفته جاری به صورت قابل توجهی کاهش 
بر  مبنی  به سوالی  پاسخ  در  داد.وی  خواهد 
گوشت  قیمت  اختالف  به  توجه  با  این که 
قرمز به صورت آزاد با نرخ دولتی، صف های 
میادین  در  قرمز  گوشت  تهیه  برای  طوالنی 
میوه و تره بار و حتی فروشگاه های زنجیره ای 
برنامه  همین  در  کرد:  اظهار  می گیرد،  شکل 
درصددیم تا با افزایش تعداد مراکز عرضه و 
بیشتر کردن میزان عرضه روزانه، صف های 
تا  برسانیم  حداقل  به  را  قرمز  گوشت  تهیه 
نظارتی  دستگاه های  اما  نشوند،  اذیت  مردم 
و  همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان 
تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و 
بازار  و  قیمت  به وضعیت  نسبت  باید  غیره 
گوشت قرمز تولید داخل در بازار نیز نظارت 
بیشتری داشته باشند و با متخلفانی که باعث 
دست به دست شدن گوشت قرمز و افزایش 

قیمت آن می شوند برخورد کنند.

وزیر جهاد کشاورزی:

تولید و تجارت بخش کشاورزی باید 
»قرادادی« شود

وزیر جهاد بر ضرورت »قرادادی« شدن تولید 
و تجارت در بخش کشاورزی تاکید کرد و 
به  نوین  های  یافته  انتقال  و  آموزی  مهارت 
عرصه های این بخش را اولویت برنامه های 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی برشمرد.
محمود  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازمان  در  مجوزها  موضوع صدور  حجتی 
مهندسی  نظام  با  کشاورزی  مهندسی  نظام 
در  گفت:  و  دانست  متفاوت  را  ساختمان 
به  آن  موضوعیت  ساختمان،  مهندسی  نظام 
کار و مجوز است و پس از ساخت پایان می 
یابد اما صدور مجوز فعالیت های کشاورزی 
توسط نظام مهندسی کشاورزی فرع است و 
پایان فعالیت بهره  تا  از آن کار آغاز و  پس 
که  این  به  اشاره  با  یابد.وی  می  ادامه  بردار 
مدیریت  کشاورز  پیشرفته،  کشورهای  در 
فعالیت کشاورزی را بر عهده دارد، گفت: در 
این کشورها، خدمات مختلف توسط شرکت 
به  ارائه می شود و کشاورز  های تخصصی 
مورد  خدمات  از  خدمت«  »خرید  صورت 
بر  تاکید  با  شود.حجتی  می  مند  بهره  نیاز 
لزوم نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی در 
ایجاد و توسعه شرکت های خدمات  زمینه 
در  داشت:  اظهار  کشاورزی،  بخش  دهنده 

کشاورزی اقتصادی در همه زیر شاخه های 
تولید و  باید  فعالیت های بخش کشاورزی 
تجارت »قراردادی« باشد زیرا در این صورت 
میزان و نوع تولید و همچنین فرآیند فروش 
شفاف  کشاورزی  بازاررسانی محصوالت  و 
مشکالت  از  برخی  منشاء  شود.وی  می 
توسعه  عدم  خاطر  به  را  کشاورزی  بخش 
کرد. عنوان  کشور  در  قراردادی  کشاوزی 
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در 
بسیاری از زمینه های توسعه ای، فعالیت های 
کشاورزی نظیر امور شیالتی، دام و گلخانه 
ها، محدودیت خاک و آب موضوعیت ندارد، 
ورود سازمان نظام مهندسی کشاورزی به این 
حوزه ها را ضروری دانست و افزود: سازمان 
عضو  نفر  هزار   ۲۵0 حدود  مهندسی  نظام 
آموزی  مهارت  توسعه  با  است  دارد و الزم 
به  نسبت  »استاد-شاگردی«  روابط  ترویج  و 
بهره برداری از ظرفیت ها و منابع خدادادی 
و امکانات موجود برای ایجاد ارزش افزوده 
دانش  بر ضرورت  کند.حجتی  اهتمام  تولید 
و  کرد  تاکید  کشاورزی  بخش  کردن  بنیان 
گفت:دانش و یافته های نوین کشاورزی باید 
به  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  توسط 

عرصه ها و بهره برداران منتقل شود.

دهیاری فشند
مناقصه عمومی یک مرحله ای دهیاری فشند

لکه گیری آسفالت و زیرسازی
)مرحله اول(

دهیاری فشــند درنظر داردمناقصه عمومی خدمات به شماره ۲۰۰975۰۲۱8۰۰۰۰۱ لکه گیری ،آسفالت و زیرسازی را 

از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 

www. پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت 

مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.    

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 97/۱۱/7 میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 8 روز یکشنبه تاریخ 97/۱۱/7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت۱۴/۳۰ روزچهارشنبه تاریخ 97/۱۱/۲۴

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت۱۰ صبح روز پنجشنبه ۲5 /97/۱۱ 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتردر خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

الف : به آدرس البرز شهرستان ساوجبالغ دهیاری روستای فشند وتلفن : ۴۴66۳۴5۰

ب : اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس ۴۱9۳۴-۰۲۱  و دفتر ثبت نام 889697۳7 - 85۱9۳768
دهیاری فشند
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نصب فیبر نوری روی خط 
سپیدرود- نیروگاه بهشتی لوشان

منکویی- رشت: در راستای ایجاد سیستم هاي 
حفاظتي و رویت پذیری و تبادل بهتر اطالعات، 
کیلوولت   ۲۳0 خط  روی  بر  فیبرنوری  پروژه 
نصب  لوشان  شهیدبهشتی  گاه  نیرو  سپیدرود- 
اداره  رئیس  ممتاز«  صدر  مهران  »مهندس  شد. 
تعمیرات خطوط شرکت سهامي برق منطقه اي 
گیالن با بیان اینکه خطوط انتقال و فوق توزیع 
شریان های اصلی صنعت برق در راستای انتقال 
برق به مشترکین عزیز می باشند گفت: با توجه به 
ضرورت و اهمیت خطوط انتقال و فوق توزیع که 
در واقع شریان های اصلی صنعت برق در راستای 
پایدار و مطمئن به مصرف کنندگان  انتقال برق 
محترم می باشد، در راستای ایجاد سیستم هاي 
حفاظتي و رویت پذیری و تبادل بهتر اطالعات، 
پروژه نصب فیبرنوری بر روی خط ۲۳0 کیلوولت 

نیروگاه سپیدرود- نیرو گاه لوشان نصب شد.
وی افزود: خط ۲۳0 کیلوولت نیروگاه سپیدرود- 
نیرو گاه لوشان دارای ۳۲ پایه به طول ۱۵ کیلومتر 
می باشد که در سال ۱۳۵0 به بهره برداری رسیده 
است. این خط نقش حیاتی و اساسی در راستای 
تبادل انرژی برق شبکه برق گیالن و کشور دارد 
و به عبارتی حلقه اتصال استانهای گیالن، تهران 
وآذربایجان می باشد. رئیس اداره تعمیرات خطوط 
شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن تصریح کرد: 
نیرو  سپیدرود-  نیروگاه  کیلوولت   ۲۳0 خط 
نیروگاه  از  برق  انرژی  تبادل  وظیفه  لوشان،  گاه 
سیکل ترکیبی گیالن به نیروگاه سد سپیدرود و 
به  آنجا  از  لوشان و  نیروگاه  به  از سد سپیدرود 
نیروگاههای منطقه تهران را برعهده دارد. همچنین 
تبادل انرژی برق از  نیروگاه سیکل ترکیبی گیالن 
به پست پونل و از پست پونل به نیروگاه پره سر 
و از نیروگاه پره سر به پست آستارا و از آنجا به 
نیروگاههای مناطق؛ اردبیل، تبریز، زنجان و تهران 

را بر عهده دارد.
صدر ممتاز در خصوص اهداف نصب فیبر نوری 
گاه  نیرو  سپیدرود-  خط۲۳0کیلوولت  روی  بر 
لوشان گفت: با اجرای پروژه تعویض سیم گارد 
خط ۲۳0 کیلوولت سپیدرود )منجیل( - لوشان با 
سیم گارد حاوی  فیبرنوری OPGW ، اتصال 
گیالن  برق  فیبرنوری  شبکه  به  سپیدرود  پست 
اطالعات  نزدیک  ای  آینده  در  شود.  می  برقرار 
نصب  طریق  از  پست   )Data & DTS(
)پست  مقابل  پست  به  نوری  اکتیو  تجهیزات 
نیروگاه لوشان( منتقل شده و نهایتاً در دیسپاچینگ 

منطقه قابل استفاده می شود. 

خبر

همزمان با دهه فجر؛

۲۳۳ پروژه در شهرستان خاتم افتتاح می شود

صادقی مقدم - یزد: فرماندار خاتم گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، ایام اهلل دهه فجرامسال ۲۳۳ پروژه درشهرستان 
بافق به بهره برداری می رسد.  به گزارش خبرنگار پیام زمان، فرجام فاضلی 
درنشست خبری با اصحاب رسانه افزود: این پروژه ها مربوط به بخشهای 
کشاورزی، صنعتی، آموزشی، ورزشی و خدمات عمرانی می باشد که برای 
تکمیل آنها ۱0۴ میلیارد تومان هزینه شده است.  وی اضافه کرد: ۵۵ درصد 
این طرح ها مربوط به بخش کشاورزی، ۱۲ درصد عمرانی، ۲۹ درصد 
صنعت و یک درصد ورزشی هستند.  وی جمعیت خاتم را ۳۶ هزار نفر 
ذکر کرد وگفت: از این میزان۴0 درصد در مناطق روستایی و ۶0 درصد در 
مناطق شهری این شهرستان سکونت دارند.  فرماندار خاتم با اشاره به جاذبه 
های طبیعی وتاریخی این شهرستان ازصنعت گردشگری و توریستی به 
عنوان یکی از اولویتهای کاری نام برد.  فاضلی گفت: در چهار دهه گذشته 
شهرستان خاتم پیشرفتهای چشمگیری دربخش های مختلف آموزشی، 
بهداشتی، درمانی، راه سازی، کشاورزی وسایرزمینه هاداشته است.  وی 
ادامه داد: قبل از انقالب فقط دو مرکز درمانی در این شهرستان وجود داشت 
که آن هم توسط پزشکان غیر ایرانی اداره می شد اما بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی این آمار به یک بیمارستان ۶۴ تختخوابی، پنج مرکز بهداشتی، ۱۴ 
خانه بهداشت ویک پایگاه اورژانس هوایی ارتقا یافته است.  فاضلی گفت: 
قبل از انقالب در این منطقه فقط تا مقطع ابتدایی با حضورمعلمان غیر بومی 
امکان تحصیل وجود داشت ولی اکنون ۹0 درصدمعلمان شهرستان بومی 
هستند که در۵0واحد آموزشی خدمات الزم را ارائه می دهند وافزون بر این 
به برکت پیروزی انقالب اسالمی شهرستان خاتم درحال حاضرحدود یک 

هزار دانشجو دارد که در سه مرکز آموزش عالی مشغول تحصیل هستند.

بنیاد برکت 5۰۰ طرح اشتغال زایی در گرمسار و آرادان 
راه اندازی می کند 

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تا پایان سال 
آینده ۵00 طرح اشتغال زایی را در شهرهای گرمسار و آرادان راه اندازی 
می کند.  به گزارش زمان به نقل از معاونت توسعه ی کارآفرینی اجتماع محور 
بنیاد برکت، در پی سفر سال گذشته ی دکتر محمد مخبر، رییس ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به شهرستان گرمسار، مقرر شد که بنیاد 
برکت وابسته به این ستاد با اولویت مناطق روستایی از طریق الگوهای 
مشارکتی اشتغال زایی اجتماع محور، تسهیالت محور و بنگاه محور خود تا 
سقف ۳00 میلیارد ریال در این مناطق سرمایه گذاری و مشارکت کند.  بر 
اساس این گزارش، پیرو این تصمیم، سفرهایی به شهرهای گرمسار و آرادان 
انجام و فرصت ها و مزیت های هر منطقه در هر سه الگوی اشتغال زایی 
اجتماع محور، تسهیالت محور و بنگاه محور مورد بررسی و ارزیابی قرار 
گرفت.  هم چنین مقرر شد به مدت دو سال و تا پایان سال ۹8، در قالب 
طرح اجتماع محور سحاب )سرمایه گذاری حمایتی اشتغال برکت( بیش از 
۵00 طرح اشتغال زایی در گرمسار و آرادان راه اندازی شود. برای سال ۹۷، 
ایجاد ۲۵0 طرح اشتغال زایی در شهرهای گرمسار و آرادان در دستور کار 
است که پس از انتخاب مجری و تسهیل گران، ارایه ی آموزش های الزم و 
ثبت نام متقاضیان و اهلیت سنجی ، تا به امروز ۵0 طرح در زمینه ی مشاغل 
خرد و خانگی راه اندازی شده و ۲00 طرح دیگر در شرف راه اندازی است.

خبر

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج گفت: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته اولین پارک ملی کرج با نام ایران کوچک 

تابستان سال آینده به بهره برداری می رسد.
پیمان بضاعتی پور دراین زمینه اظهار کرد: عملیات 
ساخت اولین پارک ملی کرج با نام ایران کوچک 
از دو سال گذشته آغاز شده و پیش بینی می شود 
با تخصیص به موقع اعتبار و تجهیزات، این پارک 

تابستان سال آینده به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد:  پارک ملی ایران کوچک در منطقه 
جهانشهر به عنوان  یکی از مناطق مناسب برای 

توسعه فضای سبز شهری در حال ساخت است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به تعداد پارک های کرج  افزود: در حال حاضر ۲۷۳ 
پارک و بوستان در کرج وجود دارد که ۲0 مورد از 
آنها پارک بزرگ و مابقی پارک های محله ای هستند.

وی ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده مناطق 
8،۱ و ۴ شهر از لحاظ سرانه فضای سبز جزء مناطق 

برخوردار و مناطق ۹،۷ و ۲ نیز جزء مناطق کم 
برخوردار شهری هستند.

بضاعتی پور با اشاره به دلیل عدم تناسب در توزیع 
فضای سبز شهری گفت: در مناطق برخوردار شهر 
از قدیم شاهد وجود باغات متراکم با درختان انبوه 
اغلب  برخوردار  کم  مناطق  بافت  ولی  ایم  بوده 
مسکونی است و فضای کمی برای توسعه فضای 
در  مثال  عنوان  به  گفت:  مسئول  این  دارد.  سبز 
جهانشهر که جزء مناطق برخوردار در این حوزه 
محسوب می شود شهرداری ۶0 هکتار زمین تحت 

تملک دارد.
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج با بیان اینکه به دنبال توسعه فضای 
سبز شهری در مناطق کم برخوردار هستیم، افزود: 
مناطق کم  پارک و فضای سبز در  برای ساخت 
داده  تخصیص  مناسبی  اعتبارات  شهر  برخوردار 
شده و چندین  پروژه از جمله پارک اختر آباد در 

حال اجرا است.

کرج صاحب پارک ملی می شود

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
 مجمع عمومی فوق العاده  شرکت تعاونی مصرف محلی 

فاز3 رجایی شهرکرج
رجایی  درمحل  9صبح  ساعت   97/11/21 مورخ  یکشنبه  روز  در 
ششم  خیابان   – پست  جنب   – انقالب  میدان   – شهر-بلوارانقالب 
–بلوک 2 برگزارمیگردد.ازکلیه اعضاء شرکت دعوت می شود جهت 
به موضوعات ذیل درجلسه حضوربهمرسانند.  اتخاذ تصمیم نسبت 
رای  حق  میتواند  میسرنباشد  درمجمع  حضورعضوی  درصورتیکه 
خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیکر یانماینده تام االختیارخود 
واگذارنماید تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر سه رای وهرشخص 
غیرعضو تنها یک رای خواهد بود .-این مجمع عمومی با حضورنصف 

بعالوه یک نفرازکل اعضای تعاونی رسمیت خواهد یافت.
دستورجلسه:

بخش  قانون  با  منطبق  تعاونی  جدید  اساسنامه  وتصویب  1-طرح 
تعاون2-طرح و تصویب اصالح وتغییرات مواد 6و4 اساسنامه 

هیات مدیره

 گاز رسانی به 7 روستا و 147 واحد صنعتی
 طی دهه فجر در گلستان

رحیم  محمد  گلستان:  سلیمانی- 
رحیمی,مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان 
طی نشست خبری که در حاشیه تور رسانه 
ای با اصحاب رسانه برگزار شد, عنوان کرد 
: در قبل از انقالب اسالمی در استان گلستان 
مصرف کننده گاز طبیعی نداشتیم و تنها یک 
خط از سرخس به نیروگاه نکا, جهت تامین 

سوخت این نیروگاه منتقل شده بود.
استان  انرژی  درصد   ۷۲ کرد:  اظهار  وی 
گلستان توسط گاز طبیعی تامین می شود و 
حدود ۱0 تا ۱۲ میلیون متر مکعب گاز طبیعی 
در استان گلستان مصرف میشود.، از این رو 
در صورت تبدیل منابع گازی به نفت سفید 
مصرف  لیتر  میلیون   ۱۲ روزانه  گازئیل,  و 

سوخت مایع در استان خواهیم داشتیم.
رحیمی همچنین ضمن بیان اینکه  ۵۶۱ هزار 
افزود:  است  شده  جذب  مشترک   ۳۶8 و 
،مطالبات گاز بها در استان گلستان مبلغ 80 
میلیارد تومان است و از این مقدار مبلغ ۶ 
میلیارد و ۷00 میلیون تومان, بدهی دستگاه 

های دولتی به شرکت گاز گلستان می باشد.
وی ضمن بیان اینکه ۲ هزار و ۶8۶  واحد 
صنعتی معادل ۹0 درصد واحدهای صنعتی 
استان از گاز بهرمند هستند گفت: ۲ هزار و 

۱۳8 کیلومتر مجموعه شبکه گذاری گاز در 
استان گلستان است که واحدهای خانگی و 

صنعتی را شامل می شود 
وی همچنین تصریح کرد:  ۱۴۷ واحد صنعتی 
در ایام دهه مبارک فجر امسال از نعمت گاز 
طبیعی بهرمند می شوند و در حال حاضر ۹۵ 
درصد جامعه از گاز طبیعی برخوردار هستند .
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان خاطر 
نشان کرد: در دهه مبارک فجر ۷ روستا و 
۱۴۷واحد صنعتی با هزینه ۲۴ میلیارد تومان 
گازرسانی می شود  و۳۴ میلیارد تومان اعتبار 
به  رسانی  گاز  کلنگ زنی  های  پروژه  برای 

روستا و صنایع در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه ۱00 درصد شهرهای 
استان گلستان گاز رسانی شده است, اظهار 
کد  دارای  گلستان  در  روستا   ۹۷0 کرد: 
روستایی است که تا پایان دهه فجر امسال 
8۶0 روستا از نعمت گاز بهره مند خواهند 

شد.
رحیمی یادآور شد: گاز طبیعی یک محصولی 
است که باید در مصرفه آن توجه داشته باشیم 
و تمام تالش ما بر این است که تاسیسات در 
معابر، داخل صنایع و... که شبکه گذاری شده 

به بهترین شکل نگهداری شود.

