
به گزارش زمان ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تحویل خودروهای معوق را وظیفه خودروسازان دانست و گفت: شرکتهای خودروساز با در نظر گرفتن راهکارهای عبور از تحریم، زمان تولید خودروها را برای مشتری مشخص می کند.اعمال 
محدودیت های بین المللی بر اقتصاد کشور، هر چند موجب شده که تعهدات خودروسازان به مشتریانشان به تعویق بیفتد؛ اما در این میان شاهد ابتکار برخی از شرکتهای خودروساز برای پایان بخشیدن به این ماجرا هستیم.

شبنم محمودی شرق 

     چهارشنبه
     17 بهمن 1397  

 30 جمادی االول  1440 
 6Feb 2019  

     د      ور جد      ید       سال پانزدهم 
    شماره 3951    

            1000 تومان 
            8  صفحه

2

معاون وزیر صنعت تاکید کرد:

الزام خودروسازان به رعایت تعهدات خود در قبال مشتریان 

امروزآخرین مهلت 
اعتراض »جاماندگان 

بسته حمایتی« 

به گزارش زمان ،امروزفرصت 10 روزه ثبت نام و اعتراض جاماندگان بسته حمایتی 
دولت به پایان می رسد .براساس اعالم مسئوالن وزارت رفاه، خانوارهایی که درآمد آنها 
کمتر از 3 میلیون تومان در ماه است و تاکنون بسته حمایتی دولت را دریافت نکرده اند از 
فرصت 10 روزه ثبت نام برخوردار هستند که بر اساس برنامه تعیین شده، تاریخ ثبت نام 
امروز؛ چهارشنبه مورخ 17 بهمن 97 پایان می یابد.براین اساس و بعد از این مرحله، 
استحقاق  سنجی ثبت نام شدگان ظرف مدت یک هفته کاری انجام خواهد پذیرفت لذا بر 
اساس نتایج استحقاق سنجی به تمام متقاضیان از طریق شماره تلفن همراهی که با آن کد 

ملی خود را ارسال کرده اند، پاسخ داده می شود.
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روزانهم صبح اریان

آغاز فروش 
اینترنتی گوشت 

تنظیم بازاری

حذف ساعت 
 تدریس مدیران
 از سال آینده

چشم انداز و 
چالش های

 اقتصاد ایران
752

سرلشکر باقری: انقالب اسالمی حقیقتا یک معجزه بود

ناتوانی اروپا در مقابل تحریم های آمریکا 

وزیر کشور: برخی هنوز باور نکرده اند که در جنگ اقتصادی هستیم

عمومی فضای  یب گران  تخر دربرابر   
نمی آییم کوتاه   

3

2
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توسعه ظرفیت های
 ساخت داخل در ایران

وزیر نفت تأکید کرد:
سرمقاله

 نگاهی به فیلم سینمایی »طال« به 
کارگردانی پرویز شهبازی ؛

برگبرندهایکهرونمیشود

چهار جوان به نام های لیال، دریا، منصور و رضا 
قصد راه اندازی یک رستوران دارند. مسائل مربوط 
به جور کردن پول برای هر یک از آنها تبدیل به 
و  خوش  پایان  که  می شود  پیچیده  ماجراهایی 

ناخوشی برای هر یک از آدم های داستان دارد.
پرویز شهبازی در ساخته هفتمش نیز همچنان به 
سراغ بچه های دهه شصت رفته و از این منظر تنها 
فیلمسازی است که رکوددار رها نکردن مسائل 
و موضوعات مبتال به آدم های این دهه به شمار 
می رود. مطابق معمول فیلم های قبلی این کارگردان، 
قصه فیلم در یک بستر اجتماعی شکل می گیرد و 
در همان مسیر نیز به حرکت خود ادامه می دهد.  
نگاه منتقدانه شهبازی به جامعه پیرامونش اما در این 
فیلم گزندگی سابق را نداشته و به نوعی کم رنگ 
است. این نگاه را در چند صحنه محدود و بی روح 
بسته  درهای  پشت  کارگران  اعتصاب  قبیل  از 
مجموعه ساختمانی، بوروکراسی خشک و بی روح 
بر سیستم اداری که به سان ماشین و دستگاهی که 
تا داخلش پول نیندازی حرکت نمی کند و زبان 
نمی گشاید بخشی از این نقدها هستند که البته به 
نظر می رسد صرفا برای رفع دغدغه های فکری 
نویسنده و کارگردان در فیلم گنجانده شده اند چرا 
که به جز این مساله کارکرد دیگری به عنوان یک 
عامل پیش برنده ندارند. در این بین طرح برخی 
مسائلی که نسل دهه شصت در اجتماع کنونی با 

آن مواجه است در داستان فیلم قابل تامل است. 
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رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه نمونه برداری از بنزین 
در فصل سرد سال، به تازگی آغاز شده است، گفت: فعال کیفیت 

بنزین خوب است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان 
ملی استاندارد، در نشستی خبری به مناسبت سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در خصوص اجرای استانداردهای بین المللی 
در حوزه  استاندارد  گانه در صنعت خودرو گفت: ۵۵   ۸۵
خودرو وجود داشته که با مطرح شدن موضوع استانداردهای 
سوخت، مقرر گردید که استانداردهای ۸۵گانه تدوین و اجرایی 
شود. این استانداردها، استانداردهای پیش پا افتاده و کوچکی 
نیستند و باید حتما واحدهای خودروساز بتوانند به صورت همه 
جانبه روی خودروها کار کنند.وی افزود: از اول دیماه شروع به 
بررسی خودروسازان کردیم، به این معنا که تعدادی از آزمونها 
در داخل کشور و تعدادی دیگر در خارج از کشور انجام می 

شود، اما اکنون در شرایط تحریم هستیم و اکنون در حال چانه 
زنی هستیم که بتوانیم بخشی از این استانداردها را رعایت کرده 
و حتی آزمایشها و واحدهای بازرسی اروپایی را فعال کنیم؛ 
البته باید توجه داشت که اجرای بخشی از این استانداردهای 
۸۵ گانه مستلزم این است که برخی قطعات خودرو عوض 
شود که البته این قطعات بعضا کاربردهای دوگانه نظامی دارد؛ 
بنابراین ما برنامه ها را به خودروسازان اعالم کرده و آنها نیز 
تالش خود را برای اجرای آن خواهند داشت.پیروزبخت گفت: 
هدف ما این نیست که استاندارد با مسائل سیاسی مخلوط شود؛ 
بلکه می خواهیم به صورت همه جانبه بر روی استانداردهای 
خودرو کار کنیم.وی با بیان که واردات قطعات و آزمون های 
مرتبط با آن در صنعت خودرو به دلیل تحریم ها به مشکل 
برمی خوریم، گفت: هنوز به پاسخ مشخصی در این رابطه 
نرسیده ایم، اما حداقل این است که به مردم قول دادیم که ایمنی 

و کیفیت خودروها را باال ببریم که آن را عملیاتی خواهیم کرد. 
پس تالش می کنیم که تحریم جلوی فعالیت ایمنی و کیفیت 
را نگیرد. پیروزبخت با بیان اینکه هنوز مشخص نیست که چه 
خودروهایی در سال جاری از رده خارج خواهند شد، گفت: 
به محض مشخص شدن تکلیف استانداردهای ۸۵ گانه در این 
مورد تصمیم خواهیم گرفت.رئیس سازمان ملی استاندارد، با بیان 
اینکه همواره این موضوع را مورد تاکید قرار داده ایم که خط 
قرمز ما فارغ از هر شرایطی که وجود دارد، استانداردهای کیفی 
و سالمت مردم است، گفت: مردم باید کاالی استاندارد تحویل 
بگیرند، اما اینکه به بهانه تحریم و باال رفتن نرخ ارز کوتاهی در 
کیفیت کاالها صورت گیرد، پذیرفته شده نیست؛ پس در سال 
حمایت از تولید ایرانی، ما پلیس واحدهای تولیدی نیستیم، بلکه 
آمادگی همکاری داریم و مشاور واحدهای تولیدی هستیم تا 

بتوانیم سطح کیفی کاالها را کاهش دهیم.

 رئیس سازمان ملی استاندارد:

 تحریم، اجرای کامل استانداردهای 85گانه را به تعویق انداخت
رییس مجلس، انتخابات در ایران را سرمایه مهم مردم 
ساالری دینی دانست و گفت: انتخاب همه مقامات 
کشوری با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم یکی از 
دستاوردهای انقالب اسالمی و سرمایه بزرگ سیاسی 
و اجتماعی برای ملت است که باید از آن صیانت 

کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علی الریجانی« در 
جلسه علنی دیروز مجلس افزود: ملت ایران در طول 
انقالب 40 ساله خود با حوادث و تحوالت گوناگون 
برای  آموزنده  های  درس  حاوی  که  بود  مواجه 
حرکت آینده در کشور است.وی خاطرنشان کرد: 

ملت سترگ ایران در 22 بهمن ۵7 کار بزرگ و تاریخی 
مبارزه با رژیم دیکتاتوری وابسته را به نتیجه رساند و با 
راهنمایی های پیشوای بزرگ انقالب حضرت امام )ره( 
نظام مردم ساالری دینی را جایگزین آن کرد.وی ادامه 
داد: این حرکت مهم از بین بردن استبداد آمریکایی و 
حاکم کردن دموکراسی پیام مهمی برای دیکتاتورهای 
منطقه داشت که به لرزه افتادند و به همین جهت از 
ابتدای انقالب علیه ملت ایران تا امروز متحد شدند.
رییس مجلس تصریح کرد: انقالب اسالمی ایران از 
سوی دیگر ملت های منطقه را بیدارتر کرد که نتایج 
آن را در تحوالت سال های اخیر منطقه می توان دید. 

همچنین مسیر دموکراسی خواهی در داخل عمیق تر 
به  که  است  سیاسی  عقالنی  رشد  یک  این  و  شد 
برکت انقالب اسالمی حاصل شد البته باید زمینه های 
آخرین  اساس  بر  حاکمیتی  دستگاه های  همه  را  آن 
دستاوردهای بشری و مبتنی بر تعالیم اسالمی هر روز 
فراهم تر کنند.الریجانی افزود: انتخابات در این 40 سال 
سرمایه مهم مردم ساالری دینی بوده است و عمال ملت 
با انقالب اسالمی سرنوشت خود را به دست گرفت 
در حالی که در رژیم شاه، مجلس سنا و ملی وجود 
داشت که کالبد سیاسی بی جانی بودند که توسط لیست 
های دربار پُر می شدند.وی خاطرنشان کرد: در مجالس 
رژیم پهلوی نه انتخاب شوندگان دخالتی داشتند و نه 

مردم اقبالی برای حضور در چنین صحنه مضحکی 
داشتند، در این 40 سال همه مسووالن کشور اعم 
وزیران  و  نمایندگان  رییس جمهوری،  رهبری،  از 
همگی با رای مستقیم و غیر مستقیم ملت انتخاب می 
شوند و این یک سرمایه بزرگ سیاسی و اجتماعی 
برای ملت است که باید از آن صیانت کنیم و آن 
را تعمیم بخشیم.رییس مجلس تصریح کرد: یکی 
در  است،  انتخابات  قانون  بهبود  اقدامات  این  از 
سیاست های کلی نظام در بخش انتخابات، عادالنه 
بودن یک رکن تلقی شده است که این عادالنه بودن 
در مشارکت سیاسی یعنی فراگیری هر چه بیشتر و 
نقش داشتن بر اساس میزان رای. الریجانی یادآور شد: 
برای تحقق این امر بر مبنای انتخابات چنانچه تناسبی 
شود و همه جریان های سیاسی و حتی افراد مستقل 
بر حسب میزان رای در سرنوشت انتخابات موثر باشند 
از وضعیت فعلی به سیاست کلی نزدیک تر و به مبنای 
عقالنی سیاست کلی منطبق تر خواهد بود و هیچ گروه 
و حریان سیاسی احساس حذف شدگی نمی کند.وی 
همچنین اظهار داشت: در بُعد عدالت عالوه بر رویکرد 
محرومیت زدایی الزم است اجرای مقررات کشور در 

شفافیت کامل و پرهیز از رانت خواری محقق شود.
ادامه در صفحه 3

الریجانی: انتخابات در ایران سرمایه مهم مردم ساالری دینی است

پرهیز از دعواهای جناحی کلید موفقیت کشور 

ممنوعیت ارائه بلیت چارتری
 در سایت های فروش آنالین

 سازمان هواپیمایی اعالم کرد: ارائه و نمایش بلیت هواپیما، به صورت چارتری در 
سایت های فروش ممنوع است.

به گزارش زمان به نقل ازسازمان هواپیمایی کشوری، این سازمان اعالم کرد: در 
راستای سیاست های اعالمی از سوی وزیر راه و شهرسازی و هماهنگی با شرکت 
در  جز  به  چارتری  صورت  به  پروازها  فروش  عدم  خصوص  در  هواپیمایی  های 
مسیرهای کیش، قشم و مناطق نفت خیز و همچنین با توجه به سیاست های کلی 
این سازمان مبنی بر عدم ارائه پروازهای چارتری، هر گونه ارائه و نمایش بلیت ها 
به صورت چارتری در سایت های فروش بلیت تخلف محسوب می شود.وی افزود: 
در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی سایت شرکت ها، برخورد قانونی الزم، 
انجام خواهد پذیرفت. همچنین سازمان هواپیمایی کشوری در خبر دیگری اعالم 
کرد: از اول اسفندماه جاری، صدور و تمدید مجوز خدمات هوانوردی و پروازی اعم 
از خدمات فرودگاهی، بار هوایی و آموزشگاه های تخصصی، به صورت غیرحضوری 

انجام می شود.
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انتقادات وزارت خارجه به بیانیه اخیر اتحادیه 
اروپا درباره ایران

 وزارت امور خارجه کشــورمان دیروز در واکنش به بیانیه اخیر 
اتحادیه اروپا درباره ایران، بیانیه ای را در پنج محور منتشر کرد.

به گزارش ایســنا، در متن این بیانیه آمده اســت: »جمهوری 
اســالمی  ایران با اســتقبال از مواضع مثبت اعالمی در بیانیه 
اتحادیــه اروپا در خصوص ایران بویژه برجام و دیگر نکات قابل 
قبــول، برخی نکات و انتقادات خود را از بیانیه مزبور اعالم می 

دارد:
جمهوری اســالمی ایران نســبت به مواضع اتحادیــه اروپایی 
مالحظات و نقدهای جدی دارد. قبل از هرچیز همچنان که قبال 
اعالم شد ما از ثبت سازوکار حمایت از مبادالت تجاری)ساحات( 
با ایران استقبال می کنیم اما بدون تردید انتظار طبیعی و واقع 
گرایانه آن اســت که این ســازوکار هرچه سریع تر بخصوص با 
اقدام دیر هنگام و ناکافی از ســوی طرف های اروپایی با دقت و 
ســرعت عمل بیشتری اجرایی شده و  جنبه های دیگر تجارت 
میان ایران و کشورهای اروپایی را همچنان که در بیانیه ماه می 
وزرای خارجه ایران و ســه کشــور اروپایی تصریح و تعهد شده 
پوشش دهد. برای ما جنبه های اقتصادی برجام و انتفاع ایران 
از آن اهمیت بسزایی دارد و چگونگی اجرای تعهدات طرف های 
اروپایی برجام می تواند مالک و محکی تعین کننده و اساســی 
در تنظیم مناسبات آتی ما باشد. مرتبط کردن اجرای این سازو 
کار که از تعهدات ذاتی برجامی است با الزامات نهادهایی چون 

FATF غیر قابل قبول است.
طرح اتهامات بی پایه ای همچون طراحی و یا اقدام تروریستی 
در اروپا از ابتدا بی اســاس و تعجب برانگیــز بود. ایراد چنین 
اتهامات واهی و بی اساس و ابراز نگرانی اروپایی ها در شرایطی 
که گروههای تروریســتی و جنایتکار شــناخته شده  و دارای 
شناســنامه برای جهانیان در اروپا آزادانه فعالیت می کنند، نه 
تنها در شــرایط کنونی سازنده نیســت بلکه در راستای اهداف 
معاندینی اســت که خواهان تیرگی روابط ایران با اروپا هستند. 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان یکــی از بزرگترین قربانیان 
حمــالت تروریســتی و به عنوان کشــوری که در مبــارزه با 
گروههایی همچون داعش که حتی امنیت اروپا را تهدید کرده و 
می کنند، پیشرو  و همواره پشتاز بوده است از اتحادیه اروپایی 
انتظــار دارد تا با نگاهی واقع بینانه و به دور از اســتانداردهای 
مرســوم دوگانه به این موضــوع پرداخته و با آن برخورد جدی 

و اقدام  نماید.
همچنان که قبال نیز اعالم شــده اســت موضوع فعالیت های 
دفاعی ایران صرفا دفاعی، بازدارنده و بومی است و  این موضوع 
هرگز در دستور کار مذاکره ما با دیگر کشورها نبوده و نخواهد 
بود. اعتقاد  راســخ داریم طرح این گونه موضوعات در شــرایط 
فعلی منطقه ای و تهدیدات آشــکار علیه امنیت ملی جمهوری 
اســالمی ایران سازنده،  کارساز و مفید نبوده و همسو با امنیت 

منطقه و منافع واقعی اروپا نیست.
جمهوری اســالمی ایران اکیدا به کشورهای اروپایی توصیه می 
کنــد که نگاه واقــع بینانه ای به حوادث و مســائل منطقه ای 
داشــته باشــند و تحت تاثیر جریانات و القائات عناصر مخالف 
صلح، ثبات و امنیت پایدار منطقه و توسعه روابط میان دولت ها 
وملت ها قرار نگیرند. جمهوری اسالمی ایران همواره از گفتگو 
، تعامل و راهکارهای سیاســی برای حل و فصل تمامی بحران 

های منطقه ای حمایت می کند.
جمهوری اســالمی ایران هرگونه اســتفاده ابزاری و سیاســی 
از حقوق بشــر علیه کشــورهای مســتقل را محکوم می کند. 
عملکرد چهار دهه گذشــته جمهوری اسالمی ایران، به خوبی 
نشانگر جدیت کشــورمان در جهت ارتقای حقوق بشر و عمل 
بــه تعهدات بیــن المللی از طریــق همکاری های ســازنده و 
ســازوکارهای مبتنی بر گفتگو است. اقدامات و تعامالت مثبت 
جمهوری اسالمی ایران با نظام حقوق بشر ملل متحد و مراجع 
بیــن المللی ذیربط، مبین التزام کشــورمان به تداوم همکاری 
های ســازنده اســت. اظهار نگرانی در خصوص وضعیت حقوق 
بشــر در جمهوری اسالمی ایران در شــرایطی که جایگاه برتر 
ایران در منطقه به لحاظ رعایت موازین حقوق بشــر بر همگان 
آشکار است، منحرف ساختن افکار عمومی و اصرار بر یک روند 
نادرست است که می تواند به افزایش بی اعتمادی در روابط فی 
مابین بیانجامد. در منطقه ای که بحران اصلی آن کودک کشی 
رژیم صهیونیستی و جنایات ائتالف سعودی در یمن ) به دلیل 
تســلیحات متعارف و غیر متعارف ارائه شده توسط کشورهای 
غربی از جمله برخی اعضای اتحادیه اروپا ( است، موضع گیری 
هایی از این قبیل توسط اتحادیه، بدون شک غیر سازنده بوده و 
از دید افکار عمومی جهانیان مردود است. سکوت اتحادیه اروپا 
در قبال نقض گســترده حقوق بشر در کشورهای عضو از جمله 
عدم اســتیفای حقوق اولیه و اساســی پناهندگان و مهاجرین، 
افزایش گرایشات راســت افراطی و برخوردهای نژادپرستانه با 
اقلیت های قومی و مذهبی به ویژه مسلمانان ) به دلیل سخنان 
مبتنی بر نفــرت پراکنی برخی اروپایی و نیز اقدامات خشــن 
افراط گرایــان( خود نافی ادعاهای اتحادیــه مبنی بر پیگیری 

حقوق بشر می باشد.
جمع بندی

جمهوری اسالمی ایران خواستار تعامل سازنده و مبتنی بر منافع و 
احترام متقابل با اتحادیه اروپایی است. تجربه گفتگوها و همکاری 
های ایران و اتحادیه اروپا بخصوص تجربه بدست آمده طی سالیان 
گذشته، بویژه در سه سال اخیر نشان می دهد ظرفیت ها و فرصت 
های زیادی برای همکاری و توســعه روابط میان دو طرف وجود 
دارد. امیدواریم با عملی شــدن تمامی تعهدات اروپا شاهد تعمیق 

روابط دو طرف در کوتاه ترین زمان باشیم.«

چشم انداز و چالش های
 اقتصاد ایران

وزیر اقتصاد: از وضــع متالطم عبور کرده و به 
اوضاع پرثبات رسیده ایم.

به گــزارش زمان به نقل ازصداوســیما، فرهاد 
دژپسند در اســتودیوی گفتگوی ویژه خبری 
شبکه دو سیما افزود: گرچه نیمه نخست امسال 
اوضاع اقتصادی کشور متالطم بود اما با تدابیر 
و درایت های بجای دولت موفق به رفع مداخله 
های  مزاحم گونه شــد و توانست شاخص های 
اقتصادی را کنترل کند و نرخ تورم ماهانه را از 
8/6 درصد به 8/1 درصد رسید. شهریور و مهر 
امســال این نرخ حدود 7 درصد بود اما حاال به 
2 درصد رســیده است.او ادامه داد: برخی رشد 
اقتصــادی را نگران کننده عنــوان می کردند 
امــا با توجه به آمارهایی که از آغاز امســال در 
دســت اســت وضعیت اقتصادی کشور دیگر 
نگران کننده نیســت در ضمن آمار بیکاری هم 
طبق مســتندات مرکز آمار در 9 ماهه نخست 
امسال کاهش داشته اســت.تراز تجاری کشور 
در 10 ماهه نخست امسال مثبت بوده و دلیل 
آن فقط کاهش واردات نبوده بلکه صادرات ما با 
همه مشــکالت، رشد مثبتی داشته است البته 
این وضعیت ایده آل نیست.دژپسند ادامه داد: ما 
باید از پیش بینی های اقتصادی عالمت بگیریم 
به دنبال تجهیز عوامل باشــیم تا بتوانیم بستر 
افزایس ســرمایه گذاری و اســتفاده از ظرفیت 
های خالی تولید فراهم کرده و رشــد اقتصادی 
را حاصل کنیم.او افزود: باید با هدایت نقدینگی، 
تــورم را مدیریت کنیم در مورد تراز تجاری هم 
اگر صادرات غیر نفتی ما بیشــتر شود می توان 
امیدوار  بود که شــرایط بهتــری را پیش روی 
اقتصاد کشور شاهد باشیم افزایش نرخ ارز برای 
واردات آسیب رسان و برای صادرات بسیار مفید 
است.وزیر اقتصاد و دارائی کشورمان گفت: چشم 
انداز را ما باید بســازیم باید از حداکثر فرصتها 
اســتفاده و از هدر رفت منابع جلوگیری کنیم  
با این روند می توان چشم انداز خوبی را متصور 
شد.دژپسند در راستای شفاف سازی اموال مازاد 
بانک های کشور گفت: بانک ها برخی اموالشان 
را به ناچار تملیک کرده اند اما دلیلی ندارد که به 
ناچار آنها را نگهدارند زیرا اصل بر بهبود شرایط 
و واگذاری اموال اســت به این دلیل در فاز  اول 
اقداممان برای واگذاری اموال بانک ها با رؤسای 
بانک های دولتی کشور جلسه ای گذاشته  و از 

آنها زمان گرفتیم.
او ادامه داد: امــوال تملیکی بانک ها از 70 هزار 
میلیارد الی 100 هزار میلیارد تومان برآورد می 
شــود البته این ارقام مربوط به آبان ماه امسال 
می شود که با بروز رسانی آن حدود 100 هزار 
میلیارد تومان محتمل تر است. البته برای فروش 
و واگــذاری این اموال از پتانســیل بازار بورس 
اوراق بهــادار و بورس کاال، بــه صورت فروش 
بلوکی اقدام می کنیــم.  امیدواریم که از طریق 
این عرضــه، 80  الی 100 درصــد اموال بانک 
ها واگذار شــود.او در خصوص تعداد استاندارد 
شعب بانک ها در سراسر کشور گفت: با تدوین 
سیستم جدید بانکداری در پی آن هستیم که 
میزان مراجعه به بانک ها کاهش یابد پس تعداد 
شــعب هم باید کاهش پیدا کند و این کاهش 
به سود نظام بانکی هست زیرا هزینه ها کاهش 
می یابد و فعاالن اقتصادی در فضای الکترونیکی 

فعالیت می کنند.
دژپســند افزود: در حال حاضر استاندارد تعداد 
شــعب بانکها در کشــور حدود 12 هزار شعبه 
است که در عمل با حدود 23 هزار شعبه مواجه 
هســتیم گاهی افزایش شعب توجیه اقتصادی 
دارد، گفتنــی اســت برخی از بانــک ها برای 
کاهش شــعب همکاری نمی کنند. در این باره 
هم بررســی هایی داریم و هر بانکی که فعالیت 
و همکاری بیشــتری در  راستای کاهش شعبه 

داشته باشد امتیاز بیشتری دریافت می کند.

دیدار امیر عبداللهیان
 با مقامات عراقی  

مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی با شماری 
از مقامات عراقی دیدار و گفتگو کرد.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، »حســین امیر 
عبداللهیان« مدیرکل بین الملل مجلس شورای 
اســالمی که در عراق به سر می برد با »محمد 
الحلبوســی« رئیس پارلمان این کشــور دیدار 
کرد.وی در این دیدار دعوتنامه رســمی »علی 
الریجانی« رئیس مجلس شورای اسالمی را به 
همتای عراقی وی تسلیم کرد.امیر عبداللهیان 
همچنین با »ســید عمار حکیم« رهبر جریان 
حکمت ملی عــراق دیدار و گفتگو کرد. در این 
دیدار دو طرف در خصــوص روابط دو جانبه و 
اوضاع داخلــی عراق و منطقه به بحث و تبادل 
نظــر پرداختند.گفتنی اســت امیرعبداللهیان 
درهمایش الرافدین در هتل الرشــید بغداد که 
با حضــور »برهم صالح« رئیس جمهوری عراق 
برگزار شد، بعنوان مهمان ویژه همایش شرکت 

کرد.

اخبار

یادداشت

شنونده غيبت، مانند
 غيبت كننده است

کالمامیر

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه اروپا 
راهکار  و  شرکت  یک  حتی  نمی تواند  ماه هاست 
اقتصادی برای تعامل مالی با ایران ایجاد کند، گفت: 
آنها نتوانسته اند مقابل تحریم های آمریکا راهی 

پیداکنند.
محمد  ازمهر، سرلشکر  نقل  به  زمان  گزارش  به 
طی  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  باقری 
ابتدای  از  هوایی  نیروی  داشت:  اظهار  سخنانی 
پیروزی انقالب اسالمی با حداقل امکانات ماموریت 
های بسیار مهمی را انجام دادند، جا دارد اینجا 
از نیروهای پشتیبانی نیروهای هوایی برای آماده 
سازی هواپیماها تشکر کنیم.وی در ادامه با اشاره 
به پیروزی انقالب اسالمی گفت: انقالب اسالمی 
حقیقتا یک معجزه بود، ایران قبل از انقالب وابسته 
به آمریکا بود، ارتش در آن زمان باید برنامه و طرح 
های آمریکا را انجام می داد بنابراین آمریکایی ها 
هرگز فکر نمی کردند که انقالبی در ایران رخ دهد 
اما به برکت امام خمینی)ره( و مردم شریف ایران، 
ادامه  در  باقری  داد.سرلشکر  رخ  اسالمی  انقالب 
تاکید کرد: انقالب اسالمی استقالل، آزادی، خود 
کفایی و خود باوری را به ملت ایران هدیه داد و 
بعد از آن نیز دشمنان از هیچ دشمنی و توطئه ای 
علیه ملت ایران دریغ نکردند اما ملت، روز به روز 
راه خود را ادامه داده و بعد از دو قرن حقارت، با 
پیروزی انقالب اسالمی تبدیل به قدرت بزرگ در 
غرب آسیا شده است.سرلشکر باقری گفت: ایران 
بارها توسط روسیه و قدرت های جهان اشغال شد 
و تجربه تحقیر توسط قدرت های جهانی را دارد و 
قحطی و بیماری بسیاری را در این دوره تجربه 
کرد و منابع بسیاری از امکانات نیروهای انسانی 
و زیرساختی نیز نابود شد. کشور ما در دوره سیاه 
پهلوی حق هیچگونه تصمیم گیری را نداشت اما 
امروز به جایی رسیده که در تمام ابعاد سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خودش فکر می کند 
و خودش با مشورت مردم تصمیم می گیرد. کدام 
کشور در جهان استقالل و اقتدار ایران را دارد.وی با 
اشاره به تالش اروپا برای ایجاد راهکار مالی و حفظ 
برجام اظهارداشت: اروپا ماه هاست که نمی تواند 

حتی یک شرکت و راهکار اقتصادی برای تعامل 
مالی با ایران ایجاد کند و نتوانسته مقابل تهدیدات 
چنین  در  پیداکند.  راهی  آمریکا  های  تحریم  و 
جهانی، ملت ایران برای خودش تصمیم می گیرد و 
همه شاخص ها در مقایسه  با ۴0 سال پیش و حتی 
دیگر کشورها قابل قیاس نیست.رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح گفت: در نیروهای مسلح پیشرفت 
ها چشمگیرتر از دیگر حوزه هاست، بخش دفاع 
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تحت شدیدترین 
با  امروز  وضعیت  اما  بوده  دشمن  های  تحریم 
گذشته قابل قیاس نیست.سرلشکر باقری با اشاره 
به برپایی نمایشگاه دستاوردهای دفاعی نیروهای 
مسلح گفت: نیروهای مسلح افتخار دارند بخش 
نمایشگاه  را در  توانمندی های خود  از  کوچکی 
ها، به معرض دید عموم مردم و نمایندگان رسانه 
ها و سفرای دیگر کشورها بگذارند.وی با اشاره به 
اهمیت تعمیر و نگهداری تجهیزات در نیروهای 
مسلح اظهار کرد: اگرچه تولید تجهیزات دفاعی 
بسیار اهمیت دارد اما سرپا نگهداشتن تجهیزات 
موجود چیزی کمتر از آن نیست.رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران مسئولیت بسیار سنگینی را در کشور 
برعهده دارند، کشوری که با این حجم از دشمنی 
و تهدید مواجه است و در معرض تحریم و فشار 
اقتصادی، سیاسی و روانی دشمنان قرار دارد باید 
نیروی مسلح توانا، مقتدر، سر پا ، به روز ، شجاع ، 

آماده ، پای کار ، هوشیار و توانایی داشته باشد تا 
بتواند چتر مطمئن امنیتی و دفاعی برای کشور 
را فراهم کند.سرلشکر باقری افزود: زیر چتری که 
نیروهای مسلح در فضا، دریا و مرزهای خشکی و 
محیط داخلی ایجاد کرده اند، فعالیت های ملی ما در 
جای جای کشور با آرامش کامل انجام می گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: فعالیت های سیاسی، 
علمی  و  اقتصادی  فرهنگی،  عبادی،  اجتماعی 
همه در سایه امنیت صورت می گیرد. امروز امنیت 
مرزهای ما بهتر از امنیت امنیت داخل کشور است 
و در مناطقی مانند شمال غرب و جنوب شرق و 
دیگر مناطق مرزی با تالش فرزندان ملت امنیت 
کامل وجود دارد.وی با بیان اینکه ما باید نیروی 
مسلح کم هزینه ای برای کشور باشیم و اینگونه 
هم هست، افزود: یک مقایسه با وضعیت دشمنان 
نیروهای  که  می دهد  نشان  اطراف  کشورهای  و 
مسلح  نیروهای  ایران،  اسالمی  جمهوری  مسلح 
کم هزینه ای هستند و برای دولت پرخرج نیستند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: دشمنان 
منطقه ای ما از رژیم صهیونیستی تا اذناب آمریکا 
امارات، ساالنه حداقل  و  مثل عربستان سعودی 
یکصد میلیارد دالر در حوزه نظامی خود هزینه 
می کنند که تنها ماموریت شان دشمنی با اسالم 
و انقالب اسالمی است. در حالی که نیروهای مسلح 
ما در قیاس با این کشورها، حداکثر با هزینه 7 تا 
10 میلیار دالری در طول سال اداره می شود.وی 

با اشاره به مسائل منطقه غرب آسیا اظهارداشت: 
همسایگان ما با هزینه بسیار افتخارشان این است 
که هواپیمایی خریداری شده را خلبانی می کنند 
و  موشک  جنگنده،  افتخار  با  ما  رزمندگان  اما 
ناوهایی را استفاده می کنند که در داخل کشور 
و توسط جوانان انقالبی و ایران تولید شده است، 
موشکی که چندی پیش تست شد هدف را در 
متری  تا 10  با دقت ۵  فاصله 1300کیلومتری 
مورد اصابت قرارد هد.سرلشکر باقری راه پیشرفت 
و  دانست  ناپذیر  پایان  راهی  را  مسلح  نیروهای 
گفت: ما افق های بلندی در پیش رو داریم که 
باید با شور انقالبی این مسیر را طی کنیم، در این 
مسیر نیروی انسانی نقش اساسی را ایفا می کند، 
نیروهای انسانی ما توانسته اند هواپیماها و تجهیزات 
آسیب دیده که دشمن فکر می کند از کار افتاده 
را دوباره آماده کنند.وی به بکارگیری روش های 
علمی و نوین تاکید کرد و گفت: اگر حوزه موشکی، 
پهباد، ساخت ناو، هواپیما، بالگرد و دیگر حوزه های 
کشور رشد کرده به دلیل استفاده از خالقیت و 
تجارب بوده است که صبح امروز با بخشی از این 
اقدامات آشنا شدیم. به عنوان مثال هوایپماهای 
سوخو22 و سوخو 2۵ باز آماده شدند و برادران 
ما در عراق از آن برای مقابله با تروریسم استفاده 
کردند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به 
برنامه های نیروهای مسلح در سال آینده گفت: 
اولویت ما در برنامه 98 اختصاص اعتبار الزم برای 
نگهداری و تعمیرات است تا با کمبود بودجه روبرو 
نشویم، البته در حفظ و نگهداری تجهیزات استفاده 
از نیروهای با تجربه و انتقال تجربه و دانش بسیار 
اهمیت دارد. فرمانده باید در نگهداری و تعمیرات 
تجهیزات دقت عمل ویژه ای داشته باشند.سرلشکر 
باقری با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری 
به نیروهای مسلح گفت: فرماندهی معظم کل قوا 
اسالمی  و  انقالبی  های  ظرفیت  هستند  معتقد 
کشور بیش از آن چیزی است که تاکنون استفاده 
شده و با تالش بیشتر می توان اقتدار و پیشرفت 
نیروهای مسلح و  برای  افق روشن تری  و  بیشتر 

انقالب اسالمی رقم زد.

آگهی فقدان
آقای قربانعلی مهین دهقان به عنوان مالک ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک  قطعه زمین با 
بنای احداثی  به مساحت ۸۵0/9۸ متر مربع قطعه 2۵7 به شماره 146 فرعی 
از69 اصلی مفروزاز اصلی نامبرده و واقع در اراضی نوکند به شماره چاپی 
9۸1774مورد ثبت 4373صفحه 14جلد 29نظرآبادبنام قربانعلی مهین دهقان 
ثبت و صادر گردیده است و برابر سند قطعی به شماره  مورخ تنظیمی دفتر 
خانه و طبق سند رهنی دفترخانه در رهن به متقاضی منتقل شده که به علت 
جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور سندمالکیت المثنی نموده است.لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.  م.الف:11۸0
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

سرلشکر باقری: انقالب اسالمی حقیقتا یک معجزه بود

ناتوانی اروپا  در مقابل تحریم های آمریکا 

انقالب  اینکه  بیان  با  اطالعات  وزیر 
است،  تاریخی  عظیم  خیزش  اسالمی 
و  ها  ارزش  نشر  و  تبیین  لزوم  بر 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای 

تاکید کرد.
نقل  به  زمان  گزارش  به 
سید  االسالم  حجت  ازمهر، 
در  دیروز  محمودعلوی 
جلد   12 از  رونمایی  آیین 
کتاب نقش مردم مازندران 
با  اسالمی،  انقالب  در 
فجر  دهه  گرامیداشت 
انقالب  سالگی  چهل  و 
فاطمیه  ایام  و  اسالمی 
کتاب  تدوین  به  اشاره  با 
خیزش مازندران در انقالب 
جا  به  اسناد  برپایه  اسالمی 
مانده از اسناد سازمان مخوف 
ساواک اظهار داشت: این اقدام 

کوچکترین حق مردم مازندران بود تا گوشه ای تاریخ 
این مرز و بوم کشور تدوین و حماسه آفرینی های مردم 
استان به تصویر کشیده شود.وی با گرامیداشت ایام 
فاطمیه اظهار داشت: مصیبت های حضرت زهرا )س( 
متعدد بود که رحلت حضرت رسول اکرم )ص( از جمله 
آن به شمار می رود.وی با اشاره به مسئله فدک اظهار 
داشت: فدک هیچ تاثیر اقتصادی در زندگی حضرت 
فاطمه زهرا نداشت و آن را برای ترویج اسالم به کار 
گرفته بود و این ناشی از فرهنگ اهل بیت است.وزیر 
اطالعات با اظهار اینکه رهبری و مقام به عنوان ارزش 
دنیوی هیچ تاثیری برای حضرت علی )ع( و فاطمه 
برای  دنیوی  های  پست  گفت:  است  نداشته  )س( 
حضرت از آب دهان بزی کم ارزش تر بود و حضرت 
االسالم  است.حجت  نداشته  به خالفت  رغبتی  هیچ 
مسئله  علی،  حضرت  رهبری  با  کرد:  تصریح  علوی 
و سرنوشت اسالم و مسلمین بیمه می شد و از این 
حیث خالفت و رهبری برای حضرت دارای ارزش بود.

وزیر اطالعات یادآور شد: با درک و دقت در فرمایشات 
و صحبت های حضرت زهرا )س(، انحراف در مسیر 

این حضرت دردآور  برای  رهبری در جامعه اسالمی 
بوده است و امامت نظام حکومتی برای مردم است و 
بعد از رحلت پیامبر اکرم )ص( نظام امامت به نظام 
خالفت تبدیل شده بود.حجت االسالم علوی تصریح 
شود  تبدیل  خالفت  نظام  به  امامت  نظام  اگر  کرد: 
ارزشهای اخالقی به خطر می افتد و این مسئله سبب 
رنجش حضرت فاطمه )س( شده بود.وزیر اطالعات، با 
بیان اینکه هر انقالب برای مصونیت باید از انحراف در 
حرکت و تحریف در نگارش تاریخ مصون ماند ادامه داد: 
اگر انحراف در حرکت در انقالب و تحریف در نگارش 
تاریخ انقالب خودنمایی کند باید انسان های آزاده و 
علوی  االسالم  کنند.حجت  مقابله  و  مخالفت  فرزانه 
تصریح کرد: کسانی که از مسیر ارزشهای الهی منحرف 
شده اند نتیجه و سرنوشت بدی داشته اند و برای اینکه 
از مسیر منحرف نشویم باید با تاریخ بی تحریف ارتباط 
داشته باشیم.وی افزود: به فرمایش حضرت علی ملتی 
که فراز و فرودهای تاریخ او را از مسیرهای نادرست 
حرکت باز دارد و آشنایی با تاریخ چراغ راه آینده و 

حرکت درست در مسیر انقالب خواهد بود.

وزیر اطالعات:
انقالب اسالمی خیزش عظیم تاریخی است

معاون وزیر صنعت تاکید کرد:

خودروسازان ملزم به رعایت تعهدات خود در قبال مشتریان 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تحویل 
خودروسازان  وظیفه  را  معوق  خودروهای 
دانست و گفت: شرکتهای خودروساز با در 
نظر گرفتن راهکارهای عبور از تحریم، زمان 
تولید خودروها را برای مشتری مشخص می 

کند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، اعمال 
محدودیت های بین المللی بر اقتصاد کشور، 
هر چند موجب شده که تعهدات خودروسازان 
در  اما  بیفتد؛  تعویق  به  مشتریانشان  به 
شرکتهای  از  برخی  ابتکار  شاهد  میان  این 
خودروساز برای پایان بخشیدن به این ماجرا 
هستیم.واقعیت آن است که مهمترین مشکل 
به  خودروسازان  تعهدات  شدن  زمانبر  در 
به  قطعات  واردات  عدم  دلیل  به  مشتریان، 
نیاز به دور زدن  کشور است؛ موضوعی که 
تحریم ها به منظور ورود قطعات به کشور و 
ادامه روند تولید را ایجاد کرده است؛ اما از 
آنجا که در شرایط تحریم، هیچ خودروساز 
خودروسازان  با  همکاری  به  حاضر  خارجی 
اساس، خودروسازان  این  بر  نیست،  داخلی 
به کمک دولت در حال ایجاد مکانیزم های 
جدید برای دور زدن تحریمها هستند تا از 
مورد  قطعات  واردات  با  بتوانند  طریق  این 
نیاز محصوالتشان به چرخه تولید خودرو در 
کشور ادامه دهند.در صورتی که این مکانیزم 
تامین  در  مشکل  و  شود  طراحی  جدید 
قطعات حل شود، خودروسازان نیز میتوانند 
تعهدات معوقه خود را به مشتریان تحویل 
معاون  مقیمی،  فرشاد  که  موضوعی  دهند؛ 
تاکید  آن  بر  نیز  وزارت صمت  امور صنایع 
زمان  اعالم  لزوم  و در خصوص  است  کرده 
تحویل خودروهای معوق توسط خودروسازان 

جزو  مساله،  این  است  گفته  مشتریان  به 
تکالیف خودروسازان بوده و الزم است شرکت 
های خودروساز با درنظر گرفتن راهکارهای 
خودروهای  تولید  زمان  ها،  تحریم  از  عبور 
معوق را برای مشتریان مشخص کنند و ما 
این موضوع را به خودروسازان تکلیف کرده 
ایم.اکنون همه مسئوالن متفق القول تاکید 
دارند که خودروسازان ملزم به رعایت تعهدات 
خود در قبال مشتریان هستند و بر این اساس 
باید جدول زمانبندی برای تحویل خودرو به 
که  موضوعی  کنند؛  اعالم  را  مشتریانشان 
شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی 
به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان نیز به آن اشاره دارد و چند راه 
حل در این زمینه را ارایه کرده است.به گفته 
میرآخورلو، هر چند خودروسازان تا 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 
باید  خودروساز  های  شرکت  که  است  این 
برای خودروهای پیش فروش سررسید شده، 
زمان تحویل را برای مصرف کننده مشخص 
زمینه  این  در  را  کننده  مصرف  رضایت  و 
جلب کند؛ بنابراین موارد به خوبی مشخص 
است که سه مسیر پیش روی خودروسازان 
سبد  در  خودروسازان  اینکه  اول  دارد؛  قرار 
فروش، خودروی جایگزین قرار دهند؛ ضمن 
اینکه مسیر دوم فراهم کردن شرایط و امکان 
انصراف از خودروی خریداری شده و بازگشت 
راهکار  سومین  و  مشتریان  پرداختی  مبلغ 
به  تحویل خودرو  زمان حدودی  اعالم  نیز، 

مشتریان است. 
در چنین شرایطی که مسئوالن تاکید جدی 
بر مشتری مداری در شرکتهای خودروساز و 
برنامه ریزی برای حل مسائل موجود دارند، 
یکی از شرکتها با انتشار اطالعیه ای جدول 

زمان بندی تحویل خودروهای معوق خود را 
اعالم کرد. این شرکت از طریق راهکارهایی 
توانسته مشکل تامین قطعات خود که بر اثر 
تحریم های بانکی و صنعت خودرو کشور به 
وجود آمده بود را پشت سر بگذارد و قطعات 
به  کند؛  وارد  را  خود  محصوالت  موردنیاز 
در  آذربایجان  خودرو  صنعت  که  نحوی 
راستای ایفای تعهدات خود به مشتریان نه 
تنها تغییری در قیمت محصول خود اعمال 
نکرده؛ بلکه تحویل خودروها را با قیمت های 
مندرج در قرارداد انجام خواهد داد. موضوعی 
که این روزها دغدغه اصلی خریداران خودرو 

محسوب می شود.
در این زمینه عباس تابش، رییس سازمان 
تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
با اشاره به اینکه بازرسانی در شرکت های 
خودروساز از سوی سازمان حمایت مستقر 
شده اند، گفت: مقرر شده که 80 درصد از 
رفع  برای  خودروسازان  روزانه  تولید  میزان 
تعهدات گذشته شرکت و 20 درصد نیز برای 
فوری عرضه  فروش  قالب  در  بازار  مدیریت 
شود؛ به نحوی که این روش را تا نهایی شدن 
تحویل تعهدات دنبال خواهیم کرد.وی با بیان 
اینکه صنعت خودرو آذربایجان، جدول زمان 
بندی شده ای را جهت تحویل خودروهای 
معوق خود اعالم کرده است، گفت: با مدیران 
بسیاری  پیشنهادات  و  داشتیم  جلساتی 
ارایه شده است. سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان بر روند تولید و تحویل خودروهای 
نظارت  کامال  اعالمی  جدول  طبق  معوق 
پروژه  این  است  معتقد  داشت.وی  خواهد 
می تواند الگویی مناسب برای خودروسازان 

دولتی و خصوصی دیگر شود.
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 مخالفت نمایندگان با حذف ماده مربوط 
به »استانی شدن انتخابات«

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد، سخنگوی فراکسیون نمایندگان 
والیی مبنی بر حذف ماده مربوط به »استانی شدن انتخابات« از طرح اصالح 
قانون انتخابات مجلس مخالفت کردند. به گزارش زمان به نقل ازمهر، در ادامه 
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بررسی طرح اصالح موادی از 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی در دستور کار قرار گرفت.در جریان 
بررسی این طرح، محمدحسین نقوی حسینی پیشنهاد حذف ماده ای از این 
طرح در خصوص استانی شدن انتخابات را ارائه داد.بر اساس این ماده، حوزه 
های انتخابیه در مجلس محدوده جغرافیایی هر استان است. هر یک از استانها 
با عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه های انتخابیه موجود واقع در آن استان، 
موضوع قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس، حوزه انتخابیه 
فرعی محسوب می شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به عنوان حوزه 
انتخابیه تابعه فرعی شناخته می شوند.طبق تبصره یک این ماده، تعداد نمایندگان 
هر حوزه انتخابیه اصلی )استان( معادل تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه 
موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی 
مجلس تعیین گردیده است.تبصره 2 این ماده اعالم می کند در صورتی که 
محدوده جغرافیایی حوزه های انتخابیه فرعی در دو استان همجوار واقع گردد، 
شهرستان یا شهرستانهایی که در یک استان واقع شده و جمعیت بیشتری دارند، 
به عنوان حوزه انتخابیه فرعی جدید محسوب می شوند و نماینده به استانی که 
حوزه اخیر در آن قرار دارد  تعلق خواهد داشت.شهرستان یا شهرستان هایی که 
در استان دیگر واقع هستند، به نزدیک ترین حوزه انتخابیه فرعی به تشخیص 
وزارت  کشور الحاق می شوند.در تبصره 3 حوزه انتخابیه اقلیت های دینی از 
حکم این ماده مستثنی هستند.پس از سخنرانی موافقان و مخالفان، نمایندگان 
با 76 رای موافق، 120 رای مخالف و صفر رای ممتنع از مجموع 207 نماینده 

حاضر در مجلس با حذف این ماده مخالفت کردند.

عدد و رقم سبد معیشت کارگران ۲۴بهمن ماه تعیین می شود

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه هفته آینده عدد و رقم سبد معیشت کارگران 
تعیین می شود گفت: با توجه به اینکه عدد و رقم سبد معیشت کشوری است 
به صورت حداکثری تعیین می شود. به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، فرامرز 
توفیقی، عضو شورای عالی کار درباره  نتیجه جلسه کمیته دستمزد گفت: 
جلسه برگزار شد و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور داشتند. 
وی با بیان اینکه »تنها منبع آماری ما مرکز آمار است که به صورت ماهیانه اعالم 
می شود« گفت: آخرین آمار مرکز آمار مربوط به دی ماه بود که به صورت 
حداقل، حداکثر و میانگین اعالم شده بود، یعنی شاخص های سبد معیشت را 
در سه گروه حداقل، حداکثر و میانگین اعالم کرده بود. با توجه به اینکه سبد 
معیشت به صورت کشوری تعیین می شود باید دقت بیشتری شود. سال های 
گذشته با استفاده از اطالعات بانک مرکزی سبد را برای تهران به صورت 
حداقلی تعیین می کردیم. اما زمانی که قرار است سبد به صورت کشوری تعیین 
شود در نظر گرفتن شاخص های حداقلی جفا به شهرهای گسترده مانند شیراز 
و تبریز است.عضو شورای عالی کار افزود: در راستای تعیین سبد معیشت 
سه سبد حداقلی، حداکثری و میانگین احصا شد، ولی نمایندگان کارفرمایی 
درخواست کردند با توجه به غیبت دفعه قبلی سبد را بررسی و در جلسه بعدی 

کمیته دستمزد نهایی و سپس به شورای عالی کار ارائه شود.

بروجردی: 

از اروپایی ها کار سیاسی نمی خواهیم 
به تعهدات اقتصادی عمل کنند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: ایران از اروپایی ها برای حفظ 
برجام کار سیاسی نمی خواهد آنها باید به تعهدات 

اقتصادی خود عمل کنند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم،عالءالدین بروجردی 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به ایجاد ابزار ویژه مالی اروپا با 
ایران )اینستکس( گفت: این اقدام اروپایی ها برای گام 
اول قابل قبول بود اما انتظاری را که از آنها می رفت عملی 
نکردند.وی با بیان اینکه انتظار این بود که  مجموعه  2۸ 
کشور اروپایی در محدوده  ایستادگی برابر فشار آمریکا 
آمریکا عمل می کردند، ادامه داد: اروپایی ها باید کلیه 
امیدواریم  کنند و  را عملی  برجام  تعهدات خود در 
گام های بعدی هرچه سریعتر برداشته شود.وی درباره  
 ،FATF مشروط شدن اینستکس به پیوستن ایران به
طی  را  خود  قانونی  مسیر   FATF موضوع  گفت: 
می کند. مسیر قانونگذاری در جمهوری اسالمی ایران 
شفاف و روشن است و کار طبق روال قانونی توسط 
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش می رود.بروجردی 
تصریح کرد: اگر اروپایی ها بخواهند موضوع اینستکس 
را به FATF مشروط کنند، به هیچ وجه قابل قبول 
نیست. آنها باید اقدامات خود را انجام دهند همان طور 
که در ساختار قانونگذاری ایران کار طبق روال پیش 
می رود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس عنوان کرد: ما به دنبال کار سیاسی از اروپا نیستیم، 
بلکه به دنبال کار اقتصادی هستیم اما اگر هدف سیاسی 
از این مصوبه دنبال می شود که بسیار بعید می دانم قطعًا 

غیر قابل قبول است.

پیش بینی تورم ۴۰ درصد در سال ۹۸

مردم شرایط  اینکه  بیان  با  اقتصادی  کارشناس  یک 
فعلی اقتصاد کشور را قبول کرده اند، گفت: امکان ندارد 
قیمت کاالیی که افزایش یافته است دوباره کاهش یابد 
و مسئولین با وعده کاهش قیمت ها در آینده، در واقع 

به دنبال زمان خریدن برای خود هستند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، حجت ذبیح حقیقی 
قیمت  افزایش  دالیل  درباره  اقتصادی  کارشناس 
کاالهای مصرفی مردم با وجود پایین آمدن نرخ دالر 
اظهار کرد: در صورتی که نرخ فعلی دالر )حدود 11 
هزار تومان( را در نظر بگیریم، این ارز حدود 300 
درصد افزایش یافته و از 3600 تومان تا 3700 تومان 

به 12 هزار تومان رسید است. 