طراحی و ساخت المان گلزار شهدای 
امامزاده عقیل )ع( در اسالمشهر

نوری - اسالمشهر: با هدف ترویج فرهنگ 
مقام شهداء و  بزرگداشت  ایثار و شهادت و 
ایثارگران المان گلزار شهدای امامزاده عقیل )ع( 

شهرستان اسالمشهر اجرا خواهد شد.  
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
درخواست  به  طرح  این  اسالمشهر،  اسالمی 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران اسالمشهر و با 
تأکید بر مفهوم شهادت و از خود گذشتگی در 
راه ناموس و میهن ارائه شده و با تأیید فرماندار 
نهایی  تأیید  از  پس  و  اسالمشهر  شهرستان 
مبادی ذیربط توسط هنرمند اسالمشهری بهمن 

استاد آسیابی به مرحله اجرا خواهد رسید.  
گفتنی است: طرح مذکور کامال« جدید و بر 
ایده های خالقانه هنرمند بوده و جهت  پایه 
اجرا بر روی فلز استیل در ۵ قطعه انجام می 
آبیاری  و  شهادت  نماد  خون  قطره  که  شود 
ایمان و همچنین جان بخشیدن به وجود شرف 
انسانیت است و گل طالیی که با فلز استیل 
و  معنویت  رشد  نماد  شود  می  اجرا  طالیی 
انسانیت و حرکت بسوی مبدأ هستی و سیر 
تکاملی انسان می باشد که این حرکت با خون 
اینکه ۵  آبیاری و هموار می شود و  شهیدان 
قطعه بودن آن از عدد ۵ تن آل عبا گرفته شده 
از آموزه های آن عزیزان همچون  که شهداء 

سرور و ساالر شهیدان ابا عبداهلل الحسین )ع( 
الگو گرفته و پیرو راه آن بزرگواران هستند و 
این المان به بیننده یادآوری می کند که خون 
شهداء یکی است و حرکت به سوی خدا با 

خون شهداء هموارتر می شود. 
همچنین سنگ مزار شهداء نیز به شکل قطره 
خون می باشد و سردر ورودی و نرده ها هم، 
که  داشت  خواهند  المان  طرح  با  همخوانی 
بین مسلمین و شهدای راه  به وحدت  اشاره 

اسالم و آزادگی می کند.  
الزم به ذکراست استاد آسیابی از سال ۱۳۷۷ کار 
طراحی ، نقاشی و حجم را بصورت حرفه ای 
آغاز نموده و تا کنون در زمینه ایجاد نماشگاه 
با  و  داشته  فعالیت  گروهی  و  انفرادی  های 
دانشگاههای داخل و خارج از کشور در زمینه 
ارائه متد جدید به صورت رشته های دانشگاهی 
تعامالتی داشته است وی همچنین به مدت ۱۴ 
سال است که بصورت تخصصی در زمینه هنر 
مفهومی و حجم فعالیت داشته و طرح های 
گوناگونی را به دستگاههای مختلف ارائه نموده 
است و آخرین کار مفهومی وی در سال ۹۵ 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با عنوان » نور 
اعالء « بود که مورد توجه مسئوالن و بازدید 

کنندگان و هنرمندان قرار گرفت. 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶0۳۱۶00۲00۲۵۴۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم سکینه صید محمدی فرزند 
احمد  بشماره شناسنامه ۱۹ صادره از اسالم آبادغرب در ششدانگ یک باب ساختمان 
مسکونی به مساحت ۲۱،۴۲ متر مربع پالک ۷ فرعی از ۳ اصلی واقع در اسالم آبادغرب 
پشت بیمارستان جنب رستوران گل گندم  شامل مبایعه نامه عادی وعدم دسترسی به 
مالک اولیه محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷،۱0،۱۹ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷،۱۱،۷

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

پرورش درخواست  و  آموزش  بنمایندگی وزارت  ایران  اسالمی  دولت جمهوری 
رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  ۱۴۲ فرعی از یک  اصلی جوانرود واقع 
در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین تاکه توت که از آقایان مالکین برابر سند 
مالکیت  سند  درخواست  خریداری  جوانرود   ۲۴ دفتر   ۷۳/۱۱/۱۷-۲۳۹0۶ شماره 
نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹۵-۶۲ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶0۳۱۶00۷00۱08۹  مورخ  
۹۷/۱0/۱۲ حکم به صدور سند مالکیت یک واحد آموزشگاه و حیاط وصل به آن 
به مساحت ۲۱۴۷/80  متر مربع به نام اداره آموزش و پرورش شهرستان جوانرود 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان حسین وکیلی و علی عنایتی 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
گردد،  ارسال  دادگاه  به  تا  دارند  تسلیم  اداره  این  به  کتبًا  را  خود  اعتراض  دوماه 
معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
ایران - آموزش و پرورش جوانرود  نام دولت جمهوری اسالمی  به  تقاضا  مورد 

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

تاریخ انتشار اول ۲۲ /  ۱0 /  ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم ۷ /  ۱۱ /  ۱۳۹۷ 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶0۳۱۶0۱۱000۱۱8  مورخ ۹۷،۱0،۲۲ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای وحید صمیمی فر 
فرزند مهر علی بشماره شناسنامه ۴۹۴0۱۵0۳۷۲ صادره ازکرندغرب در یک قطعه باغ 
به مساحت ۲۴8۲،۴۵ متر مربع تحت قسمتی از پالک ۱۹۹ فرعی از یک اصلی واقع در 
کرمانشاه بخش پنج حوزه ثبت ملک کرند به آدرس کرند غرب خیابان راه کربال جنب 
غرفه صنایع دستی خریداری عرصه از آقای جهانبخش ملک نیازی بموجب قولنامه 
عادی واعیان از خانم قدم خیر ومحترم کرمجانی بموجب سند رهنی محرز  گردیده 
است..لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷،۱۱،۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷،۱۱،۲۳

خلیل بساطی رئیس ثبت اسناد وامالک 

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

مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  هریک  محسن  فرزندان  فخری  یحیی  و  مجتبی  آقایان 
درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  ۵ از ۱0۹ فرعی از یک اصلی 
جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین اسداله بیگی که از آقای حسین 
فخری خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه های 
۱8 و ۱۹ – ۹۷ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رأی شماره ۷۵۹ و ۱۳۹۷۶0۳۱۶00۷000۷۶۱  مورخ ۱۹/ ۹ / ۹۷  
حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۶۳/۲0 متر مربع بنام 
آقایان مجتبی و یحیی فخری صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور وراث 
محی الدین فخری می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا بنام آقایان مجتبی و یحیی فخری هریک نسبت به سه دانگ مشاع صادر 

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

تاریخ انتشار اول ۲۲ /  ۱0 / ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم  ۷ /  ۱۱ / ۱۳۹۷ 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اول  هیات    ۱۳۹۷/8/۲8 مورخ   – رای  شماره ۱۳۹۷۶0۳۱80۱۶000۹۱8  برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  
بالمعارض متقاضی  آقای محمد اسمعیل  آزاد فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۱۹۹ 
صادره  از رحیم آباد به شماره  ملی ۶۳۱۹۵۲۹۶8۷ در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۲۵0/۶8 متر مربع پالک 8۱۵ فرعی از ۱۷۳ اصلی مفروز 
ومجزی شده  از پالک – فرعی از ۱۷۳ اصلی واقع در قریه ترشکوه خریداری  شده  
از مورد  نسق مالک  رسمی  خانم  نساء مهدی  زاده ترشکوه محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می 
شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود رابه 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.
976- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱0/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۷

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

پرورش درخواست  و  آموزش  بنمایندگی وزارت  ایران  اسالمی  دولت جمهوری 
اصلی  یک   از  فرعی   ۱۴۲ و   ۱۴0 پالک   از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی 
جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به تاکه توت که از آقایان مالکین برابر 
سند شماره ۲۳۹0۶-۷۳/۱۱/۱۷ دفتر ۲۴ جوانرود خریداری درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹۵-۶۱ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳۹۷۶0۳۱۶00۷00۱0۹۱  مورخ  
۹۷/۱0/۱۲ حکم به صدور سند مالکیت یک واحد آموزشگاه و حیاط وصل به آن 
پرورش جوانرود صادر  و  آموزش  ادراه  نام  به  مربع  متر    ۲۳۵۲/8۲ مساحت  به 
عنایتی  علی  و  وکیلی  آقایان حسین  مزبور  اولیه پالک  مالکین  نام  و  است  نموده 
به  فاصله ۱۵روز آگهی  نوبت  لذا مراتب در دو  و محمدقادری و غیره می باشد 
انتشار  می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی 
اداره آموزش و پرورش جوانرود صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از 

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

تاریخ انتشار اول ۲۲ /  ۱0 /  ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم ۷ /  ۱۱ /  ۱۳۹۷ 

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

آقای علی اکبرمرادی فرزند عبدالعزیز درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک ۱0۶ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه معروف 
به بیسان جار که از آقای فتح اله نوری خریداری درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه۹۷-۶8 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
مورخ    ۱۳۹۷۶0۳۱۶00۷000۱0۷۹ رأی  شماره  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و 
۹۷/۲/۱۱  حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۹0/۵0 متر 
مربع به نام آقای علی اکبر مرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقای احمدعیوضی زارع میباشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی 
انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  کسانیکه  چنانچه  تا  میشود 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای علی اکبرمرادی صادر خواهد نمود. 

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

تاریخ انتشار اول ۹۷/۱0/۲۲  تاریخ انتشار دوم  ۹۷/۱۱/۷

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

ابوبکر مرادی فرزند کریم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از  آقای 
به  معروف  ۱۳کرمانشاه  بخش  در  واقع  اصلی جوانرود  یک  از  فرعی  پالک ۱0۶ 
نموده  مالکیت  سند  درخواست  خریداری  نوری  اله  فتح  آقای  از  که  جار  بیسان 
الذکر  نیز تحت کالسه ۹۷ – ۵۹ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق  پرونده 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳۹۷۶0۳۱۶00۷000۹۶8  مورخ  
۴ / ۱0 / ۹۷ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت  ۱00  متر 
مربع به نام آقای ابوبکر مرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقای احمدعیوضی زارع صاحب نسق می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 
۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای ابوبکرمرادی صادر 

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

تاریخ انتشار اول  ۲۲ /  ۱0 /  ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم  ۷ /  ۱۱ /  ۱۳۹۷ 

آگهی فقدان سند
آقای سیدامیرعلی موسویان مطلق وکیل آقای سیدامیدرهنمابرابروکالتنامه۱8۱08-
شده  استشهادگواهی  دوبرگ  ۲۵۷ماهشهرباتسلیم  ۹۷/۱0/۳0دفترخانه 
پالک۴0/۱۶8۹واقع  ششدانگ  سندمالکیت  که  است  دفترخانه۹۲ماهشهرمدعی 
دربخش نه/۹ذیل دفترامالک الکترونیکی۱۳۹۵۲0۳۱۷00800۲8۵۶ بنام ایشان ثبت 
وسندمالکیت صادروتسلیم گردیده که برابراسنادرهنی۱8۴8۳-۹۵/۹/۲0و۲۱08۶- 
۹۶/۹/۱۴دفترخانه۲۹۲بندرامام درقیدرهن وبرابرنامه های۹۷0۱0۱۱۶۱۳0۹00۶0۱-
بندرامام  احکام  اجرای  اول  ۱۳۹۷0۳۷000۶۱۷۴۵0-۹۷/۵/۳0شعبه  ۹۷/۴/۱۲و 
عمومی  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه  و۱۳۹۷0۳۷00۱۳۷0۷۴8 
ماهشهردرقیدبازداشت است که بعلت جابه جایی مفقود گردیده لذابدستورتبصره 
یک اصالحی ماده۱۲0آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت 
نزدخودمی  یاوجودسندمالکیت  معامله  انجام  مدعی  هرکس  شودکه  می  آگهی 
این  خودرابه  اعتراض  آگهی  انتشاراین  روزازتاریخ  ده  مدت  تواندظرف  باشدمی 
اداره تسلیم داردودرغیراینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی 

سندمالکیت المثنی بنام مالک صادرخواهدشد. شماره م.الف)۱۶/8۹۲(
احمدی-رئیس ثبت شهرستان ماهشهر

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 1۳آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶0۳۱800800۳۴00 – مورخ ۱۳۹۷/8/۲8 هیات  اول/   
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد   دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  
بالمعارض متقاضی خدیجه کمالی کلکاسرائی فرزند  سلمان  بشماره  شناسنامه 
۱۱۹۶ صادره از رودسر در ششدانگ یک قطعه  مشتمل بر بنای احداثی  مساحت  
۱۲۷۱  متر مربع  به شماره  پالک ۱0۳۹  فرعی  قسمتی  از پالک ۲۲ فرعی  از 
8۶ اصلی  واقع  در  قریه  کلکاسرا  بخش  ۲۹  گیالن  خریداری  از مالک رسمی 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  
دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.
1۰۰4- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱0/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۷

آگهی فقدان سندمالکیت
های  وکالتنامه  طبق  هاشمی  لطیف  آقای  باوکالت  هاشمی  علیه  خانم 
و۶۹۱۴۳مورخه۹۶/۵/۱۱د دفترخانه۳۳0آبادان  شماره۲۲۶۲۵مورخه۹۶/۵/۷ 
و۲۴8۳8مور ۱۱۷تهران  و۹۱۲۲۳مورخه۹۶/۶/۲۹دفترخانه  فترخانه۵۱آبادان 
شده  گواهی  استشهادمحلی  بموجب۲برگ  خه۹۶/۱۲/۲۱دفترخانه۳۳0آبادان 
شماره  به  سندمالکیت  که  است  شماره۱8خرمشهرمدعی  دردفتراسنادرسمی 
درقریه  واقع  از۲0اصلی  پالک۱۹فرعی  ششدانگ  به  مسلسل۷۲۳۹۴۵مربوط 
۷۴0صفحه۲۹۲دفترجلد۶که  شماره  بخش۷خرمشهرموردثبت  فیصلی  رحمانیه 
لذادر  است  نموده  صدورسندمالکیت  ودرخواست  مفقودشده  جابجایی  بعلت 
تاهرکس  اعالم  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده۱۲0آیین  تبصره۱اصالحی  اجرای 
باشندازتاریخ  مذکوردرنزدخودمی  ویاوجودسندمالکیت  معامله  انجام  مدعی  که 
اصل سندمالکیت  ارائه  کتباوضمن  انتشارآگهی ظرف مدت۱0روزاعتراض خودرا 
المثنی  مالکیت  سند  نمایندودرغیراینصورت  اعالم  اداره  این  به  ویاسندخریداری 
به نام مالک صادرواسنادمالکیت مفقودشده است وازدرجه اعتبارساقط خواهدشد. 

شماره م.الف)۹/۱۱۵۶(
احسان احمدی زاده-مدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر-ازطرف رضاقادری
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پایان اختالف های تامین اجتماعی و وزارت بهداشت 
پس از 5 سال

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: پس از ۵ سال با توجه به تغییرات 
صورت گرفته در وزارت بهداشت، اختالف های سازمان تامین اجتماعی و 

این وزارتخانه نیز تمام شد.
به گزارش پیام زمان ،  محمدحسن زدا در مراسم نظام سالمت الکترونیک 
که با حضور وزیر ارتباطات و جمعی از نمایندگان مجلس و همینطور 
معاونین وزیر بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: روزی که صحبت از 
پزشک خانواده و پرونده سالمت الکترونیک مطرح شود آن روز مختص 

بیمه ها است. 
بین دو  ایجاد شد  اولی که طرح تحول سالمت  از روز  داد:  ادامه  وی 
و  درمان  بهداشت،  وزارتخانه  و  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزارتخانه 
آموزش پزشکی و همینطور سازمان تامین اجتماعی مباحثی مطرح بود که 
ما معتقد بودیم ابتداعا باید جاهایی که هزینه ها را رصد و کنترل می کنند 

ایجاد شود بعد به سمت گسترش برنامه ها برویم. 
زدا گفت: امروز خوشحال هستم با تغییراتی که در وزارت بهداشت اتفاق 
افتاده صحبت های خوبی می شنویم و سرپرست وزارت بهداشت نیز اعالم 
کرده است که جدا شدن درمان از سازمان تامین اجتماعی و ادغام آن با 
سایر بیمه ها امکان پذیر نیست و وزارت بهداشت تغییر ادبیات در طرح 
تحول سالمت و اینکه باید هزینه ها کنترل شود داشته که نشان می دهد 
اختالف های پنج ساله تامین اجتماعی با وزارت بهداشت تمام شده است 

و امیدواریم به سمت همکاری و تعامل پیش برویم. 
وی بیان داشت: پزشک خانواده حذف دفترچه درمان و سیستم HIS در 
سازمان تامین اجتماعی اجرایی شده است و ۱۴0 میلیون نسخه الکترونیک 

تولید شده است. 
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت:۱۲00 میلیارد تومان پرداختی در 
استان های آذربایجانو فارس داشتیم و حذف دفترچه های درمانی را در 
سراسر کشور آغاز کرده ایم و امروز با همکاری مابین این سازما ن و دیگر 

وزارتخانه ها به سوی آینده ای بهتر پیش خواهیم رفت. 

اثر بخشی طرح زوج و فرد کاهش یافته است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهرن بزرگ در خصوص طرح ترافیک 
گفت: به طور طبیعی طرح زوج یا فرد نسبت به ابتدای شروع آن که به 

سال 8۴ باز می گردد، اثربخشی آن کاهش یافته است.
سردار محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهرن بزرگ 
در خصوص طرح ترافیک گفت: به طور طبیعی طرح زوج یا فرد نسبت به 
ابتدای شروع که به سال 8۴ باز می گردد، اثربخشی آن کاهش یافته است. 
وی افزود:سال 8۴،  تعداد ۲ میلیون خودرو در سطح شهر تهران در حال 
تردد بودند و همه روزه یک میلیون »معادل ۵0 درصد« آن اجازه ورود به 

محدوده را داشتند.
مهماندار گفت: در حال حاضر اگر صرفا پالک خودروهای شهر تهران را 
در نظر بگیریم، حدود ۴ میلیون پالک تهران در سامانه شماره گذاری ثبت 
گردیده است؛ که طبعاً ما شاهد افزایش نسبی حجم ترافیک و آلودگی 

ناشی از آن هستیم.
رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی تهران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، 
راه برون رفت از مسئله آلودگی هوا و کاهش حجم ترافیک محدوده 
زوج یا فرد، تغییر در  مدیریت این محدوده می باشد. در این شرایط اگر 
بخواهیم به مردم فشار اقتصادی نیاوریم و طرح های غیر عوارضی و غیر 
پولی ورود به این محدوده را دنبال کنیم، به نظر می رسد تقسیم بندی 
پالک های خودروها به ۳ دسته  به نحوی که از ۶ روز هفته هرکدام از این 
دسته ها قادر به استفاده و تردد در دو روز هفته باشند، راهکار مناسب تری 

برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا باشد.