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
رییس مجلس افزود: این وضعیت همیشه در این 
40 سال در هر دوره ای به نحوی ادامه داشت، 
زمانی بنی صدر فضا را تند می کرد، گاه منافقین و 
گاه حرکت های تروریستی که میدان رقابت سیاسی 
را به میدان حق و باطل تبدیل می کردند. الریجانی 
اظهار داشت: یکی از هشدارهای شهید مطهری در 
ورود آفات انقالب رخنه فرصت طلبان در صفوف 
انقالبیون  از  تندتر  شعارهای  که  است  انقالبیون 
مسیر عقالنیت انقالبی را به کشمکش های جاهالنه 
انقالب  بلوغ  کرد:  خاطرنشان  وی  کنند.  بدل 
اما  را رسوا کرده  فریبانه  برخی شگردهای عوام 
حرکت های سیاسی انقالبی و رسانه های متعهد باید 
همچنان شرایط بردباری سیاسی و تحمل آگاهانه را 
فراهم کنند. رییس مجلس شورای اسالمی یادآور 
شد: مساله این است که همه جریان های سیاسی 
به این بلوغ رسیده باشند که در چارچوب قانون 
اساسی رقابت کنند و نه چارچوب شکن باشند. 
انقالب  به بخش سیاست خارجی در  الریجانی 
در  انقالب  داشت:  اظهار  و  پرداخت  اسالمی 
سیاست خارجی حفظ امنیت، منافع ملی کشور، 
استقالل و حمایت از مستضعفان و همکاری با 

و  می دانست  خود  رکن  را  اسالمی  کشورهای 
باید افتخار کرد که جمهوری اسالمی در این بعد 
باوجود سیاست های  همه تالش خود را کرد و 
استکباری، صهیونیستی، جنگ و ترور و اقدامات 
ایذایی ملت ایران با سربلندی دوره چهل ساله را 
طی کرد و امروز ایران در ایجاد امنیت وثبات منطقه 

نقش مؤثری را برعهده دارد و استقالل کشور و 
تئوری نه شرقی و نه غربی امام با صالبت محقق 
شد. وی تصریح کرد: البته دشمنان در هر دوره ای 
بازیگری خاص داشتند، جنگ تحمیلی با دسیسه 
ما زد و  به  را  زیادی  ایجاد شد و صدمات  آنان 
بیش از 200 هزار شهید و بیش از هزار میلیارددالر 

خسارت مالی بخشی از آن است، اما جمهوری 
اسالمی درسی به آنان داد که دیگر جرأت تعرض 
به کشور را نداشته باشند و بازدارندگی جدی را با 

مقاومت ایجاد کرد. 
همه  علی رغم  اتمی،  مساله  در  گفت:  وی 
دانش  این  بر  ملت  دشمنان،  ماجراجویی های 
مسلط شد، در فناوری های نظامی به ستوه باالیی 
از اقتدار دست یافت و باید انتظار داشت آنان در 
مقابل نقاط قوت ایران آرام ننشینند و یک نمونه 
آن خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام و تحریم 
ایران است. رییس مجلس شورای اسالمی اظهار 
پناه وحدت  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  داشت: 
این  داد  امام رخ  راهنمایی های  از  تبعیت  و  ملی 
مسیر عزت بخش طی این 40 سال هم با همه 
فراز و فرودهایش با این دو ویژگی به پیشرفت های 
شگرف رسید. امروز هم در مقابل تحریم ها تنها راه، 
وحدت هرچه بیشتر داخلی و مقاومت هوشیارانه 
بر اساس تدابیر رهبری است. الریجانی گفت: حل 
مسائل اقتصادی که امروز به خاطر تحریم ها شکل 
دیگری گرفته است با همین سیاست قرین توفیق 
خواهد بود. داشتن نگاه طبیبانه و پرهیز از دعواهای 

جناحی کلید موفقیت کشور است. 

الریجانی: انتخابات در ایران سرمایه مهم مردم ساالری دینی است

پرهیز از دعواهای جناحی کلید موفقیت کشور 

آگهی مزایده و شرایط واگذاری امالک 
 97/10/23 مورخ   97/1693 و   97/10/12 مورخ   97/1640 شماره  مجوز  استناد  به  ماهدشت  شهرداری 

شورای اسالمی شهر ماهدشت در نظر دارد نسبت به فروش تعداد هشت قطعه از امالک )زمین( متعلق 
به خود به شرح : 

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اول  هیات   مورخ 1397/9/27   – رای  شماره 13976031۸016000111۵  برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
مالکانه   آباد تصرفات  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم   رسمی  مستقر  در واحد  
بالمعارض متقاضی  آقای مهدی عباسی سجیرانی فرزند عباس به شماره شناسنامه  
36۸ صادره  از رحیم آباد به شماره  ملی 6319۸37616 در ششدانگ یک قطعه  
زمین  مشتمل بر  بنای  احداثی )ساختمان( به مساحت 230/74  متر مربع  پالک 221  
فرعی  از 174  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک -  فرعی  از 174  اصلی  واقع 
در قریه  جعفرسرا خریدار شده از مورد نسق مالک رسمی هادی محمدپور اشکلک 
گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  
آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  
اعتراض 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.
1040- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/17

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

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
دوم  اول/  هیات   مورخ 1397/9/24  شماره 13976031۸00۸003720–  رای   برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی 
آقای  نبی اله قدرتی  چالرس  فرزند  صدراله  بشماره شناسنامه ۵246 صادره  از املش  
در ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به مساحت 229/6۵  متر مربع  به شماره  پالک 
۵4۵۸  فرعی  قسمتی  از 607 فرعی  از سنگ  ۸4  اصلی  واقع  در قریه  چافجیر بخش 
29 گیالن خریداری  از مالک  رسمی  ) بنیاد مستضعفان( محرز گردیده  است . لذا  به 
منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  
که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 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.
1061- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/17

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 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند 

رسمی
 برابر رای  شماره 13976031۸00۸003۸27– مورخ 1397/10/3 هیات  اول/ دوم موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  عزیز میرزائی فرزند  مصیر بشماره  
شناسنامه  197 صادره از  اردبیل  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنا به مساحت 244/9  متر 
مربع به شماره  پالک ۸09۵ فرعی  قسمتی  از قطعه  101  تفکیکی  از 37  فرعی از 72  اصلی  
واقع  در صیدر  محله بخش 29 گیالن خریداری  از مالک  رسمی  ) بنیاد مستضعفان( محرز گردیده  
است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  در 
صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 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.
1052- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/17

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
قانون   برابر رای  شماره 976031۸0200023۸1 -97/۸/27 هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
حسن رضائی نودهی فرزند تقی  بشماره  شناسنامه  یک صادره  از رودسر  و کد ملی 
26913362۵۵ بصورت  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت  33/66 متر مربع  پالک 
30۵0 فرعی  142  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  264تفکیکی  از اصلی 
مذکور  واقع  در نوده  بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد علوی  
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  
ماه  اعتراض 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.
969- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/17

از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت آگاهی از سایر شرایط و دریافت اسناد مزایده از 
تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/12/5 به امور مالی شهرداری مراجعه و یا جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

است. هزینه کارشناسی، درج آگهی و نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمی و مالیات به عهده برنده یا برندگان می باشد. 
1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

2- هزینه کارشناسی، درج آگهی مالیات و نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده می باشد. 
شهرداری ماهدشت

شهرداری ماهدشت

آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد عملیات اجرایی طرح 
انتقال  نیاز خط  مورد   G.R.P لوله های  و خرید  گل سفید  اراضی  آب  انتقال  و  تامین 
آب بیدکان در سطح استان را از طریق 2  مناقصه مجزا طبق شرایط و مشخصات ذیل 

واگذار نماید.

سازمان جهاد کشاورزی استان 
چهارمحال و بختیاری

تاریخ و محل تهیه اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی لغایت 1397/11/20 از طریق » سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد ( « با آدرس www.setadiran.ir قابل دریافت می باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل دریافت اسناد ، ارسال پاکات و بازگشایی پیشنهادات قیمت از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود.

) مناقصه از طریق پایگاه ملی مناقصات کشور htt://iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد. ( 
شناسه آگهی 371158

ردیف

1

2

موضوع مناقصه

مناقصه تکمیل طرح تامین و انتقال آب اراضی گل سفید ، 
تکمیل ساختمانهای شماره 1 و 22 طرح انتقال اراضی گل 
سفید جمعًا به مبلغ 17/850/000/000 ریال  بر اساس 
فهرست بهای ابنیه ، انتقال آب آبخیزداری و تاسیسات 

برقی سال 97

خرید لوله های G.R.P مورد نیاز خط انتقال آب بیدکان 
شهرستان شهرکرد با برآورد 10/000/000/000 ریال

تضمین شرکت در مناقصه
 به ریال ) ضمانت نامه بانکی (

900/000/000

500/000/000

 نوبت اول

اطالع  ستاد  جلسه  چهاردهمین  در  کشور  وزیر 
به  اشاره  با  کشور،  اقتصادی  تبلیغات  و  رسانی 
حضور مردم در صحنه های مهم و مؤثر انقالب 
اسالمی در 4 دهه اخیر گفت: در برابر تخریب 
کوتاه  عمومی  فضای  گران  اخالل  و  کنندگان 

نخواهیم آمد.
رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وزارت کشور، »عبدالرضا رحمانی فضلی« با تأکید 
بر اهمیت برگزاری هرچه باشکوه تر راهپیمایی 22 
بهمن ادامه داد: در این شرایط نباید فضای ناامیدی، 
یأس و تخریب در شرایط داخلی کشور حاکم 
شود.وزیر کشور در ادامه به اهداف شوم دشمنان 
برای کمرنگ کردن دهه فجر و خصوصاً 22 بهمن 
اشاره کرد و گفت: دشمنان ملت و کشور ایران 
اسالمی بارها در این زمینه، تالش کرده اند اما به 
مقصود خود نرسیده اند و این بار نیز نتیجه ای 
نخواهند گرفت. با این حال وظیفه داریم شرایط 
جاری کشور را به نحو مطلوبی اداره کنیم تا ضمن 
ناکام  را  دشمن  مردم،  به  شایسته  خدمتگزاری 

بگذاریم.رحمانی فضلی در فراز دیگری از سخنان 
عرضه  و  توزیع  در  موجود  مشکالت  به  خود 
گوشت در بازار اشاره کرد و با مرور آثار نامطلوب 
این موضوع بر افکار عمومی گفت: تحول هرچه 
سریعتر در این عرصه برای ارتقای رضایت مندی 
نسبی مردم، مورد تأکید ریاست محترم جمهور 
است و امیدواریم با تحرک مضاعف دستگاه های 
عمومی  افکار  موجود  های  حساسیت  مسؤول، 
در این زمینه، مرتفع شود. وزیر کشور ادامه داد: 
و  دنبال  را  موضوع  به جد  اجرایی  دستگاههای 
سریعاً ایرادات را مرتفع و پیشنهادات کارآمد را ارائه 
کنند تا بر مبنای یک راه حل منطقی عمل کرده و 
از این مسئله عبور کنیم. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود بر اهمیت و لزوم پاسخگویی دستگاه 
های مختلف اشاره کرد و گفت: یکی از تأکیدات 
اصلی ستاد اطالع رسانی از آغاز فعالیت تاکنون این 
بود؛ که شبهات، انتقادات و احیاناً مطالب خالف 
واقع مطرح در رسانه ها و تریبون های مختلف، 
از سوی دستگاههای مسئول پاسخ داده شود؛ چرا 

که ما به عنوان دستگاه های مختلف، موظف به 
در  وی  هستیم.  مردم  به  درست  اطالعات  ارائه 
همین زمینه با یادآوری اهمیت و ضرورت موضع 
گیری های مسؤوالنه از سوی صاحبان تریبون های 
مختلف به اهمیت توجه به حفظ حرمت بخش 
اشاره  اداره کشور  ارکان  و  مختلف جامعه  های 
کرد و گفت: کسانی که براساس سالیق شخصی، 
سخنانی ناروا و ناحق علیه مسئوالن کشور مطرح 
می کنند، تهمت زنی و اتهام افکنی را به یک روال 
در جامعه بدل می کنند و مستقیماً انسجام درونی، 
وحدت و همبستگی و یکپارچگی اجزای حاکمیت 
را در معرض تهدید قرار می دهند. رحمانی فضلی 
ادامه داد: این در حالی است که، در شرایطی که 
دشمنان انواع هجمه ها و فشارها را بر کشور روانه 
می کنند، همه باید به گونه ای عمل کنند که شائبه 
دوگانگی و عدم انسجام درونی ایجاد نشود و در 
مقابل، انسجام و وحدت داخلی، مقاومت مردم در 
برابر تحریم ها را تسهیل کند. رئیس ستاد اطالع 
رسانی و تبلیغات اقتصادی همچنین بر تاکید رئیس 

جمهور بر پیگیری دقیق روند اجرای مصوبات ستاد 
اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی از سوی دستگاه 
های مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: دستگاه های 
مسئول باید با دقت و ممارست این مصوبات را 
پیگیری و نتایج حاصله را در جلسه بعدی ستاد 
با  سستی  و  کاری  کم  در صورت  و  کنند  ارائه 
دستگاه ذیربط، برخورد خواهد شد. وزیر کشور 
در این جلسه مجدداً بر اهمیت و حساسیت کم و 
کیف روند تبلیغات و اطالع رسانی و نقش فضای 
رسانه ای کشور در شکل گیری روند های پیش 
رو در کشور اشاره کرد و گفت: برخی از تریبون 
ها و چهره ها هنوز باور نکرده اند که در شرایط 
جنگ اقتصادی قرار داریم. وی ادامه داد: تا کنون با 
رویکرد توجیه و تذکر با گفتارهای رسانه ای غیر 
مسؤوالنه مواجهه شده است، اما در شرایط فعلی، 
که توجه به اولویت های کشور و صیانت از حریم 
جامعه را اقتضا می کند، برخورد کاماًل قانونی با 
کسانی که به توجیه ها و تذکرات توجه نمی کنند، 

اجتناب ناپذیر است.

وزیر کشور: برخی هنوز باور نکرده اند که در جنگ اقتصادی هستیم

 دربرابر تخریب گران فضای عمومی کوتاه نمی آییم
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برگزاری مسابقات  ورزشهای رزمی  
کارگری قهرمانی کشور

مسابقات  ورزشهای رزمی  کارگری قهرمانی کشوربه 
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به 
میزبانی استان البرز و با حضور 1۵استان و 210شرکت 
کننده برگزار شد که در این دوره از رقابتها تیم مازندران 
به مقام قهرمانی و استان البرز و مرکزی به مقام های 

دوم و سوم این دوره از مسابقات دست یافتند.
مسابقات ورزشهاي رزمي کارگري قهرماني کشور در سه 
رشته سمي کنتاکت،الیت کنتاکت وفول کنتاکت برگزار 
گردید . در این دوره از مسابقات تیم استان مازندران با 
کسب 4 مدال طال،1نقره و 2 برنز مقام اول وقهرمان این 
دوره از مسابقات را کسب نمود ؛همچنین تیم استان البرز 
با کسب 2 مدال طال،3 نقره و 1برنز وتیم استان مرکزي 
با کسب 2طال و2 نقره وچهار برنز به ترتیب مقامهاي 
دوم وسوم این دوره از رقابتها را کسب نمودند. استان 
آذربایجان غربي نیز در این رقابتها موفق به کسب کاپ 
اخالق گردید و سید مرتضي فرناد از استان البرز به عنوان 
فني ترین بازیکن این مسابقات  دست یافت. شایان ذکر 
است مسابقات ورزشهاي  رزمي کارگري قهرماني کشور 
در روزهای پنج شنبه و جمعه 11و12بهمن در سالن 
دانشگاه علوم کشاورزی کرج با حضور مسئولین ورزش 

کارگري استان و وزارت متبوع برگزار گردید .

ابالغ دستورالعمل تولید و بهنگام رسـاني 
GIS داده هـای مکـاني و توصیفی

وحیدی فر-اهواز:مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
بهنگام رسـاني داده  »تولید و  خوزستان دستورالعمل 
فعالیتهای  حین   GIS توصیفی  و  مکـاني  هـای 
روزانه« را جهت اجرا و پیاده سازی در شرکت ابالغ 
کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق 
به  توجه  با  دستورالعمل،  این  ای خوزستان،  منطقه 
دستورالعمل ابالغ شده توسط شرکت توانیر و انطبـاق 
مختلـف  واحدهای  در  موجـود  فرآینـدهای  با  آن 
شرکت برق منطقهای خوزستان با در نظر گرفتن نسخه 
 )GIS( چهارم استاندارد پایگاه اطالعات جغرافیـایي
صـنعت برق، توسط واحد GIS معاونت برنامه ریزی 
و تحقیقات با همکاری واحدهای مربوطه از معاونت 
های بهره برداری و طرح های توسعه برق، تهیه و 
تدوین گردیده است. این تولید و بهنگام رسانی داده 
های مکانی و توصیفی باعث می شود تا اطالعات 
دقیق و به هنگام شبکه، تأثیر مستقیم و مثبتی در تصمیم 
گیری و برنامه ریزی کارشناسان و مدیران ارشد داشته 
باشد و همچنین بهنگام بودن پایگاه داده GIS یکی از 
عوامل اصلی، مهم و کلیدی کاربردی سازی و عملیاتی 

نمودن GIS در یک سازمان می باشد.

خبر

حضور شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در 
نمایشگاه ایالم

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نمایشگاه دستاوردهای 40 ساله 
انقالب در ایالم حضور یافت. به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب آئین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای 40 
ساله انقالب اسالمی در مجموعه چغاسبز شهر ایالم برگزار شد و این شرکت 

نیز به ارائه دستاوردهای فنی و عملیاتی خود طی یک سال اخیر پرداخت.
نمایشگاه دستاوردهای 40 ساله انقالب اسالمی با حضور استاندار، فرماندار 
و سایر مسئوالن استانی درفضایی به وسعت 2 هزار و 300 مترمربع در محل 
نمایشگاه دائمی چغاسبز استان ایالم افتتاح شد و۸2دستگاه اجرایی در بخش 
های خصوصی، دولتی، نظامی و دانشگاه های استان دستاوردهای خود را به 
نمایش گذاشتند. شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب نیز با توجه به ظرفیت 
نمایشگاه و محدودیت های فضای غرفه تعدادی از تجهیزات قابل حمل خود 
را در حوزه های فنی، عملیاتی، HSE ، تعمیرات و تجهیزات سرچاهی را 
در این نمایشگاه ارائه نمود. الزم به ذکر است، این نمایشگاه از 13 لغایت 23 
بهمن ماه از ساعت 9صبح الی 12 ظهر و بعدازظهر از ساعت 1۵ الی 1۸ عصر 

آماده بازدید عالقمندان خواهد بود.

تامین ۳ هزار تن مواد اولیه در صنعت کفش 
اسالمشهر 

لیال نوری- خبرنگار زمان: فرماندار اسالمشهر از تامین 3 هزار و ۸00 تن مواد 
اولیه مورد استفاده در صنعت تولید کفش شهرستان خبر داد. 

مسعود مرسلپور که در جلسه شوراي اشتغال و سرمایه گذاري شهرستان 
سخن می گفت، ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و تسلیت ایام فاطمیه 
اظهار داشت: با توجه به فعالیت قریب به ۵0 هزار نفر در واحدهای تولید 
کفش شهرستان و مشکالتی که در ماه های گذشته برای تامین مواد اولیه این 
واحدها بوجود آمده بود با پیگیری های صورت گرفته و دستور مساعد معاون 
اول رئیس جمهور، 3 هزار و ۸00 تن مواد اولیه به صنعت کفش اسالمشهر 
تخصیص یافته و دیگر دغدغه ای برای بیکاری کارگران این صنعت وجود 
ندارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به تالش های شکست خورده 
آمریکا برای تحریم ملت ایران اشاره کرد و گفت: بحمدا... با تالش های دولت 
و دیپلماسی خارجی بسیاری از توطئه های آمریکایی ها نقش بر آب شده و 
اجالس وروشو نیز پیش از برگزاری به اجالسی شکست خورده شهرت یافته 
است. فرماندار اسالمشهر به راه اندازی کانال ملی کشورهای اروپایی با ایران 
اسالمی اشاره کرد و افزود: وزارت امور خارجه عزتمندانه مشغول تالش است 
و متاسفانه برخی ها در داخل با هدف تخریب دولت و رسیدن به مقاصد 

سیاسی و جناحی این تالش ها را با بهانه های واهی زیر سوال می برند.
وی همچنین به اقدامات ارزشمند دستگاههای اجرائی برای ایجاد فرصت های 
شغلی جدید در شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه در دهه مبارک 
فجر نیز قرار داریم مسئوالن دستگاههای ستادی، اجرائی و خدماتی اسالمشهر 
باید خدمات و دستاوردهایی که دارند را به مردم گزارش دهند. مرسلپور با 
بیان اینکه زمینه برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در اسالمشهر فراهم است 
گفت: شرکت الکتروژن برای جذب 200 نیروی کار اقدام کرده و توانسته ۵0 
نفر را جذب کند و برای جذب 1۵0 نفر دیگر از ما کمک خواسته که این امر 
نشان می دهد شرایط برای اشتغال نیروی کار متخصص و کارآمد فراهم است.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ مدیر امور شعب بانک 
توسعه تعاون استان البرز رتبه این بانک را برتر در 
خدمات رسانی اعالم کرد و گفت: بانک توسعه 
تعاون بانک چابکی است که در خدمات رسانی 

رتبه برتر را از آن خود کرده است.
در صد  بانک  صد  این  افزود:  کالنتری  یونس 
دولتی از  9 سال پیش آغاز به کار کرده که در 
طول این سالها با تسهیالت ویژه در بخش اشتغال 
روستایی، ازدواج جوانان، تولید و چرخ صنعت 
کرد:  نشان  خاطر  است.وی  بوده  آفرین  نقش 
بانک توسعه تعاون تنها بانک اختصاصی و حامی 
تعاونی هاست که در چند سال گذشته توانسته با 
ارائه تسهیالت مناسب تا حدودی مشکل نقدینگی 
بخش تعاون را برطرف نماید.مدیر شعب بانک 
توسعه تعاون در استان البرز گفت: در سال گذشته 
600 میلیارد ریال و در 6 ماه ابتدایی سال جاری 
رقمی معادل 400 میلیارد ریال تسهیالت توسط 
بانک پرداخت شده است. در واقع می توان گفت 
در سال جاری 40 درصد نسبت به سال 1393 
رشد داشته ایم و امیدواریم تا پایان سال این رقم به 

هزار میلیارد ریال برسد.
اشتغال  وام  پرداخت  رتبه  خصوص  در  وی 
روستایی خاطر نشان کرد: از میان تسهیالتی که 

برای  رتبه پرداخت اشتغال روستایی جذب شده 
26۵ میلیارد ریال سهم بانک توسعه بابت اشتغال 
روستایی است که سرانه اشتغال آن  ۵0 میلیون 
تومان بود. کالنتری با اشاره به نهادهای حمایتی که 
سهمی در بانک توسعه تعاون دارند گفت: نهادهای 
حمایتی هم سهمیه هایی داشتند که شامل کمیته 
امداد و بهزیستی است که نهاد حمایتی کمیته امداد 
امام )ره( 9 میلیارد تومان، سهم بهزیستی 3 میلیارد 
تومان و بنیاد  شهید ۵ میلیارد بوده است.وی در 
خصوص دریافت تسهیالت افرادی که وام مشاغل 

خانگی را دریافت نموده اند خاطر نشان کرد: از 
میان افراد متقاضی 70 نفر در مشاغل خانگی با 
دریافت هر سرانه 10 میلیون تومان که بصورت 

وام های قرض الحسنه بوده دریافت نموده اند.
مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان البرز 
تاکید کرد: از میان دریافت کنندگان وام ازدواج نیز 
جمعا 3۸ میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداخت 
شده که زمزمه هایی شنیده می شود که در سال 9۸ 

قرار بر این است تا این تسهیالت دو برابر شود.
وام  ایثارگران  میان  از  کرد:  اعالم  همچنین  وی 

ازدواج این عزیزان به دو برابر خواهد رسید که با 
سود پایین دریافت می نمایند.این مسئول در بخش 
دیگری اظهار داشت: در بخش صنعت در سال 96 
بالغ بر 2100 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده 

که البرز رتبه یک استان را کسب کرده است.
وی در پایان گفت: یکی از اهداف این بانک تشویق 
و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه 
گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه 
نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی 
و حرفه ای و همچنین کمک به توسعه اقتصادی 
و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و 
فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس 
برنامه های وزارت تعاون، بکارگیری و استفاده از 
امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت 
و توانمندی های بخش تعاونی با هدف افزایش 
سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی،حمایت مالی و 
اعتباری از انتقال فعالیت ها و کاهش تصدی های 
بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی با اولویت 
دادن به تعاونی ها، فراهم نمودن بستر مناسب برای 
توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت های 
به  کمک  و  تعاونی  بخش  اولویت  با  اقتصادی 
حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونی ها در بازار 

بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی می باشد.

مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون البرز:

بانک توسعه تعاون رتبه برتر در خدمات رسانی است

مفقودی
به  و  به شماره شاسی 1۵۵034۸1  مالک خودرو  ارومیه  پورحسن  مرضیه  اینجانب 
شماره  موتور 124۸4179977 وبعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکوردارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلو 
متر14 جاده مخصوص تهران کرج شرکت پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 

نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر انجام خواهد شد.
نوشهر

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
مورخ   –13976031۸016000731 و   13976031۸016000730 شماره  رای   برابر   
1397/7/1۸ 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  خانمها سکینه  حسینعلی پور و شورا تنگسار فرزندان علی و احمد به 
شماره  شناسنامه 7 و97 صادره از رحیم آباد  به شماره ملی 2691249344- 63199346۵4 
در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 23  متر مربع  جهت  الحاق به پالک ثبتی 713  
فرعی ) مشاعا بالسویه ( پالک 1410 فرعی از 164 اصلی مفروز  و مجزی  شده از پالک 
– فرعی از 164 اصلی واقع در قریه رحیم آباد خریدار شده از مورد نسق مالک رسمی خانم 
ربابه ناتوان محرزگردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
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  
1038- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/17

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  آبادی دارای شناسنامه شماره  973  بشرح دادخواست  خانم منور حبیبی بدل 
کالسه  972266   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان احمد علی اصغر لو بشناسنامه ۵94   در تاریخ 97/4/22 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   اکبر  علی اصغر 
لو فرزند احمد –ش ش 127   خوی –پسر متوفی/2-   نادر علی اصغر لو فرزند  
احمد   -ش  ش     1۸9  خوی-پسر متوفی/3-  ناصر علی اصغر لو فرزند احمد 
-ش  ش4112۵ –خوی-پسر متوفی/4- حمید   علی اصغر لو فرزند احمد - ش 
ش  1007    -خوی-پسر متوفی/۵- شوکت  علی اصغر لو فرزند احمد -  ش ش   
1010 خوی- دختر متوفی/6-  حمید علی اصغر لو فرزند احمد -ش ش 2۵62  
خوی –دخترمتوفی/7-  زهرا  علی اصغر لو فرزند احمد  -ش ش  9042    خوی 
-دختر متوفی/۸-  منور حبیبی بدل آبادی فرزنداحمد   -ش ش 973 خوی-زوجه  
متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 13976031۸020002۵36 -97/9/1۵ هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای رمضان امرانی 
فرزند یعقوب بشماره  شناسنامه  ۸۵۵ صادره  از رودسر  و کد ملی 26904۸2169 
بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر بنای  احداثی به مساحت  3۵/۸0 متر مربع  
پالک 3334 فرعی  311 اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه  600 تفکیکی  از اصلی 
مذکور  واقع  در شیخ زاهد محله بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی سازمان 
اموال  و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 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.
1062- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/17

آگهی مزایده اموال منقول
بموجب دادنامه شماره 970997049۵۸00041 مورخ 97/01/30 صادره از شعبه 2۸ شورای 
حل اختالف اردبیل، محکوم علیه پیمان امامی محکوم است به پرداخت مبلغ ۵۵/۸60/000 
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای میرصادق میری صومعه و مبلغ 2/720/000 
ریال بابت نیم عشر دولتی، با توجه به امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به و توقیف مال، 
محکوم له تقاضای فروش یکدستگاه خودروی سواری تیبا نموده است که موضوع به کارشناس 

ارجاع و نظریه کارشناسی واصل و به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.
خودروی سواری تیبا- سواری بشماره انتظامی744 ه ۸۵ ایران 91- مدل 139۵ – رنگ سفید 
روغنی دوگانه سوز دستی با وضعیت سالم و آماده به کار به مبلغ 300/000/000 ریال معادل 

سی میلیون تومان برآورد و ارزیابی گردیده است.
بنابریان جلسه مزایده مورخ 1397/12/01  از ساعت 10:30 الی 11 صبح واقع در چهارراه 
امام مجتمع شورای حل اختالف اردبیل- شعبه دوم اجرا، در حضور نماینده دادستان محترم 

اردبیل برگزار خواهد شد.
مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. طالبین 
می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را 
اعالم نمایند مزایده به باالترین قیمت واگذار خواهد شد و برنده مزایده ده درصدثمن معامله را 
فی المجلس پرداخت و نسبت به مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم 

واریزی در مهلت مقرره ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اردبیل- رادمرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای یوسف رضازاده خوئی دارای شناسنامه شماره  ۵2۵ بشرح دادخواست به کالسه  
9722۵1/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان لطیفه حاجی زاده  بشناسنامه 431   در تاریخ 97/10/19 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  محمد علی  رضازاده خوئی 
فرزند  اسماعیل   –ش ش 1207 خوی –پسر متوفی/2- یوسف  رضازاده خوئی فرزند  
اسماعیل   -ش  ش   ۵2۵ خوی-پسر متوفی/3-   ناهید رضازاده خوئی فرزند اسماعیل  
-ش  ش 30342    –خوی-دختر متوفی/4-  مریم  رضازاده خوئی فرزند اسماعیل   - 
ش ش  637    -خوی-دختر متوفی/۵-   اکرم رضازاده خوئی فرزند اسماعیل  -  ش 
ش   26   خوی- دختر متوفی/6-  نادره رضازاده خوئی فرزند اسماعیل   -ش ش161 
خوی –دخترمتوفی/7-  محبوبه  رضازاده خوئی فرزند اسماعیل   -ش ش 164 خوی 
-دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره  13976031۸0160001120  و13976031۸0160001121– مورخ 
1397/9/2۸ 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  آقایان محمد و علی رستمی توسه چال فرزندان 
قاسم  به شماره  شناسنامه 622 و ۸93 صادره از قزوین به شماره  ملی 432213۸۸71- 
4322۸639۵7 در ششدانگ یک قطعه  زمین  مشتمل بر یکباب  خانه  به مساحت 
311/27  متر مربع  ) مشاعا بالسویه ( به پالک ۸21 فرعی  از 173  اصلی  مفروز  و 
مجزی  شده از  پالک -  فرعی  از 173  اصلی  واقع در قریه  ترشکوه خریدار شده از 
مورد نسق مالک رسمی مهدی سحابی محرزگردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 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.
1039- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/17

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 239و رای شماره 100۵۵۵۸ مورخه 
97/۸/12  به تقاضای آقای شاهدین شرفی نیا فرزند غالمعلی نسبت به قسمتی از 
ششدانگ  یکباب عمارت به مساحت ۵6/7۵  متر مربع مجزی شده از پالک  3۵فرعی 
از2۸   اصلی واقع در بخش 3 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( علی حیدر آزادی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
تاریخ  از  ماه  برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک  دارند و  تسلیم 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۵۵۵74 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17

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

آگهی مزایده منقول- نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه970424   این اجرا و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه 
خانواده فردیس له:خانم رعنا باالنده و علیه:محرمعلی  رحمیی محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت 361قطعه سکه بهار آزادی در حق محکوم له و مبلغ 234/6۵0/000 نیم 
عشردولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابالغ شده ودر مهلت مقرر 
نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای 
محکوم به و هزینه اجرائی  اموال منقول متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف و 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در 
مورخ 97/12/7 از ساعت 11 ای 12 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس 
از طریق مزایده به فروش می رسد ،مزایده از مبلغ 10۵/000/000  ریال نظریه کارشناسی 
شروع می شود وبه هرشخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید،فروخته 
خواهدشد.ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از 
خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی 
و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت 
مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه 
واز محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده 
نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از 
سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنـأ طالبین به شرکت در 
مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید 
نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد،روز بعد در همان ساعت و مکان 

برگزار خواهد شد .
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است: الف . مشخصات خودرو 

- شماره انتظامی : 679/6۸ن14   رنگ:نقره ای   تعداد محور:2
نوع:سواری  شماره شاسی :14122۸327۵969   تعداد سیلندر:4 

سیستم و تیپ : پراید جی تی ایکس آی    شماره موتور: 00۸۸4222  نوع سوخت : بنزین 
مدل: 13۸3  تعداد چرخ : 4  ظرفیت: ۵ 

ب. وضعیت ظاهری و فنی خودرو )در زمان بازدید(
اطاق و بدنه: درب کاپوت و صندق عقب و سقف افتاب سوختگی    دارد خوردگی جزیی 

دربها    موتور: سالم است 
داشبورد:مستهلک و شکستگی دارد   گیربکس: سالم دارد

صندلی و تودوزی:مستهلک    دیفرانسیل:سالم   تجهیزات: ضبط و پخش فاقد پنل
تایرها :70% آج دارد 

نقایص ظاهری: رنگ پریدگی سقف و دربها کاپوت و صندق عقب و خط خوردگی 
دربها بیمه ایران 9سال

تخفیف و تا 9۸/9/20 دارای بیمه شخص ثالث است.
باعنایت  به مراتب فوق و همچنین میزان استهالک بر مبنای سال تولید و کیلومتر کارکرد 

قیمت خودرو مبلغ
10۵/000/000 ریال معادل ده میلیون و پانصد هزار تومان به نظر می رسد 

توضیحات: مبلغ پانصدو بیست هزارتومان ختالفی دارد-اصل مدرک رویت نشد .
آدرس خودرو مورد مزایده: پارکینگ متین فردیس م/ک1274

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس -اعظم پور

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف ها و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آراء 
صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی کوهدشت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان  اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید .
1-برابر رای شماره 13976032۵0020024۵6 متقاضی آقای علی حسین امرایی راد 
فرزند بساط بشماره شناسنامه ۵2۵۸ صادره از کوهدشت در دو دانگ از ششدانگ 
از  متر مربع پالک 16فرعی  به مساحت ۸4۸۵0/61  آبی  یک قطعه زمین مزروعی 
1اصلی واقع در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس باغ زال مرکزی  

خریداری از مالک رسمی آقای بساط امرایی 
 2- برابر رای شماره 13976032۵0020024۵۸ متقاضی آقای نریمان امرایی فرزند 
بساط بشماره شناسنامه 16۵9صادره از کوهدشت در دو دانگ از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی آبی به مساحت ۸4۸۵0/61 متر مربع پالک 16فرعی از 1اصلی واقع 
در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس باغ زال مرکزی  خریداری از 

مالک رسمی آقای بساط امرایی
  3- برابر رای شماره 13976032۵2002460 متقاضی آقای حسین امرایی  فرزند 
بساط بشماره شناسنامه ۵2۵9 صادره از کوهدشت در دو دانگ از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی آبی به مساحت ۸4۸۵0/61 متر مربع پالک 16فرعی از 1اصلی واقع 
در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس باغ زال مرکزی  خریداری از 

مالک رسمی آقای بساط امرایی  
4- برابر رای شماره 13976032۵002003744 متقاضی آقای سید محمد تقی عینی 
فرزند سید باقر بشماره شناسنامه 17۸02صادره از کوهدشت در سه دانگ از ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 73/2۵ متر مربع پالک 979فرعی از 6۵اصلی واقع در 
بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس خیابان بوعلی نرسیده به چهارراه 

بوعلی خریداری از مالک رسمی آقای عباس عباسی گراوند 
نسب   احمدعینی  آقای سید  متقاضی  رای شماره 13976032۵2003742  برابر   -۵
سید عزیز علی  بشماره شناسنامه 419013۸3۵۵صادره از کوهدشت در سه دانگ از 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 73/2۵ متر مربع پالک 979فرعی از 6۵اصلی 
واقع در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس خیابان بوعلی نرسیده به 

چهارراه بوعلی خریداری از مالک رسمی آقای عباس عباسی گراوند 
تاریخ انتشار نوبت اول :1397/11/1  تاریخ انتشار نوبت دوم :1397/11/17 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوهدشت – حسن نصرتی 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

هیات  139/10/03کالسه  1146مورخ  شماره  97برابررای  سال   ۵۵ کالسه  پرونده   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای قدرت حیدر زاده فرزند علی بشماره شناسنامه 113۸ صادره ازپلدختر 
در ششدانگ عرصه و اعیان  یک باب عمارت مسکونی به مساحت  120  متر مربع 
پالک 1 فرعی  از پالک 116اصلی واقع درکاوه کالی  پلدختر  بخش 7خرم آباد 
خریداری از مالک رسمی آقای داربلوط مجانی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/17 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/۵ 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

 دشمن به دنبال ایجاد فضای دوقطبی 
در کشور است

سلیمانی- گلستان: سردار حسین معروفی, فرمانده 
سپاه نینوا گلستان در جلسه قرارگاه شهید علم 
الهدی راهیان نور دانشجویی استان گلستان اظهار 
کرد: در پیروزی انقالب اسالمی  همه ملت ایران 
و همه اقوام و مذاهب در کنار هم جمع شدند وبا 

برکت الهی حکومت اسالمی تشکیل شد.
نکردن دستاورد  بیان  با  بی جا  با غفلت  برخی 
های انقالب به این نظام ظلم می کنند در صورتی 
که  اگر امروز انقالب به این جایگاه رفیع رسیده، 
است،  بسیاری  فداکاری های  و  مرهون زحمات 
اگر به کشورهای اطراف نگاه کنید متوجه امنیت 
کشورمان خواهید شد. مگر پاکستان بمب اتم ندارد 
پس چرا وقتی پهبادهای آمریکایی مراسم عروسی 
و  برخورد  برای  اراده ای  می کند  بمباران  را  آنها 

مبارزه با این کشوردر آنها وجود ندارد؟
سردار معروفی ادامه داد : در گذشته  پادشاه که نفر 
اول کشور بود هیچ اختیار و اراده ای برای رفت 
و آمد نداشت، اما انقالب اسالمی و دفاع مقدس 

با مولفه هایی مانند ایمان، اعتقاد و باور حقیقی و 
مدیریت صحیح اسالمی توانست به اسالم و ایران 

عزت دهد.
وی تصریح کرد: وزیر اسبق خارجه آمریکا بیان 
میکرد که 70 کارگروه عملیات روانی در فتنه ۸۸ 
ایجاد کردند، اما تمام سناریوهای دشمنان قسم 
خورده انقالب با تدبیر و درایت رهبری نقش بر 
آب شد. معروفی همچنین خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر دشمن در تالش است با ایجاد فضای 
دو قطبی و تفرقه در صدد است جامعه ما را به 
تباهی بکشاند و به دنبال این است که راه مردم 
و حکومت را جدا کند  در حالیکه امروز همه به 
دنبال اعتالی نام ایران و عزت مردم این کشور 

هستند.
وی ضمن بیان اینکه در کجای دنیا دانشمند هسته 
ای و یا دفاعی 3۵ ساله داریم اظهار کرد:  این 
انقالب  رویش  و  توان  دهنده  نشان  ها  توانایی 

اسالمی ایران است.

افزایش 73 درصدی سرمایه شرکت 
فوالد مبارکه

اقتصادی  معاونت  اصفهان: سرپرست  بهادری- 
و مالی فوالد مبارکه گفت: مجوز افزایش سرمایۀ 
سنگین و جذاب شرکت از محل سود انباشته توسط 
سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد و به این 
ترتیب سرمایۀ شرکت با 73 درصد رشد از 7 هزار و 
۵00 به 13 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. 
افزایش سرمایه  این  افزود:  طهمورث جوانبخت 
به منظور اصالح ساختار مالی با توجه به مخارج 
انجام شده جهت تکمیل طرح های در دست اجرا، 
مشارکت انجام شده در افزایش سرمایۀ شرکت های 
فرعی و وابسته، تملک سرمایه گذاری های بلندمدت 
و سرمایۀ در گردش موردنیاز جهت برنامه های آتی 
شرکت انجام می گیرد. وی با تأکید بر این که با ثبت 
این افزایش سرمایه، شرکت فوالد مبارکه جایگاه 
بزرگ ترین شرکت بورسی را از آن خود خواهد 
کرد، در خصوص تاریخ برگزاری مجمع عمومی 
مجمع  این  کرد:  تصریح  شرکت  این  فوق العاده 
روز چهارشنبه 24 بهمن ماه در محل سالن نگین 

سپاهان شهر برگزار خواهد شد. سرپرست معاونت 
اقتصادی و مالی فوالد مبارکه در بخش دیگری از 
سخنان خود درخصوص عملکرد درخشان شرکت 
در 9ماهۀ سال 97 افزود: درآمد فوالد مبارکه در 
بازۀ زمانی مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل با 
افزایش 46 درصدی به 16 هزار و 1۵0 میلیارد تومان 
رسید که این موفقیت در نتیجه کسب رکوردهای 
همۀ  تالش  و  هزینه ها  صحیح  مدیریت  تولید، 
همکاران زحمتکش به دست آمد. در بیست و یکمین 
 ،)IMI100( همایش معرفی شرکت های برتر ایران
شرکت فوالد مبارکه رتبۀ اول گروه فلزات اساسی 
را به خود اختصاص داد و در بین 10 شرکت برتر 
ایران قرار گرفت.  به گزارش خبرنگار فوالد همایش 
معرفی 100 شرکت برتر ایران هشتم بهمن ماه با 
حضور رئیس سازمان مدیریت صنعتی، سرپرست 
سازمان گسترش و نوسازی و جمعی از مدیران 
عامل صنایع کشور در سالن همایش های بین المللی 

سازمان صداوسیما برگزار شد.
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 آشنایی 1۲۰۰ دانش آموز کشور
 با اماکن خاطره انگیز انقالب 

در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 1200 دانش آموز از سراسر 
کشور با اماکن تاریخ ساز و خاطره انگیز انقالب اسالمی در تهران آشنا می 
شوند. به گزارش پیام زمان؛علی جانباز معاون فرهنگی اتحادیه انجمن های 
اسالمی کشور با اعالم این خبر افزود: دانش آموزان امروز کشور، روزگار 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس را به چشم ندیده اند و این وظیفه ماست 
که برای آشنایی هرچه بیشتر آنها با تاریخ کشورمان برنامه ریزی کنیم. از 
این جهت با پیش بینی مجموعه برنامه های »کاردوی مدرسه انقالب« تالش 

کردیم قدمی در این مسیر برداریم.
علی جانباز ادامه داد: در »کاردوی مدرسه انقالب« دانش آموزانی در سراسر 
کشور در قالب اردوهای تشکیالتی به تهران می آیند و ضمن بازدید از اماکن 
تاریخی و انقالبی شهر تهران، با حضور مربیان و اساتید مربوطه با تاریخ هر 
کدام از مجموعه ها به طور خاص آشنا می شوند. اتفاقی که می تواند به 
افزایش دانش عمومی دانش آموزان در حوزه انقالب اسالمی منجر شود. 
معاون فرهنگی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزی تصریح کرد: دانش 
آموزان در این کاردو از اماکنی نظیر باغ موزه قصر ، باغ موزه دفاع مقدس،کاخ 
سعدآباد،موزه عبرت و جماران بازدید می کنند. ضمن آن که برنامه ریزی ما 
این است تا اواخر بهمن ماه تعداد 1200 تن از دانش آموزان عضو انجمن های 
اسالمی سراسر کشور در کاردوی مدرسه انقالب شرکت کنند که تا کنون ۸00 

تن از استان های مختلف کشور در این قالب به تهران آمده اند.
جانباز در پایان اظهار داشت: مربیان و اهالی آموزش می دانند که قالب اردو 
یکی از موثرترین قالب ها و روش های انتقال مفاهیم به دانش آموزان است. از 
این جهت تالش کرده ایم که این کار مهم و بزرگ را در قالب اردو انجام دهیم 
که از شعار فاصله بگیریم و به طور عملیاتی بتوانیم به آشنایی دانش آموزان با 

مفاهیم انقالب کمک کنیم.

پرداخت الکترونیک در ۶۰ درصد تاکسی خطی ها

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه 33 هزار تاکسی خطی 
فعال داریم، گفت: بیش از 23 هزار تاکسی خطی فعال مجهز به پرداخت 
الکترونیک شده است و شهروندان می توانند از طریق موبایل کرایه تاکسی 
را پرداخت کنند.علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در 
گفت وگو با فارس، در خصوص توزیع الستیک در بین تاکسیرانان گفت: 
بیش از  ۵0 هزار حلقه الستیک بین تاکسیرانان توزیع شده است. در ابتدا که 
الستیک ها را توزیع می کردیم این امکان برای خودروهای ون وجود نداشت؛ 
اما با پیگیری های صورت گرفته تا کنون برای 7 هزار تاکسی ون الستیک 

تهیه کرده ایم.
وی در خصوص نرخ الستیک های توزیعی بین تاکسیرانان گفت: با نرخ 

مصوب دولتی و 2۵ تا 30 درصد پایین تر از نرخ بازار است.
پرداخت های  خصوص  در  تهران  شهر  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل 
الکترونیکی شهروندان در  تاکسی ها گفت: زیرساخت ها را فراهم کرده ایم تا 
کنون سه شرکت اپلیکیشن های خود را راه اندازی کرده است و همچنین 1۵ تا 

20 شرکت کوچک و بزرگ هم در این زمینه مجوز دریافت کرده اند.
وی با بیان اینکه 33 هزار تاکسی خطی فعال داریم، گفت: بیش از 23 هزار 
تاکسی خطی فعال مجهز به پرداخت الکترونیک شده است و شهروندان 

می توانند از طریق موبایل خود کرایه تاکسی را پرداخت کنند.

خبر

امکان سفر برای ۲۵۰ هزار بازنشسته 
تا پایان سال فراهم شد

کشوری  بازنشستگی  صندوق  ومالی  اداری  معاون 
گفت: امسال امکان سفر برای 2۵0 هزار بازنشسته 
امیدواریم  که  است  شده  فراهم  همراه  نفر  یک  و 
بازنشستگان به خصوص در ایام پایانی سال، از این 

خدمت استفاده کنند.
سالگرد  چهلمین  داشت  گرامی  با  پورذاکری  امین 
پیروزی انقالب اسالمی، گفت: پس از انقالب، 31 
خدمت جدید عالوه بر برقراری و پرداخت حقوق 
بازنشستگی به بازنشستگان تحت پوشش این صندوق 
ارائه می شود. وی افزود: صندوق بازنشستگی کشوری 
با حدود نیم قرن سابقه خدمت به بازنشستگان، در 
کشور  از جمعیت  نفر  هزار  از 67  بیش  سال ۵7، 
)معادل 0.1۸ درصد( را تحت پوشش قرار داده بود، 
که این تعداد امروز و در چهل سالگی انقالب به بیش 
از یک میلیون و چهارصد هزار نفر )معادل 1.7 درصد( 

از جمعیت کشور رسیده است.
وی با اشاره به مهم ترین خدمات رفاهی صندوق 
بازنشستگی کشوری اظهار داشت: خدمات متنوعی در 
حال حاضر به بازنشستگان و موظفین صندوق عالوه 
بر پرداخت حقوق ارائه می شود که به جز خدمات 
آنالین، هفت خدمت نیز از طریق دفاتر پیشخوان 

دولت قابل ارائه و دسترسی است.
پور ذاکری گفت: جمعیت بازنشستگان تحت پوشش 
در سال ۵7 بیش از 67 هزار نفر، در سال 67 حدود 
171 هزار نفر، در سال 77 بیش از 390 هزار نفر و در 
سال ۸7 نیز به 972 هزار نفر رسید که این جمعیت 
در حال حاضر به باالی یک میلیون و 400 هزار نفر 
رسیده و این نشان از رشد جمعیت بازنشستگی و 
سالمندی در کشور دارد. وی با اشاره به مهم ترین 
خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: 
تحت  با   77 سال  از  درمان  تکمیلی  بیمه  خدمت 
پوشش قرار دادن حدود 400 هزار نفر از بازنشستگان 
در  جمعیت  این  و  شد  آغاز  تکفل  تحت  افراد  و 
سال ۸7 به یک میلیون نفر و امسال به بیش از 2 
میلیون نفر افزایش یافته، ضمن اینکه 3۵ هزار نفر از 
بازنشستگان با بیماری های خاص و صعب العالج نیز 
از این خدمت بهره مند شده اند. معاون اداری و مالی 
صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت مستقیم حقوق 
و کاهش واریز حقوق بازنشستگان از چند روز به 
چند ساعت در سراسر کشور را یک دستاورد مهم 
و قابل اعتنا عنوان کرد و افزود: تا سال ۸7 تنها استان 
تهران پرداخت مستقیم و از خزانه کل کشور را تجربه 
می کرد که با اجرا شدن این طرح، اکنون بازنشستگان 
تمامی 31 استان کشور به صورت همزمان و به فاصله 

چند ساعت حقوق خود را دریافت می کنند.

خبر

اعتراض  و  ثبت نام  روزه   10 امروزفرصت 
جاماندگان بسته حمایتی دولت به پایان می رسد .

براساس اعالم مسئوالن وزارت رفاه، خانوارهایی 
که درآمد آنها کمتر از 3 میلیون تومان در ماه است 
و تاکنون بسته حمایتی دولت را دریافت نکرده اند 
از فرصت 10 روزه ثبت نام برخوردار هستند که 
بر اساس برنامه تعیین شده، تاریخ ثبت نام امروز؛ 
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براین اساس و بعد از این مرحله، استحقاق  سنجی 
ثبت نام شدگان ظرف مدت یک هفته کاری انجام 
خواهد پذیرفت لذا بر اساس نتایج استحقاق سنجی 
به تمام متقاضیان از طریق شماره تلفن همراهی که 
با آن کد ملی خود را ارسال کرده اند، پاسخ داده 

می شود.
سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرده فرآیند فوق از 
ابتدای شروع طرح اعالم شده و هیچگونه انحرافی 

در آن صورت نگرفته است.
این درحالی است که هنوز تعداد زیادی  از بیمه 
شدگان و شاغالن تامین اجتماعی با حقوق کمتر از 

3 میلیون تومان بسته حمایتی نگرفته اند.

علی خدایی، عضو شورای عالی کار گفته است: 
این مبلغ اختصاص یافته ای که برای این بسته ها 
اختصاص یافته اگر تقسیم بر مبلغ 200 هزار تومان 
کنیم، این رقم برای حدود 7,۵ میلیون نفر پیش 
بینی شده است. بنابر این اگر بیمه شدگان تأمین 
اجتماعی را شاغل و بازنشسته را در نظر بگیرید 
مشاهده می کنید، 11,۵ میلیون نفر بیمه شده داریم 

و از طرفی 3,۵ میلیون نفر هم بازنشسته داریم که 
از این حدود 1۵ میلیون نفر می توان گفت که تنها 

7,۵  میلیون نفر مشمول بسته حمایتی می شوند.
وی ادامه می دهد: آمار تأمین اجتماعی نشان می 
تأمین  مشمول  آمار  90درصد  از  بیش  که  دهد 
اجتماعی درآمدی کمتر از 3میلیون تومان دارند. 
شده  بیمه  رسمی  کارگران  تمام  برای  رقم  این 

سازمان  که  می کنم  تعجب  و  کند  نمی  کفایت 
برنامه و بودجه چطور این را تشخیص داده است 
که رقم بسته حمایتی کارگران این مبلغ را واریز 
کرده است. عضو شورای عالی کار می افزاید: بانک 
های اطالعاتی متعددی برای شناسایی این افراد 
در اختیار دولت است. قطعاً نیاز آنها به بسته سبد 
حمایتی به مراتب بیشتر از سایر کارگران است. 
اما کندی عجیب و غریبی در روند کار دولت در 
پرداخت بسته حمایتی دیده می شود. قرار بود ۵ 
بسته قبل از پایان سال واریز شود، اما مشاهده می 
کنیم که هنوز بسته اول به صورت کامل واریز نشده 

است.
خدایی بیان می کند: راه های شناسایی کارگران در 
کارگاه های غیر رسمی قابل شناسایی است. یکی 
از این روش ها، پرداخت یارانه است. این دسته 
از افراد نیازمند حمایت دولت هستند و تبعیض 
مزدی این روزها بسیار زیاد است؛ عدم پرداخت 
بسته حمایتی به کارگرانی که بیمه نیستند یکی از 
تبعیض های مزدی است. ممکن است این تبعیض 

ها تبعات خوبی نداشته باشد.

امروزآخرین مهلت اعتراض »جاماندگان بسته حمایتی« 

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح گفت: 
دیگر برنامه ای برای بخشش اضافه خدمت به صورت کلی وجود 

ندارد و این موضوع مستقیما به فرماندهان محول شده است.
سردار موسی کمالی درباره بخشش اضافه خدمت مشموالن 
غایب گفت: بر اساس قانون افرادی که مرتکب غیبت، سه و 6 ماه 
اضافه خدمت می شوند، در زمان اعزام و حین خدمت اگر حسن 
انجام وظیفه، شجاعت و رشادت داشته باشند، فرماندهان می توانند 

تا دو سوم اضافه خدمت این افراد را ببخشند.
مسلح  نیرو های  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
خاطرنشان کرد: از سال 9۵ این موضوع بر اساس ضوابط به 
برنامه ای برای بخشش اضافه  فرماندهان محول شده و دیگر 

خدمت به صورت کلی وجود ندارد.

بخشش رسارسی اضافه خدمت 
منتیف شده است

وزیر آموزش وپرورش از حذف ساعت تدریس مدیران از سال 
آینده خبر داد.

محمد بطحایی در سفر یک روزه به استان اصفهان که به نمایندگی از 
هیئت دولت و به مناسبت چهلمین فجر انقالب اسالمی انجام شد، 
در جلسه شورای آموزش وپرورش استان اصفهان با تبریک چهلمین 
سال پیروزی انقالب اسالمی اظهار کرد: فشارهای اقتصادی در 
قالب کاهش صادرات نفت، تعطیلی بنگاه های اقتصادی، خروج از 
برجام و... از جمله برنامه هایی بود که دولت آمریکا برای فشار به 
جمهوری اسالمی دنبال کرده است. هرچند دشمن سعی می کند 
تاب آوری مردم در مقابل مشکالت را کاهش دهد اما وحدت و 
همدلی می تواند کمک کند این بحران را به خوبی پشت سر بگذاریم. 
بطحایی گفت: هیچ دستگاهی با این وسعت و گستردگی با مردم 
سروکار ندارد لذا با وجود همه سختی ها آموزش وپرورش باید 
به سمت پیشرفت و تحول گام بردارد. وی ادامه داد: ماموریت 
اصلی در آموزش وپرورش تقویت و آموزش مهارت های زندگی به 
دانش آموزان است نه آموزش فرمول های مختلف، که هیچ کاربردی 
در زندگی افراد ندارد. به گزارش مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و 
حوزه وزارتی آموزش وپرورش، وزیر آموزش وپرورش افزود: در 
دهه های اخیر کار آموزش وپرورش آماده کردن دانش آموزان برای 

ورود به مراکز آموزش عالی شده است.

 حذف ساعت تدریس مدیران
 از سال آینده

رئیس سازمان بهزیستی کشور از گسترش خانه های حمایتی 
نگهداری  مراکز  با  ها  این خانه  و گفت:  داد  سالمندان خبر 

سالمندان متفاوت هستند و ساختاری شبیه خانواده دارند.
وحید قبادی دانا به ایرنا گفت: در این خانه ها، سالمندان به طور 
داوطلبانه حضور پیدا می کنند و اقامت در این خانه ها، شبانه 
روزی است اما سالمندان در طول روز می توانند به خواست 

خود خارج شوند و به امور خود بپردازند.
وی ادامه داد: در این خانه ها، تعداد محدودی سالمند به طور 
مثال 10 سالمند زندگی می کند و شرایط آنها مانند خانه است.

وی اضافه کرد: این طرح در حال حاضر به تدریج در حال انجام 
شدن در برخی استان ها است و امروز سه شنبه نیز خانه حمایتی 
سالمند در سنندج افتتاح می شود.رئیس سازمان بهزیستی کشور  
به ایرنا گفت: با توجه به افزایش جمعیت سالمند در آینده و 
اینکه ساالنه 700 هزار سالمند به جمعیت سالمندان کشور 
افزوده می شود، گسترش خانه های حمایتی سالمند یکی از 
طرح های خوب برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان به شمار 

می رود.
قبادی دانا افزود: شرایط خاصی برای ورود سالمندان به خانه 
های حمایتی وجود ندارد و ورود آنها به صورت داوطلبانه 

خواهد بود.

گسرتش خانه های حماییت 
ساملندان 

مفقودی
سبز(خودروی  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
موتور  شماره  به    1396 مدل   X33S:تیپ سیستم:ام.وی.ام  بک  هاچ  سواری 
به   NATGBAYL0H101100۸ شاسی شماره  و   MVM4۸4FBDH01066۸

نام میالد دارمی مفقود گردیدوازدرجه اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

مفقودی
شهربانی  شماره  به   1600i پیکان  سواری  خودرو  مالک  محمدی  سیروان  اینجانب 
72ل99۸ایران 29 و شماره بدنه ۸3۵06۵0۵ و شماره موتور 112۸303۵196 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی خودرو مذکور را نموده، لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 

نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

مفقودی 
000470c برگ سبز پراید مدل 76با شماره پالک ۸19 ص32ایران ۸2 شماره موتور
از درجه  ثنایی فر مفقود گردیده و  آزاده  و شماره شاسی s1412276۵37694بنام 

اعتبار ساقط می باشد
بابل 

آگهی دادنامه
تنظیم:1397/11/2-شماره  دادنامه:9709976110۵01264-تاریخ  شماره 
شعبه:970764.پرونده  بایگانی  97099۸6110۵00690-شماره  پرونده: 
اهوازتصمیم  شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه2دادگاه  کالسه:97099۸6110۵00690 
نهایی شماره9709976110۵01264.خواهان: آقای میالدتصدیقی فرزندمحمودباوکالت 
اهواز- خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  نژادفرزندمحمدکاظم  بهروزتدین  آقای 
شهراهواز-خیابان شریعتی خیابان وکیلی پالک126طبقه سوم دفتروکالت بهروزتدوین 
نژاد.خواندگان:1-آقای کیوان برومندزاده فرزنداحمدبه نشانی استان خوزستان-شهرستان 
اهواز-اهواز-زندان مرکزی2-آقای رضابرومندزاده فرزنداحمدبه نشانی مجهول المکان.
خواسته: اعسارازپرداخت هزینه دادرسی.رای دادگاه:درخصوص دعوی خواهان آقای 
میالدتصدیقی فرزند محمودبه طرفیت خواندگان1-آقای رضابرومندزاده فرزنداحمد2-
دادرسی مرحله  اعسارازپرداخت هزینه  فرزنداحمدبه خواسته  برومندزاده  کیوان  آقای 
که  نموده  اعالم  خواهان  اینکه  نظربه  پرونده  محتویات  بابررسی جمیع  بدوی،دادگاه 
اموالی که بتواندباآن هزینه دادرسی راپرداخت نمایدنداردودرجهت اثبات ادعای خودبه 
شهادت شهوداستنادنموده لذاتقاضای رسیدگی وصدورحکم راداردودادگاه در راستای 
دعوی خواهان واین که دلیل ابرازی خواهان عالوه بروضعیت مالی وی،گواهی گواهان 
بوده ،به همین جهت ضمن صدورقراراستماع گواهی گواهان تعرفه شده خواهان وابالغ 
درجلسه  خواهان  گواهان  واینکه  دادگاه  به  گواهان  معرفی  جهت  در  خواهان  به  آن 
مورخ97/11/1این دادگاه حاضرو مودای گواهی آنان داللت براعسارخواهان ازپرداخت 
هزینه دادرسی مربوطه داردوخواندگان دعوی درجلسه دادرسی باوصف ابالغ حاضرنشده 
وخوانده ردیف دوم الیحه دفاعی ارسال نموده ودر راستای ردادعای خواهان اعساردفاع 
موثری انجام نداده وتوجهابه این که تشخیص ارزش وتاثیر شهادت وگواهی بادادگاه است 
دادگاه نظربه دادخواست تقدیمی ومودای شهادت شهودکه داللت برعدم تمکن خواهان 
درپرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی داردطرح ادعای مطروحه ازطرف خواهان رامقرون 
به صحت تشخیص داده ومستندابه مواد۵07،۵06،۵0۵،۵04و۵0۸قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب21/1/1379حکم به اعسارومعافیت خواهان ازپرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی 
را صادرواعالم می نماید.رای صادره ظرف بیست روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

درمحاکم محترم تجدیدنظراستان خوزستان است.
فرزاداستکی-دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی-حقوقی اهواز

آگهی ابالغ 
مفاددادخواست وضمائم

دادخواست  فرزند-  حقیقی  وحید  وکالت  با  کوثرمرکزی  اعتباری  شرکت 
9704۵0/12/97به طرفیت1- جادرزرگانی فرزند لزوم2-فراق دهیمی فرزند خلف 
بخواسته مطالبه تقدیم کرده که به این شعبه ارجاع به شماره حقوقی به ثبت رسیده 
است حسب تقاضای نامبرده واجازه محکمه مستندا به ماده 73قانون آئین دادرسی 
درروزشنبه  وازنشرآگهی  کثیراالنتشاردرج  های  ازروزنامه  دریکی  نوبت  یک  مدنی 
مورخ 1397/12/1۸ساعت 17:30بعد ازظهردرجهت دادرسی درشعبه شورای حل 
اختالف مجتمع شماره دوحضوریابد ویا قبل ازموعد مقرربه دفتر شعبه مراجعه ویا 
دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم هرگونه دفاع وپاسخی به دعوی مطروحه 
حضورویاعدم  عدم  درصورت  است  نمایدبدیهی  اعالم  دادرسی  ازجلسه  واردقبل 

ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت. 
شعبه 12شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
 اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان دزفول

بخش  به  مربوط  دزفول  شهرستان  تحدیدحدوداختصاصی  ثبت  برابرماده14قانون 
سه دزفول را رسیدگی نموده وبه شرح ذیل آگهی می نماید:امالک واقع دربخش 
یکباب  ششدانگ  فرزندیوسفعلی  زاده  امین  دزفول:پالک114۵-گالبتون  سه 
نظامی  های  خیابان  بین  حافظ  درخیابان  واقع  مساحت111/30مترمربع  به  خانه 
ومدرس.پالک114۵-علیرضاامین زاده وشریک ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
13۸/2۵مترمربع واقع درکوچه سعدی منشعبه ازخیابان حافظ.تحدیدحدودپالک فوق 
وبه  شروع  درمحل  روزازساعت۸صبح  همان  )1397/12/۸(لغایت  ازروزچهارشنبه 
به شماره های فوق  به صاحبان ومجاورین  ثبت  آیدلذاوفق ماده14قانون  عمل می 
الذکراعالم می شودکه درساعت وروزمقرردرآگهی حضوربهم رسانندوچنانچه مالکین 
ماده1۵قانون  مقررحاضرنشوندبرابر  آنهادروقت  قانونی  ویانماینده  فوق  های  پالک 
ودرغیراینصورت  انجام  مجاورین  ازطرف  تحدیدحدوداظهارشده  عملیات  ثبت 
اعتراض داشته  ازنوبت تحدیدخارج می شوندوچنانچه مجاورین پالک های فوق 
تاحداکثر)30(روزاعتراض  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  ازتاریخ  باشندبایستی 
خودرابه این اداره تسلیم داشته ورسیددریافت دارندوظرف مدت یک ماه پس ازتسلیم 
داشته ورسیددریافت دارندوظرف یک ماه پس ازتسلیم اعتراض خوداقدام به تقدیم 

دادخواست به مرجع صالحه قضایی محل نمایند. تاریخ انتشار)1397/11/17(
عبداله قربانی فر-رئیس ثبت اسنادوامالک دزفول

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  اسد نجارپور     دارای شناسنامه شماره  214۵ بشرح دادخواست به کالسه  
9720۸4/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان محمود نجارپور بشناسنامه  99۵ در تاریخ 97/9/19 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   اسد نجارپور     فرزند 
محمود –ش ش 214۵ خوی –پسر متوفی/2- بهروز  نجارپور فرزند  محمود -ش  
ش    13 خوی-پسر متوفی/3-  سیروس نجارپور فرزند محمود -ش  ش 1۵9    –
خوی-پسر متوفی/4-   فیروز نجارپور فرزند محمود  - ش ش  21    -خوی-پسر 
متوفی/۵- فریده  نجارپور فرزند محمود -  ش ش   19 خوی- دختر متوفی/6- 
شهربانو  نجارپور فرزند محمود   -ش ش 2274     خوی –دخترمتوفی/7- فاطمه  
بدخشان  زهرا  متوفی/۸-   -دختر  محمود -ش ش  1629 خوی  فرزند  نجارپور 
زارعان  فرزند  کاظم   -ش ش 612    خوی-همسر متوفی/اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  لعیا سید علوی کوه کمر دارای شناسنامه شماره 2۸02۵432۵3 بشرح دادخواست 
به کالسه 97224۸/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان  احمد قنبرنژاد بشناسنامه  923   در تاریخ  97/10/30 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   امیر قنبرنژادفرزند  احمد  
–ش ش 279000۸۵1۵   خوی –پسر متوفی/2-   سمیه قنبرنژاد فرزند  احمد   -ش  ش    
279021229۵ خوی-دختر متوفی/3- لعیا سید علوی کوه کمر فرزند  میرجواد   -ش  
ش  109۸   –خوی-همسر متوفی/4-   لطیفه خضرلو فرزند  قنبر    - ش ش    ۵۵4 
-خوی-مادر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح  یک  شماره   شناسنامه  دارای  قنبرزاده  جواد  آقای   
3/2249ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان  حسینقلی  قنبرزاده بشناسنامه  ۵7 در تاریخ ۸9/9/17 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- مجید  قنبرزاده فرزند  حسینقلی    
–ش ش ۵39   -چالدران –پسر متوفی/2-  جواد قنبرزاده فرزند  حسینقلی   -ش  
ش    یک- چالدران پسر متوفی/3-   غالمرضا قنبرزاده فرزند حسینقلی    -ش  ش  
4۵   – چالدران -پسر متوفی/4-   چراغعلی  قنبرزاده فرزند حسینقلی    - ش ش  
3    - چالدران -پسر متوفی/۵- منصور  قنبرزاده فرزند حسینقلی  -  ش ش   60- 
چالدران - پسر متوفی/6-   مهناز قنبرزاده فرزند حسینقلی    -ش ش 20- چالدران 
–دخترمتوفی/7- شهناز  قنبرزاده فرزند حسینقلی    -ش ش  4  -چالدران -دختر 
متوفی/۸- عذرا قنبرزاده فرزند حسینقلی    -ش ش  ۵3 - چالدران -دختر متوفی/9-   
فرحناز قنبرزاده فرزند قاسم   -ش ش 3۵-  چالدران – دختر متوفی/10- عالم زر 
اصغری فرزند عشقعلی ش ش 3 –چالدران – همسر دائمی متوفی/ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای فرامرزصحرانشین سامانی  دارای شناسنامه شماره7۸ به شرح دادخواست به 
کالسه 970721 ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
درتاریخ  شناسنامه44  شماره  به  سامانی    بیابانی  جمیله  شادروان  که  داده  توضیح 
1397/10/21 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
1ـ  فرامرزصحرانشین سامانی  فرزندزلفعلی به شماره ملی 4622709694زوج

2ـ علی صحرانشین سامانی  به شماره ملی 1۸1۸1406۸3 فرزند ذکور
3ـ آذر صحرانشین سامانی  به شماره ملی 1۸1۸17390۵ فرزند اناث

4ـ  فرحناز صحرانشین سامانی به شماره ملی 1۸1۸19۸73۸ فرزنداناث
۵ـ مهناز صحرانشین سامانی به شماره ملی 1۸1۸244047فرزند اناث

6 ـ فیروزه صحرانشین سامانی به شماره ملی  4623136۸6۸ فرزند اناث والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصر وراثت
به   3۸3900961۸ ملی  شماره  و   1406 شماره  شناسنامه  دارای  منبری  امجد  آقای 
شرح دادخواست به کالسه 9714۵1/۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد منبری به شناسنامه 79۸ و شماره ملی 
3۸39003393 در تاریخ 21/10/1397 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. نقره منبری ش ش 917 ت ت 3/7/1329 و شماره ملی 3۸39004۵۸6 همسر 

متوفی
ملی 3۸3900961۸  منبری ش ش 1406 ت ت 2۸/12/1349 و شماره  امجد   .2

پسر متوفی
3. طال منبری ش ش 1277 ت ت 4/12/134۵ و شماره ملی 3۸3900۸311 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 8837 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی دادنامه
تنظیم:1397/9/27-شماره  دادنامه:97099769۵920079۵-تاریخ  شماره 

پرونده:97099۸69۵92002۵2-شماره بایگانی شعبه:9702۵7
پرونده کالسه 97099۸69۵92002۵2شعبه3۵شورای حل اختالف اهواز)334سابق(
ایمانی  ضیاء  سید  مدیریت  به  مهراقتصاد  شماره-خواهان:بانک  نهایی  تصمیم 
باوکالت آقای وحید حقیقی فرزند محمدعلی به نشانی طالقانی دفتروکالت سعید 
خوزستان- نشانی  به  جعفر  سید  فرزند  تفاخ  سیدعلی  صلیح،خواندگان:1-آقای 
دزفول شهرک شهید بهشتی لین4منزل سید جعفر2-آقای سید حکیم جعاوله فرزند 
خیابان31رضوان  فاز2کارمندی  رمضان  خوزستان-اهوازکوی  نشانی  به  نور  سید 
پالک7،خواسته:مطاله وجه چک،رای قاضی شورا درخصوص دادخواست بانک مهر 
اقتصاد باوکالت آقای وحید حقیقی بطرفیت1-سید حکیم جعاوله فرزندسیدنور2-
فقره  یک  وجه  تضامنی  نحوه  به  مطالبه  بخواسته  سیدجعفر  فرزند  تفاخ  سیدعلی 
چک به شماره سریال 433001عهده بانک انصار به مبلغ1۵9/400/000ریال،وهزینه 
دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه آن از تاریخ سررسید چک،قاضی 
سند  مستندبه  خواهان  تقدیمی،دعوی  دادخواست  حسب  اینکه  به  باعنایت  شورا 
تجاری مذکور است که در موعد قانونی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده 
وداللت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته دارد ونامبردگان درجلسه دادرسی 
مورخ 97/9/26علیرغم ابالغ قانونی حضور پیدا نکردند ودلیلی بربرائت ذمه خود 
ارائه نکردند،علیهذا دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص وقاضی شورا 
باتوجه به قاعده استصحاب  مستندا بندالف ماده9قانون شورای حل اختالف مصوب 
1394ومواد249و310و313قانون تجارت  ومواد19۸و۵1۵و۵19قانون آیین دادرسی 
درامورمدنی وماده واحده استفساریه تبصره الحاقی ماده2قانون اصالح موادی از قانون 
صدورچک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان رابه صورت  متضامنا 
به پرداخت مبلغ1۵9/400/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 2/3۸7/000ریال بابت 
خواهان  درحق  وکیل   الوکاله  حق  بابت  ۵/300/000ریال  مبلغ  و  دادرسی  هزینه 
محکوم می نماید،ومحکومیت خوانده اول را بعنوان صادرکننده چک به پرداخت 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک 97/3/12تازمان اجرای حکم براساس وشاخص 
تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درحق خواهان محکوم 
می باشدودرمورد دعوی تاخیرتادیه بعلت عدم توجه دعوی به خوانده ردیف دوم با 
استناد ماده۸9 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند4ماده۸4همان قراررد دعوی صادر 
واعالم می نماید.رای صادره غیابی وظرف 20روزپس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی 
دراین شورا و سپس ظرف20روز پس ازانقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر 

دردادگاه محترم عمومی حقوقی اهواز می باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع دواهواز-امین ظهیار

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حمید نمکی دارای شماره ملی 3731911371 به شرح دادخواست به کالسه 
9714۸7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فراست شعبانی به شناسنامه 49۵ و شماره ملی 3731714۸76 در تاریخ 
14/10/1397 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. محمد رشید نمکی ش ش 72۵ و ت ت 20/11/1310 و شماره ملی 373167۸462 

شوهر متوفی
ملی 37319113071  نمکی ش ش 6۵ و ت ت 29/2/133۸ و شماره  2. حمید 

پسر متوفی
3. محمد فرشید نمکی ش ش 41 و ت ت 12/1/134۸ و شماره ملی 373230۵3۵1 

پسر متوفی
4. فرانک نمکی ش ش 301 و ت ت 20/۵/134۵ و شماره ملی 37322۸1۸2۵ 

دختر متوفی
به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

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 8821 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
یار محمد  به تقاضای  پرونده کالسه 339 و رای شماره 100647 مورخه 9۵/2/4 
نظری فرزند ملک شاه نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 219/9۵  متر 
مربع مجزی شده از پالک  11فرعی از 1از 3  اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سنگین طال خراسانی رسیدگی و تائید 
و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۵۵۵61 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 
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قدردانی 1۶۴ نماینده مجلس
 از تالش های وزیر نفت

164 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
بیانیه ای ضمن قدردانی از اقدام های وزیر نفت باتوجه 
به مقدورات داخلی و شرایط تحریم، اظهار امیدواری 
کردند که با اهتمام و تالش روزافزون در برطرف 
کردن موانع با استقامت بیشتر و برون رفت از شرایط 
تحریمی آمریکا، شاهد شکوفایی بیشتر صنعت نفت و 

گاز در کشور باشیم.
به گزارش زمان به نقل از وزرات نفت، این بیانیه که 
دیروز توسط احمد امیر آبادی فراهانی- عضو هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی در صحن علنی قرائت 

شد به شرح زیر است:
انقالب اسالمی و  »در آستانه ورود به 40 سالگی 
با بزرگداشت دهه فجر و با اذعان به اینکه استکبار 
جهانی به سرکردگی آمریکا و اذناب منطقه ای آن 
علیه منافع کشور عزیزمان ایران از هرگونه دسیسه 
به نحوی که در فرآیند  و دشمنی پرهیز نکرده اند، 
تدریجی به دنبال ضربه زدن به آن هستند و روز 
به روز بر دامنه آن می افزایند تا با فشار اقتصادی بر 
مردم ایران و القای اصل ناامیدی، حلقه های فشار را 
به ملت و نظام اسالمی را تنگ تر کنند، یکی از این 
عرصه ها صنعت نفت و گاز کشور است که به عنوان 
پیشران توسعه اقتصادی ایران هدف استکبار جهانی 
است.این بخش در سال های اخیر به صورت مستقیم 
مورد تحریم ها و کارشکنی های زیادی قرار گرفته و 
به این سبب ظرفیت های توسعه اقتصادی و اجتماعی 
کشور محدود و محصور شده است.توسعه گازرسانی 
به اقصی نقاط کشور در سال های اخیر روند رو به 
رشد و قابل تحسینی داشته است، به نحوی که غالب 
مردم ایران از نعمت گاز برخوردار هستند و به عالوه 
با تامین و جایگزینی سوخت مایع واحدهای بزرگ 
صنعتی به ویژه نیروگاه ها، عالوه بر بهبود شاخص های 
زیست محیطی از طریق صادرات فرآورده های نفتی، 
شاهد خروج تدریجی کشور از خام فروشی هستیم.ما 
با رعایت انصاف و با نگاهی واقع بینانه از مقدورات 
داخلی و محدودیت های بیرونی در صنعت نفت از 
تالش وزیر نفت تقدیر و تشکر می کنیم و امیدواریم 
با اهتمام و تالش روزافزون در برطرف کردن موانع 
با استقامت بیشتر و برون رفت از شرایط تحریمی 
آمریکا، شاهد شکوفایی بیشتر صنعت نفت و گاز 

کشور باشیم.«

خبر

رکورد تولید بنزین در ایران شکسته شد

میانگین تولید بنزین کشور از ابتدای بهمن ماه به مرز روزانه 10۵ میلیون 
لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال )1396( 67 درصد رشد کرده 

است.
به گزارش زمان به نقل از تارنمای وزارت نفت، اجرای طرح های پاالیشی، 
تکمیل فازها و به طور کلی توسعه صنعت پاالیشگاهی در یک سال اخیر 
سبب شده است رکورد تازه ای در تولید بنزین ثبت شود و این رقم از مرز 

یکصد میلیون لیتر در روز گذر کند.
بر اساس این گزارش، ظرفیت تولید بنزین کشور در مدت مشابه پارسال 
حدود 63 میلیون لیتر در روز بود که اکنون با عبور از مرز 10۵ میلیون لیتر، 

نسبت به پارسال )1396( 67 درصد رشد را به ثبت رسانده است.
چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
اعالم کرد: با تولید 10۵ میلیون لیتر بنزین در کشور افزون بر تامین نیاز 
داخل، حدود 20 میلیون لیتر تفاوت تولید و مصرف در 6 ماه دوم سال 
خواهیم داشت.با این همه، باید با روش هایی از جمله بهینه سازی مصرف، 
استفاده بیشتر از سی ان جی، کاهش مصرف بنزین خودروها از طرق فنی و 

غیره، رشد مصرف بنزین در کشور کنترل شود.

سرمایه گذاری 1۵۰ هزار میلیارد تومانی
 در دولت تدبیر و امید 

گزارش های وزارت نیرو نشان می دهد در دولت تدبیر و امید، 11 هزار 
و 137 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید ایجاد شد و ظرفیت نیروگاه 
ها از 6۸ هزار و 941 مگاوات در سال 1392 به ۸0 هزار و 7۸ مگاوات 

افزایش یافت.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، در این مدت، 2 هزار و ۵34 روستا برقدار 
شدند و به این ترتیب، تعداد روستاهای برقدار شده از ۵4 هزار و ۵61 

روستا در سال 1392، به ۵7 هزار و 9۵ روستا رسید.
در دولت یازدهم و دوازدهم )تاکنون( ۵26 مگاوات ظرفیت نیروگاه های 
تجدیدپذیر ایجاد شد و از 144 مگاوات در پایان دولت دهم، به 670 

مگاوات رسیده است.
ارزش سرمایه گذاری انجام شده درد صنعت برق در دولت تدبیر و امید 
از محل منابع دولتی و بخش خصوصی معادل 1۵0 هزار میلیارد تومان که 
بخش ارزی آن با نرخ رسمی یورو، معادل 120 هزار میلیارد تومان است.

** افزایش 13 برابری شرکت های سازنده تجهیزات برقی 
در چهار دهه اخیر روند تاسیس شرکت های بخش خصوصی فعال در 
صنعت برق رشد کرد؛ به نوعی که در سال 13۵7، 6۵ شرکت سازنده 
تجهیزات برقی در کشور فعال بود اما اکنون، تعداد این شرکت ها با رشدی 

13 برابری به ۸7۵ شرکت رسیده است. 
عالوه بر این، تعداد شرکت های پیمانکار و مهندسان مشاور از 2۵ شرکت 
در سال 13۵7 با 13۸ برابر رشد، به سه هزار و 4۵0 شرکت رسیده است.
بادی و  توربین  تولید  چهار دهه پیش، هیچ شرکت داخلی در زمینه 
صفحات خورشیدی، تجهیزات نیروگاه های برقابی، توربین گازی و 
توربین بخار فعال نبود اما اکنون به ترتیب 16 شرکت در بخش تولید 
توربین بادی و صفحات خورشیدی، 3۸ شرکت در ساخت تجهیزات 
نیروگاه های برقابی، 177 شرکت در ساخت توربین گازی و 41 شرکت 

در ساخت توربین بخار فعال شده است.