خبر

موفقیت ایران در انجام جراحی های 
دهان، فک و صورت

دکتر بهزاد رهسپار  در استانه برگزاری هفدهمین 
کنگره جراحان دهان، فک و صورت اظهار داشت: 
المللی  بین  نهمین همایش  با  کنگره همزمان  این 
ایمپلنت خلیج فارس و هفتمین سمپوزیوم محققین 
جوان چهار به مدت چهار روز از ۳0 بهمن تا ۳ 

اسفند در هتل المپیک تهران برگزار می شود.
انجمن  عمومی  روابط  از   زمان  پیام  گزارش  به 
جراحان دهان، فک و صورت ایران ،  وی افزود: 
سخنرانان داخل و خارج از کشور موضوعات جدید 
و دستاوردهای نوین را در حوزه جراحی های فک 
و صورت از جمله جراحی های زیبایی، تومور و 
شکاف لب و کام  و .... را مورد بررسی قرار می دهند. 
رئیس هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، 
خلیج  ایمپلنت  کنگره  در  گفت:  صورت  و  فک 
فارس نیز جراحی های ایمپلنت، پروتز ایمپلنت و 
آخرین موضوعات ایمپلنت مورد بحث و گفتگو قرار 
می گیرد و در سمپوزیوم محققین جوان نیز مسابقه 
دانشجو و رزیدنت ها در همه رشته ها برگزار و 
بهترین مقاالت یا پوسترها به صورت برگزیده ارائه 

خواهد شد.
رهسپار گفت: بزرگترین نمایشگاه تجهیزات پزشکی 
مرتبط با جراحی فک و صورت و ایمپلنت نیز در 
حاشیه کنگره در هتل المپیک با حضور ۱00 شرکت 

برگزار خواهد شد.
و  کنگره جراحی فک  تم  اینکه  به  اشاره  با   وی 
صورت از تولد تا سالمندی است، عنوان کرد: در 
حال حاضر در ایران پیشرفته ترین جراحی های دهان 

، فک و صورت در کشور انجام می شود. 
وی افزود: بیماری های مادرزادی همچون  شکاف 
لب و کام و بیماری سندرم پیررابین )عدم رشد فک 
پایین( از جمله بیماری هایی است که سبب آسیب در 
نوزادان می شود و در این کنگره جدیدترین مباحث 
علمی مرتبط مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد. 
تولید  بدو  از  پیررابین  سندرم  داد:  ادامه  رهسپار 
می تواند نوزاد را دچار مشکل کند و حتما در دو 
هفته اول پس از تولد باید جراحی فک صورت گیرد 
تا زبان به جلو آید و راه تنفس باز شود در غیر این 

صورت نمیتواند زنده  بماند. 
و  فک  دهان،  جراحان  کنگره  هفدهمین  رئیس 
صورت با اشاره به اینکه از هر ده هزار تولد یک نفر 
مبتال به این بیماری می شود گفت: اکثر این بیماران 
به دلیل اینکه فک آنها رشد نکرده شکاف کام نرم 
هم دارند و این مشکل نوعی نقص کرومزمی است 
و در دختران شیوع بیشتری دارد.  وی با بیان اینکه 
مراکز جامعی همچون بیمارستان نمازی شیراز از 
جمله بیمارستان هایی است که ساالنه تعداد زیادی 
از این بیماران را تحت درمان قرار می دهد، گفت: 
خوشبختانه در حال حاضر در کشور جراحی های 
و  می گیرد  انجام  خوبی  به  و صورت  فک  دهان، 
کمبودی در زمینه علم و دانش نداریم البته از نظر 
تکنولوژی های وارداتی اکنون کمی در مضیغه هستیم. 

خبر

بر  تاکید  با  بهداشت  وزارت  سرپرست 
با  مرتبط  سازمان های  همه  توجه  ضرورت 
ابتال  از  پیشگیری  و  کنترل  به  نظام سالمت 
راستای  در  گفت:  غیرواگیر  بیماری های  به 
شکن  کمر  هزینه های  سالمت  تحول  طرح 
بیماری های  داروهای  یافت،  کاهش  درمان 
صعب العالج تأمین شد و در راستای توسعه 

زیرساخت های درمانی گام برداشته شد.
دکتر سعید نمکی در همایش بزرگ مردمی 
به  اشاره  با  سرطان  از  پیشگیری  و  کنترل 
سال   ۴0 در  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
گذشته، گفت: در سال ۵۷، از هر هزار تولد 
ماهگی فوت  از یک  قبل  نوزاد،  زنده، ۱۳0 
می کردند، ۱۲0 کودک از هر هزار کودک به 
یک سالگی نمی رسیدند و ۱۵۷ کودک هم به 

پنج سالگی نمی رسیدند.
 ۴0 در  افزود:  بهداشت  وزارت  سرپرست 
سال گذشته از هر ۱00 هزار زایمان، حداقل 
حدود ۲۴۵ زن از عوارض بارداری و زایمان 

تلف می شدند.
سال   ۴0 در  شاغل  پزشکان  تعداد  نمکی 
خواند  پزشک   ۷00 و  هزار   ۱۴ را  گذشته 
پوشش  گذشته،  سال   ۴0 در  گفت:  و 
درصد   ۳0 حدود  کشور  در  واکسیناسیون 
بوده است و امروز به برکت انقالب اسالمی 

و فعالیت های بزرگان سالمت به ۱۴0 هزار 
نظام  مشکالت  تمام  پاسخگوی  که  پزشک 

ارائه خدمات سالمت هستند، رسیده است.
حال  در  افزود:  بهداشت  وزارت  سرپرست 
حاضر به پوشش صد در صدی واکسیناسیون 
در کل کشور رسیده ایم و میزان مرگ و میر 
ناشی از عوارض زایمان و بارداری به ۱۹ در 
۱00 هزار و مرگ و میر کودک زیر یکسال 
حداکثر به ۱۳ در هر هزار تولد کاهش یافته 

است.

غیرواگیر  بیماری های  به  ادامه  در  نمکی 
گفت:  و  کرد  اشاره  جهان  در  آنها  شیوع  و 
بیماری های  جاده ای،  حوادث  سرطان ها، 
از  دیابت  و  خون  فشار  عروقی،  و  قلبی 

مهم ترین عوامل مرگ و میر است.
به  ابتالء  چشمگیر  کاهش  به  اشاره  با  وی 
و  کنترل  پیشگیری،  و  واگیر  بیماری های 
خوشبختانه  گفت:  بیماری ها،  این  حذف 
با پوشش واکسیناسیون در کشور،  توانستیم 
بیماری های واگیر را حذف و کنترل کنیم و 

از بروز آنها پیشگیری کنیم.
بنابر اعالم وبدا، نمکی با تاکید بر ضرورت 
نظام  با  مرتبط  سازمان های  همه  توجه 
به  ابتالء  از  پیشگیری  و  کنترل  به  سالمت 
راستای  در  گفت:  غیرواگیر  بیماری های 
شکن  کمر  هزینه های  سالمت،  تحول  طرح 
بیماری های  داروهای  یافت،  کاهش  درمان 
صعب العالج تأمین شد و در راستای توسعه 

زیرساخت های درمانی گام برداشته شد.
سرپرست وزارت بهداشت ادامه داد: آموزش 
زندگی  شیوه  تغییر  و  زندگی صحیح  سبک 
بیماری هایغیرواگیر  به  ابتالء  کاهش  در 
ما  زندگی  شیوه  تغییر  بدون  و  است  مؤثر 
نمی توانیم در برابر بیماری هایی مثل سرطان 
مقاومت کنیم؛ چرا که بدون مشارکت مردم 
بیماری  با  مقابله  سالمت  حوزه  خیرین  و 
سرطان و درمان بیماران سرطانی کار مشکلی 

است.
کمک های  و  همکاری  به  اشاره  با  نمکی 
سازمان های مردم نهاد در کاهش آالم بیماران 
کوچک  سرباز  عنوان  به  افزود:  سرطانی، 
بزرگ مردان  و  خیرین  دست  نظام سالمت، 
پیمان  و  میبوسم  را  سالمت  حوزه  زنان  و 
می بندیم که در کنار شما جز خدمت به مردم 

و حرکت در راستای سالمت گام برنداریم.

سرپرست وزارت بهداشت خبر داد:

کاهش هزینه های کمرشکن درمان در کشور

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا شایعه اعطای کسر 
خدمت ۴0 روزه سربازان را تکذیب کرد.

سرهنگ سید مهدی تقوی درباره شایعه منتشر شده در فضای 
مجازی مبنی بر اعطای کسر خدمت به سربازان به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اظهار کرد: خبرهایی 
که تحت عناوینی نظیر همین کسر خدمت ۴0 روزه سربازان 
مطرح می شود به هیچ عنوان صحت نداشته و تکذیب می شود.
وی با بیان اینکه مسئوالن باید اخبار مربوط به سربازی را از 
منابع موثق پیگیری کنند، اظهار کرد: متأسفانه شایعات این چنینی 
تا برخی سربازان دچار خطا در محاسبات و  باعث می شود 
برنامه ریزی خود شوند برخی از شایعات نیز گاه باعث شده تا 

مشموالن وارد غیبت از سربازی شوند.
معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا تاکید کرد: سربازان 
و مشموالن اخبار مربوط به حوزه سربازی را تنها از منابع معتبر 

و رسمی پیگیری کنند و به شایعات توجهی نداشته باشد.

 تكذيب كرسی ٤٠ روز 
خدمت رسابزی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
چاپ هرگونه پیک عید و اجبار خانواده ها و کودکان در این 
زمینه ممنوع است، گفت: طرح »عید و داستان« در سال جاری 
ادامه پیدا می کند و امسال نیز برای انس کودکان با کتاب اجرا 

می شود.
رضوان حکیم زاده در گفت وگویی درباره تکلیف و کار نوروزی 
به  پاسخ  اظهار کرد: در راستای  ابتدایی  امسال دانش آموزان 
نیاز کودکان به کودکی کردن و قصه خوانی سال گذشته پیک 

نوروزی را از برنامه درسی حذف کردیم.
وی افزود: طرح »عید و داستان« در سال جاری ادامه پیدا می کند 

و امسال نیز برای انس کودکان با کتاب اجرا می شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
این طرح کمک می کند تا دانش آموزان ضمن انس با کتابخوانی، 
کرد:  اظهار  کنند،  پیدا  را  واقعی  زندگی  با  پیوند  فرصت 
مهارت های زندگی را باید از دوران کودکی به فرزندانمان منتقل 
کنیم. اگر در این دوره حساس به جای آموزش مهارت زندگی، 
دانش آموز را وارد چرخه آموزش های پیچیده و پرشمار ذهنی 

کنیم فرصت طالیی رشد و خالقیت را از او گرفته ایم.
وی تاکید کرد: امسال هم در ایام تعطیالت عید نوروز به هیچ 
وجه پیک نوروزی و درسنامه عید و موارد مشابه آن را نخواهیم 

داشت.

 پيك نوروزی
 ممنوع شد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بنابر آمار 
سازمان ملل که به تازگی اعالم شده، حدود ۷0 درصد موارد 

قاچاق انسان در دنیا با زنان سروکار دارد.
معصومه ابتکار )معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده(  
درباره اخباری مبنی بر قاچاق دختران و بررسی های معاونت 
زنان در این زمینه گفت: در حال حاضر در مورد قاچاق دختران 
گزارش خاصی نداریم، اما خوشبختانه الیحه مبارزه با قاچاق 
انسان در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و تاکنون 
پیشرفت خوبی داشته است. در این الیحه ابعاد مختلف قاچاق 

انسان بررسی خواهد شد.
قاچاق  که  دخترانی  و  زنان  آماری  درصد  به  اشاره  با  ابتکار 
می شوند، گفت: بنابر آمار سازمان ملل که به تازگی اعالم شده، 
حدود ۷0 درصد موارد قاچاق انسان در دنیا با زنان سروکار 
و  زنان  قاچاق  ویژه  به  انسان  قاچاق  مساله  رو  این  از  دارد. 
دختران اهمیت ویژه ای دارد. امیدواریم این الیحه هر چه زودتر 
تصویب شود و به موضوع قاچاق زنان و دختران کمک کند.
به عنوان معاونت امور زنان و خانواده به طور خاص از مراکز 
داشته ایم.  بازدید  نقاط مختلف کشور  در  اجتماعی  اورژانس 
همچنین سعی کرده ایم از این سازوکار بسیار مهم مداخله در 
آسیب های اجتماعی که یکی از عوامل پیشگیری و بازدارنده 

برای قاچاق انسان است، حمایت کنیم.

قاچاق ابتكار:مانع 

 دخرتان یم شومي

آگهی مزایده فروش

باستناد  درنظردارد  صفادشت  شهرداری 
محترم  شورای   36 شماره  نشست   3 بند 
اسالمی شهرنسبت به فروش زمین بامالکیت 
شهرداری وکاربری آموزشی واقع درصفادشت 

- بلوارشهید خرقانی اقدام نماید.
شرایط  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
امالک  واحد  بیشتربه  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک :1397/11/18

محمد علی کریمی - شهردارصفادشت

 نوبت دوم

متن آگهی
بهزاد صیادی قروه فرزند همت  آقای  در پرونده کالسه ۹۷0۹۹8۶۶۱۹000۵۳۳ 
علی و خانم آرینا قربانی فرزند مصیب به اتهام مشارکت در کالهبرداری مرتبط 
بکرانی  سجاد  آقای  شکایت  موضوع  تومان  میلیون  هفت  مبلغ  بردن  با  رایانه  با 
به لحاظ عدم شناسایی متهمین در نشانی اعالمی  باشند حالیه  تحت تعقیب می 
از سوی شاکی وفق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب 
هشتم  شعبه  در  آگهی  نشر  تاریخ  از  روز   ۳0 مدت  ظرف  تا  آگهی  روزنامه  در 
دفاع  اتهامی  عنوان  از  و  حاضر  آباد  خرم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی 
نمایند و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی 

و اظهار عقیده بعمل می آید.
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان 

آگهی حصروراثت
آقای ابراهیم گله داری نام پدرسلمان بشناسنامه۱80صادره ازخرمشهردرخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مادرم مرحوم فاطمه 
اقامتگاه  خرمشهردرتاریخ۹۷/۱0/۳درآبادان  بشناسنامه۲۱8۵۶صادره  قاسمی 
الذکر۲- فوق  مشخصات  با  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش 

بشناسنامه۱8۵00۳۷080بهبهان  بشناسنامه۷۴۹امیدیه۳-غالمحسین  اسماعیل 
متوفی(۴-زهرابشناسنامه۱۳۵۴خرمشهر)دخترمتوفی(والغیر.اینک  )پسران 
نمایدتاهرکس  نوبت آگهی می  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  باانجام تشریفات 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
شماره م الف)۹/۱۱۵8(

رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی حصروراثت
ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه۱۷۵۵۵۷۳۶۲۶صادره  نام پدرمحی  نادیازویدات  خانم 
مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
ازاهوازدرتاریخ۹۷/۳/۲0دراهوازاقامتگاه  ۵۳0صادره  بشناسنامه  اصل  علیرضانجمی 
دائمی خودفوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات فوق)دخترمتوفی(۲-
محمدحسین  ازاهواز۳-  ملی۱۷۴۵۱0۷8۷8صادره  بشماره  اصل  نجمی  مهدی 
نجمی اصل بشماره ملی۱۷۴۶8۹۶۴۹۳صادره ازاهواز)پسران متوفی(.اینک باانجام 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ 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
آقای/بانومهین کردانی نام پدرمحمدبشناسنامه۱۷۴۲۵۵۳۱۷۶صادره ازاهوازدرخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحوم عیدی 
کردانی دزفول بشناسنامه ۵۳۹صادره اهوازدرتاریخ۱۳۹۷/۱0/۱۷دراهوازاقامتگاه دائمی 
خودفوت ورثه اش عبارتنداز۱- متقاضی بامشخصات فوق الذکر)زوجه متوفی(۲-
خرمشهر)فرزندذکورمتوفی( از  شناسنامه۳۹۲صادره  بشماره  دزفول  کردانی  علی 
والغیربه شرح دادخواست تقدیمی کالسه۹۷0۹۹8۶۹۴۴۱00۶0۶حقوقی می باشد. 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض 
بعدازاین  به جزسری ورسمی که  نامه  شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره2اهواز

دادنامه
حسین  غالم  ۹۷۴-۹۷/۹/۲۱خواهان  دادنامه  شماره  پرونده۱/۶۶۲/۹۷  کالسه   
آدرس  به  رحیمی  الدین  حسام  آقای  وکالت  به  صادق  محمد  فرزند  مسجدی  
تهران -میرداماد میدان محسنی خیابان بهروز خیابان یکم پالک ۱ واحد ۱۱ خوانده  
محمد قلی زاده فرزند غالمعلی به آدرس بابل کمربندی غربی روبروی توحید چهار 
سنگ فروشی آقای قلی زاده خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا در خصوص 
دعوی آقای غالمحسین مسجدی به وکالت آقای حسام الدین رحیمی به طرفیت 
به  ریال  مبلغ۵/۱۴0/000  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  علیزاده  محمد  آقای  خوانده 
تاریخ  در   8۶۶۵80 ۷۳/۳/۲0و  تاریخ  8۶۶۵۷۹در  شماره  به  چک  فقره   ۵ استناد 
۷۳/۳/۲0و ۷۶۵۲۹۲در تاریخ ۷۳/۵/۱۷و8۶۶۵8۱در تاریخ ۷۳/۴/۲0و ۷۶۵۲۹۳در 
مستندات  و  تقدیمی  دادخواست  مفاد  به  نظر  ملت  بانک  عهده   ۷۳/۵/۲۴ تاریخ 
ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان و مبلغ خواسته بر عهده خوانده 
داشته و بقای اصول مستندات مذکور در دست خواهان قرینه بر استحقاق وی در 
طلب وجه مزبور و استمرار دین بر ذمه  خوانده دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی 
دعوی  شورا  است  نیاورده  عمل  به  ایرادی  و  دفاع  ابرازی  مستندات  و  مطروحه 
خواهان را صحیح و وارد تشخیص و خوانده را به پرداخت مبلغ ۵/۱۴0/000ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه اززمان سررسید چک لغایت 
هنگام پرداخت آن به مبلغ۱۴۴/۲۵0 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت ۲0 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس برابر مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم حقوقی بابل می باشد 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک کارشناسی ارشد موقت فارغ التحصیلی   اینجانب مهرناز ولیزاده   فرزند 
پرویز صادره از بابل  در مقطع کارشناسی  ارشد رشته تکنولوژی آموزشی   صادره 
از واحد دانشگاهی ساری  با شماره ۴۹۶۶0-۶مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 
به نشانی ساری کیلومتر ۷جاده دریا – مجتمع  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 

فارغ التحصیالن ارسال نماید
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز موتور کویر ۱۵0 به رنگ مشکی مدل ۱۳۹0 با شماره پالک ۲۳۳۴۴-۵8۷ 
و شماره موتور ۴۱۳8۴۲۶8و شماره شاسی ۹0۱0۴8۹بنام ایمان تقی نژاد الریمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
المنثی برگ سبز پراید مدل ۱۳8۷ پالک ۱۵۵8 ج ۱۵ 8۲ موتور ۲۳۶۹۵۱۳ شاسی 

s۱۴۱۲۲8۷۷۳۳۵۲۲  مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

گواهی  حصروراثت
خانم فریبا حسن نژاد به شماره شناسنامه ۴8۹80۴00۷۱ به استناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به پرونده شماره۹۷0۷88 تقدیم این شورا 
اشعار داشته است که شادروان یوسف مردداربه شماره شناسنامه ۷۱  نموده چنین 
در تاریخ ۱۳۹۷/۱0/۱0 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی /

عبارتست از:
۱-فریبا حسن نژاد متولد ۱۳۵8/۱۲/۲0 به شماره شناسنامه ۱۳۳8  صادره ازساوجبالغ 

نسبت همسر متوفی 
۲- معصومه روستا آزاد متولد ۱۳۲۶/۱/۱ به شماره شناسنامه ۱ صادره ازساوجبالغ 

نسبت مادر متوفی
۳- صنم مرددار متولد۱۳۹۱/۱0/۲۵ به شماره شناسنامه 0۳۱۵۲0۹۶۳۱ صادره ازکرج  

نسبت دخترمتوفی
۴- سحر مرددارمتولد ۱۳8۳/۴/۲۹ به شماره شناسنامه 0۳۱۲۹۶0۴0۹ صادره از کرج 

نسبت دختر متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر 
گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی 
مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام در 
تاریخ  دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی امضا 
کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذشته 
منحصر به اشخاص/شخص  یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن 

روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/ نامحدوداست.

قاضی شورای حل اختالف چهارباغ شعبه 2 ملک آباد 

رونوشت اگهی حصر وراثت
آقای علیرضا مقدم   فرزند محمدعلی  به شماره شناسنامه ۶۲0 به استناد شهادت نامه 
و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۷00۶۴ تقدیم این 
شورا نموده چنین اشعار داشته است که خانم سید تحفه افتخاری به شماره شناسنامه 
۷۶ در تاریخ  ۱۳۵8/۵/8 دراقامتگاه دائمی خود درشهرستان طالقان در گذشته و ورثه 

حین الفوت وی عبارت است از:
۱-اقای نوروز مالنوروزنیا متولد ۱۳۲۳ به شماره شناسنامه  ۷۲۹ صادره ازساوجبالغ  

نسبت پسر متوفی
۲- آقای قربانعلی مالمحمدی متولد   ۱۳۲۵  به شماره  شناسنامه ۴۳۶ صادره ازطالقان 

نسبت پسرمتوفی
۳- آقای خدیجه مالمحمدی متولد   ۱۳۳0  به شماره  شناسنامه ۴۳۷ صادره ازطالقان  

نسبت دختر متوفی
۴- آقای خیرالنسا مالمحمدی متولد   ۱۳۳۳  به شماره  شناسنامه ۴۳8 صادره ازطالقان 

نسبت دختر متوفی
۵- خانم  ام البنین مالمحمدی متولد   ۱۳۲۴  به شماره  شناسنامه ۱۲ صادره ازطالقان 

نسبت دختر متوفی
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 
ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند 
آخر ماده ۳۶۴ امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر می گردد. م.الف:۴۹8۲
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۷0۹۹8۷۷۱۳۳000۲۳ شعبه دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسي دادگاه انقالب 

اسالمي بوشهر تصمیم نهایی شماره ۹۷0۹۹۷۷۷۱۳۳000۲۴ 
 ستاد اجرایي فرمان حضرت امام ره خواهان، به نشاني استان بوشهر - شهرستان بوشهر 
- شهر بوشهر - خیابان عاشوري-نبش بهارستان ۱۶- ستاد اجرایي فرمان حضرت امام 

) ره ( استان بوشهر 
 خواسته: صدور حکم در خصوص پالک ۵۹/۶۵۳

»رای دادگاه «
 در خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(استان بوشهر طی گزارش 
شماره ۲۱۵۱۷۵/۱۶۵ / ن مورخ ۱۴/0۷/۹۷ و ۲8۱۳8۳ مورخ ۱0/0۹/۹۷ بدین توضیح 
که پالک ثبتی ۵۹/۶۵۳ واقع در بخش دو بوشهر بموجب سند قطعی ۱۶۱۹ مورخ 
۲۲/۱۲/۴۴ دفتر خانه شماره ۱8۱ الرستان به آقای احمد حامدی نیا انتقال قطعی گردیده 
و بنا به استعالم واصله از اداره ثبت احوال نامبرده طبق سند ۷۵8۳ در سال ۱۳۹0 در 
الرستان فوت نموده و هیچ گونه ورثه ای برای ایشان قید نشده است و با توجه به 
گزارش شماره ۳۱0۵۱/۹۳/۱۲0 مورخ ۱۲/۱۲/۹۳ اداره ثبت اسناد بوشهر به اداره جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی پالک مزبور توسط شخصی بنام فرهاد بارگاهی با سند سازی 
و جعل به نام خانم افسانه عباس پور انتقال داده شده است و ملک مزبوربه صورت رها 
شده و بر روی آن جعل و سندسازی قرار گرفته است تقاضای قرار سرپرستی و صدور 
حکم در اجرای ماده 8 و تبصره  ۱0 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ 
را از این دادگاه نموده است ،دادگاه با عنایت به اوراق و مندرجات پرونده،تحقیقات 
صورت گرفته به شرح منعکس در پرونده، پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان بوشهر مبنی بر اینکه که سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین پالک 
۵۹/۶۵۳ واقع در بخش ۲ کوی سنگی ذیل ثبت ۲۹۵۳ در دفتر ۱۶ صفحه ۱۶ بنام حسن 
زال پور صادر و تسلیم گردیده است سپس بموجب سند قطعی 8۵۷۲ مورخ ۲۲/0۴/۴۴ 
دفتر ۴ بوشهر به آقای عباس عیوقی انتقال داده شده  که نامبرده نیزطی سند شماره ۱۶۱۹  
مورخ ۲۲/۱۲/۴۴ پالک فوق الذکر را به آقای احمد حامدی نیا انتقال داده است  و سپس 
بموجب سند قطعی ۲۲۷۳۵ مورخ ۱8/0۴/88 دفتر ۲۹ بوشهر به خانم افسانه عباس پور 
منتقل گردیده همچنین پالک فوق بموجب نامه شماره 880۷۹ مورخ ۲۶/0۲/88 شعبه 
اول دادسرای عمومی و انقالب بوشهر در دفتر بازداشتی بازداشت شده است.نظر به 
اینکه موضوع با تعیین وقت رسیدگی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی گردید 
و در وقت مقرر شخص یا اشخاصی اعم ازحقیقی یا حقوقی که  نسبت به ملک مورد 
نظر درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان بوشهر ادعایی یا حقی داشته 
باشند حضور نیافتند و الیحه ای نیز در این خصوص واصل نگردیده است فلذا با عنایت 
به مراتب معنونه و فوت مالک و عدم شناسایی ورثه احتمالی پالک مذکور به عنوان ملک 
رها شده و مجهول المالک شناخته شده و به استناد تبصره ۲0 آیین نامه نحوه رسیدگی 
به پرونده های اصل ۴۹ قانون اساسی حکم به ضبط پالک ۵۹/۶۵۳ بخش ۲ بوشهر 
به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(استان بوشهر صادر و اعالم می نماید تا به 
مصارف فقرا و مستمندان برسد بدیهی است در صورت مراجعت مالک یا مالکین و ذی 
نفع شناخته شدن وی از سوی مراجع قضایی ستاد می بایست مطابق مقررات قانونی 
اقدام و جبران نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ می باشد/. 
 علی دهقانی -  رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر 
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دیواری متزلزل
* اکبر نعمت الهی

مدیر طرح موزه های 
صنعت نفت ایران

آخرین  در  ایران 
صادرکنندگان  جدول 
پنجم  رده  به  اوپک 
فهرست اعضای اوپک 

سقوط کرد. این باید نقطه امیدی برای دولت 
ترامپ باشد که پیش بینی کرده بود تولید ایران 
این  حال  عین  در  اما  می رساند،  صفر  به  را 
اوضاع یک بار دیگر نشان می دهد که ترامپ 

و رفقایش بدون مطالعه الزم حرف می زنند.
آمریکا  که  است  شده  روشن  اکنون  تقریبا 
ناگزیر باید معافیت شش کشور خریدار نفت 
ایران را ادامه دهد و این روند یعنی نه گفتن 
به سیاست اعالم شده خود دولت آمریکا که 
به  کوتاه  دوره  پایان یک  در  بود  کرده  اعالم 
دولتهای شش کشور، دیگر فرصت نمی دهد 
ایران نفت بخرند. حاال هوک و یاران  از  که 
ترامپ در پروژه تحریم ناگزیر شده اند اعالم 
کنند که احتمال دارد معافیت این کشورها لغو 

نشود.
گرمتر شدن بازار نفت همزمان با سردترشدن 
هوا در بازار باعث شد که ترامپ خود را در 
باعث  دارد  احتمال  که  ببیند  پدیده ای  مقابل 
معافیت ها  نفت  نشدن  گرانتر  برای  شود 
تف  نوعی  معنای  به  این  و  کند  تمدید  را 
افتاده  دیگری  چاله  در  ترامپ  و  سرباالست 

است.
یک  مقابل  دیگر  بار  ترامپ  دیگر  سوی  از 
دیوار قرار می گیرد. چین اعالم کرده است که 
برای یک قرارداد سه میلیارد دالری به میدان 
از  رسما  اروپایی ها  که  آمد  خواهد  یادآوران 
آن خارج شده بودند. گرچه پیشنهاد چین به 
لحاظ واداشتن ایران به استفاده از ابزار چینی 
از جاذبه کافی برخوردار نیست و چینی ها بعد 
از فاز یازدهم پارس جنوبی شریک مطمئنی 
به حساب نمی آیند، این امر چه تحقق بیابد و 
چه نه، به خودی خود به نوعی پاسخ منفی به 
آمریکاست و احتماال می تواند یک محور مهم 
در مذاکرات تجاری چین و آمریکا باشد که 
به راحتی می توان آن را نوعی شکست برای 

دولتمردان آمریکا تلقی کرد…
به راحتی  نفت موضوعی است که نمی توان 
ریسک قیمت آن را پذیرفت و دولت آمریکا 
هم این را خوب می داند. به همین دلیل هم 
هست که ترامپ برای تهدید بازار نفت باید 
احتیاط بیشتری می کرد، اما با اعتماد به نفس 
بی دلیل، خود را وسط معرکه ای انداخت که 
بود. همان گونه  برایش دشوار خواهد  قاعدتا 
که ماجرای کنگره و در کنار آن مسائل مرزی 
از سوریه و…  آمریکایی  و خروج سربازان 

هم بدون مطالعه الزم صورت گرفت.
درنظر  بدون  که  نشان می دهد  آمریکا  دولت 
جهان  وضع  و  دیگر  دولت های  گرفتن 
نمی شود در جهان کاری کرد و نتیجه ای جز 

انزوای بیشتر برای او نخواهد داشت.
که  منجالبی  و  آمریکا  دولت  کنونی  اوضاع 
در آن گرفتار شده است به ما گوشزد می کند 
دنیا  دل  به  انتزاعی  صورت  به  نمی توان  که 
زد. دنیا مجموعه ای واحد است که یک نفر 
خود  برای  جهانی  نگاه  از  فارغ  نمی تواند 
آمریکا  کند.  اجرایی  را  آن  و  بگیرد  تصمیم 
 ۳٫۴ با  می شود  خارج  پاریس  پیمان  از  که 
روبرو  زیستی  درصد رشد مشکالت محیط 

می شود…
دنیای ما دنیایی یکپارچه است. هر آجری را 
که از این دیوار بیرون می کشی به استحکام این 

دیوار بیشتر لطمه می زنی. کاری نشدنی…
nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

ادامه خرید نفت ژاپن از ایران  تا دو ماه آینده

رئیس انجمن نفت ژاپن اعالم کرد پاالیشگاه های ژاپنی تحت معافیتی که 
ژاپن در نوامبر از آمریکا دریافت کرد، تا مارس به خرید نفت از ایران ادامه 
خواهند داد. بر اساس این گزارش، ژاپن ماه میالدی جاری خرید نفت 
ایران را ازسرگرفت و شرکت های »فوجی اویل« و »شوآ شل سکی یو« 
محموله های نفت ایران را در نفت کشی بارگیری کردند که نهم فوریه به 

ژاپن خواهد رسید.
بر اساس گزارش هلنیک شیپینگ، تاکاشی تسوکیوکا، رئیس انجمن نفت 
ژاپن گفت: صنعت پاالیش نفت ژاپن همچنان از دولت می خواهد معافیت 
از تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران را پس از پایان مدت ۱80 
روز در مه، تمدید کند. با این حال پاالیشگاه های ژاپنی می توانند از سایر 

کشورهای خاورمیانه نفت مورد نیاز خود را تأمین کنند.
آخرین محموله نفت ایران در اوایل اکتبر به ژاپن رسید، زیرا پاالیشگاه ها 
و بانک های ژاپنی تالش داشتند کلیه مبادالت مربوط به نفت را پیش از 
آغاز تحریم های آمریکا تسویه کنند. پاالیشگاه های ژاپنی معموالً گریدهای 
مدیوم و سنگین را وارد می کنند. آخرین باری که این کشور هیچ نفتی از 
ایران وارد نکرد ژوئیه سال ۲0۱۲ بود که تهران هدف تحریم های بین المللی 
قرار گرفته بود و تا زمان مشخص شدن وضعیت بیمه محموله و مسائل 

بانکی، واردات نفت ژاپن از ایران به مدت کوتاهی متوقف شده بود.

 عرضه گازوئیل و سوخت هوایی  در بورس
 با حجمی باالتر از قبل

عرضه گازوئیل و سوخت هوایی در بورس دیروز با حجمی باالتر از 
دفعات گذشته انجام شد. 

به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، علی حسینی گفت: این عرضه اول 
گازوئیل و سوخت هوایی در بورس انرژی نیست، اما این عرضه با حجم 

باالتری نسبت به دفعات گذشته انجام می شود. 
صنعتی  مایع  گاز  و  پروپان  بوتان،  کاالهای  دیروز  انرژی،  بورس  در 
پتروشیمی بندرامام، آیزوریسایکل، آیزوفید و حالل ۴0۴ پاالیش نفت 
تبریز، آیزوفید، آیزوریسایکل و بلندینگ نفتا حالل ۴۱0 پاالیش نفت 
شیراز، حالل ۵0۲ و ۵0۳ پاالیش نفت اصفهان، سی او پاالیش نفت شازند، 
حالل ۵0۳ پتروشیمی بیستون در رینگ داخلی و حالل ۴0۲ پاالیش نفت 
کرمانشاه، نفت گاز و سوخت هوایی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ایران در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی عرضه شدند.

ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی جهان

پترولیوم  بریتیش  شرکت  آماری  بررسی  گزارش  تازه ترین  براساس 
سوم  جایگاه  در  ایران  کشور  میالدی،   ۲0۱۷ سال  پایان  تا  )بی پی( 

تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی جهان قرار دارد.
به  توجه  با  ایران،  گاز  ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیاست های کالن کشور به منظور افزایش سهم گاز طبیعی در سبد 
مصرف انرژی کشور به دلیل مزایای بی شمار آن مانند حفظ و پایداری 
به عنوان سومین  ایران   ،... اجتماعی و  محیط زیست، توزیع عدالت 
تولیدکننده گاز در جهان، در سال های گذشته تمرکز زیادی بر افزایش 
این سیاست،  پایه  بر  است.  داشته  بازار گازی جهان  در  سهم خود 
افزایش توان پاالیشی گاز کشور از دهه 80 و با توسعه میدان گازی 
پارس جنوبی، در دستور کار قرار گرفت و این مهم، پس از آن به 
صورت دائمی روندی افزایشی را تجربه کرده است، به گونه ای که در 
طول ۴0 سال گذشته، توان پاالیش گاز کشور از 8۹ میلیارد مترمکعب 
در سال ۱۳۵۷، به رقمی بیش از ۳,۷۵۴ میلیارد مترمکعب در زمان 
کنونی رسیده است. با توجه به اجرای طرح های توسعه ای در زمینه 
پاالیش گاز تا افق ۱۴0۴ و در صورت تحقق همه طرح های توسعه ای 
پاالیشی در پایان برنامه ششم توسعه، مجموع ظرفیت پاالیشی شرکت 
ملی گاز ایران به بیش از یک هزار و ۲00 میلیون مترمکعب در روز 

خواهد رسید.

کوتاه از انرژی

آگهی 
جناب اقای روانبخش بیوک فرزند قلی همسر شما سامره مجیدی فرزند محمد در 
تاریخ ۹۷,۱۱,۲ در دفتر طالق ۱۳۷ فریدونکنار مطلقه بطالق خلع نوبت اول شدند 

فریدونکنار

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی پیکان مدل 8۹ با شماره پالک ۶۴۷ ب ۶۶ ایران ۷۲ با 
شماره موتور ۱۱۴8۹0۲۶۲08 و شماره ساشی NAAA۴۶AA۶AG۱۲۴۲۵۲ بنام 

مصطفی شاکری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز  خودروی پراید مدل ۱۳۹۵ به شماره شهربانی ۲۹۱ص۷۲ایران 8۲ با 
شماره موتور ۵۵۲۷۳۲۴ و شماره شاسی NAs۴۱۱۱000G۳۴۵۷808بنام هادی 

حقیقیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
موتور  شماره  با   ۶۲ ایران  8۷۷د۵8  پالک  شماره  با   ۹۱ مدل  سمند  کمپانی  سند 
امیریانی  امید  K00۲۴۹۴۴ ۱۲۴و شماره شاسی NAAcN۱cm۷cf۲۱0۷۵۵بنام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز پژو ۲0۷ مدل ۹0با شماره پالک 8۲۳ص۵۴ایران ۴۴ با شماره موتور 
زهرا  NANAAR۱۳FEXTG۹8۲۱۵۱بنام  شاسی  شماره  ۱۵۲۹000۳۱8۶و 

السادات مفیدیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
سند موتور سیکلت CC۱۲۵سیستم رادیسون مدل ۹۳ با شماره پالک ۶۵۶۳۶-۵88 
با شماره موتور N۳c۱08۲۱۳ ۱۲۵و شماره شاسی N۳c۲۲۵R۹۴0۴۹88سه برگ 

سند سفید مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
فریدونکنار 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
بابل محکوم علیه  آقای عباس   در پرونده کالسه ۹0008۳اجرای شعبه 8حقوقی 
احمدپور فرزند احمد محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۷۶۲۳۵۶۴۷۹ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له  بهزاد کفشگر خلیلی و 
پرداخت مبلغ ۱۳8۱۱۷000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا  این 
شعبه جهت وصول محکوم  به و نیم عشر دولتی در نظردارد از  اموال محکوم علیه  
یک قطعه زمین به مساحت حدود ۳۹۵۳ متر مربع واقع در زرگرشهر که حدود اربعه 
آن از شمال به زمین آقای ولی اهلل کفشگر  که قسمتی کشاورزی و قسمت دیگر به 
صورت نی زار  از شرق به زمین شالی علی زاری آقای غالم اصغرپور از جنوب 
به زمین زراعی آقای غالم کفشگر و شالیزاری آقای حاجی تقی کفشگر از غرب به 
خیابان ۱۶ متری معروف به کوچه خدمات جهاد کشاورزی منتهی  بوده که ملک 
فوق فاقد امتیاز آب و گاز بوده و دارای برق تک فاز می باشد کارشناس بهای آن را 
به مبلغ ۱۱/0۶8/۴00/000ریال ارزیابی نموده است را از طریق مزایده حضوری در 
روز مورخدوشنبه مورخه ۹۷/۱۱/۲۷ از ساعت۱۱:۳0 الی۱۲:۳0 همان روز در دفتر 
شعبه حقوقی بابل به فروش برساند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع به باالترین 
مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده باید ۱0 درصد ارزش مزایده را فی 
المجلس  به حساب سپرده دادگستری واریز و بقیه حداکثر ظرف یک ماه پرداخت 
نماید در صورت انصراف مبلغ پرداخت شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد 
طالبین و خریداران می توانند ۵ روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این دادگاه از مال 

مورد مزایده مال مورد نظر بازدید به عمل آورند 
شعبه 8 حقوقی بابل

مفقودی
 برگ سبز تکتاز موتور ۱۲۵ به رنگ قرمز مدل ۹۱ با شماره پالک ۵8۷-۴۲۶۵۲و 
مفقود  یزدی  نام محمد رضا  موتور 0۱00۵0و شماره شاسی ۹۱0۵۳۴۴به  شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
پالک  شماره  به   ۱۳۹۵ مدل  سفید  رنگ  دنا  سواری  خودرو  کمپانی  برگ 
،شماره   NAAW0۱HE8GE۴۲۱۳8۷ شاسی  ،شماره   ۳8 ایران  ۴8۲س۶8 
موتور۱۴۷H0۲۴۷۳۱۶  بنام خدیجه فالح محمودیان دارای کدملی 0۳۲۲۱۵۶۲۹۷ 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی مفقودی 
شناسنامه خودرو سواری پراید مدل صبا )جی تی ایکس آی( به رنگ نقره ای متالیک 
مدل 8۹ به شماره موتور ۲08۱۹۷0 شماره شاسی S۱۴۱۲۲8۶۱۷۷۱۳۳ به شماره پالک 