کوتاه از انرژی

وزیر نفت با بیان این مهم که با تمام استعدادها و 
راه هایی که امکانپذیر است فعالیت صنعت نفت را 
دنبال می کنیم از توسعه ظرفیت های ساخت داخل 
در ایران خبرداد و افزود: ظرفیت هایمان در بخش 

دریا باال رفته است. 
به گزارش خبرنگار زمان، بیژن نامدار زنگنه صبح 
دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن 
انقالب  پیروزی  سالروز  چهلمین  گرامیداشت 
نفت  معامالت  نکته که  این  بر  اذعان  با  اسالمی 
شفاف است، درخصوص این موضوع که برخی 
داریم؛  نفت  معامالت  تاریک  اتاق  ما  می گویند 
تصریح کرد: بله ما برای دشمنان اتاق تاریک داریم 
اما برای نظام و داخل کشور همه فعالیت ها شفاف 
است. روزی که این شرایط سخت بر طرف شود 

همه شرایط و فعالیت ها را خواهیم گفت.
وی با تأکید براینکه شبانه روز در حال فعالیت برای 
مقابله با تحریم و دور زدن آن هستیم اما نمی توان 
آنها را اعالم کرد که آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
اشرار منطقه نیز آنها را خواهند شنید، افزود: همان 
طور که آمریکا نتوانست صادرات نفت ما را به 
صفر برساند با اقدامات انجام شده توسط ما در 

آینده نیز نخواهد توانست این کار را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون چند صد نفر در وزارت 
خزانه داری و اداره اوفک آمریکا به طور لحظه ای 
در حال رصد فعالیت های نفتی ایران و کارشکنی 

هستند.
وی در ابتدای نشست خبری با اشاره براین نکته 
که در حال حاضر برداشت روزانه ایران از پارس 
جنوبی از قطر بیش تر است، اذعان کرد: در میدان 
های غرب کارون تولید روزانه به 3۵0هزار بشکه 
در روز خواهد رسید.زنگنه با اشاره به ساخت پایانه 
صادراتی در خارج از خلیج فارس، از بهره برداری 

از پایانه جاسک در سال 99 خبر داد و افزود: پایانه 
جاسک یک پایانه صادراتی خارج از خلیج فارس 
است که کارهای ساخت خط لوله، احداث مخزن 
و ایجاد ترمینال آن آغاز شده است و در سال 99 در 

دریای عمان به بهره برداری می رسد.
وی همچنین از افتتاح چندین پروژه در اسفندماه 
خبرداد و گفت: سال 76 اولین قرارداد در پارس 
دولت  ۸ساِل  طول  در  و  شد  امضاء  جنوبی 
اصالحات ۵فاز به مدار آمد و ۵فاز در حال اجرا 
بود و تاکنون 21فاز پارس جنوبی در مدار تولید 
با  پاالیشگاه  به زودی چهار  و  است  قرار گرفته 
ظرفیت 110 میلیون مترمکعب با حضور رئیس 
جمهوری افتتاح می شود که متعلق به فازهای 13 
و 22تا 24 است. با افتتاح این فازها و تکمیل بخش 
دریایی فاز 14، از پارس جنوبی فقط فاز 14باقی 
می ماند.وزیر نفت در ادامه به فاز3 پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس اشاره و تصریح کرد: تولید بنزین از 
۵2میلیون لیتر در روز به 10۵ میلیون لیتر در روز 
رسیده است. وی از سال 9۸ به عنوان سال مهمی 
در حوزه پتروشیمی یاد کرد و ادامه داد: در سال 
9۸ برای نخستین بار، تولید اتان به 10 میلیون تن 
با اشاره به  در سال خواهد رسید.زنگنه در ادامه 
نامه 72 تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در مورد ادعای بی میلی وزارت نفت برای مذاکره 
با کشورهای چین و روسیه درباره پروژه های نفتی 
ایران گفت: برخی ادعاهایی می کنند، اما هیچ دلیلی 
برای آن ارائه نمی کنند، مانند این موضوع که من 
درباره FATF به مقام معظم رهبری نامه نوشته ام 
واقع  قبول  مورد  می کنم،  تکذیب  چقدر  هر  که 
آنان که می گویند ما تمایلی  افزود:  نمی شود.وی 
برای همکاری با چین و روسیه نداریم، دلیل شان 
چیست؟ ما تنها یک قرارداد مهم در دوره پس از 

برجام امضا کردیم که مربوط به طرح توسعه فاز 
11 پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از شرکت 
فرانسوی توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت 
چین )CNPCI( و شرکت پتروپارس ایران بود که 
سهم شرکت چینی در آن 30 درصد بود و با اصرار 
هم آمدند.وزیر نفت ادامه داد: اکنون که توتال طرح 
توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده است، 
شرکت چینی مجری طرح توسعه شده است و باز 
هم اصرار داریم که چینی ها در این پروژه حضور 
یابند. برای توسعه بخش شمالی و جنوبی میدان 
آزادگان هم قبول کردیم که با شرکت ملی نفت 
مناقصه  از  خارج  مذاکرات  )سی ان پی سی(  چین 
انجام دهیم؛ برای میدان نفتی یادآوران هم قبول 
کردیم که با شرکت ساینوپک چین مذاکره خارج 
از مناقصه انجام دهیم، منتها آنها بنا به مالحظات 
خودشان اکنون فعال نیستند و ما نمی توانیم جواب 
این  به  اشاره  با  بدهیم.زنگنه  را  آنها  نبودن  فعال 
نامه گفت: در این نامه درباره استقبال نامناسب از 
رئیس جمهوری چین مواردی مطرح شده است، 
من مسئولیتی در قبال استقبال از وی ندارم و نباید 
در این باره جوابگو باشم و ارتباطی به وزارت نفت 
ندارد و هر کشوری پروتکل استقبال خودش را 
و  چین  با  همکاری  به  من  کرد:  تأکید  دارد.وی 
روسیه عالقه مند هستم، اما پیش تر هم گفته ام که 
طرف  دو  هر  دوطرفه  قرارداد  یک  امضای  برای 
مذاکره باید رضایت داشته باشند و من نمی توانم 
به جای هر دو طرف امضا کنم و با اطمینان به 
شما می گویم که کدام قرارداد بوده که طرف مقابل 
راغب به امضا بوده است و من امضا نکرده ام.وی 
درباره وضعیت توسعه فاز 11 پارس جنوبی نیز 
تصریح کرد: برای توسعه فاز 11 با چینی ها مکاتبه 
کردیم و آن ها پاسخ ندادند. درباره گاز به پاکستان 

به  را  خود  تعهدهای  و  کرده  کوتاهی  آن ها  هم 
صراحت اعالم کردند اما حتی یک متر خط لوله 

هم نکشیدند.
نامدار زنگنه در ادامه نشست خبری با تأکید براین 
بنزین  قیمت  اصالح  از  دولت  هدف  که  نکته 
درآمدزایی نخواهد بود، گفت: برای ساماندهی و 
مدیریت مصرف بنزین تنها 2 راه داریم که یکی 
افزایش قیمت و دیگری سهمیه بندی است و گفتم 
تا جایی قیمت را می توان باال برد که مردم تحمل 
کنند که عده ای به ویژه در فضای مجازی از این 
گفته من برداشت بد کردند، در حالی که منظور من 
این بود که تا جایی که مردم قبول دارند، باید قیمت 
را باال ببریم و همه هدف ما تامین منافع و رضایت 
مردم است.وی در ادامه درباره قیمت بنزین اظهار 
افزوده  تعداد خودروها  به  درصد  ساالنه 9  کرد: 
می شود و به همین میزان، مصرف بنزین افزایش 
می یابد. فکر می کنم مجلس شورای اسالمی، در 
نخواهد  بنزین  قیمت  درباره  تصمیمی   9۸ سال 
گرفت.زنگنه با اشاره براین مهم که پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس دستاورد برجام است، از آمار صادرات 
در دوره برجام خبرداد و تصریح کرد: خوشبختانه 
آمار صادرات نفت ما در دوره برجام خوب بوده 
است و در این دوره ظرف چهار ماه تولید نفت ما 
یک میلیون بشکه اضافه شد. اگر برجام نبود، هرگز 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی نمی شد و 
ما امروز کمبود بنزین داشتیم، اما اینکه خوشبختانه 
امروز می توانیم روزانه 37 میلیون لیتر بنزین یورو 
تولید کنیم، به خاطر برجام بود.وزیرنفت در پایان با 
اشاره به تحریم نفت ونزوئال توسط آمریکا اظهار 
کرد: ایران این اقدامات آمریکا را محکوم می کند. 
قطعاً این اقدام ها در بازار نفت تأثیرگذار بوده و به 

ضرر مصرف کنندگان است.

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری سمند تیپ ایکس7 وبه رنگ بژ متالیک ومدل 13۸۵ وبه 
شماره نیروی انتظامی  7۵۵ ص۸7 ایران--72 و به  شماره  موتور 124۸4179977  
و به  شماره  شاسی  1۵۵034۸1 به نام مرضیه پورحسن ارومیه مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد.
نوشهر

مفقودی
موتور  با شماره پالک ۵2۵د74ایران 62با شماره  مدل 91  رانا  برگ سبز سواری   
تفضلی  160B0012972 و شماره شاسی NAAU01FE9DT01114۸بنام رضا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز وانت پیکان سایپا 1۵1مدل 9۵ با شمارهm13 /  ۵71۸۵92و شماره موتور 
NAs4۵1100G49۵7762و شماره پالک 294م ۵4ایران ۸2بنام حمید رضا بابا جان 

 بابل تبار ملکشاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
مجوز حمل و نگهداری سالح ام –یک به شماره ۵۸717۸6 بنام آقای بزرگ شمشیری 

فرزند یوسف مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان – خرم آباد 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  شجاعی   پور  حجت  وکالت  با  مغربی  رمضانعلی  آقای 
وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  ،این شورا   4 79۸/97/ش 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین مغربی فرزند مشهدی محمد بشماره 
دائمی خود  دراقامتگاه  درتاریخ1۸/ 9۵/۵   تنکابن    از    شناسنامه  14  صادره  
شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر 

است به:  1-آسیه حسین زاده خشک سلی همسر متوفی
2-رمضانعلی مغربی فرزند متوفی

فرهاد مغربی فرزند متوفی
3-شهربانو مغربی فرزند متوفی

4-فاطمه مغربی فرزند متوفی
۵-شهناز مغربی فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   چهارم     شورای حل اختالف تنکابن

آگهی حصروراثت
ازدزفول  بشناسنامه13۵۸صادره  پدرعلی  نام  منصوری  زاده  لطفی  احمدرضا  آقای 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  به خواسته صدورگواهی حصروراثت  درخواستی 
علی لطفی زاده منصوری بشناسنامه36۸صادره دزفول درتاریخ 1397/4/13دردزفول 
اقامتگاه دائمی خودفوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی باال2-حمیدرضا لطفی زاده 
بشناسنامه1۵صادره  منصوری  زاده  لطفی  943دزفول3-رضا  بشناسنامه  منصوری 
لطفی  بشناسنامه13۵9دزفول۵-عبدالعلی  منصوری  زاده  لطفی  دزفول4-کریم 
منصوری  زاده  لطفی  مهدی  ازدزفول6-  بشناسنامه43۵۸صادره  منصوری  زاده 
منصوری  زاده  لطفی  بخیر  گل  متوفی(7-  ازدزفول)پسران  بشناسنامه1۸0صادره 
بشناسنامه736دزفول)دختران  منصوری  زاده  لطفی  ۸-مریم  14دزفول  بشناسنامه 
متوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه8دزفول

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

آقای سلیم رحیمی فرزند عبدالرحمان درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک  فرعی از 17 اصلی شیخ الکرم واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قریه 
شیخ الکرم که از آقای موالنا حسینی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 96-۸0تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 1397603160070011۸7  مورخ  10/2۵/ 
97 حکم به صدور سند مالکیت یک واحدمرغداری به مساحت 7000 متر مربع به 
نام آقای سلیم رحیمی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای کریم 
ویسمرادیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
از  مانع  مالکیت  نمود. صدور سند  آقای سلیم رحیمی صادر خواهد  نام  به  تقاضا 

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

تاریخ انتشار اول  2 /  11 /  1397  
تاریخ انتشار دوم 17/  11 /  1397

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده 9710406611010749  آقای سیامک میر ساالری فرزند 
سبزی به اتهام ترک انفاق از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ 
اوراق قضایی )احضاریه (به نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
174 ق آ د ک به متهم  ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی 
در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش 
کمانگیر جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردد در صورت عدم حضور 

پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –ایرج حسنوند

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: پرونده کالسه 7۵ و رای شماره 1001۵6۸ مورخه 
1397/3/21 به تقاضای آقای کورش معصومی  کزج فرزند جبار نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 2۵0 متر مربع مجزی شده از پالک  24فرعی از 2091  
اصلی واقع در بخش 1 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
ماده 3  اجرای  در  مراتب  انشاء گردیده  و  تائید  و  والیزاده رسیدگی  محمد حسین 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
تاریخ  از  ماه  برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک  دارند و  تسلیم 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۵۵۵۵9 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17

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

آگهی حصروراثت
به  درخواستی  ازدزفول  71۵صادره  بشناسنامه  پدرغالم  نام  سیدعطاری  بانومهری 
خواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که 9707۸4/1/97ح مرحوم 
ناصرمحمدشارونی بشناسنامه 61۵16صادره دزفول درتاریخ 96/2/7دردزفول اقامتگاه 
عیدی  متوفی(2- صغری  ازباال)زوجه  متقاضی   -1 عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائم 
پور بشناسنامه339دزفول)مادرمتوفی(والغیر.پرونده کالسه 9707۸4/1/97ح درشورا 
آگهی می  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  باانجام تشریفات  اینک  ثبت گردید. 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول-محمدرضا عبدی دزفولی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای مهدی عباس تبار فرزند رمضان به شرح درخواستی که به شماره 1۵,10۸۸,97ثبت 
کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشتند که کیومرث 
معین کناری فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 6۸1 صادره از بابل در تاریخ 9/96,10در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده و ورثه حین الفوت. وی  عبارت اند از 
1- کوروش معین کناری فرزند کیومرث به شماره شناسنامه ۵93 فرزند متوفی 2- 

غالمرضا معین کناری فرزند کیومرث شماره شناسنامه 221 فرزند متوفی
3-  کیمیا معین کنار فرزند کیومرث به شماره شناسنامه  ۸417 فرزند متوفی

4-  هاجرخاتون معین کناری فرزند  کیومرث و شماره شناسنامه 1136 فرزند متوفی
۵-  میترا معین فرزند کیومرث به شماره شناسنامه ۸۸۸9 فرزند متوفی6-  مریم معین 
فرزند کیومرث به شماره شناسنامه 29۸0 فرزند متوفی7- آسیه بیگم مخاطبی فرزند سید 

جالل به ش ش 637 همسر  متوفی 
۸- مهری طیار فرزند ضیابه ش ش 742 همسر متوفی 

و الغر اینک شورا  پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از طریق 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و گواهی صادر خواهد شد

 قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف بابل

آگهی حصروراثت
ازدزفول  بشناسنامه۵4937صادره  بک  پدرعلی  بهداروندنام  تاجی  آقای/خانم 
درخواستی به خواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم 
97/10/۵دردزفول  درتاریخ  دزفول  بشناسنامه19902907۵2صادره  بندری  حسن 
اقامتگاه دائمی خودفوت ورثه اش عبارتنداز 1- متقاضی باال)مادرمتوفی(والغیر. اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه8شورای حل اختالف دزفول

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

اخطار   میباشد   فعال مجهوالمکان  که  تنکابن  بهاری      ساکن  بهادر  :  جواد  به 
میشود.  زهرا تقی پور  دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه           به استناد کپی 
مصدق چک و کپی گواهی عدم پرداخت به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 
97/777شعبه  ششم ثبت  و وقت دادرسی  به روز 20/12/97 ساعت 9صبح تعیین 
گردید. اینک بدرخواست   خواهان و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید 
برای دریافت  انتشار آگهی  تاریخ  از  ابالغ میشود. ظرف یکماه  االنتشار بشما  کثیر 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد 
نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت 

آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه  ششم شورای حل اختالف تنکابن

آگهی فقدان
آقای اکبر بهبودی مرج طبق وکالتنامه 237۵۵-139۵ /29/2  دفترخانه 144 کرج از 
مالکت شرکت سهامی فالحتی نمونه ساوجبالغ ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
به مساحت  مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین  تصدیق شده اعالم نموده که سند 
۵۸6/4۵ متر مربع که مثلثی شکل میباشد قطعه1 بشماره  12962  فرعی از69اصلی 
مفروزاز اصلی نامبرده واقع در اراضی نظرآباد جزو حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد به 
شماره چاپی 27۵72۸ مورد ثبت ۵177۸ صفحه 2۵4 جلد 434 بنام شرکت سهامی 
فالحتی نمونه ساوجبالغ  ثبت و صادر گردیده است وبرابر سند قطعی به شماره – 
مورخ – تنظیمی دفترخانه – و طبق سند رهنی    دفترخانه    در رهن قرار گرفته 
المثنی  است که به علت جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور سندمالکیت 
نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز 

اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م.الف: 11۸1
 منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له                               محکوم به                    مشخصات 

محکوم علیه 
نام: طیب                           به موجب دادنامه شماره: 97099730۵31010۵

0                   نام:سیدمحمدرضا 
نام خانوادگی: مرادی نصر                        مورخ:9۵/9/24   دادگاه:   شعبه:                      

نام خانوادگی: گرگانی
نام پدر: چراغعلی                              شعبه : شعبه شورای حل اختالف چهارباغ       
نشانی محل اقامت:استان البرز                دادگاه تجدید نظر استان:                              نشانی 

محل اقامت: نامشخص ساوجبالغ چهارباغ ملک آباد خ طالقانی 
کوچه الله 4 پالک 3 واحد1          قطعیت حاصل کرده است:محکومیت خوانده

   به موجب درخواست اجرای حکم به شماره و شماره دادنامه 97099730۵31010۵0  
حکم برمحکومیت  خوانده به پرداخت 3۸/000/000 ریال وجه مندرج درچک به 
عنواناصل خواسته و خسارت تاخیر از تاریخ صدور چک تا اجرای کامل دادنامه 
در حق خواهانصادر و اعالم می گردد و نیز پرداخت نیم عشر دولتی و هزینه های 

اجرایی 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1- ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا گذار(ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی)
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روزصورت کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدارو قیمت همه اموال منقول غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد  به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او  به هر 
نحو نزد اشخاص ثالت دارد و کلیه مطالبات او ازاشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت وهرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای 
درخواست  به  واال  نماید  ارائه  قضایی  مقام  به  اعسار  دادخواست  اعساربه ضمیمه 

محکوم له بازداشت میشود)مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
4( خودداری محکوم علیه از اعالم کامل  صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
حبس تعزیری درجه 7 را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ماده 20 

ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
باقیمانده  که  بنحوی  دین  ادای  از  انگیزه   با  نحو  هر  به  دیگری  به  مال  انتقال   )۵
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6 یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات میشود.)ماده 21 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(.
6-چنانچه اموال پس از مهلت 30 روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت به محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علی خواهد بود 

.)تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
محمد حسن پور مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف چهارباغ

آگهی فقدان
سند  که  است  نموده  المثنی  سند  درخواست  مالک  بعنوان  مرج  بهبودی  کبر  آقای 
به مساحت 16۵6/۵7  از ششدانگ یک  قطعه زمین   به دو دانگ  مالکیت نسبت 
متر مربع قطعه1 بشماره  1۸964  فرعی از69اصلی مفروزاز اصلی نامبرده واقع در 
اراضی نظرآباد جزو حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد به شماره چاپی 01۵934  بنام آقای 
کبر بهبودی مرج ثبت و صادر گردیده است وبرابر سند قطعی به شماره – مورخ – 
تنظیمی دفترخانه – و طبق سند رهنی    دفترخانه    در رهن قرار گرفته است که به 
علت جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور سندمالکیت المثنی نموده است.لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور می باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م.الف: 11۸2
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

وزیر نفت تأکید کرد:

توسعه ظرفیت های
 ساخت داخل در ایران
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آغاز فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری از پنج شنبه

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران با اعالم اینکه از پنج شنبه، 
فروش گوشت های تنظیم بازاری در دو فروشگاه اینترنتی آغاز می شود، گفت: 
این دو فروشگاه اینترنتی محصوالت مورد نیاز مردم را بر اساس هر کد پستی 

برای هرخانوار، درب منزل تحویل می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، رضا سالمی مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام 
استان تهران اظهار کرد: برای توزیع محصوالت پروتئینی شامل گوشت قرمز 
و مرغ  گرم و منجمد، طرح توزیع اینترنتی این محصوالت در دستور کار قرار 
گرفته است. وی افزود: یک فروشگاه اینترنتی به نام به روزرسان در این ارتباط 
راه اندازی شده است و فروشگاه جدیدی نیز از روز چهارشنبه به نام یخچال راه 
اندازی میشود؛ با  این دو فروشگاه اینترنتی، از پنج شنبه به مردم خدمات ارائه 
میشود تا آنها بتوانند محصوالت مورد نیاز خود را به آسودگی خریداری و آن را 
درب منزل دریافت نمایند.مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران ادامه 
داد: دولت به دنبال آن است که توزیع خود را از روش سنتی موجود به تدریج 
به سمت توزیع اینترنتی ببرد؛ در این روش برای ارائه این محصوالت کد پستی 
منزل دریافت میشود و برای هر خانواده بر این اساس سهمیه ماهانه ای در نظر 
گرفته شده است.وی تصریح کرد: در صفهایی که اخیرا برای خرید گوشت به 
نرخ مصوب، افراد زیادی هستند که به این گوشت نیازی ندارند و فقط به خاطر 
تفاوت قیمت زیادی که با بازار دارد آن را خریداری می کنند و در بازار آزاد 
میفروشند و از این طریق داللی شکل گرفته است.سالمی گفت: در این طرح 
جدید، دیگر یک خانواده پنج نفره نمیتواند با ۵ کد ملی ۵ سهمیه گوشت قرمز 
به نرخ دولتی را خریداری کنند و تنها بر هر خانواده یک سهمیه و بر اساس 
کد پستی اختصاص مییابد.وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها گوشت قرمز 
گرم و منجمد دولتی در این سامانه های اینترنتی عرضه میشود اما قرار است 
که به زودی توزیع مرغ نیز انجام شود.سالمی گفت: قیمت هرکیلوگرم گوشت 
منجمد )گوساله برزیلی( 29 هزار تومان ، گوشت گرم حدود 40 هزار تومان اما 
بر اساس قطعه خریداری شده مانند سردست، ران  و کشور وارد شده قیمت 
متفاوتی دارد و مرغ 9 هزار و ۸00 تومان است.وی اظهار داشت که در طرح 
فروش اینترنتی گوشت قرمز به هر خانواده بر اساس کد پستی 2 تا 3 کیلوگرم 
گوشت قرمز )در ماه( بر اساس نرخ های مصوب دولت تحویل داده می شود.
مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت:کاال به اندازه کافی وجود 
دارد اما هجمه ای که در بخش تقاضا به وجود آمده است باعث برهم خوردن 
روند عرضه و تقاضا شده است، مردم این اطمینان را داشته باشند که مرغ، 

گوشت و دیگر کاالهای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد.

با اتحاد ، همدلی و مشارکت می توان در جنگ 
اقتصادی پیروز شد

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز در مراسم گرامیداشت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت : با اتحاد، همدلی و مشارکت می 
توان در جنگ اقتصادی پیروز شد. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي اداره کل 
امور اقتصادي و دارایي البرز، »ابوالفضل فالح« نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی 
و دارایی استان البرز ضمن گرامیداشت فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی و ایام اهلل دهه فجر با بیان مطلب فوق افزود:بنا به فرمایش  بنیانگذار جمهوری 
اسالمی ایران ، حضرت امام خمینی )ره( که فرمودند هرکس در هرجایی که خدمت 
می کند اگر وظیفه اش را به خوبی انجام دهد ، کشور پیشرفت می کند لذا در شرایط 
فعلی که دشمنان جمهوری اسالمی ایران جنگ تمام عیار اقتصادی ، رسانه ای و 
تبلیغاتی علیه کشورمان را در دستور کار خود قرارداده اند ، وظیفه تک تک ماست 
که در این شرایط، احساس مسئولیت بیشتری کرده و تالشمان را مضاعف نماییم. 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز خاطرنشان ساخت : ما می توانیم از طریق 
احصاء و انجام مولدسازی از ناحیه دارایی های دولت ، انجام اقدامات الزم و تالش 
مضاعف در راستای جذب شرکتهای کوچک اروپایی و آسیایی بمنظور افزایش 
سرمایه گذاری خارجی ، رسیدگی به مشکالت مالیاتی مردم در هیئت ماده 2۵1 مکرر 
در استان با هدف گره گشایی از کار مردم و ارائه پیشنهادات و راهکارهای سازنده در 
جهت مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی موجود و رفع چالشهای پیش روی دولت 
،گامهای موثری را در این نبرد اقتصادی برداشته و  مانند ۸ سال دفاع مقدس با حرکت 

جهادی، اتحاد همدلی و مشارکت در جنگ اقتصادی نیز پیروز شویم.