ایران ۴۵8/۹8ل ۲۱ به نام بهروز یوسف نژاد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
ایالم 

آگهی مزایده  اموال  غیر منقول
در پرونده  کالسه ۹۷0۲۱۲ و ۹۷00۵۶  این اجرا  موضوع  دعوی  خواهان  ها  خانم  ها  سرور  
محمودی  امشی  و سیما  طالبی  خوشکاروندانی  بطرفیت ورثه  مرحوم  گلعلی  فتوحی  سدهی  
دایر بر مطالبه  مهریه  که منجر  به توقیف  اموال  خوانده  به شرح  زیر  گردیده  است  ، پس  از 
ارزیابی  اموال  اشاره شده  توسط  کارشناس  رسمی  دادگستری  و انجام  سایر  تشریفات  قانونی  
و همچنین  درخواست خواهان  جهت  مزایده  اموال  به شرح  آتی  با حضور  نماینده  قضایی  

فروش  می رسد:
اموال و مورد مزایده :

نشانی  ملک: کوچصفهان  کمربندی  نرسیده  به فلکه  امام  رضا) ع(  جنب هتل قدیر  ک پ 
۴۳۴۶۱۴۵۹۳۱ منزل گلعلی فتوحی 

بررسی  محل  ملک  و اسناد :ملک  مزبور  شش دانگ  یک باب  خانه  و محوطه  به مساحت  ۴۱۵  
متر مربع  که پس از عقب نشینی  طبق  قوانین  شهرسازی  به  مساحت  تقریبی  ۳۴۹  متر مربع  واقع  
در پالک  ثبتی ۷/۵0۳  و شماره  ثبت  ۴۴۷۷  بخش  ۱0 گیالن  که محوطه  کال  محصور با دیوار 
بلوکی با درب  ورودی  ماشین  رو  که  دارای  یک  طویله به مساحت تقریبی ۱۵ متر مربع  و کبوتر  
خانه  و مرغداری  به مساحت  تقریبی  ۷  متر مربع  بوده  و یک ساختمان  ویالیی  به مساحت  
تقریبی  8۷  متر مربع  دارای  دو خواب  راهرو  و آشپرخانه  هال  پذیرایی  و سرویس  بهداشتی  
و حمام  است  کف اتاق  ها  لیسه  ای  و دیوار ها گچکاری  و سقف  لمبه  چوبی  و گچکاری  
است. پوشش  شیروانی  ورق  گالوانیزه  روی  خرپای  چوبی  کار شده  است  قدمت  ساختمان  
۲۴  سال  بوده  که  در طول  زمان  قسمتی  به ساختمان   قدیمی  اضافه  شده است. ورودی دارای  
ایوان سرپوشیده  می باشد. محوطه  از ناحیه  شمالی به کمربندی  دسترسی  دارد ساختمان  دارای  

امتیاز آب  برق  گاز است.
نظریه  کارشناسی: با توجه به  بازدید  میدانی  موقعیت  ملک  در اقلیم  شهری  و امتیاز  است  با توجه  
به مساحت  موجود  پس از  عقب نشینی از حریم  کمربندی و شکل  هندسی  زمین  به قدمت  ابنیه  
در محوطه  به قیمت  پایه  دو میلیارد  و ششصد  میلیون  )۲/۶00/000/000(  ریال  ارزیابی می شود.

الزم  به توضیح  است  که  صحت  مندرجات  در سند  و اصالت  آن به  پای  صادر  کننده  ان  
می باشد. قیمت فوق  به عنوان  ارزش  پایه  از سوی  کارشناسی دادگستری  بر آورد  گردیده  ، مع 
الوصف  مزایده  از مبلغ  ارزیابی  شروع  و کسی  که باالترین  مبلغ  را پیشنهاد  نماید  برنده  مزایده  
محسوب خواهد شد.برنده مزایده  می بایست  ده درصد  مبلغ خریداری شده را در روز  و ساعت 
مزایده به حساب  سپرده  این دادگستری  نزد بانک  ملی  به شماره  ۲۱۷۱۲۹۴۴۷۲00۳ واریز  و سند 
پرداخت  آن  رادر روز  و ساعت  مزایده  به این  اجرا  تحویل  نموده و ما بقی را ظرف یک ماه  به 
همان  حساب  واریز  و سند پرداخت  را تحویل  این اجرا  نماید. درصورت  عدم تادیه  مابقی  مبلغ  

ده درصد  واریزی  به نفع صندوق  دادگستری  ضبط  خواهد شد.
محل  مزایده: دادگاه  عمومی  حقوقی  بخش  کوچصفهان  - شعبه  اجرای  احکام کیفری  زمان  

مزایده : ساعت ۱0 الی ۱۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
946- مدیر اجرای  احکام کیفری  دادگاه  بخش کوچصفهان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶0۳۳۱00۹00۱۵۲۴مورخ ۱۳۹۷/0۶/۲۵ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
آقای محمدرضا  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ناحیه یک  ثبت  ثبتی حوزه 
محسنی شورغین فرزند حجی محمد به شماره بشناسنامه ۱0۶۳ به صورت ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱8۳/۵۷ مترمربع مفروز و مجزا شده از 
پالک ۳۲۴۹ فرعی از ۱۶۲- اصلی واقع در کرج خریداری از مالک رسمی طبق سند 
رسمی شماره ۱۱۷۹۳ مورخ ۹۲/۴/۲ دفترخانه ۹۷ کرج می باشد که مالکیت نامبرده 
در صفحه ۳۵ دفتر ۱۲۵۶ محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۹۷/۳0۳8۴۳/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۱0/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱۱/۷

عباسعلی شوش پاشا – رئیس ثبت اسناد و امالک

خط  راه اندازی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
انتقال اتان بین عسلویه-کنگان از آغاز تولید 
خوراک اتان صنایع پتروشیمی ها در پاالیشگاه 

فاز ۱۳ پارس جنوبی خبر داد.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  همزمان  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 
افزایش تولید خوراک اتان در پاالیشگاه فاز ۹ 
و ۱0 پارس جنوبی به دنبال اجرای یک پروژه 
اتان پاالیشگاه فاز ۱۳  تعمیراتی، واحد تولید 
پارس  جنوبی هم در مدار تولید و بهره برداری 

قرار گرفت.
پیام معتمد- مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس 
جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس با اعالم 

اینکه شیرین سازی روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب 
گاز متان در پاالیشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی تا 
پایان بهمن ماه آغاز می شود، گفت: هم اکنون 
واحد  ردیف  نخستین  از  اتان  خوراک  تولید 
تولید اتان پاالیشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی هم 
آغاز شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه 
در شرایط فعلی ارسال اتان تولیدی پاالیشگاه 
این فاز به مجتمع های پتروشیمی عسلویه آغاز 
شده است، تصریح کرد: انتقال اتان با توجه به 
بهره برداری از خط لوله انتقال اتان بین عسلویه 

و کنگان انجام می شود.
وی، افزود:  باتوجه به عدم آمادگی این خط 
لوله تا پیش از این، گاز اتان تولیدی پاالیشگاه 

ارزش  حفظ  هدف  با  جنوبی  پارس  فاز ۱۳ 
رفت  هدر  از  جلوگیری  و  تولیدی  محصول 
آن، به شبکه سراسری انتقال گاز تزریق می شد.  
جنوبی  پارس   ۱۳ فاز  توسعه  طرح  مجری 
از  کامل  برداری  بهره  با  کرد:  خاطرنشان 
جنوبی،  پارس   ۱۳ فاز  اتان  تولید  واحدهای 
روزانه ۲ هزار و ۷۵0 تن اتان تولیدی پاالیشگاه 
این فاز گازی به مجتمع های پتروشیمی ارسال 

می شود.
تولید  فعلی ظرفیت  در شرایط  است،  گفتنی 
 ۱0 حدود  ساالنه  اتان  استراتژیک  خوراک 
میلیون تن بوده که با ساخت و بهره برداری از 
۱0 طرح جدید ایران ظرفیت با افزایشی حدود 

دو برابری به بیش از ۲0 میلیون تن در سال 
افزایش می یابد.

در حال حاضر پیشرفت ساخت پنج فاز جدید 
پارس جنوبی با ظرفیت تولید ساالنه سه میلیون 
تن اتان بیش از ۹0 درصد، فاز اول پتروشیمی 
درصد   ۹۷ ظرفیت  تن  هزار   8۵0 با  بوشهر 
پیشرفت، پاالیشگاه پارسیان سپهر با ۱,۳ میلیون 
تن ظرفیت حدود ۷0 درصد، پاالیشگاه بیدبلند 
خلیج فارس با ظرفیت ۱,۵ میلیون تن حدود 
پارس  فاز ۱۲  اتان  بازیابی  طرح  درصد،   ۹0
جنوبی با ظرفیت ۱,۷ میلیون تن 80 درصد، 
پاالیشگاه گاز یادآوران با ۱,۷ میلیون تن حدود 

۴۵ درصد پیشرفت اجرایی دارند.

 تولید خوراک اتان پتروشیمی ها 
در پاالیشگاه جدید پارس جنوبی 
آغاز شد

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: در حال حاضر قدرت مانورمان 
برای فروش نفت پایین است، بخش خصوصی ریسک باال را 
تحمل نمی کند چون در شرایط طبیعی نیستیم، به لحاظ بیمه و 
نقل و انتقال ارز مشکل داریم ، اینها مسائلی است که ممکن است 
جرات و جسارت را از بخش خصوصی بگیرد اما در کل باید 
گفت بورس نفت فتح باب خوبی است و باید بتدریج موانع را 

برطرف و شرایط کار را تسهیل کرد. 
به گزارش زمان به نقل از ایلنا، اسداله قره خانی درباره فروش نرفتن 
نفت در سومین عرضه در بورس اظهار داشت: انتظار نداشتیم در 
ابتدای کار عرضه، در بورس نفت توفیقات کامل داشته باشیم  
دو فروش قبلی به صورت نسبی در ابتدای کار خوب است. اما 
مالحظاتی وجود دارد که کار را سخت کرده است، ما در شرایط 
تحریم هستیم، پاالیشگاه هایی که نفت ما را می خرند به دنبال 
عرضه مستمر هستند، قیمت ها نیز باید مناسب باشد، خریداران 
نفت نمی خواهند رصد شوند، انتقال ارز هم مزید بر علت است، 

زیرساخت های عرضه هم هنوز تکمیل نشده است.
وی با بیان اینکه ما باید رفته رفته مشکالت و موانع را برطرف 
کنیم، افزود: مثال در عرضه اول اعالم کردیم 80 درصد ارزی و 
۲0 درصد ریالی، به دلیل مشکالتی که حادث شد در عرضه دوم 
پرداخت ها را به 80 درصد ریالی و ۲0 درصد ارزی تغییر دادیم 
و در عرضه سوم امکان پرداخت همه پول به صورت ریالی میسر 

شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر کسی قرارداد 
خرید امضا کرد باید به این فکر کند به چه طریقی کار را با فروشنده 

ادامه دهد، وضعیت ال سی و انتقال ارز چگونه است، اینها مسائلی 
است که چون در مرحله اولیه هستیم، وجود دارد، ما شرکت های 
بخش خصوصی بزرگ نداریم، خریداران شرکت هایی هستند که 
وابسته به سازمان های عمومی غیر دولتی هستند اگر نتوانستند نفت 
را بفروشند با مشکل مواجه می شوند و یا سازمان های نظارتی 
ورود می کنند، همان مشکالتی که در گذشته هم با آنها مواجه 
بودیم. وی با بیان اینکه عرضه نفت در بورس در ایران نوپا است 
و ممکن است نقصان هایی داشته باشد، خاطرنشان کرد: امیدواریم 
شرکت ملی نفت هم برخی مالحظات را در نظر گرفته و امتیازاتی 
بدهد تا بخش خصوصی بیشتری با اطمینان باالتری ورود کند، اگر 
زمان قبل تحریم امکان خرید عرضه در بورس فراهم می شد قطعا 
مشکالت نقل و انتقال ارز وجود نداشت و فضا آماده تر بود. به هر 
حال ما آن زمان این کار را نکردیم وفضا را برای بخش خصوصی 
مهیا نکردیم، امروز که هزار و یک مانع و فشارهای بین المللی را 
داریم  اگر بخش خصوصی از نظر اقتصادی ضعیف بوده و تحت 
فشار باشد و قدرت چانه زنی و حامی نداشته باشد، طبیعی است، 
شجاعت ریسک پذیری را نداشته باشد.  قره خانی در ادامه با 
اشاره به نوسانات قیمت نفت و فشارهای احتمالی بر خریداران 
بیان کرد: خریداران بخش خصوصی توان اقتصادی باالیی ندارند 
اگر قیمت نفت به یکباره بعد از خریدشان پایین بیاید، به فروش 
نرود و یا تعادل عرضه و تقاضا بهم بخورد با مشکل مواجه می شود 
چون بعضا ممکن است نفت روی آب بماند و مجبور به پرداخت 

حق دموراج شوند و این موضوع ریسک کار را باال می برد.
اول  شرط  که  کرد  فراموش  هم  را  این  نباید  شد:  یادآور  وی 

پایدار بودن عرضه است زیرا  استمرار و  خرید و فروش نفت 
هر پاالیشگاهی بر اساس نوع خاصی از نفت تطبیق داده می شود 

بنابراین باید تضمین فروش متوالی وجود داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: نگرانی های بخش خصوصی 
و دولتی برای فروش نفت یکی نیست. در برخی جاها بخش 
خصوصی راحت تر می تواند کار کند، قدرت چانه زنی و انعطاف 
بیشتری دارد، اگر قیمت مناسب بخرد می تواند تخفیفات الزم را 
اعمال کند ولی بخش دولتی این توان را ندارد  بنابراین سخت تر 
معامله می کند در مقابل اگر مشکل بوجود آمد بخش خصوصی 
تاب و تحمل پذیرش ریسک ها را ندارد. اگر دو ماه هم نفت 
بخش دولتی روی آب مانده و مشتری نداشته باشد می تواند جای 
دیگری بفروشد. وی تاکید کرد: در حال حاضر قدرت مانورمان 
برای فروش نفت پایین است، بخش خصوصی ریسک باال را 
تحمل نمی کند چون در شرایط طبیعی نیستیم، به لحاظ بیمه و نقل 
و انتقال ارز مشکل داریم، درست است گفته ایم امکان پرداخت 
ریالی فراهم است اما فروشنده باید ارز را تحویل و تبدیل به ریال 
کند و به کشور منتقل کند، این پروسه ریسک دارد. اگر هم ارز را 
به داخل منتقل و بعد تبدیل به ریال کند باز هم باید ریسک کند. 
برای تبدیل به واحد پول مقصد فروش نفت نیز باید هزینه هایی 
بپردازد و عالوه بر مالیات ارزش افزوده و یک مالیات معمولی 
بر آن وارد می شود اینها مسائلی است که ممکن است جرات و 
جسارت را از بخش خصوصی بگیرد اما در کل باید گفت بورس 
نفت فتح باب خوبی است و باید بتدریج موانع را برطرف و شرایط 

کار را تسهیل کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مطرح کرد: 

نـگران فـروش نـفت نـیستیم

نشست میان پاور ماشین روسیه و شرکت های بزرگ صنعت آب و 
برق ایران با حضور وزیر نیرو برگزار شد و طرفین در این جلسه 
تفاهم  نامه های مشترکی را به امضا رساندند.  به گزارش زمان به 
نقل از وزارت نیرو، وزیر نیرو در این جلسه با تاکید بر اینکه سطح 

برای شکل  اراده سیاسی میان رهبران دو کشور  از  باالیی  بسیار 
گرفته است، گفت: با وجود اراده سیاسی که برای همکاری میان دو 
طرف وجود دارد ولی این ارتباط میان مدیران اجرایی و اقتصادی 

کمرنگ تر است.
رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران 
و فدراسیون روسیه تاکید کرد: وظیفه این کمیسیون و مسئوالن 
فاصله  پرکردن  جهت  در  بایستی  مسکو  و  تهران  در  طرف  دو 
همکاری های اقتصادی باشد که توافقات فعلی میان شرکت های 
ایران و روسیه فصل مشترکی به منظور کم کردن فاصله میان روابط 

سیاسی و اقتصادی دو کشور خواهد بود.
اردکانیان با اشاره به اهتمام جدی شرکت پاور ماشین به منظور 
همکاری با شرکت های ایرانی، گفت: تا ساعاتی دیگر تماسی تلفنی 

با وزیر انرژی روسیه به عنوان مسئول روسی کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه خواهم 
داشت که در جریان مذاکرات تلفنی خود نتایج پیشرفت توافقات 
میان شرکت پاور ماشین و شرکت های داخلی ایران را نیز اعالم 

خواهم کرد.
وزیر نیرو با اشاره به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شرکت پاور 
ماشین روسیه برای همکاری با شرکت های مهم صنعت آب و برق 
ایران، گفت: امیدواریم تا ماه می سال جاری میالدی که  کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه 
در تهران برگزار خواهد شد شاهد عملیاتی شدن توافقات امروز 
میان شرکت های مهم صنعت آب و برق ایران و  پاور ماشین روسیه 
باشیم. همچنین در این نشست با حضور وزیر نیرو و مدیرعامل 

شرکت پاورماشین روسیه تفاهم  نامه های مشترکی بین شرکت های 
مهم صنعت آب و برق ایران همچون شرکت مادرتخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی و طرف روسی به امضا رسید. محسن طرزطلب، 
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در خصوص جزئیات 
تفاهم نامه امروز این مجموعه با شرکت پاور ماشین روسیه، گفت: 
مذاکرات متعددی میان دو شرکت از مدت ها به منظور بهسازی و 
نوسازی نیروگاه رامین آغاز شده و مقرر شده تا تامین مالی از وام 
دولت روسیه برای این پروژه انجام شود. وی تاکید کرد: پیش بینی 
ما این است که نزدیک به ۴۵0 میلیون یورو هزنیه اجرای این پروژه 
پاورماشین  با  نیز  ایرانی  بین شرکت های  این  در  بود که  خواهد 
روسیه به منظور بازسازی و نوسازی نیروگاه رامین اهواز همکاری 

خواهند داشت.

توافق های ایران و روسیه 

به منظور توسعه 

همکاری  مشرتک 
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 تامین 5۰۰ میلیارد تومان
برای ساخت مسکن گروه های هدف

 با انجام تفاهمی قرار شد با سرمایه گذاری ۵00 میلیارد تومانی، حدود ۱0 
هزار مسکن برای گروه های هدف در استان کرمان ساخته شود، در این 

طرح از هیچ وامی استفاده نمی شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سازمان برنامه و بودجه دیروز میزبان 
مسئوالنی از کمیته امداد امام )ره( و بنیاد مسکن بود و تفاهم نامه ای در 
رابطه با تأمین مسکن در مناطقی از استان کرمان منعقد شد.طبق این تفاهم 
نامه ۱0 هزار واحد در استان کرمان ساخته می شود که حدود ۵000 خانه 
برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام )ره( و ۵000 خانه دیگر برای 
خانواده های محروم این مناطق اختصاص دارد.برای ساخت این ۱0 هزار 
واحد مسکونی حدود ۵00 میلیارد تومان منابع پیش بینی شده که ۲۵0 
میلیارد آن از محل بودجه عمومی و از سوی سازمان برنامه و بودجه، ۱۲۵ 
میلیارد تومان از طریق کمیته امداد امام )ره( و ۱۲۵ میلیارد دیگر از سوی 
بنیاد مسکن تأمین مالی خواهد شد.در این مراسم محمدباقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت تمرکز خود را بر شهرها 
قرار نداده و به روستاها نیز توجه دارد، گفت: به طور حتم از مهم ترین 
برنامه های ما تأمین مسکن و حل مسائل آن به ویژه در مناطق محروم 
است.وی این راهم گفت که طرح ساخت ۱0 هزار واحد مسکونی در این 
تفاهم نامه عمدتاً به جنوب کرمان مربوط است، ولی امیدواریم در مناطقی 
از سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز اجرایی شود.در ادامه مراسم علیرضا 
تابش، رئیس بنیاد مسکن با اعالم اینکه این ۱0 هزار مسکن پیش بینی 
شده تا یکسال تحویل داده می شود، گفت: باید برای معیشت مردم فکری 
اساسی کرد و امیدواریم بتوان در کنار استان کرمان، در سایر استان ها نیز 
چنین طرح هایی را اجرا کرد.همچنین فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی 
)ره( نیز با بیان اینکه این یک طرح استثنایی است که در آن از وامی استفاده 
نشده و با مشارکت دولت و دو نهاد انجام می شود، گفت: اینکه ۱0 هزار 
واحد را در نظر گرفتیم به این بر می گردد که برآوردها نشان داد با این تعداد 

تا حدی مشکالت مسکن در این منطقه برطرف می شود.

بهره برداری از دو ابزار مهم در بازار سرمایه  

بهادار گفت:  نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق  بر  معاون نظارت 
بهره برداری از دو ابزار مهم در بازار سرمایه با عنوان »صندوق در صندوق« 

و »صندوق سرمایه گذاری خصوصی« در دستور کار قرار دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سعید فالح پور گفت: »صندوق در صندوق« 
و »صندوق سرمایه گذاری خصوصی« ۲ ابزار مهمی بود که اکنون به بازار 
سرمایه ما وارد شده اند و به مرحله بهره برداری رسیده اند؛ این در حالی 
است که همواره جای دو صندوق مهم که کاربردهای زیادی هم دارند، 
در بازار سرمایه خالی بود و این صندوق ها اکنون به بازار معرفی شده 
اند و قابل بهره برداری هستند.وی با بیان اینکه برای راه اندازی این دو 
صندوق از طرف سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه تقاضای زیادی 
وجود داشت، افزود: صندوق سرمایه گذاری خصوصی، مزایای بسیاری 
برای اقتصاد ملی به همراه دارد. صندوق سرمایه گذاری خصوصی که 
بخشی از منابع آن از طریق سرمایه عمومی سرمایه گذاران و بخشی دیگر 
از طریق بخش خصوصی تامین می شود، سهام شرکت هایی که ممکن 
است در مدیریتشان مشکالتی داشته باشند یا شرکت های سهامی عامی 
که سودآوری مناسبی ندارند را تملک می کنند.وی خاطرنشان کرد: این 
صندوق ها می توانند تغییرات اساسی و بنیادی ایجاد کنند و ممکن است 
حتی نحوه مدیریت شرکت را تغییر دهند و زمانی که شرکت ها به سود 
دهی رسیدند و به مدار تولید بازگشتند، با استراتژی خروج از  بنگاه هدف 
خارج می شوند.وی افزود: وضعیت بنگاه های تولیدی نابه سامان، توسط 
این صندوق ها اصالح می شود؛ برای مثال ممکن است که یک شرکت 
حقوق معوقه داشته باشد یا نیاز باشد برای آن کسب و کار جدید تعریف 
شود، در اینجا صندوق های خصوصی می توانند این مشکالت را برطرف 
کنند.به گفته فالح پور، این صندوق ها در دنیا به صورت گسترده مطرح 
هستند و بازدهی های خوبی دارند و می توانند درادامه صندوق های 
جسورانه فعالیت کنند.وی به اهمیت راه اندازی ابزار صندوق در صندوق 
نیز اشاره کرد و گفت: این ابزار صندوق بزرگی است که با هدف متنوع 
سازی سایر صندوق های سرمایه گذاری طراحی شده و اساسا کار آن 
مدیریت ریسک و سرمایه منابع بزرگ است.معاون نظارت بر نهادهای 
مالی سازمان بورس همچنین از راه اندازی صندوق سرمایه گذاری امالک 
و مستغالت در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: یکی دیگر از صندوق 
هایی که راه اندازی آن در دستور کار سازمان قرار دارد و جای آن در بازار 
سرمایه کشور ما خالی است، صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت 
است. افرادی که در کسب و کار امالک و مستغالت هستند، می توانند 
از طریق این صندوق و با سرمایه گذاری عمومی، تامین مالی انجام دهند.
وی با بیان اینکه موسسین نیز می توانند امالک خود را به عنوان آورده 
به صندوق وارد کنند، افزود: سود اصلی دارندگان واحدهای این نوع 
از صندوق ها با اجاره بهای امالک و همچنین سودهای ناشی از خرید 
و فروش تامین می شود.وی به شرایط فعلی صندوق های جسورانه نیز 
اشاره کرد و گفت: برای توسعه صندوق های جسورانه اختیارات مناسبی 
به فرابورس داده شده است و فرابورس همواره تالش کرده تا این صندوق  
ها را به خوبی معرفی کند.سعید فالح پور ادامه داد: توسعه ابزار های نوین 
در بازار سرمایه کشور و تنوع صندوق ها با هدف مدیریت ریسک و تامین 
مالی بخش مولد اقتصاد از اهداف سازمان بورس است و صندوق های 
جسورانه نیز بر اساس همین رسالت راه اندازی شد. البته راه زیادی تا بلوغ 
کامل صندوق های جسورانه باقی مانده اما قطعا آینده روشنی پیش روی 

صندوق ها و ابزار های نوین بازار سرمایه کشور است.

خبر

تشریح آخرین وضعیت طراحی 
رمزارز ملی

دبیر کل بانک مرکزی گفت: مطالعات و بررسی ها 
درباره تکنولوژی بالکچین، انجام و نظاماتی هم 

تعریف شده که در حال نهایی شدن است.
به گزارش زمان به نقل از بانک مرکزی، محمد 
و  مطالعات  که  سوال  این  به  پاسخ  در  طالبی 
بررسی ها درباره تکنولوژی بالکچین در بانک 
مرکزی در چه مرحله ای قرار دارد، خاطرنشان 
کرد: در بانک مرکزی ایران بررسی و مطالعات 
خوبی درباره آن انجام و نظاماتی هم تعریف 
باید  اما  است؛  شدن  نهایی  حال  در  که  شده 
به  داریم  بحثی  حال  هر  به  که  داشت  توجه 
بر  مبتنی  که   CryptoCurrency عنوان 
تکنولوژی بالکچین هست اما خود تکنولوژی 
زمینه های  رمزینه،  ارزهای  بر  عالوه  بالکچین 
دیگری را نیز در حوزه مالی فراهم می کند که 
این دومی مهمتر است و در بانک مرکزی در 
حال بررسی ضوابط و مقررات آن هستیم.وی 
در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمی راجع به 
ارز ملی مبتنی بر بالکچین در بانک مرکزی اتخاذ 
شده یا خیر؟ گفت: مطالعاتی که درباره بالکچین 
در بانک مرکزی انجام می شود متمرکز است و 
نتایجش هر چه باشد، اعم از ارز رمزینه ملی یا 
می شود،  اعالم  جهانروا  ارزهای  درباره  قواعد 
چراکه هنوز مطالعات به مرحله مقررات گذاری 
ارز  موضوع  کرد:  تاکید  است.طالبی  نرسیده 
رمزینه فضای خاصی است و ساده  نیست، لذا 
به نظر می آید نمی توان خیلی زود درباره آن 
قضاوت کرد، بلکه نیازمند بررسی بیشتر است.
دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بحث 
CryptoCurrency ها )ارزهای رمزینه(ی 
جهانروا مطرح شده، ادامه داد:  هم اکنون کشورها 
ملی  های   CryptoCurrency سمت  به 
و نشنال حرکت کرده اند که تحوالتی را ایجاد 
خواهد کرد و همچنین بازارهای سرمایه به سمت 
ابزارهایی رفته اند که مبتنی بر بالک چین است. 
وی درباره کارکرد همایش هایی که راجع به این 
موضوع توسط بانک مرکزی برپا می شود، گفت: 
این همایش ها می تواند دیدگاه صاحب نظران را 
راجع به این مساله جمع آوری کند که در عصر 
جدید مبتنی بر تکنولوژی بالک چین، چه اتفاقی 

برای نظام مالی ما رخ خواهد داد.

بانک ملی یاریگر بازار اشتغال در 
دولت یازدهم و دوازدهم

بانک ملی ایران همواره حمایت از اشتغال جوانان 
را به عنوان یکی از محوری ترین اقدامات خود 
و  یازدهم  دولت  در  رو  این  از  و  داده  قرار 
دوازدهم حمایت ویژه ای از بازار کار و اشتغال 
با تخصیص تسهیالت خود اشتغالی و مشاغل 

خانگی داشته است. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، از ابتدای دولت یازدهم تا پایان آذرماه 
سال جاری، این بانک تعداد ۱۹8 هزار و ۶۷۲ 
فقره تسهیالت خوداشتغالی پرداخت کرده است 
که ارزش ریالی آن به ۲۷ هزار و ۱۴۴ میلیارد و 

۲۹۴ میلیون ریال می رسد.
در مدت مذکور حمایت از مشاغل خانگی نیز 
مورد توجه بانک ملی ایران بوده و در همین راستا 
۹۱ هزار و ۷۱۴ فقره تسهیالت در این بخش به 
ارزش پنج هزار و ۴0۶ میلیارد و ۵88 میلیون 

ریال پرداخت شده است.
و  یازدهم  دولت  در  ضروری  احتیاجات  رفع 
دوازدهم هم یکی از بخش های مهم تسهیالت 
بازه زمانی مذکور،  بوده و در  بانک  این  دهی 
۳۷0 هزار و ۴۹ فقره تسهیالت رفع احتیاجات 
ضروری به ارزش هفت هزار و ۷8۳ میلیارد و 

۱۷۷ میلیون ریال تخصیص داده شده است.
همچنین بانک ملی ایران در دولت یازدهم و 
دوازدهم بالغ بر ۲۴ هزار و ۲۵8 میلیارد و ۷08 
میلیون ریال تسهیالت کارگشایی در سه میلیون 

و ۲۵۲ هزار و ۲۶۱ فقره پرداخت کرده است.
در مجموع این بانک در مدت مذکور، تعداد پنج 
میلیون و ۵۱۹ هزار و ۲0۴ فقره تسهیالت قرض 
الحسنه به مبلغ ۱۷۱ هزار و ۲۷۶ میلیارد و ۷۷۴ 

میلیون ریال اعطا کرده است.

خبر

درخصوص  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
افزایش قیمت خودرو، به بند دوم مصوبه ستاد 
و گفت: خودروسازان  کرد  اشاره  بازار  تنظیم 
مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده 
با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا سی ام دی ماه 

به قیمت قبل هستند.
ازایرنا، رضا رحمانی  به نقل  به گزارش زمان 
تاکید کرد که هرگونه افزایش قیمت جدید برای 
پیش فروش ها و فروش های آتی خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت 
برای آن دسته از پیش فروش هایی که دارای 

تاریخ تحویل در قرارداد شهریور تا دی ماه ۹۷ 
بوده اند نیز شامل می شود یا نه؟ گفت: با این 
تفسیری که گفتم، افزایش قیمت شامل آنها نمی 
شود؛ در صورتی که قیمت خودرو و یا تاریخ 
تحویل قطعی در قرارداد قید شده باشد، مالک 
همان خواهد بود. رحمانی با تاکید بر اجرای 
نامه اجرایی قانون حمایت  دقیق ماده ۴ آیین 
از حقوق مصرف کنندگان افزود: »همانطور که 
پیش از این بارها عرض کرده ام، همه باید به 
تعهداتشان پایبند باشند و اگر از این تعهد عدول 
کنند، سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرف 

کنندگان برخورد نظارتی را اعمال خواهد کرد.«
وزیر صنعت درباره ضرر و زیان خودروسازان از 
این مساله نیز توضیح داد: همانگونه که پیش از 
این اعالم کرده ام، در عمل به تعهدات حساس 
هستیم و هیچ مماشاتی با خودروسازان نخواهیم 
داشت زیرا با قرارداد قطعی خرید کرده اند و همه 
باید به این تعهد پایبند باشند. رحمانی افزود: در 
هر موضوعی وقتی قولی به مردم می دهیم باید 
به آن عمل کنیم؛ وقتی خودروسازان در پیش 
فروش های عادی خود به مردم تعهد داده اند 
که قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد 

محاسبه می شود، باید به آن پایبند باشند.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد، خریداران به 
برخی شایعات و خبرهای غیرموثق توجه نکنند؛ 
زیرا خودروسازان مکلف به تعهدات قبلی قیمت 
اعالم  پیشتر  تحویل هستند. رحمانی  زمان  و 
کرده بود: »وزیر صنعت در کنار مردم و مطالبه گر 
حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسه 
خودروساز   ۲ مدیران  از  اخیر  روزهای  های 
بزرگ خواسته شده که براساس قراردادها روند 
قراردادهای  و  شود  تسریع  خودروها  تحویل 

قطعی مشمول افزایش قیمت نمی شود«.

آگهی مفقودی
 parsxu۷ تیپ  پژو  سواری  خودروی  مالک  قلعه  ساداتی  هاشم  سید  اینجانب 
به شماره بدنه NAAN۲۱VE۱GK۳0۶80۵ و شماره موتور ۱۲۴K0۷۲۲۳۲۵و 
تقاضای رونوشت  اسناد فروش  بعلت فقدان  ایران ۷۲/ 8۶ ق ۳۵۶  شماره پالک 
المثنی سند خودروی مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص 
خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر 
۵ جاده ساری نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت 

بهشهر مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

مفقودی
سبز(خودروسواری  مالکیت)برگ  شناسنامه  می رساندکه  اطالع  به  وسیله  بدین 
شماره  و   ۴۳۷۶۳۵۳ بهشمارهموتور:  مدل:۱۳۹0   ۱۳۱SL:تیپ سیستم:سایپا 
اعتبار  شاسی:S۳۴۱۲۲۹0۹۵88۵0 بهنام ادریس زرهون مفقودگردیده و از درجه 

ساقط می باشد.
کرمانشاه

وزیر صنعت تاکید کرد:

عدم افزایش قیمت خودرو برای 
پیش فروش ها و فروش های آتی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قصرشیرین در قبال پرونده کالسه ۹۷0۱۲8 
صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین له حبیب نظری وعلیه سودابه 
کهریزی در نظر دارد سه دانگ یک باب واحد تلفیقی گلخانه ای وپرورش بوقلمون 
واقع در منطقه گلخانه ای شهید دکامی زاده قصرشیرین حومه روستای آقا برار به 
مساحت ۵000 متر مربع زمین کشاورزی آبی گلخانه ای که در آن یک واحد خانگی 
پرورش بوقلمون ویک واحد گلخانه ای با ساختمان اداری مربوطه وبدون تاسیسات 
ویک واحد استخر ذخیره آب به حجم حدود ۲00 متر مکعب می باشد مبلغ کل 
۷۵0000000ریال معادل هفتاد وپنج میلیون تومان برآورد که در تاریخ ۹۷،۱۱،۳0 
راس ساعت ۱0 صبح از طریق مزایده حضوری بفروش خواهد رسید. خریداران می 
توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر شوند که ترتیب بازدید اموال 
به عمل آید ودر روز وساعت مقرر در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی 
شده  شروع و هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید از طریق تشریفات قانونی 
تحویل داده خواهد شدوکلیه هزینه متعلقه دولتی اعم از سند نویسی وغیره بر عهده 
برنده مزایده خواهد بود و می بایستی ده درصد از کل مزایده فی المجلس  به حساب 

داگستری واریزوبقیه آن بمدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت شود.
مدیر دفتر واحداجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی قصرشیرین

متن آگهی 
آیین  قانون   ۱۷۴ ماده  راستای  در  متهم  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  احتراما 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم بنام احمد نقی بیرانوند فرزند 
میر طال به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم هاجر میرکه دالوند فرزند سعید 

ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردند . 
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد – یونس آزادپور .

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶0۳۱80۱۶000۹۱۷ – مورخ ۱۳۹۷/8/۲8 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
آقای حسن عسکرنیا فرزند پل آقا به شماره شناسنامه ۷۴صادره  از رحیم آباد به شماره  
ملی ۶۳۱۹۶۵۴80۵ در ششدانگ یک قطعه زمین  مشتمل بر بنای احداثی ) ساختمان( 
به مساحت ۲۴8/۵۷ متر مربع  پالک 8۱۶ فرعی از ۱۷۳ اصلی مفروز و مجزی شده  
ازپالک – فرعی از ۱۷۳ اصلی  واقع  در قریه ترشکوه خریداری  شده  از مورد مالکیت 
سازمان اموال  و امالک  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  
سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی 
به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.
975- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱0/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۷

آگهی حصروراثت
آقای حسین خلیلی نام پدرحسنقلی بشناسنامه۵۵۷صادره ازباغملک درخواستی بخواسته 
بهزادی  صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحومه گلی 
درتاریخ۱۳۹۷/۷/۲۶دراهوازاقامتگاه  آغاجاری  ملی۵۲۷00۹۳80۴ صادره  پوربشماره 
دائمی خودفوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات فوق الذکر۲-ناصرخلیلی 
بشناسنامه۲۹۲صادره آغاجاری۳-یوسف خلیلی بشناسنامه۵۵8صادره باغملک)فرزندان 
۵-لیالخلیلی  آغاجاری  بشناسنامه8۹۱صادره  خلیلی  ذکورمتوفیه(۴-زینب 
امیدیه)فرزندان  بشناسنامه۱۹۳صادره  آغاجاری۶-زهراخلیلی  بشناسنامه۲۲0صادره 
کالسه۹۷0۴۲۶/۱۴/۹۷تحت  تقدیمی  دادخواست  شرح  متوفیه(والغیربه  اناث 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  باشد.اینک  نظرمی 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه از متوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع 2اهواز-محمددستیار

پرداخت 6 هزار میلیارد تسهیالت 
برای استارت آپ ها

 رشد 27 درصدی صادرات 
به کشور های همسایه

و  کسب  حوزه  در  تک ها  فین  اندازی  راه 
اینترنتی-مالی، تحول در نظام  نوین  کار های 

نظارتی و مالی را ایجاد کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ معاون 
معاونت  سرمایه  جذب  و  مدیریت  توسعه 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارتباط 
تصویری با تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه 
یک سیما گفت: در ۲ سال گذشته راه اندازی 
فین تک ها را در حوزه کسب و کارهای نوین 
اینترنتی مالی داشتیم و تحول در نظام نظارتی 
و مالی در حال ایجاد است.وی درباره حمایت 
کارهای  و  کسب  از صاحبان  مالی  و  بانکی 
نوین یا استارت آپ ها با بیان اینکه در چند 
بانکی  نظام  با  را  خوبی  تعامل  گذشته  سال 
داشتیم، افزود: این تعامل هر سال افزایش یافته 

است.معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه 
فناوری ریاست جمهوری  معاونت علمی و 
و  کسب  گذشته  در  بانکی  نظام   : داد  ادامه 
نوین را حوزه خطرپذیر می دانست  کارهای 
و از آن حمایت نمی کرد، اما در ۲ تا ۳ سال 
گذشته هماهنگی خوبی را ایجاد کرد.دلیری 
با بیان اینکه در ۲ سال گذشته بیش از ۲۵ تا 
 : ۳0 فین تک در حوزه مالی داشتیم، گفت 
این خدمت موجب می شود مردم، سریع تر 
باشند.وی  داشته  مالی دسترسی  به جابجایی 
اضافه کرد: رشد استفاده از استارت آپ های 
در  امسال  و  است  برابری  ، رشد چند  مالی 
مقایسه با پارسال بیش از ۲ برابر شده است.
سرمایه  جذب  و  مدیریت  توسعه  معاون 
فناوری ریاست جمهوری  معاونت علمی و 
بانک  کل  رئیس  با  خوبی  جلساتی  گفت: 
مرکزی داشتیم و تالش می کنیم حوزه کسب 
را رونق  استارت آپ ها  یا  نوین  و کارهای 
بدهیم و خدمات مالی را در آینده نه چندان 
دور در بستر بالک چین قرار دهیم و مردم در 
همه نقاط کشور انواع خدمات مالی را دریافت 
کنند و ضرورتی برای مراجعه حضوری مردم 
با  امیدواریم  افزود:  نباشد.دلیری  ها  بانک  به 
استارت آپ های نوین در سیستم سنتی بانک 

ها تحول ایجاد کنیم.