خبر

سرمایه گذاری بیش از 1۰۰ هزار میلیارد 
تومان طرح در کل کشور

 معاون اول رئیس جمهور از سرمایه گذاری بیش از 
یک صد هزار میلیارد تومان طرح در کل کشور خبر 
داد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری 
دیروز در سفر به استان همدان و در جمع خبرنگاران 
حاضر در فرودگاه همدان گفت: توفیق داشتم در ایام 
دهه فجر به استان فرهنگی و تاریخی همدان سفرکنم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: استان همدان یک 
استان با جایگاه باالی فرهنگی، تاریخی و دارای تمدن 
بزرگی است.وی اضافه کرد: استان همدان در حوزه 
های صنعتی، گردشگری و کشاورزی ظرفیت های 
خوبی دارد.جهانگیری تاکید کرد: علیرغم همه دشمنی 
ها، ایران اسالمی در مسیرتوسعه است و بیش از یکصد 
هزارمیلیاردتومان سرمایه گذاری در کل کشور در حال 
انجام است.گفتنی است: اسحاق جهانگیری در سفر به 
استان همدان از 4 نیروگاه خورشیدی، 2 واحد صنعتی 
فروسیلیس، یک کارخانه دارو سازی و یک کارخانه 
فوالد در استان همدان بهره برداری خواهد کرد.معاون 
اول رئیس جمهور در این سفر با حضور در شهرک 
صنعتی ویان در شهرستان کبودرآهنگ، ضمن بازدید 
و بهره برداری از واحد صنعتی فوالد راد، 4 نیروگاه 
خورشیدی 7 مگاواتی را به طور همزمان در سطح 
برنامه  ادامه  افتتاح خواهد کرد.جهانگیری در  استان 
های این سفر یک روزه، کارخانه هگمتان دارو در 
شهرستان تویسرکان را افتتاح و سپس از شهرک مبل 
و منبت در شهرستان مالیر بازدید خواهد کرد.افتتاح 
2 واحد صنعتی فروسیلیس آذرخش و غرب پارس 
در شهرستان مالیر و شرکت در جلسه شورای اداری 
استان که با حضور کارآفرینان، نخبگان و جوانان این 
استان برگزار خواهد شد از دیگر برنامه های معاون اول 
رئیس جمهور در سفر به استان همدان است.وزیر نیرو 
در این سفر معاون اول رئیس جمهور را همراهی می 
کند و رضا اردکانیان نیز در دو شهرستان دیگر استان 

همدان وضعیت چند طرح را بررسی خواهد کرد.

رتبه بندی ۲1 هزار بازرگان فعال 
در سامانه رتبه بندی

 یک مقام مسئول در وزارت صمت از رتبه بندی12هزار 
بازرگان فعال در سامانه رتبه بندی کارتهای بازرگانی 
خبر داد و گفت:بهره برداری کامل از سامانه یکپارچه 

اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری،معطل اتاق است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهنام امیری با اشاره 
به همکاری ضعیف اتاق بازرگانی با سامانه یکپارچه 
اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری گفت: بهره برداری 
اتاق  همکاری  به  مشروط  سامانه  این  از  کامل 
بازرگانی است چرا که دریافت اطالعات مربوط به 
بازرگانی  کارت  تمدید  و  صدور  درخواست های 
نیازمند همکاری اتاق بازرگانی می باشد.وی با اشاره 
به اینکه طبق مصوبه دولت، مبنای تخصیص ارز به 
واردکنندگان، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی 
اعتباری است، گفت: عملیاتی شدن سامانه در بخش 
اعتبارسنجی مشروط به همکاری اتاق بازرگانی است 
چرا که دریافت اطالعات درخواست های صدور و 
تمدید کارت بازرگانی نیازمند همکاری اتاق بازرگانی 

می باشد.

خبر

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه فاصله درآمدها و هزینه ها از 
ابتدای انقالب تاکنون از 19 برابر به 12 برابر کاهش یافته، گفت: با این 

وجود نباید به این شرایط قانع باشیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت در مراسم رونمایی از 
اسناد توسعه ای استان تهران، با بیان اینکه همه کشورها به دنبال توسعه 
هستند، اظهار داشت: این توسعه بدون تدقیق در ظرفیت های کشور 
غیرممکن است از این رو باید ظرفیت ها را شناسایی کرد.رییس سازمان 
برنامه و بودجه با اشاره به سند توسعه ای استان تهران، افزود: سند 

آمایش به شناخت ظرفیت های استان تهران کمک می کند و ماموریت 
استان تهران بر مبنای آمادگی جغرافیایی را جهت توسعه کشور عنوان 
می کند.وی ادامه داد: غیر از آنچه که ما به دنبال توسعه از طریق برنامه 
ها هستیم، این واقعیت را باید بپذیریم که با همه تنوع در ارتباط با توسعه 
در دو سرفصل می توانیم مبانی نظری را تلخیص کنیم.نوبخت گفت: 
عده ای صرفا به دنبال توسعه و دستیابی افراد به رفاه از این طریق هستند 
اما اینکه ما صرفا در رهگذار توسعه بمانیم، افراد مستمند جا می مانند و 
افراد دارا داراتر می شوند. باید برنامه های ویژه ای تحت عنوان عدالت 

اجتماعی و تامین اجتماعی داشته باشیم.وی افزود: باید یک رشد الزم را 
بیافرینیم اما اینکه فکر کنیم این رشد می تواند منشا پیشرفت شود اشتباه 
است و ورژن نخست تفکرات توسعه است.نوبخت ادامه داد: ما باید در 
کنار رشد اقتصادی به عدالت و در کنار تولید ثروت به توزیع ثروت هم 
فکر کنیم.معاون رییس جمهور با بیان اینکه امروز یک سند برای مقابله 
با آسیب های اجتماعی رونمایی شد، گفت: تهران یک رونما و واقعیت 
هایی در زیر پوست دارد. در کنار توسعه استان تهران باید برای بخش 
آسیب های اجتماعی هم فکری می کردیم.نوبخت با اشاره به اینکه 
انقالب ما با یک تفاوت با تفکرات موجود در دنیا مطرح شد، افزود: 
ما  تفکر اسالمی را مطرح کردیم بنابراین اگر آسیب های اجتماعی در 
کشورهای دیگر وجود دارد نباید ما را نسبت به اوضاع کشور قانع کند.
وی ادامه داد: فاصله درآمدها و هزینه ها را از ابتدای انقالب تاکنون از 
19 برابر به 12 برابر رسانده ایم اما نباید قانع باشیم. وی اظهار داشت: هر 
6 ماه یک بار رهبر معظم انقالب با ما جلسه می گذارند و در خصوص 
آسیب های اجتماعی توضیح می خواهند. نوبخت در ادامه با بیان اینکه 
انتقادات به بودجه من را خوشحال می کند، گفت: قبال کسی از بودجه 
چیزی نمی دانست زیرا تنها چند تبصره ارائه می شد؛ اما ما امروز 1۵ 
جلد بودجه به مجلس تقدیم می کنیم تا همگان در جریان باشند و از این 
طریق به افزایش شفافیت کمک می کنیم.رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور گفت: می گویید که تهران، استان برخورداری نیست ولی من در 
جریان همه کشور هستم، سیستان و بلوچستان، خراسان، هرمزگان و 
غیره؛ همه استانها نیاز به حمایت دارند.وی تصریح کرد: یادی از مرحوم 
شریعتی می کنم که می گفت آنچه باعث اعتصاب، اعتراض و نارضایتی 
است تبعیض و فساد و فقر نیست بلکه احساس فقر و فساد و تبعیض 
است؛ بنده واقعیت های نامطلوب را کتمان نمی کنم اما احساسمان 
نسبت به این موارد بیش از چیزی است که وجود دارد و امیدواریم با 

یک تدبیر، عدالت را بین تمام استانها رعایت کنیم.

آگهی مفقودی
زاده  بهروزجشان  نام  17۸2349به  شماره  به  تحصیالت  پایان  موقت  گواهینامه 
دولتی  مدیریت  رشته  ازدهدشت  ۵9999۵21۸2صادره  ملی  شماره  فرزندشهبازبه 
مفقودگردیده  اسالمی واحدباغملک  آزاد  ازدانشگاه  ناپیوسته صادره  کاردانی  مقطع 
دوم:1397/11/17- اول:1397/11/2-نوبت  نوبت  باشد.  می  اعتبارساقط  وازدرجه 

نوبت سوم:1397/12/1
شهرستان باغملک

مفقودی
 سفته به شماره سریال 94933۸ به مبلغ000/000/۵ )سری/ت( تاریخ 9/2/97وشماره 
سریال 067۵۵2 به مبلغ000/000/۵)سری/پ( تاریخ16/2/97 وشماره سریال067۵۵3به 
مبلغ000/000/۵)سری/ به  سریال67۵49  مبلغ000/000/۵)سری/پ(2۵/2/97وشماره 
مبلغ000/000/۵)سری/ت(تاریخ1۸/1/97وشماره  سریال949337به  پ(2/3/97وشماره 
067۵۵1به  سریال  مبلغ000/000/۵)سری/پ(2۵/1/97وشماره  سریال067۵۵0به 
مبلغ000/000/۵)سری/پ(تاریخ 2/2/97 بنام علیزاده باشماره تماس 09116313۵۸4مفقودو 

بابلاین اخرین روزنامه میباشد وازدرجه اعتبار ساقط میباشد

آگهی مفقودی
مدل   111SE تیپ  سایپا  سیستم  بک  هاچ  سواری  خودرو  کمپانی  سند  برگ 
شاسی  شماره  و   ۵111376 موتور  شماره  به  روغنی   – سفید  رنگ   1393
NAS431100E۵7۸0442 و شماره پالک ایران ۸2-273ه14 به مالکیت غالمرضا 

نکانصری مقدم کلخوران مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به  آپشن  داشبورد  با  دیفرانسیل  دو   47۵ تراکتور  کمپانی  سند 
و شماره   127۵7N3HKTAD2CGER و شماره شاسی   MT4A2W۵022D
سری R127۵7D2 و شماره پالک ایران 16K676 -62 متعلق به اینجانب حسینعلی 

بهشهرقدیری تیله نوئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  راضیه سید آقازاده دارای شناسنامه شماره  ۵2۸   بشرح دادخواست به کالسه 
972263/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان جمشید یوسف پور بشناسنامه  24۸۸ در تاریخ97/10/30  اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- الناز  یوسف پور 
فرزند جمشید –ش ش 4۵47 خوی –دختر متوفی/2-   مهسا یوسف پور فرزند 
جمشید -ش  ش     279026۸7۸9   خوی-دختر متوفی/3-  آیسان یوسف پور 
راضیه سید  متوفی/4-    –خوی-دختر  فرزند جمشید  -ش  ش 2790492301 
آقازاده فرزند جمشید  - ش ش  ۵2۸ -خوی-همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

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

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

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

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

فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  اول  هیات   ۸0/96 کالسه   1397/9/14 1064مورخ  شماره  برابررای   
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
امین ابراهیمی فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 4۸۵03۵9۸92  صادره ازپلدختر در 
ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت  136۵ متر مربع پالک 190فرعی مجزی  از پالک 1 
فرعی از ۸ اصلی واقع در دره خشکه پلدختر  بخش ۸خرم آباد خریداری از مالک رسمی 
آقای قهرمان مطربی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/17   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/۵ 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی فقدان سند مالکیت
 ششدانگ پالک ثبتی بشماره ۵141/۵ اصلی بخش 2 خوی در صفحه 264 دفتر 190 
ذیل ثبت 46973 بنام خانم زری حاجی علیلو ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم 
گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت   بعلت 
اساب کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  
به استناد ماده 120- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس 
نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در 
قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود 
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این 
آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.در ضمن مورد ثبت 
برابر نامه شماره ارجاعی /۸6/9 مورخه ۸6/6/17  شعبه دوم تعزیرات حکومتی در 

قبال مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال در قید بازداشت  میباشد
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

آگهی ابالغ تصمیم اداری 
نظر به  اینکه اقای غالمرضا کارآموز و بانو شمسی کارآموزمالکین  مشاعی ششدانگ 
پالک ۵134/4۸3-اصلی بخش دو خوی به عنوان خواهان با تقدیم دادخواستی تقاضای 
افراز پالک مرقوم را از این اداره نموده است که مراتب  به علت  وجود مالکین مشاعی 
متعدد که  تهیه و ارائه ادرس کامل انها برای خواهان افراز مقدور نبوده از طریق انتشار 
آگهی در روزنامه کثیراالنتشار وطن امروز یه شماره 2607-97/09/2۵ مراتب بازدید محلی 
به اطالع  کلیه مالکین مشاعی  رسانده و از انها دعوت  به عمل آمده و نماینده و نقشه 
بردار  این اداره نیز در روز شنبه مورخه 97/10/0۸ ساعت 10 صبح  مقرر در آگهی  
دعوت به افراز  از محل بازدید خواهند نمود  و در وقت مقرر در محل حاضر شوند 
که نماینده و نقشه بردار این اداره نیز  در موعد مقرر از محل بازدید ابتدا نقشه وضع 
موجود ملک  توسط نقشه بردار این اداره تهیه و ترسیم گردیده مراتب طی نامه  شماره  
109/103/97/23494 مورخه  97/10/۸  ازشهرداری خوی استعالم و شهرداری خوی   نیز 
برابر نامه شماره97/2230۸/ص-97/10/2۵  افراز پالک  فوق را به دلیل مغایرت با ضوابط 
و مقررات طرح تفضیلی غیر مقدور اعالم نموده  علیهذا در اجرای مواد 1و2و3 قانون افراز 
و فروش امالک مشاع مصوب سال 13۵7 تصمیم بر غیرقابل افراز  بودن سهمی خواهان  از 
پالک  ۵134/4۸3- اصلی بخش دو خوی اتخاذ مینماید  علیهذا مقرر میدارد که دفتر امور 
ادری به استناد ماده 6 آیین نامه افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 13۵7 تصمیم اداری 
به طرف خواهان افراز ابالغ نموده و مراتب غیرقابل افراز بودن آنرا جهت اطالع خواندگان 
در یکی از جراید کثیراالنتشار چاپ و انتشار یافته و متذکر شوند چنانکه احدی از مالکین 
مشاعی رسمی نسبت به تصمیم ابرازی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت  10 
روز از تاریخ انتشار آگهی ابالغ تصمیم اداری  اعتراض خود را به دادگاه شهرستان محل 
وقوع ملک تسلیم و گواهی الزمه اخذ و جهت ظبط در پرونده ثبتی به این اداره تسلیم دارند 
و اال پس از انقضا مدت مزبور ود رصورت عدم اعتراض تصمیم متخذه قطعی بوده و برای 

خواهان و کلیه ماللکین  مشاعی پالک فوق الذکر الزم االجرا خواهد بود . 
رئیس ثبت اسناد خوی- سلیمانپور

آگهی احضار متهم 
ابالغ وقت دادرسی به متهم آقای مرتضی حسینی فرزند هادی دائر بر شهادت کذب 
که فعال مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
این آگهی جهت رسیدگی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی   

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین ملک و عبداله آقایی  

خواهان اصغر نصوری دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین ملک و عبداله آقایی  
انتظامی 4۸۵ س 4۸ تهران  به شماره  پیکان  تنظیم سند خودروسواری  به خواسته 
14 به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 97099۸66۵۵60033۸ شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع 
امام خمینی )ره ( شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/12/22 ساعت 
09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره 

( شهرستان خرم آباد – ایراندخت گودرزی 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 123/د97/1 آقای 1-حمید دارایی منش 2-علی رضا میرزایی نیک 
مرام 3-نوید عبدی پور به اتهام )1-ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 2-مشارکت 
ایراد ضرب و جرح عمدی  در  ایراد ضرب و جرح عمدی ساده 3-مشارکت  در 
ساده موضوع شکایت جواد خسروی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 30روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد. 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

 پرونده 17سال 97  برابررای شماره 121۸مورخ 1397/10/19 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
در  ازمرکزی   صادره   26۵03 شناسنامه  بشماره  شهنشاهی  فرزند  بابایی   طال  ناز 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  2۵0 متر مربع پالک 
1فرعی116 اصلی واقع درکاوه کالی  پلدختر  بخش 7خرم آباد خریداری از مالک 
رسمی آقای کلبعلی روز جک محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/17  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/۵ 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

رای شورا 
در خصوص دادخواست آقای امین اله دالوند فرزند نبی بطرفیت خوانده خدیجه جوکار 
فرزند عزت اله بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیون ریال بابت سه فقره 
چک با احتساب خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با توجه به خواسته خواهان 
بدین شرح که اینجانب به موجب سه فقره چک به شماره های 990414 به مبلغ سه 
میلیون و سیصد هزار تومان بتاریخ 97/۵/1۵ و 99041۵ بتاریخ 97/7/10 به مبلغ شش 
میلیون و ششصد هزار تومان و 990416 بتاریخ 97/7/10 به مبلغ شش میلیون و ششصد 
هزار تومان تماما به عهده بانک مسکن شعبه قدس شهرستان اراک و مجموعا به مبلغ 
شانزده میلیون و پانصد هزار تومان از خوانده طلبکارم که تا کنون پرداخت نکرده است 
لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه را دارم با عنایت به اینکه چک از اسناد الزم االجرا و دارای وصف تنجیزی 
میباشد و اوراق و محتویات پرونده و نظر اعضای شورا مبنی بر محکومیت خوانده به 
مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیون ریال دعوی خواهان صحیح بنظر می رسد لذا مستندا 
به مواد 19۸-۵19-۵22 آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بر پرداخت 
اصل خواسته به مبلغ یکصد و ششصد و پنج میلیون ریال و مبلغ دو میلیون و دویست و 
پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
97/7/24 بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می گردند رای صادره 
غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف زاغه – حسین دوستی . 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 2۵9 و رای شماره 10063۸0  مورخه 97/9/1 به 
تقاضای آقای شمس اله محمدی فرزند علی مردان نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت 126/93  متر مربع مجزی شده از پالک  فرعی از 2209 اصلی واقع در بخش 1 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمد حسین افتخاری رسیدگی 
و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم 
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۵۵۵72
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17

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

رئیس سازمان برنامه و بودجه:  باید به فکرتوزیع ثروت باشیم

فاصله درآمدوهزینه به12برابر کاهش یافت

 صندوق مکانیزه فروش، انقالبی

 در حوزه مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه صندوق 
شفافیت  عرصه  در  انقالب  یک  فروش،  مکانیزه 
این  با  گفت:  است،  کشور  اطالعاتی  و  مالیاتی 
مکانیزم، تمامی هزینه ها و فروش ها در سامانه مالیاتی 

ثبت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، کامل تقوی نژاد در 
نشست هم اندیشی با کارآفرینان جوان در وزارت 
اقتصاد، از تصویب قانون مکانیزه کردن صندوق های 
فروش در مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت: 
شورای  مجلس  در  اخیر  روزهای  در  قانون  این 
است  نیاز  هنوز  اما  است  شده  تصویب  اسالمی 
تا شورای نگهبان آن را تایید کند.او با بیان این که 
در  را  انقالب  یک  فروش  مکانیزه  صندوق های 
به  مالیاتی و اطالعاتی در کشور  عرصه شفافیت 
مکانیزه  صندوق های  کرد:  اظهار  می آورد،  وجود 
فروش برای تمامی فعاالن اقتصادی مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت که به صورت یک ابزار مالیاتی 
درمی آید و می تواند همه هزینه ها و فروش را در 
سامانه مالیاتی ثبت کند.رئیس سازمان امور مالیاتی 
همچنین از پیشنهاد برای یکسان سازی مالیات بر 
حقوق در بخش های دولتی و خصوصی خبر داد 
و ادامه داد: ارزش افزوده در قانون در حال اصالح 
است با این حال بیشترین تاکید نظام مالیاتی بر این 
است که مودیان مالیاتی نسبت به قوانین مالیاتی 
این که  بیان  با  کنند.تقوی نژاد همچنین  پیدا  اطالع 
کارمزدها و خدمات در حوزه حمل ونقل مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده می شود، اظهار کرد: حجم 
معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان باال است و 
ما برای فعالیت های این بخش شرایط ویژه ای را در 
نظر گرفته ایم تا بتوانیم ضرایب خاص بنگاه داری را 
برای آن ها در نظر بگیریم.او همچنین با بیان این که 
هر ساله شرکت های دانش بنیان از مبالغ قابل توجهی 
معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند، گفت: در 
سال 92 حدود 40 شرکت، در سال 94 حدود 202۵ 
شرکت، در سال 9۵ حدود 2400 شرکت و در سال 
96 حدود 2333 شرکت دانش بنیان برای معافیت 
مالیاتی معرفی شدند. با این حال این مساله مطرح 
می شود که برخی از شرکت هایی که خواهان استفاده 
از معافیت های مالیاتی هستند، خود را دانش بنیان 
از آن ها 300  برخی  معرفی می کنند در حالی که 

میلیارد تومان معافیت مالیاتی کسب کرده اند.

 شرایط خانه دار شدن مردم 

سخت شده است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در برخی شهرها 
مثل تهران، تبریز، مشهد و اصفهان شرایط خانه دار 
شدن سخت شده است، گفت: می توانیم با فعال 
کردن بخش خصوصی، بازار مسکن را رونق دهیم. 
به گزارش زمان به نقل ازشبکه خبر، محمد اسالمی 
در برنامه »تیتر امشب« با اشاره به اینکه افزایش 
تسهیالت مسکن به عنوان یکی از سیاست های 
مکمل افزایش قدرت خرید خانوار در دستور کار 
وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، افزود: هدف 
گذاری ما این است که قیمت مصالح ساختمانی را 
برای تعادل بخشی به بخش مسکن، کاهش دهیم.
وی درباره افزایش یا کاهش قیمت مسکن در سال 
9۸ افزود: بازار مسکن متاثر از شرایط اقتصادی 
تاثیرات  مسکن  بازار  امیدورام  و  است  کشور 
آن چنانی را شاهد نباشد.وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه ایجاد تعادل در جریان عرضه و تقاضای 
مسکن، جزو وظایف این وزارتخانه است، گفت: 
این تعادل بخشی تنها در شرایطی می تواند رخ 
دهد که جریان تولید مسکن برای جامعه هدف 
رونق بگیرد و برای این هدف بخش خصوصی 
اقداماتی که  با برشمردن  هم فعال شود.اسالمی 
برای سهولت خانه دار شدن در دستور کار قرار 
دارد، پرداخت و گفت: یک اقدام این است که 
در بحث بافت های فرسوده، زمین های مناسب را 
شناسایی کنیم و در اختیار سازندگان قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در برخی شهرها مثل تهران، تبریز، 
مشهد، اصفهان و چند شهر دیگر شرایط خانه دار 
شدن سخت شده است، افزود: با اتمام طرح های 
نیمه تمام می توانیم از رکود خارج شویم و با فعال 
کردن بخش خصوصی، شاهد رونق بازار مسکن 
باشیم. وی افزود: در بحث بافت های فرسوده بیش 
از دو هزار و 700 محله در اولویت بهسازی قرار 
گرفته است.وی با بیان اینکه هدف ما، زمینه سازی 
برای خانه دار شدن مردم و تعادل بخشی به مسکن 
است، اظهار کرد: این بسیار مهم و کلیدی است 
که جریان تولید و عرضه مسکن به یک جریان 
پایدار تبدیل شود و از شرایط نوسانی، آسیب نبیند.
درباره  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  اسالمی 
آزادراه تهران شمال نیز اظهار امیدواری کرد که 
تابستان امسال مردم بتوانند از این آزادراه استفاده 

کنند.



برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی، دست 
گیر آدمیان شو.

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم
دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم

چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
که در سراچه ترکیب تخته بند تنم

امروز با حافظ

ترجمه کتاب »شاهسون« منتشر شد

 ترجمه فارسی کتاب ایتالیایی 
و انگلیسی »شاهسون« اثر سید 
طاهر صباحی توسط شرکت 
و  منتشر  نشر  ویژه  انتشاراتی 

راهی بازار نشر شد.
به گزارش مهر، ترجمه فارسی 
انگلیسی  و  ایتالیایی  کتاب 
توسط  به تازگی  اثر سید طاهر صباحی  »شاهسون« 
شرکت انتشاراتی ویژه نشر منتشر و راهی بازار نشر 

شده است.
صباحی  قلم  به  میالدی  سال 1999  در  کتاب  این 
توسط انتشارات موزومچی آوستا در ایتالیا، به زبان های 
ایتالیایی و انگلیسی چاپ شد. نویسنده طی سال های 
1393 تا 9۵ این کتاب را مورد بازنگری و ویرایش 
قرار داد و ضمن اعمال اصالحات، تصاویر جدیدی 

به آن افزود.
این کتاب با نگاهی به ریشه های تاریخی ایل شاهسون 
آنان تالش دارد تا ضمن  و بررسی مناطِق استقرارِ 
معرفی دستبافته های این مردمان، آداب و رسوم شان 
را نیز مورد توجه قرار دهد. صباحی تالش داشته تا با 
ارائه تصاویر، از کیفیت و مختصات فنی این دستبافته ها 

به مخاطب خود دریافت دقیق تری بدهد.
بیشترِ تصاویر کتاب از آرشیو غنِی نویسنده و آرشیو 
موزه ها یا حراجی های معتبر جهان گردآوری شده و 
با اخذ مجوز در چاپ این کتاب مورد استفاده قرار 
گرفته اند. اگر این اثر، نخستین کتاب در معرفی این 
ایل نباشد، بی شک نخستین کتابی است که در آن 
دستبافته های ایل قوم از زوایای مختلف مورد بررسی 
قرار گرفته و به زبان فارسی توسط انتشارات ویژه نشر 
در ایران به چاپ رسیده است. انتشار این کتاب به عنوان 
اختیار  در  را  مناسب  فرصتی  پژوهشی،  منبع  یک 
دستبافته ها  پژوهشگران  و  محققان  دست اندرکاران، 
قرار داده است. این کتاب به صورت دو زبان فارسی و 
انگلیسی، با 364 صفحه مصور رنگی، با چاپ نفیس 

عرضه شده است.
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نگاهی به فیلم »سال دوم دانشگاه من«؛ حرکتی بر مرز 
رفاقت و خیانت

* آرین نغزگو
»سال دوم دانشگاه من«، تازه ترین ساخته رسول صدر عاملی است. 
فیلمسازی که از فعال ترین های دهه ۸0 بود اما با وقفه ای ۸ ساله با 
این فیلم در بخش مسابقه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حاضر 
است. با وجود اینکه این فیلم اولین ساخته سینمایی صدر عاملی 
در دهه 90 است او بازهم به سوژه مورد عالقه خود درباره دختران 

جوان و دغدغه های آن ها پرداخته است.
این وقفه طوالنی در فیلمسازی صدرعاملی، او را از دنیای پرتغییر جوان امروز دور 
نکرده؛ تیپ های»سال دوم دانشگاه من« از جنس جوانان این دهه و سالهای اخیر هستند. 
صدر عاملی که تجربه بسیاری در خلق شخصیت جوان دارد، این بار بخوبی توانسته 
شخصیت های قصه های قبلی را به روز کند؛ فیلم برهه ای از زندگی دختری دانشجو به 
نام مهتاب را روایت می کند که با وجود مشکالت مالی در زندگی سعی در گذران عادی 
روزهای جوانی دارد. از آنجا که فیلمنامه »سال دوم دانشگاه من« نوشته پرویز شهبازی 
است، ردپای دغدغه های ذهنی او که پیش از این در آثار سینمایی اش همچون »دربند« 
وجود داشت، در این فیلم نیز پدیدار است. البته ترکیب سبک قصه پردازی و پالت های 
پرویز شهبازی با سبک مورد عالقه صدرعامی منجر به خلق یک ملودرام کالسیک با 
رگه هایی از فیلم های مدرن شده که در مقاطعی فیلم را دچار خلع های دراماتیک می کند.
در سراسر فیلمنامه با کنش هایی از سوی شخصیت های فیلم مواجه می شویم که نه تنها 
به سرانجام مشخصی نمی رسند، بلکه به پیشبرد روابط عّلی پیرنگ اصلی فیلم نیز کمک 
نمی کنند و در مقاطعی تماشاگر را دچار دوگانگی در تشخیص وقایع داستان می کند؛ با 
همه این مشکالت در ساختار فیلمنامه، اما می توان با اطمینان گفت که شاید »سال دوم 
دانشگاه من« بهترین فیلم کارگردانش نیست اما یکی از بهترین ساخته های او پس از 
ساخت فیلم های موفقی چون »من ترانه پانزده سال دارم« و »دختری با کفش های کتانی« 
است. صدرعاملی در بیان بصری این روایت نمره خوبی دارد، او تجربه خلق تیپ هم 
سن و هم دغدغه با مهتاب راپس از سال ها فیلمسازی درباره نوجوانان با خود همراه دارد 
و این مهم، یکی از دالیل قوام پرسناژ نقش اول فیلم است، بازی های فیلم متوسط است؛ 
یعنی نه آنقدر خوب و نه آنقدر بد که موجب عدم باورپذری شخصیت مهتاب شود و 
این نقش بسزایی در شکل گیری بیان بصری فیلم دارد. بازی سها نیاستی به عنوان یک 
نابازیگر به شکلی است که تماشاگر نه تنها گفتار و زبان بدن را در این شخصیت تحلیل 
می کند، بلکه با دغدغه های ذهنی او آشنا می شود که تلفیقی از دوگانه خودخواهی یا از 
خودگذشتگی است. فیلمساز اما قصدی برای تولید قهرمان و یا ضد قهرمان صرف در 
شخصیت اصلی فیلم ندارد بلکه، سعی می کند نقش اولش را در موقعیت های گوناگونی 

قرار دهد و مخاطب را به تماشای تغییرات هویتی یک نوجوان دعوت کند. 