صادرات به ۱۳ کشور همسایه در ۹ ماهه گذشته 
بیش از ۲۷ درصد رشد داشت و به ۱۹ میلیارد 

دالر رسید
سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: میزان 
صادرات غیرنفتی به ۳۳ و ۴ میلیارد دالر در 
با  ۹ ماهه امسال رسیده است که در مقایسه 
مدت مشابه سال گذشته پنج و نیم درصد رشد 
داشته است. محمدرضا مودودی افزود: میزان 
صادرات پتروشیمی از نظر ارزشی ۳0 درصد، 
در کشاورزی  صادرات صنعتی ۱۳ درصد و 
۷ درصد رشد داشته است.وی گفت: در این 
دهم  هفت  و   ۳۲ حدود  کاال  واردات  مدت 
میلیارد دالر و بیشتر محصوالت واسطه ای و 
اولیه بوده است و در این مدت تراز تجاری 
بوده  مثبت  دالر  میلیون  از ۷00  بیش  کشور 
است.وی افزود: غیر از ترکمنستان و قزاقستان 
صادرات کشور به همسایه ها رشد چشمگیری 
داشته و بیشترین رشد مربوط به عراق و عمان 
با ۴۹ درصد بوده است.مودودی گفت: امروز 
ما بزرگترین صادرکننده به عراق هستیم و بعد 
از آن ترکیه و چین قرار دارد.سرپرست سازمان 
توسعه تجارت افزود: سهم صادرات ایران بیش 
از ۵۷ درصد به ۱۳ کشور همسایه بوده است و 
پنج کشور اول عراق، امارات، افغانستان، ترکیه و 

پاکستان حدود ۹0 درصد صادرات کشور های 
بوده است. وی گفت: حدود ۳۱  ما  همسایه 
باالی ۹۳ درصد صادرات  یعنی  دالر  میلیارد 
غیرنفتی به ۲۵ کشور اول صادراتی ایران بوده 
است.وی درباره ترخیص خودرو های وارداتی 
افزود: همه موارد تعیین تکلیف خواهد شد تا 
بر مبنای تقاضای موجود و پیش فروش های 
صورت گرفته تا قبل از پایان سال این خودرو ها 
به دست صاحبان آن ها برسد.وی افزود: با این 
حال بانک مرکزی در خصوص خودرو هایی 
که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد وارد گمرکات شده 
است مالحظاتی را دارد. وی گفت: با این حال 
تاریخ  این  از  قبل  که  بقیه خودرو هایی  برای 
وارد شده اند به صورت قانونی یا اینکه تخلف 

داشته اند همه موارد تعیین تکلیف است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فریبا سیجانیوندی دارای شناسنامه شماره ۱۳۹۴ و شماره ملی ۳۷۳۲۵۴0۳۲۴  
به شرح دادخواست به کالسه 8/۹۷۱۳۹۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن فقیه سلیمانی به شناسنامه 
اقامتگاه دائمی خود  ۱0۲ و شماره ملی ۳۷۳۱۵۱۹۹۵۱ در تاریخ ۱۳۹۷/۱0/۷ در 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
۱-فریبا سیجانیوندی ش ش ۱۳۹۴ ت ت ۱۳۶۳/۶/۲۷ و شماره ملی ۳۷۳۲۵۴0۳۲۴  

همسر متوفی
۲-ساسان فقیه سلیمانی ش ش - ت ۱۳80/۹/۱۴ دارای شماره ملی ۳۷۲0۹۶۲۱۶۴ 

پسر متوفی
ملی  شماره  دارای   ۱۳۹۱/۹/۲8 ت  ت   - ش  ش  سلیمانی  فقیه  ۳-سوران 

۳۷۲۱۷۲۴۹۲۵ پسر متوفی
۴-سنا فقیه سلیمانی ش ش - ت ت ۱۳88/8/۱۱ دارای شماره ملی ۳۷۲۱۴8۶۳۳۱ 

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

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 877۳ - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهي فقدان سند مالکیت
آقاي رحمت اهلل رزاقی با تقدیم استشهادیه شماره ۷۲۹۵-۹۷/۱۱/0۳ که به تایید 
دفتر اسناد رسمی شماره ۲۷ سنندج  رسیده است مدعی هستند که سند مالکیت 
۱۹/۳ سهم مشاع از نود و شش سهم پالک ۷8 فرعی از ۷  اصلي  بخش ۱0 به 
شماره مسلسل ۶۳۳۹۹ به نام ایشان صادر شده که به علت نامعلومی سند مفقود و 
از بین رفته و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است. مراتب 
در اجرای ماده ۱۲0 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب ۱۳80/۱۱/۱۴ در یک 
نوبت منتشر تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود است 
از تاریخ انتشار این آگهی پرف مدت ۱0 روز  به این اداره مراجعه و اعتراض نماید. 
در غیر اینصورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. م الف 8۷۷۱

جالل شجاعی - رئیس ثبت منطقه دو سنندج

سخنگوی انجمن سازندگان و مجموعه های قطعات خودرو گفت: بعد 
از ما ه ها پیگیری، توانستیم از زبان مدیرعامل ایران خودرو مجوز افزایش 

۷0 درصدی قیمت قطعات قطعه سازان ر ا دریافت کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان 
و مجموعه های قطعات خودرو دیروز د ر نشست خبری گفت: بعد از 
ما ه ها پیگیری انجمن سازندگان و مجموعه های قطعات خودروی کشور 
د ر کنار افزایش قیمت خودرو، ما توانستیم از زبان مدیرعامل ایران 
خودرو مجوز افزایش ۷0 درصدی قیمت قطعات قطعه سازان ر ا دریافت 
کنیم.سخنگوی انجمن سازندگان و مجموعه های قطعات خودرو بیان 
داشت: بنابراین قطعه سازان می توانند با ارائه مدارک مثبته د رخواست 
افزایش قیمت ر ا از این شرکت خودروسازی داشته باشند که البته از زبان 
مدیرعامل ساپکو هم مجوز این افزایش قیمت ر ا دریافت کر د ه ایم.و ی 
با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه داخلی بیان داشت: امیدواریم آقای 
سلیمانی به عنوان مدیرعامل جدید سایپا بتواند به وضع سایپا سروسامان 
دهد و امیدواریم بتوانیم نظر مثبت سایپا ر ا د ر مورد افزایش قیمت بگیریم.
و ی اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت د ر ما ه های اخیر میانگین تیراژ 

خودروسازان ۶0 تا ۷0 درصد کاهش یافت و از روزی ۵000 خودرو به 
هزار خودرو رسید که عرضه کم، باعث افزایش تقاضا می شو د و تقاضا 
هم حاشیه بازار ر ا به وجود می آورد و سود حاشیه بازار به جیب دالالن 
و رانت خواران می رود.بهنیا ا فزود: با محاسباتی که انجام شده است د ر ۷ 
ماهه امسال ۷000 میلیارد تومان دالالن از اوضاع آشفته بازار سود بردند 
که به جرأت می توان گفت، ا گر این رقم به قطعه سازان می رسید، کل 
قطعه سازی کشور نو می شد.وی د ر ادامه با اشاره به مصوبه اختصاص 
تسهیالت ۱۱ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ کشور گفت: 
از این رقم مقرر شده تا ۴ هزار میلیارد تومان از این تسهیالت به صورت 
ریالی به دو خودروساز تعلق گیرد و ۷ هزار میلیارد تومان به صورت 
تسهیالت ارزی بر ا ی واردات قطعات به دو خودروساز تعلق گیرد.و ی 
ا فزود: یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو د ر جلسه ای با قطعه سازان قول 
د ا ده که از سهم ۲ هزار میلیارد تومانی تسهیالت 8۵ تا ۹0 درصد مبلغ 
ر ا بر ا ی پرداخت معوقات قطعه سازان، به قطعه سازان پرداخت کند.بهنیا 
اظهار داشت: بنابراین با چنین اقدامی بخشی از مشکالت قطعه سازان 
حل خواهد شد.و ی اظهار داشت: مطالبات قطعه سازان از دو خودروساز 

۱۵ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن سررسید نشده است.وی 
همچنین با تأکید بر این که بانک مرکزی بر ا ی پرداخت این تسهیالت تعلل 
کر د ه و این تعلل باعث زیاندهی خودروسازان می شو د، گفت: امیدواریم 
تا هرچه زودتر بانک مرکزی د ر پرداخت این تسهیالت به خودروسازان 
اقدام کند تا بدین ترتیب مشکالت خوردوسازان و قطعه سازان تا حدود 
زیادی مرتفع شو د.و ی با بیان این که پرداخت این تسهیالت از سه ما ه پیش 
مطرح بوده، و لی اخبار آن به تازگی منتشر شده است، گفت: مشکالت 
تداخل تصمیم گیری هنوز هم وجود د ارد و تأکید ما بر این است که 
متولیان اصلی یک موضوع تصمیم گیری کنند و خودشان هم راجع به 
آن موضوع پاسخگو باشند.و ی راجع  به تولید خودروی پژو۳0۱ اظهار 
داشت: مرکز تحقیقات ایران خودرو با قصد خودکفایی صد درصدی د ر 
تولید این خودرو با خودروسازان صحبت کر د ه است و تولید این خودرو 
هم آغاز شده و عزم آن وجود د ارد تا این خودرو تا پایان سال آینده به 
تولید برسد.سخنگوی انجمن سازندگان و مجموعه های قطعات خودرو 
د ر مورد عدم اجرای تعهدات دو شرکت رنو و پژو اظهار داشت: با ورود 

به ایران ۱۱۵ هزار خودروی خود ر ا فروخت.

مجوز افزایش ۷۰ درصدی قیمت قطعات خودرو دریافت شد



رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به 
مردم بذل کنی بی تردید رستگاری.

جبران خلیل جبران

سخن حکیمانه

خواب آن نرگس فتّان تو بی چیزی نیست 
 تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست

از لبت، شیر روان بود که من می گفتم 
 این شکر، گرد نمکدان تو بی چیزی نیست

امروز با حافظ

»»بوسه های غمگین یک سرخپوست« 
منتشر شد

گزیده   جدید  چاپ 
صنعوی  قاسم  ترجمه های 
آزادی  و  عشق  شعرهای  از 
گذشته  دهه  چند  در  جهان 
»بوسه های  کتاب  قالب  در 
سرخپوست  یک  غمگین 
منتشر و روانه بازار کتاب شد.
یک  غمگین  »بوسه های  مهر،  گزارش   به 
از  شاعر   ۵۷ از  شعرهایی  حاوی  سرخپوست« 
۲0 کشور جهان است که همگی با موضوع های 
صنعوی  قاسم  قلم  به  آزادی،  و  عشق  مشترک 

ترجمه شده است.
این اشعار پیشتر به طور پراکنده در کتاب هایی اکنون 
نایاب، در مجله های ادبی چند دهه پیش، همچون 
»سخن«، »تماشا« و »خوشه« منتشر شده بود و حاال 
در قامت یک کتاب مستقل توسط انتشارات آرادمان 

به تجدید چاپ رسیده است.
این مجموعه با گردآوری و انتخاب فریبا شادلو 
آنها  بین  در  و  شده  تدوین  عابدین زاده  رضا  و 
شعرهایی از شاعرانی برجسته جهان چون فه دریکو 
گارسیا لورکا، پابلو نرودا، لویی آراگون، ژاک پره ور، 
راینر ماریا ریلکه، رافائل آلبرتی، میگل ارناندث، 
ریتسوس ،  یانیس   زوربا،  زف  مارتی،  خوسه  
موریس مترلینک، خوسه گارسیا، پریمو شالکو، 
آنتونیو سیپریانو خوسه ماریا ماچادو روییث، لئون 
فلیپه، امیلو پرادوس، آنخال فیگه را آئی مه ریچ، 
مانوئل آلتوالگیره، مارکوس انا، کارلوس آلبارث، 
آنتونیو په رث، خوان روئیث پنیا، آنتونیو آپاریسیو، 
خوسه لوئیس خوبه، رافائل گابریل موخیکاو سالیا، 
استاین استاینار، سیگوردور پالسون، ایوار ایواسک، 
ژان کاپلینسکی، مانوئل  باندئیرا، اوسوالد دو آندراده، 
دانت  واسکونسلوس،  دو  لئائو  ئیرا،  فره  آسانسو 
میالنو، هانریکتا لیسبوا، ماریو کینتانا، اونستالدو دو 
پنافورت، ژرژ دو لیما، شارل وان لربرگ، آلکساندر 
وئیرا  اولی  ده  اژیتو  فونسکا،  دا  امانوئل  گروف، 
گونسالوس، والدیمیر هوالن، اوتو گلستد، اینگر 
کریستن، آلکساندر بلوک، سرگئی آلکساندرویچ 
یسه نین، ایون کارائیون، گابریال میسترال، بوریس 
تاردیو،  ژان  ویژری،  دوال  داستیه  امانوئل  ویان، 
دیکتونیوس،  المر  گامارا،  پی یر  شله،  لوسین 
میکلوش رادنوتی، شارل )کارولی( و مانولیس آنا 

گنوستاکیس دیده می شود.
برخی از این شاعران اکنون برای مخاطب ایرانی 
نام های آشنایی هستند، اما صنعوی، ۵0 سال گذشته 
در معرفی برخی از آن ها به مخاطب فارسی زبان 

نقش بسزایی داشته است.
از  پس  صفحه ای   ۱۵۲ مجموعه  این  پایان  در 
شعرهای دسته بندی شده ی هر شاعر، شناخت نامه  
آنها هم گردآوری و ترجمه شده که از این رهگذر 
نیز شاعران و شعر آلبانی، آلمان، اسپانیا، اتریش، 
ایسلند، استونی، برزیل، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، 
فرانسه،  شیلی،  رومانی،  روسیه،  دانمارک،  چک، 
فنالند، کوبا، مجارستان و یونان به مخاطب ایرانی 

معرفی شده اند.
یک  غمگین  »بوسه های  کتاب  جدید  چاپ 
سرخپوست« با  بهای ۱۵ هزار تومان و طرح جلدی 
آرادمان  انتشارات  ازسوی  بیدقی،  حمیدرضا  از 

عرضه شده است.
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اوقات شرعی

بیش از ۳5 درصد بلیت ها تحویل خریداران شده است

و  سی  شده  خریداری  بلیت های  تحویل 
هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به متقاضیان 

طی دیروز و امروز انجام می شود.
معاون  علیزاده  عزت اهلل  رسیده،  گزارش  به 
اجرایی جشنواره فجر ۳۷، با اشاره به اینکه 
فیلم  بلیت های خریداری شده  تحویل  کار 
های این دوره جشنواره فیلم فجر تا فردا ادامه 
دارد، گفت: تا این لحظه بیش از ۳۵ درصد 
متقاضیان، بلیت های خود را دریافت کرده اند.

دریافت  شیوه  سایت  در  که  کسانی  افزود:  فجر  فیلم  جشنواره  اجرایی  معاون 
بلیت هایشان را از طریق پیک اعالم کرده بودند براساس روزی که خود مشخص 

کرده اند بلیت ها برایشان پیک می شود.
علیزاده همچنین درباره روند تحویل حضوری بلیت ها گفت: طبق روال اعالم شده 

و با نظم باال، بلیت ها در پردیس سینمایی ملت به خریداران تحویل داده می شو

کارگردان برنده امی آمریکایی درگذشت

آمریکایی  معروف  کارگردان  فراولی  جیمز 
دارفانی را وداع گفت.

هالیوود  از  نقل  به  فیلم  بانی  گزارش  به 
آمریکایی  کارگردان  فراولی  ریپورتر، جیمز 
که به واسطه کارگردانی آثاری چون سریال 
ماپتها«  »فیلم  و   )۱۹۶۶( »میمونها«  کمدی 
)۱۹۷۹( شناخته می شد، در سن 8۲ سالگی 
درگذشت. او چهار بار نامزد دریافت جایزه 

امی شده بود که در نهایت آنرا در سال ۱۹۶۷ برای کارگردانی »میمونها« دریافت 
کرد. او چند قسمت از مجموعه محبوب »آناتومی گری« را نیز کارگردانی کرده بود.
خبر درگذشت او را همسرش سینتیا اعالم کرد. او متولد هوستون بود و سه شنبه 

هفته گذشته در منزلش در ایندیا ولز کالیفرنیا درگذشت.

اکران مردمی »ترانه« با حضور اهالی فرهنگ و سیاست

اولین اکران مردمی فیلم سینمایی »ترانه« با 
چهره های  و  هنرمندان  از  جمعی  حضور 

سیاسی و فرهنگی برگزار شد.
اولین اکران مردمی فیلم سینمای »ترانه« به 
به همراه عوامل  کارگردانی مهدی صاحبی 
فیلم، شامگاه چهارشنبه ۳بهمن ماه، در پردیس 
مخاطبان  استقبال  با  سانس  دو  در  کورش 

برگزار شد.
در اولین مراسم اکران مردمی »ترانه«، الهه حصاری، امیررضا دالوری، نازنین فراهانی، 
مریم معصومی، نسیم مسلمی، ایران مسعودی، حدیث مدنی، مهناز کرباسچیان، 
حسن ولی خانی و آیدا تبیانیان از بازیگران فیلم و مهدی صاحبی و محمدتقی 

انصاری کارگردان و تهیه کننده این فیلم سینمایی حضور داشتند.
عالوه بر بازیگران فیلم داریوش یاری، شهرام حقیقت دوست، آوا دارویت، سپیده 

خداوردی از سینماگرانی بودند که در اکران مردمی »ترانه« حضور داشتند.
اکران مردمی اولین فیلم سینمایی مهدی صاحبی، عالوه بر هنرمندان و عالقه مندان 
سینما، پای چهره های سیاسی و فرهنگی را هم به پردیس کورورش تهران باز 
کرد؛ سید محمد حسینی )وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی(، احمد امیرآبادی 
فراهانی )عضو هیئت رئیسه مجلس(، عدل هاشمی پور )نماینده مجلس(، احمد 
انارکی محمدی )نماینده مجلس(، سید فرزاد نجات نیا )دستیار ویژه وزیر ارتباطات(، 
سید محمدرحیم فاضلی نژاد )مدیرکل بهزیستی استان تهران(، حمیدرضا تحصیلی 
)معاون شهردار تهران( و حسین دهباشی از جمله چهره های سیاسی حاضر در اکران 

مردمی ترانه بودند.
»ترانه« با موضوع مدلینگ و فشن، روایتگر زندگی پر فراز و نشیب دختر دانشجویی 
است که کانون از هم پاشیده خانواده اش او را مجبور کرده است تا برای تامین 
هزینه های زندگی، فعالیت در یک شرکت مدلینگ غیررسمی را انتخاب کند و در 

این مسیر ماجراهای مختلفی برای او و همکالس هایش رخ می دهد.
مهدی صباغ زاده مشاور کارگردان و حسن بیرانوند سرمایه گذار ترانه هستند و 

»نیمروز فیلم« پخش این فیلم سینمایی را بر عهده گرفته است.
اکران فیلم سینمایی »ترانه« از چهارشنبه ۳بهمن ماه در سراسر کشور آغاز شده است

 آن هاتاوی در دنباله ای دیگر از
 »دفتر خاطرات شاهزاده خانم«

»دفتر خاطرات شاهزاده خانم« قرار است دنباله ای دیگر داشته باشد. این خبر را آن 
هاتاوی اعالم کرده است.

به نقل از پیپل، نسخه سوم از فیلم محبوب »دفتر خاطرات شاهزاده خانم« با بازی آن 
هاتاوی ساخته خواهد شد. هاتاوی این خبر را با حضور در برنامه تلویزیونی اندی 
کوهن با عنوان »ببین که در برنامه زنده چه اتفاق هایی می افتد« اعالم کرد و گفت 

بی صبرانه در انتظار کلید خوردن این فیلم است.
این ستاره ۳۶ ساله گفت ممکن است جولی اندروز 8۳ ساله نیز دوباره نقش ملکه 

کالریس، مادربزرگ کاراکتر او یعنی میا ترموپولیس را ایفا کند.

خبر

بلیت های کنسرت بهنام بانی زودتر از دیگر کنسرت های جشنواره 
موسیقی فجر به فروش رسید. کمتر از ۱۲ ساعت زمان برای 
فروش بلیت کنسرت بهنام بانی خواننده پاپ در سی و چهارمین 
جشنواره موسیقی فجر کافی بود. این در حالی است که او دو 
سئانس در برج میالد کنسرت دارد و از کسانی که یک سئانس 
اجرا دارند، بلیت هایش زودتر فروش رفت و پس از او گروه 
»سون« تمامی بلیت هایش در جشنواره موسیقی فجر به فروش 
فجر  موسیقی  مراسم سی و چهارمین جشنواره  مسال  رسید. 
در هفته آخر بهمن ۹۷ )۲۴ تا ۳0 بهمن( با حضور خوانندگان 
این  می شود. طرفداران  برگزار  محبوب کشورمان  و  معروف 
خوانندگان برای رسیدن این روز لحظه شماری می کنند. در این 

مطلب با خوانندگان حاضر در این جشنواره آشنا می شوید.
به گزارش پیام زمان ؛بهنام بانی یکی از خوانندگان جوان و پر 
طرفدار موسیقی پاپ این روزهاست. او متولد سال ۶۶ است و از 
دوران بچگی عالقمند به موسیقی بود و برای آن تالش کرد. او 
برای ساخت آهنگ هایش با حامد برادران همکاری کرد و از این 
رو از آهنگ هایش استقبال شد و به شهرت رسید. بهنام بانی در 
جشنواره موسیقی فجر سال گذشته هم حضور داشت و اجرای 

شلوغ و پر سر و صدایی داشت.
شهاب مظفریاو یکی از خوانندگان پاپ و آهنگسازن معروف 
از  او  متولد شد.  کشورمان است. شهاب مظفری در سال ۶۷ 
دوران بچگی خوانندگی و نوازندگی را دنبال می کرد و همزمان با 
ورودش به دانشگاه و تحصیالتش هنر را نیز دنبال می کرد. شهاب 
مظفری طرفداران زیادی دارد و امسال برای اولین بار در جشنواره 

موسیقی حضور دارد.

امیر عباس گالب او یکی از خوانندگان جشنواره موسیقی فجر 
سال ۹۷ است. امیر عباس از سن ۷ سالگی موسیقی را نزد پدرش 
آموخت. و کم کم با تحصیل در رشته موسیقی این رشته را حرفه 
ای تر دنبال کرد. او سال 8۶ اولین آهنگش را منتشر کرد. او با 
خواندن تیتراژ سریال ستایش در میان مردم به شهرت رسید و 
امسال برای دومین بار است که در جشنواره موسیقی فجر حضور 

خواهد داشت.
علیرضا طلیسچی او متولد سال ۶۴ است و خوانندگی حرفه ای را 
از ۱8 سالگی آغاز کرد. علیرضا خواننده پاپ و آهنگ ساز و ترانه 

سرا است. او بیشتر کارهای مربوط به آهنگش را خودش انجام 
می دهد و طرفداران زیادی هم دارد. او امسال دومین سالی است 

که در جشنواره موسیقی فجر حضور خواهد داشت.
روزها  این  که  است  پاپ جوانی  زاده  خواننده  محسنابراهیم 
طرفداران خاص خودش را دارد او متولد ۶۶ است. او از ۱۷ 
سالگی برای حضور در دنیای موسیقی تالش کرد. او امسال برای 
اولین بار است که در جشنواره موسیقی فجر حضور خواهد 

داشت.
ماکان بندرهام هادیان و امیر مقاره دو جوان دنیای موسیقی پاپ 
گروهی به نام ماکان بند را تشکیل دادند و توانستند در عرض 
یکسال به موفقیت دست یابند و طرفداران زیادی را به سمت 
خود جذب کنند. آنها برای بار اول امسال در جشنواره موسیقی 

فجر حضور خواهند داشت.
گروه سون ،آرش قنادی ، امیر قنادی و کیارش پوزشی اعضای 
این گروه را تشکیل می دهند. آنها از سال ۷۶ کار خود را آغاز 
کردند و با آهنگ سریال زمانه در میان مردم به شهرت رسیدند. آنها 
امسال برای بار پنجم در جشنواره موسیقی فجر حاضر می شوند.
پازل بند،علی رهبری و آرین بهاری اعضای این گروه هستند که 
سالهاست فعالیت می کنند. پازل بند فعالیت جدی را از سال ۹0 
آغاز کرد و اولین بار در تابستان سال ۹۶ موفق به اجرای کنسرت 
شد و این گروه امسال برای دومین بار در جشنواره موسیقی فجر 
حضور دارند. سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر از ۲۴ تا 
سالن  در  پاپ  کنسرت های  تمامی  می شود.  برگزار  بهمن   ۳0

همایش های برج میالد روی صحنه می رود.

کاریکاتور

فروش خاک ایران به خارج از کشور ممنوع شد!

خواننده »قرص قمر« پرطرفدار ترین خواننده جشنواره موسیقی فجر

 توزیع اولین قسمت »ریکاوری«

قسمت اول سریال »ریکاوری« چهاردهم بهمن ماه 
وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد.

مجموعه  از  قسمت  اولین  رسیده،  گزارش  به 
و  اسدی  بهادر  کارگردانی  به  »ریکاوری« 
تهیه کنندگی جمال گلی قرار است از چهاردهم 
بهمن ماه وارد شبکه نمایش خانگی شود. با نزدیک 
شدن به زمان توزیع، از تیزر جدید این سریال نیز 

رونمایی شده است.
پوریا پورسرخ، هومن برق نورد، مجید واشقانی، 
شبنم قلی خانی، نگار عابدی، مریم معصومی، پیمان 
دارابی، مهسا کامیابی، شیوا طاهری، ندا قاسمی، 
)با حضور( عزت اهلل مهرآوران، مهرداد ضیایی و 
عباس جمشیدی فر و )با معرفی( یاشار هاشم زاده 
بازیگرانی هستند که در این سریال به ایفای نقش 
پرداخته اند. »ریکاوری« یک کمدی اجتماعی است 
آدم هارو  از  بعضی  آمده:  داستانش  و در خالصه 

بی وقفه باید دوست داشت… .
 ۵0 قسمت  هشت  در  »ریکاوری«  اول  فصل 

دقیقه ای توزیع خواهد شد.

خبر

اولین تصویر از نقش آفرینی بهنوش طباطبایی در فیلم سینمایی 
»ماجرای نیمروز؛ رد خون« منتشر شد.

به گزارش از روابط عمومی پروژه، بهنوش طباطبایی با بازی 
در »ماجرای نیمروز؛ رد خون«، دومین تجربه  بازی در یک فیلم 
تاریخی در سینمای ایران را پس از »سیانور« تجربه کرده و پس 

از ۲سال، با فیلمی جدید به جشنواره فجر آمده است.
»ماجرای نیمروز؛ رد خون« به کارگردانی محمدحسین مهدویان 
و تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی، محصول موسسه سینمایی 
سیمای مهر است که علی رغم پرداخت به حواشی یکی از 
مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر کشور، موانع متعددی بر سر 

راه تولید و آماده سازی آن وجود داشت!
عکاس این فیلم سینمایی مجید طالبی است.

رومنایی از گریم هبنوش طباطبایی 
در »ماجرای نیرموز؛ رد خون«

فیلم سینمایی »جان  پوستر  اولین 
امیری  حسین  کارگردانی  به  دار« 
به  پورامیری  پدرام  و  دوماری 
مجیدی  کامران  تهیه کنندگی 
رونمایی شد. به گزارش  از مشاور 
رسانه ای پروژه، اولین پوستر فیلم 
سینمایی »جان دار« به کارگردانی 

حسین امیری دوماری و پدرام پور امیری و تهیه کنندگی کامران 
مجیدی به بهانه حضور این فیلم در بخش »نگاه نو« سی و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد. نسخه نهایی فیلم 
»جان دار« به تازگی آماده نمایش شده است. طراحی این پوستر 
را عرفان بهکار مهربانی بر عهده داشته است. فاطمه معتمدآریا، 
حامد بهداد، باران کوثری، جواد عزتی، مسعود کرامتی، علی 
شادمان، گیتی قاسمی، محمدعلی محمدی، امیراحمد قزوینی 

بازیگرانی هستند که در این فیلم مقابل دوربین رفته اند.
در خالصه داستان »جان دار« آمده است: »بخدا اگه یه بار دیگه 
بگین شام چی شد، غذا چیه، همین وسط خودم رو دار میزنم 

که غذاخوردن یادتون بره. بابا از گشنگی نمردین که!؟«
اسامی دیگر عوامل »جان دار« عبارتند از نویسندگان: حسین 
امیری دوماری، پدرام پورامیری و محمد داودی، مجری طرح: 
حسین فرضی زاد، مدیر تولید: احسان وحید، مدیر فیلمبرداری: 
هومن بهمنش، مشاور کارگردان: محسن قرایی، تدوین: بهرام 
دهقانی، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی طاری، طراح گریم: 
عباس عباسی، مدیر صدابرداری: طاهر پیشوایی، مدیر برنامه 
ریزی و دستیار اول کارگردان: هانیه بساتینی، مدیر تدارکات: 

نادر اژدری، منشی صحنه: نائله شریفی و....

»جان دار« به کارگرداین 
حسین امیری 

کارگردانی  به  بندری«  »سامو 
ابراهیم فروزش یکی از گزینه های 
تلویزیون برای پخش در ایام نوروز 

است.
»سامو  سریال  تصویربرداری 
ابراهیم  کارگردانی  به  بندری« 
علیرضا  کنندگی  تهیه  و  فروزش 
سبط احمدی در آبان ماه به پایان رسید و این سریال با انجام 
مراحل فنی میکس و صداگذاری به سیما فیلم تحویل داده 

شده است.
همچنین این سریال ۱۳ قسمتی یکی از گزینه های نوروزی 

تلویزیون برای این ایام است.
تدوین این سریال توسط سعید یاسی پور در حال انجام است 
و مهدی فقیه نقش پدر یک خبرنگار را در این سریال ایفا 
می کند. در خالصه داستان این سریال آمده است: ناخدا صبور 
و خانواده اش در بندری کوچک در نزدیکی بوشهر زندگی 
می کنند. ناخدا از معتمدین   بندر است و اهالی بندر او و 
خانواده اش را به خوبی می شناسند. سامو تنها پسر و فرزند 
کوچک او است که ماجراجویی های زیادی می کند و ناخدا 
را به دردسر می اندازد. ناخدا با صبوری و به همراه خانواده 
اش سعی می کند مشکالت پیش آمده برای سامو را حل کند 
سامو  دوباره  اما  بازگرداند،  خانواده  به  دوباره  را  آرامش  و 

ماجراجویی جدیدی می کند.
علی  و  فقیه  مهدی  طهماسبی،  مائده  پورشیرازی،  حسن 
اوسیوند از جمله بازیگران این مجموعه و باقی بازیگران از 

هنرمندان بومی جنوب کشور هستند.

»سامو بندری« گزینه نوروزی 
تلویزیون

پوسترهای سی و هفتمین جشنواره  بین المللی 
تئاتر فجر با حضور هوشنگ توکلی، رضا بابک، 
شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی و اعضای 

دبیرخانه جشنواره  رونمایی شد.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی 
سی و هفتمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر، 
جلسه رونمایی از پوستر سی و هفتمین جشنواره  
بین المللی تئاتر فجر ظهر روز چهارشنبه سوم 
بهمن با حضور هنرمندانی چون هوشنگ توکلی 
کرمی  شهرام  چون  مدیرانی  و  بابک  رضا  و 
مدیرکل اداره هنرهای نمایشی، نادر برهانی مرند 
دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 
سعید اسدی دبیر بخش بین الملل و دیگر اعضای 
دبیرخانه جشنواره برگزار شد.    عباس غفاری 
مدیر روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر در ابتدای این جلسه گفت: 
آغاز  را  دبیرخانه کار خود  از روز نخست که 
نادر  آقای  آن چه  هر  که  شد  این  بر  قرار  کرد 
برهانی مرند گاه شماری کرده اند در موعد مقرر 
انجام شود و تا امروز که من در خدمت شما 
صورت  مقرر  موعد  در  رویدادها  تمام  هستم 
گرفته است و توانسته ایم در حد توان هم نظر 

هنرمندان و هم نظر مدیران را را تامین کنیم.
سپس نادر برهانی مرند دبیر جشنواره  اظهار کرد: 
خوشحالم که با وجود تمام مشکالت و مضایق 
مهم  ایستگاه  این  به  هستید  آن  جریان  در  که 
رسیده ایم. شاید این سوال پیش بیاید که چرا این 
جلسه در دبیرخانه برگزار شده است و در جواب 

باید به سمینار چهل سالگی انقالب اشاره کنیم که 
از روز شنبه )دیروز( ششم بهمن آغاز شد و ما 
نمی خواستیم رونمایی از پوستر به آن روز برسد 
و با خود فکر کردیم که پیش از پایان هفته به 
شکلی خودمانی و در محفلی صمیمی انجامش 
دهیم. ممکن است دوستان رسانه از ما ناراحت 
شوند اما روابط عمومی جشنواره گزارش این 
ارسال  برای رسانه ها  کامل  به شکل  را  جلسه 

خواهد کرد.  
وی با تشکر از سعید رضوانی مدیر هنری و 
هویت بصری جشنواره، تأکید کرد: بحث هویت 
این رویداد مهم برای ما  بصری و زیبایی های 
اهمیت بسیار داشت و در حد امکانات مان تالش 
کردیم تا این مهم را از دست ندهیم و در اقالم 
حد  در  را  زیبایی شناسی  مراتب  تبلیغاتی مان 
امکان رعایت کنیم. بحث پوستر از روز نخست 

است  داشته  همواره  که  حواشی   به  توجه  با 
برای مان از اهمیت باالیی برخوردار بود. این سه 
پوستر محصول ۱0 ماه تالش دبیرخانه است و 
آقای رضوانی و دوستانش شان در این ۱0 ماه 
ایده هایشان را به ما منتقل کردند و امیدارم مورد 
توجه هنرمندان و مدیران قرار بگیرد و اگر کم و 
کاستی ای هم داشته است به حساب من بگذارید.  
در ادامه این مراسم سعید رضوانی مدیر هنری 
طراحی  درباره  نیز  جشنواره   بصری  هویت  و 
پوسترهای این دوره توضیح داد: ما تالش کردیم 
از تجربیات سال های قبل استفاده کنیم و کارمان 
را از تیرماه آغاز کردیم. سعی کردیم همه چیز 
امروز  برود.  جلو  اصول  سری  یک  براساس 
پوستر  و یک  اصلی  پوستر  رونمایی ۲  شاهد 
بخش چهل سالگی هستیم. ۲ پوستر اصلی نیز 
یک و دو نیستند و هر ۲ اصلی اند و به فراخور 

مکان مورد استفاده قرار می گیرند. آن چه برای ما 
اهیمت داشت این بود که در کنار جذب مخاطب 
خاص، توجه مخاطب عام را هم جلب کنیم.   
وی درباره تکنیک استفاده شده در طراحی این 
۳ پوستر گفت: ما در تکنیک و ایده پردازی به 
سمت مینیمالیسم رفتیم و در طراحی به سمت 
امپرسیونیسم و پست امپرسیونسم و از فرم هایی 
منتظر  و  بردیم  بهره  تئاتری  فضای  به  نزدیک 

نظراتتان هستیم.  
در ادامه عباس غفاری یادآور شد: ما امسال برای 
هر بخش نیز یک پوستر طراحی کردیم و در 
واقع به غیر از این سه پوستر، ۱0 پوستر فرعی 
هم داشتیم. در پایان این مراسم نیز شهرام کرمی 
اگرچه  کرد:  عنوان  نمایشی  هنرهای  مدیرکل 
کارهای اجرایی جشنواره پیش از این شروع شده 
است اما رونمایی از پوستر معموال آغازی رسمی 
است و امیدوارم این آغاز رسمی منجر به اتفاقاتی 

خوب شود.  
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: آن اندازه 
که تئاتر به ما فخر و عزت و اندیشه داده است، 
کسانی هم هستند که دین زیادی بر گردن تئاتر 
دارند و آنچه امروز به ما رسیده است به واسطه 
جشنواره،  امیدوارم  است.  استادانمان  حضور 
جشنواره  شایسته ای باشد و وظیفه ام است که از 
نادر برهانی مرند و همه دوستانم بابت زحماتشان 
تشکر کنم. در بخش پایانی مراسم نیز از ۳ پوستر 
طراحی شده برای سی و هفتمین جشنواره  بین 

المللی تئاتر فجر رونمایی شد

رونمایی از سه پوستر سی و هفتمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر

سومین دوره نمایشگاه و جایزه کتاب های موضوعی مرآت به 
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، با تقدیر از 
۹0 نویسنده، دوشنبه 8بهمن در باغ کتاب تهران برگزار می  شود.

شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  خبری  رسانه  گزارش  به 
تهران، سومین دوره نمایشگاه و جایزه کتاب های موضوعی 
مرآت، ویژه کتاب های انقالب اسالمی در موضوعات معارف 
انقالب اسالمی، تاریخ تحلیلی انقالب اسالمی و دستاورهای 
فرهنگی  جبهه  ناشران  از  جمعی  همت  به  اسالمی  انقالب 
انقالب اسالمی و با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
رونمایی  با  ماه  بهمن  دوشنبه هشتم  تهران، ساعت ۱۱ روز 
از کتاب شناسی توصیفی انقالب اسالمی و تجلیل از ۹0 اثر 

برگزیده در باغ کتاب تهران برگزار می شود. 

نمایشگاه و جایزه کتاب های موضوعی مرآت در راستای عمل 
به منویات و مطالبات رهبر معّظم انقالب اسالمی برای تعمیق 
و ترویج فرهنگ اسالمی و ایرانی از طریق بررسی محتوایی 
و  یکمین  شد.  راه اندازی  گذشته  سال  موضوعی  کتاب  های 
دومین دوره نمایشگاه و جایزه کتاب های موضوعی مرآت در 
ارتباط با کتاب های سبک زندگی ایرانی اسالمی و مردم ساالری 
دینی برگزار شد که طی آن ناشران و نویسندگان فعال در این 

حوزه ها تقدیر شدند.
سومین دوره نمایشگاه و جایزه کتاب مرآت ساعت ۱۱ روز 
دوشنبه هشتم بهمن در سالن 8 باغ کتاب تهران واقع در ضلع 
غربی کتابخانه ملی با حضور شخصیت های فرهنگی، اهالی قلم 

و اصحاب رسانه برگزار می شود.

سومین دوره نمایشگاه و جایزه کتاب های موضوعی مرآت برگزار می شود