خبر

دریا،  لیال،  نام های  به  جوان  چهار 
یک  راه اندازی  قصد  رضا  و  منصور 
رستوران دارند. مسائل مربوط به جور 
کردن پول برای هر یک از آنها تبدیل 
به ماجراهایی پیچیده می شود که پایان 
از  یک  هر  برای  ناخوشی  و  خوش 

آدم های داستان دارد.
پرویز شهبازی در ساخته هفتمش نیز 
همچنان به سراغ بچه های دهه شصت 
فیلمسازی  تنها  منظر  این  از  و  رفته 
است که رکوددار رها نکردن مسائل و 
موضوعات مبتال به آدم های این دهه به 
شمار می رود. مطابق معمول فیلم های 
قبلی این کارگردان، قصه فیلم در یک 
در  و  می گیرد  شکل  اجتماعی  بستر 
همان مسیر نیز به حرکت خود ادامه 
می دهد.  نگاه منتقدانه شهبازی به جامعه 
پیرامونش اما در این فیلم گزندگی سابق 
را نداشته و به نوعی کم رنگ است. این 
نگاه را در چند صحنه محدود و بی روح 
از قبیل اعتصاب کارگران پشت درهای 
بسته مجموعه ساختمانی، بوروکراسی 
اداری  سیستم  بر  بی روح  و  خشک 
تا  که  دستگاهی  و  ماشین  به سان  که 
داخلش پول نیندازی حرکت نمی کند 
و زبان نمی گشاید بخشی از این نقدها 
هستند که البته به نظر می رسد صرفا 
برای رفع دغدغه های فکری نویسنده و 
کارگردان در فیلم گنجانده شده اند چرا 
که به جز این مساله کارکرد دیگری به 
عنوان یک عامل پیش برنده ندارند. در 
این بین طرح برخی مسائلی که نسل 
آن  با  کنونی  اجتماع  در  دهه شصت 
مواجه است در داستان فیلم قابل تامل 
است. مساله ارتباط آزاد و بدون قید و 
شرط جوانان که حتی منجر به بارداری 

ناخواسته دریا می شود. 
نگهداری  یا  و  جنین  سقط  موضوع 

نسل،  این  شدن  پولدار  رویای  بچه، 
تبدیل  اینک  که  اشتغال  و  کار  مساله 
زندگی های  شده،  معضل  یک  به 
و  مهاجرت  شوهرها،  و  زن  جداگانه 
باالخره دل مشغولی های مهم این نسل 
که فوتبال و کافی شاپ است همگی 
احاطه  بر  که  است  مواردی  جمله  از 
پرویز شهبازی بر موضوعات و مسائل 
یاد  نسل  بر  شهبازی  پرویز  پیرامونی 
شده تاکید می کند. اما نکته قابل توجه 
از  معتقدم  که  شهبازی  اخیر  فیلم  در 
ضعف های فیلم نامه محسوب می شود 
و فاصله قابل توجهی با داستان فیلم های 
قبلی شهبازی دارد، گره هایی است که 
است  قرار  و  دارد  وجود  فیلم نامه  در 
این گره ها در عین ایجاد تعلیق و پیش 
را  خود  جذاب  کارکرد  داستان  بردن 
برای مخاطب ایفا کنند. اما مشکل آنجا 

به وجود می آید که اکثریت قریب به 
اتفاق این گره ها قابل پیش بینی هستند 
و بیننده بسیار زودتر از باز شدن گره به 

چگونگی و چرایی آن پی برده است.
احاطه  وجود  با  شهبازی  چرا  اینکه 
در  فیلمنامه نویسی  بر  خوبش  بسیار 
نگارش این فیلم چنین ساده انگاری 
کرده از جمله موضوعات مبهمی است 
که می بایست در زمان اکران عمومی 
به آن بیشتر پرداخته شود. کنکاش در 
ویژگی های رفتاری آدم های اصلی طال 
نیز نکات قابل تاملی را عیان می سازد. 

نیستند،  صادق  همدیگر  با  آدم ها 
رفاقت ها از معنای اصلی خود فاصله 
گرفته و دوستی ها نیز چنین است. تو 
گویی مفاهیم و موضوعاتی همچون 
عشق،  دوستی،  رفاقت،  صداقت، 
احساس و عالقه نزد نسل مورد اشاره 

طال تعابیر متفاوتی پیدا کرده و یا اساسا 
بر  حاکم  رفتاری  و  فرهنگی  شرایط 
جامعه سبب شده تا هر آدمی بر اساس 
مصلحت و نگاه خود تعابیری کامال 
شخصی و در جهت منافعش از این 
مفاهیم ارائه کند.  پایان قصه شهبازی 
نیز بر همین مبنا ارائه شده است؛ در 
انتهای قصه و مشخص شدن وضعیت 
آدم های داستان می بینیم که قصه این 
چهار دوست برای برخی پایان خوش 
ناخوش  پایان  دیگر  برخی  برای  و 
داشته است. اما نکته ای که باز هم جزو 
ابهامات باقی مانده شخصیت طال دختر 
بچه فیلم است که نام اثر نیز از همین 
بازگو  ظاهرا  و  شده  انتخاب  کاراکتر 
است.  برادرزاده  به  عمو  عشق  کننده 
عشقی که تنها زمینه اش جدایی پدر و 
مادر طال از همدیگر و انجام وظایف 

این کودک که از یک بیماری ژنتیکی 
نیز رنج می برد ذکر شده است. 

نیز به جز یکی  در تمام طول داستان 
از طال  نشانه ای  اثر و  دو مورد کوتاه، 
اساسا  دیگر  عبارت  به  و  نمی بینیم 
نقش  طال  موضوع  و  شخصیت 
تعیین کننده و محوری در داستان ندارد 
و حتی سرقت چهارصد هزار دالری 
با هدف  نیز  دریا  پدر  انبار  از  منصور 
اصلی جور کردن سهم شراکت مغازه و 
پس دادن پول قرضی لیال صورت گرفته 
بود و نه درمان بیماری طال و به واقع 
مسائل درمانی طال اولویت اول سرقت 
دالر نبود. مگر اینکه بپذیریم فرزندی 
که دریا در شکم دارد قرار است طال 
با  بار  این  که  باشد  بعدی  و طالهای 
وضعیت مبهم و سخت تری نیز مواجه 
است که البته بعید است داستان تا این 
حد به سمت و سوی مفهوم حرکت 
کرده باشد. ساختار اما بر متن چیره و 
چند گام از آن جلوتر است. در فیلم طال 
با شهبازی کارگردانی مواجه هستیم که از 
شهبازی نویسنده فیلمنامه چیره دست تر 
فیلم برداری  مناسب  تدوین  می نماید. 
خوب بازی های سنجیده و درست به 
ویژه هومن سیدی و نگار جواهریان از 
فیلم طال محسوب  نقاط قوت  جمله 
می شوند اما با این حال باید این نکته 
مهم را ذکر کنیم که طال در قیاس با آثار 
قبلی پرویز شهبازی نمی تواند گامی رو 
به جلو باشد و از همین رو نمی توان 
طال را به عنوان برگ برنده دیگری در 
کارنامه پرویز شهبازی قلمداد کرد. ویژه 
برنامه »سیمرغ و پروانه ها« با همراهی 
مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان، 
جشنواره  دبیرخانه  سینمایی،  سازمان 
فیلم فجر، ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و بنیاد سینمایی فارابی برگزار 

می شود.

کاریکاتور

 
در جشن  با حضور  فنی«  »ضربه  فیلم  بازیگر  همتی  سیروش 
»سیمرغ و پروانه ها« در باغ کتاب گفت: بنیان سینمای هر کشوری 
سینمای کودک و نوجوان آن است که تالش هایی مثل اجرای 
طرح »سیمرغ و پروانه ها« به نفع آن خواهد بود و به رشدش کمک 

می کند.
به گزارش پیام زمان از  ستاد خبری »سیمرغ و پروانه ها«، در چهارمین 
روز از اجرای ویژه برنامه »سیمرغ و پروانه ها« فیلم سینمایی »ضربه 
فنی« با برگزاری جشنی در پردیس سینمایی باغ کتاب با حضور 
عوامل و بازیگران این اثر برای دانش آموزان نمایش داده شد.در 
ادامه حبیب ایل بیگی قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی، محمدرضا 
کریمی صارمی مدیرکل امور سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، پروانه مرزبان از تهیه کنندگان سینمای کودک، 
سیروس همتی و افشین هاشمی بازیگران »ضربه فنی« روی سن 
آمدند.همتی خطاب به بچه ها گفت: خوشحالم که اینجا هستم، من 

نقش یک مربی کاراته را در فیلم ضربه فنی بازی کرده ام.
وی در پاسخ به این که خود صاحب چند فرزند است، بیان کرد: به 
دلیل این که معلم هستم، 120 فرزند دارم. دو دختر دوقلو هم دارم. 

سیمنای کودک و نوجوان بنیان 
سیمنای هر کشور است

جعبه های توخالی غرب!!!

 نگاهی به فیلم سینمایی »طال« به کارگردانی پرویز شهبازی ؛

برگ برنده ای که رو نمی شود
* شبنم محمودی شرق 
عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران

نمایش »صورت های تاریک« در ایام فاطمیه و همزمان با شهادت 
حضرت زهرا )س( در پردیس تئاتر تهران روی صحنه می رود.

به گزارش رسیده، نمایش »صورت های تاریک« کاری از گروه 
فرهنگی مسلم از 16 تا 20 بهمن ماه در سالن اصلی پردیس تئاتر 
تهران اجرا خواهد شد. این سوگواره نمایشی با نگاهی نو به زخم 
دیرین مصائب حضرت زهرا )س( با تلفیقی از نوای زنده و تئاتر 
به صحنه می رود. بیش از ۵0 نفر نوای کار را به صورت زنده 

هم خوانی و حدود 20 نفر بازیگر در آن ایفای نقش می کنند.
تعداد عوامل این گروه که همگی به صورت افتخاری همکاری 

می کنند به بیش از صد نفر می رسد.
این نوا نمایش در روزهای 16 و 17 بهمن در ساعت 19 و در 
روزهای 1۸ تا 20 بهمن ساعت 16 و 19 با مشارکت پردیس تئاتر 
تهران به صحنه خواهد رفت. عالقه مندان می توانند با رزرو بلیت 

به صورت رایگان در این سوگواره نمایشی شرکت کنند.

 منایش »صورت های اتریک« 
در پردیس تئاتر هتران

مرتضی میرباقری معاون سیمای سازمان صداوسیما از تولید سری 
جدید برنامه »دورهمی« با اجرای مهران مدیری خبر داد.

مرتضی میرباقری معاون سیما درباره تولید خندوانه که اعالم شد 
فقط تا نوروز 9۸ خواهد بود به خبرنگار مهر کفت: برنامه خندوانه 
هیچ مشکلی ندارد هیچ اتفاق جدیدی هم رخ نداده است، این 
برنامه اکنون در حال پخش از شبکه نسیم است و نوروز هم با یک 

ویژه برنامه پخش می شود.
وی همچنین از پخش فصل جدید »دورهمی« خبر داد و گفت: با 
هماهنگی که انجام شده است نوروز 9۸ برنامه های »دورهمی« و 
»خندوانه« هر دو روی آنتن می روند و اجرای »دورهمی« با حضور 

مهران مدیری خواهد بود.
معاون سیما همچنین درباره زمان پایان »خندوانه« نیز عنوان کرد: 
بنای ما این بود که با یک تجدید قوا بعد از نوروز 9۸ در فصل 

جدید دوباره روی آنتن برود

 ابزگشت مهران مدیری
 اب »دورهمی«

رییس  شهرزادنظري:   - نوشهر 
بهزیستي شهرستان نوشهر در نشست 
پیام  روزنامه  خبرنگار  با  اختصاصي 
فجر  دهه  درایام  داشت:  بیان  زمان 
دستي  دستاوردهاي  صنایع  نمایشگاه 
بانوان  به  غرفه    1۵، بود   برپاشده 
مددجوبهزیستي اختصاص داده بودند 
را  هنرهاي دستي خود  بتوانند  انان  تا 

درمعرض دیدعموم قراردهند.
کرد:سالن  تصریح  جوادبسطامي 
با  نوشهر  بهزیستي  اجتماعات 
ومسووالن  بهزیستي  مدیرکل  حضور 
به  مناسب  فضاي  با  شهرستاني  

تومان  میلیون  بر 70  بالغ  اي  هزینه  متربا  متراژ 120 
بهره  به  فجر  دهه  ایام  در  اداري  تملک  اعتبارات  از 

برداري رسید.
ها  کودک  مهد  درتمامي  انقالب  داد:زنگ  ادامه  وي 
وروستامهدها همزمان با سراسر کشور نواخته شدکه 
در  مهدکودک   باهمکاري سیزده  نمادین  به صورت 

اداره بهزیستي نوشهر به اجرا درامد.
گفت:ساخت  نوشهر  شهرستان  بهزیستي  رییس 
دارند  دومعلول  که  هایي  خانواده  مسکن  نهضت 
که  است  شده  اجرایي   طرح  کشوراین  درسراسر 
گرفته  صورت  مسکن  ساخت   3۵ نوشهر  شهرستان 
که 29 تا از این مسکن ساخت ان اماده ومابقي ان در 

حال ساخت است.
مسکن  نهضت  ساخت  به  اشاره  با  جوادبسطامي 
روستایي اظهارکرد: خانواده هایي که دومعلول دارند 
براي هزینه  ساخت مسکن مي توانند  از 1۸ میلیون 

4درصدي  وام  هم  میلیون   1۸، بالعوض  وام  تومان 
استفاده  رایگان  صورت  به  هم  ،برق،گاز  وجوازاب 

کنند .
زندگي  شهر  سطح  در  که  داد:معلولیني  ادامه  وي 
میکنند ودومعلول دارند انان هم میتوانند براي ساخت 
و1۸  بالعوض  وام  تومان  میلیون   30 ازمبلغ  مسکن 
،گاز  ،برق  اب  جواز  با  4درصدي  وام  هم  میلیون 

رایگان استفاده نمایند 
زندگي  در  وکلیدي  اساسي  نقش  افزود:اشتغال  وي 
اشتغال  زمینه  در  کردیم  سعي  بنابراین  دارد  معلوین 

جذب نیرو درمراکز داشته باشیم .
یاداورشد:درسال  نوشهر  شهرستان  بهزیستي  رییس 
گذشته با توجه به تعهدات جذب نیرو که قول داده 
بودیم 10۸ نفر باشد خوشبختانه توانستیم 140 جذب 

نیرو داشته باشیم که درحد خود بي نظیر است.
براي  داریم  بران  داشت:سعي  اذعان  جوادبسطامي 

اشتغال از جامعه هدف استفاده کنیم که در 
حال حاضر20 نفر جذب نیرو شد.

اشتغال هدف  اول جامعه  افزود:الویت  وي 
سرپرست  ،زنان  معلولین  از  نیرو  جذب 

خانواده ،بچه هاي بهبود یافته  مي باشد .
نوشهر  شهرستان  بهزیستي  رییس 
برنامه  دیگر  از  هدف  اشتغال  افزود:افتتاح 
مورد   این  در  که  فجراست  دهه  ایام  هاي 
وام  با  حرکتي  جسمي  معلول  ،بانوي 
از  توانسته  توماني  میلیون   20 خوداشتغالي 

طریق  پوشاک ورزشي  اشتغال ایجادکند.
وي افزود:  امسال نسبت به سال گذشته ۵0 

درصد کاهش تسهیالت داریم .
میلیون   میلیاردوچهارصد  یک  بر  گفت:بالغ  بسطامي 
تومان وام خوداشتغالي وکارفرمایي پرداخت کردیم .

اوژانس  پایگاه  افتتاح  داشت:بزودي  عنوان  بسطامي 
اجتماعي راداریم که اوژانس اجتماعي نوشهر درسطح 

استان رتبه 2راکسب کرده است.
وي گفت :اوژانس اجتماعي مي تواند بمدت 4۸ تا 
نگه  قرنطینه  را بصورت  اسیب  مراجعین  72 ساعت 

دارد .
رییس بهزیستي شهرستان چالوس گفت :طبق امارثبت 

احوال امارکاهش طالق روبه کاهش است .
براي  مردم  حاضر    درحال  گفت:  درخاتمه  وي 
خودرا  مشکالت  میکنند  مراجعه  بهزیستي  به  طالق 
با  واکثرا  گذارند  مي  جریان  در  مجرب  مشاوران  با 
مشاوره اي که ازکارشناسان بهزیستي  به خانواده ها    
کانون گرم  ازطالق منصرف وبه  اکثرا  داده مي شود 

خانواده برمي گردند.

رييس هبزيسيت هشرستان نوهشر:

ابلغ بريك ميلياردوچهارصدميليون تومان وام خوداشتغايل  وكارفرمايي پرداخت شد خبری  نشست  در  مرند  برهانی  نادر 
جشنواره تئاتر فجر اعالم کرد نهادهای 
مرتبط با چهل سالگی انقالب از جمله 
شورای سیاستگذاری تبلیغات اسالمی 
کمک مالی به این جشنواره و بخش 

چهل سالگی آن نکرده اند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی  تئاتر شهر 
میزبان نشست خبری دوم دبیر جشنواره 
نادر  بود.  رسانه  اهالی  با  فجر  تئاتر 
برهانی مرند در این نشست با بررسی 
برنامه ریزی جشنواره اظهار داشت پس 
از حضور در نقش دبیری، فراخوان را 

کرده  تدوین  پیشین  دبیرخانه های  نظر  براساس 
است تا در شأن چهل سالگی انقالب باشد. وی 
در جشنواره  بگوییم  »تا  افزود  روند  این  درباره 
فجر به یک بلوغی رسیدیم. تدوین کمی بیش از 
برنامه ریزی زمان گرفت و به نظرم فراخوان جامع 

و مانعی است.«
 37 جشنواره  شاخص های  درباره  وی 
 9۵ است.  محور  اجرا  جشنواره  گفت:»گفتمان 
رفته  عمومی  اجرای  فراخوان  طبق  آثار  درصد 
است. آرزوی هنرمندان هم این بود که جشنواره 
برآیند باشد. زمانی ضرورت می کرد جشنواره به 
تولید کمک کند و این برآیند اجراهای عمومی 
با اختیار هنرمند در ویترین فجر به منصه ظهور 

بگذاریم.«
برهانی مرند افزود: »آنچه در جدول امسال آمده 
به  کارها  نیست.  ایران  تئاتر  توان  تمام  نماینده 
اختیار هنرمندان آمده و ما کمتر دخالت داشتیم. 
جشنواره می تواند نماینده تئاتر یک سال کشور 
باشد. بخش مهمی از فجر جشنواره های استانی 
است و من بحث دارم که بخشی که هر سال پانزده 
اثر از جشنواره را تشکیل می دهد چندان با تدبیر 
دبیرخانه انتخاب نمی شود. جشنواره های استانی 
سال بعد بیشتر با نظارت و دخالت دبیرخانه رخ 
می دهد؛ البته این به معنی سلب اختیار استان ها 
نیست. عقالنی نیست دبیرخانه در مکانیزم بخش 
از  نمی توانند  استان ها هم  نباشد،  استانی دخیل 

الگویی ثابت استفاده کنند.«
باید  استانی  جشنواره های  آنکه  بیان  با  وی 
جدی تر برگزار شود و در برخی استان ها به نوعی 
»شاید  گفت:  می شود،  داده  ترویج  آماتورگرایی 

دبیرخانه این راه را باز گذاشته است.«

دبیر جشنواره 37 تئاتر فجر درباره بحث تماشای 
زنده آثار استانی نیز گفت:»برخی معتقدند دیدن 
فیلم موجب دیدن ارزش اثر نمی شود؛ ولی در 
یک کار جسورانه هیئت انتخاب همزمان کارها را 
دید که سه نفر در هشتاد روز کارهای برگزیده را 
از نزدیک دیدند و البته اختیار به گروه ها بود که 
اثرشان دیده شود یا فیلمشان. سیزده گروه به دلیل 

استانی خویش خواهان ارائه فیلم بودند.«
وی درباره بخش نمایشنامه نویسی نیز با اشاره به 
استقبال گرم گفت:»با وجود ضعف هایش اتفاق 
مبارکی بود. انتظار ما 200 اثر بود و از همین رو 
بازه را برای این عدد تنظیم کردیم اما با بیش از 
۵00 اثر روبه رو شدیم و اعالم نتایج را به تعویق 
انداختیم.«برهانی مرند تأکید کرد همه اسامی از 
متون پاک شده است و افزود: »به برخی داوران 

این وضعیت برخورده است.«
وی گفتگوها و پنل های نمایشنامه نویسی را اتفاقی 
مبارک برشمرد و یادی هم از سمینار چهل سالگی 
کرد که محصول چندین ماه برنامه ریزی بوده است.
وی درباره پوستر فجر که رویه رونمایی آن مورد 
اعتراض برخی خبرنگاران قرار گرفت، گفت: »از 
همان روز اول تشریفات جشنواره برایمان مهم بود 
و هم هویت بصری که می خواستیم در شأن چهل 
سالگی باشد. از همان روز دغدغه داشتیم پوستر 
دبیرخانه  با  مشورت  در  باشد.  داشته  مقبولیت 
تصمیم گرفتیم در دبیرخانه پوستر را رونمایی کنیم 

و به دلیل تنگنا از رسانه ها دعوت نکردیم.«
نیز  فجر  به عالوه  بخش  درباره  جشنواره  دبیر 
گفت: در بخش به عالوه فجر 10 سالن فعالیت 
خواهند داشت و مشکالت رخ داده میان سالن ها 

و دبیرخانه حل شده است.
»با  گفت:  مالی  مسائل  و  بودجه  درباره  برهانی 

توجه به مشکالت بخش بین الملل را با 
صرفه جویی مالی حفظ شد و این بخش 

هشت ماه برنامه ریزی داشت.
وی درباره وضعیت کشور لهستان مدعی 
شد یکی از داوران لهستانی بوده که او را 

جایگزین با شخص دیگری کرده اند.
برهانی در پاسخ به این پرسش که نهادهای 
مرتبط با چهل سالگی انقالب چه کمکی 
به  به جشنواره کرده اند، گفت: »بودجه ای 
مناسبت چهل سالگی از دبیرخانه شورای 
دریافت  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
از  بود و  اینکه دستمان تنگ  با  نکردیم. 
نیستم؛ چون فکر می کردم  بابت خوشحال  این 
بیشتر مورد حمایت قرار می گیرم . حوزه هنری و 
جشنواره مقاومت به ما کار معرفی می کردند؛ اما 

کمک دیگری به ما نکردند. «
انتخاب  آثاری  چرا  اینکه  به  پاسخ  در  برهانی 
مخاطبان  نظر  مورد  سال  در طول  که  می شوند 
نبوده اند نیز گفت: »کارهای شرکت کرده کارهای 
بوده و من  با هنرمندان  اختیار  مهمی هستند و 
به رای داوران احترام  ناچیزی داشتم. من  سهم 
بین الملل  بخش  دبیر  اسدی،  گذاشتم.«سعید 
ارزی  مسائل  به  را  این بخش  جشنواره شرایط 
مرتبط دانست و گفت بخشی از این هزینه ها به 

گروه ها سپرده شده است.
اسدی شرایط بین المللی و داخلی را بد توصیف 
کرد و گفت در تالش بوده بخش بین المللی در 
چهل سالگی انقالب فعال باشد. وی با تشریح 
شیوه انتشار فراخوان گفت: »بخشی از آثار وارد 
مسابقه بین الملل می شوند که از کشورهایی چون 
فرانسه، آلمان، سوئد، فنالند، نروژ، لبنان، سوریه، 

مجارستان، گرجستان و ... هستند.«
اسدی خبر از برگزاری نشست تئاتر معاصر ترکیه 
در دل جشنواره داد. وی مهمانان انفرادی جشنواره 
را در حوزه iti کشورهای دیگر اعالم کرد که در 

سیاست های تئاتری کشور خود نقش دارند.
وی گفت: »جشنواره فجر در دنیا شناخته شده 
است و چهارصد درخواست داشتیم که بخش 
درباره  نبودند.«اسدی  باکیفیت  آنان  از  مهمی 
اتفاقات رخ داده در مورد کارهای لهستانی گفت 
است. نشده  کارها  این  جایگزین  کاری  هیچ 
جشنواره تئاتر فجر از 22 بهمن ماه به دبیری نادر 

برهانی مرند در شهر تهران برگزار می شود.

دبیر جشنواره تئاتر فجر: 

نهادها در حوزه چهل سالگی کمک مالی به ما نکردند


